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KISALTMALAR 

ADNKS : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
AFAD : TC. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
AFAD-RED : Afad Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi 
AMB : Afete Maruz Bölge 
ANN : Artificialfieural Network = Yapay Sinir Ağları Yöntemi 
ARAS : Afet Risk Azaltma Sistemi 
ASDEP : Aile Sosyal Destek Programı 
AYDES : Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi  
BİB-AİGM : T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri 
DAD : Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi 
DAF : Doğu Anadolu Fayı 
DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
EAFZ : The East Anatolian Fault Zone = Doğu Anadolu Fay Zonu  
Eti AŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
GES : Güneş Enerji Santralleri   
GSMH : Gayri Safi Milli Hâsıla 
GZFT : Güçlü ve Zayıf Yönler - Fırsat ve Tehditler 
HES : Hidroelektrik Santral 
IAADM : İl Afet Acil Durum Müdürlüğü 
İRAP : İl Risk Azaltma Planı 
KAF : Kuzey Anadolu Fayı 
KGM : Karayolları Genel Müdürlüğü 
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
MAKS : Mekânsal Adres Kayıt Sistemi 
MGM : Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
MTA : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
Mw : Moment Magnitüd 
OSB : Organize Sanayi Bölgesi 
ÖA : Önlemli Alan 
PGA : En Büyük Yer İvmesi (g) 
PGV : En Büyük Yer Hızı (cm/sn) 
RES : Rüzgâr Enerjisi Santrali 
SYGM : Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
TAFRİŞK : Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi Projesi 
TAMP : Türkiye Afet Müdahale Planı 
TEİAŞ : Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi 
TKDK : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
TKİ : Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
TM : Trafo Merkezi 
TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
TURDEP : Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik Bölgelerinde Deprem. 

Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Projesi 
TÜBİTAK-
MAM 

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-Marmara Araştırma Merkezi 

TÜİK : Türkiye istatistik Kurumu 
UOA : Uygun Olmayan Alan 
YİK0B : Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
AADYM : Afet ve Acil Durum Yönetim merkezi                                                                
KBRN : Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer 
GAP : Güneydoğu Anadolu Projesi 



 

11 
 

GİRİŞ 

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen afet ve acil durumlarda, çok başarılı müdahale 
ve iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Ancak bu başarılı uygulamalar afet sonrası döneme 
yönelik olduğundan, afetin yol açtığı kayıpların azaltılmasında etkisi bulunmamaktadır.  

Küresel çerçevede bilim kuruluşları tarafından afetlerin etkileri ile ilgili yapılan 
araştırmalar, afetlerin sebep olduğu kayıpların kapsamlı bir “afet risk yönetimi” ile 
azaltılabileceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla afet kayıplarının azaltılmasında ulusal ve 
yerel düzeyde birbiri ile uyumlu olarak hazırlanacak “Afet risk azaltma planları” büyük önem 
arz etmektedir.  

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 etkileri azaltma amacıyla eylemler ve sorumluklar 
belirlenerek bu eylemlerin hayata geçirilmesi sürecini kapsar. 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 belirlenmesidir. Afetlere maruz yerleşimlerde afet tehlikesi ve zarar 
görebilirlikleri, başka deyişle riskleri belirlemek ve stratejik planlama yöntemleri kullanarak 
Afet Risk Azaltma Planları geliştirmek dirençli toplumlar oluşturulabilmesi için bir 
gerekliliktir. 

Bu kapsamda hazırlanan ‘Siirt İl Afet Risk Azaltma Planı’: İRAP hazırlama kılavuzu esasları 
çerçevesinde, Siirt ilinin afet riskleri, fiziki ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası 
afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken 
stratejiler ve eylemleri tanımlayan bir belgedir.  

 Yereldeki riskleri tespit eden ve bu riskleri azaltmaya yönelik hedef ve eylemleri 
tanımlayan bir plandır. 

 Plandaki eylemleri uygulamaya koymak için yol ve yöntemleri bir program 
çerçevesinde tanımlar.  

 Tüm paydaşlarla birlikte üretilmesi gereken bir yol haritasıdır.  
 Sadece bir kez hazırlanarak rapor haline getirilecek bir belge değildir.  
 İlk kez hazırlanırken vakit alacak olsa da düzenli aralıklarla izlenerek yenilenmesi daha 

az vakit alacaktır.  
 Hedeflere ulaşıldıkça iş kalemleri azalırken, yeni risk sektör ve alanları çıktıkça yeni iş 

kalemlerinin doğacağı süreklilik esasına dayalı olması beklenen bir bakış açısına 
sahiptir. Aslında irap yerel düzeyde yol gösterici bir ilke olarak sürdürülebilir 
kalkınmayı hedefler.  

 Afet ve acil durumlara yönelik olarak, yerelde sorumluluk sahibi olan İl AFAD 
müdürlüklerinin, illerindeki afet risklerini dikkate alarak, afet öncesi süreçleri içeren 
risk azaltma planı oluşturma yöntem ve tekniklerini belirler.  

 Afetlerin olumsuz etkilerine karşı dirençli toplumun ve dirençli kentlerin 
oluşturulmasına yönelik afet risk azaltma stratejilerini ve önceliklerini tanımlar. 
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 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlama Kılavuzu Ocak – Eylül 2021 döneminde  
çalışılmıştır. Siirt İRAP belgesi, İl AFAD’ın sekreteryası ve koordinasyonunda 
düzenlenen 

 çalıştaylarla, ilde bulunan kurum, kuruluş, STK’ların katkıları ve Siirt Üniversitesi’nin 
katkısı ve danışmanlığında hazırlanmıştır. 

 İlimizde olması muhtemel öncelikli afet türleri: Deprem, Kütle Hareketleri (heyelan, 
kaya düşmesi, çığ), Sel/Su Baskını-Taşkın, yangın ve salgın hastalıklar olarak 
belirlenmiştir. 

 İRAP 5 modülden ibaret olup modüller bu belgenin de bölümlerini oluşturmuştur. 
Aşağıda bu aşamaların kısaca tarif edildiği modüllerden ilki olan 1. Modül, ilin genel 
durum ve afetselliğinin ortaya konulması, 2. Modül ilin mevcut tehlike ve risk 
değerlendirmesi ile bütünsel olarak kapasitesinin değerlendirmesi, 3. Modül, GZFT 
tekniği ile ilin mevcut durum analizinin yapılmasını, 4. Modül mevcut risklerin 
azaltılması için amaç/lar hedef ve eylemlerin belirlenmesi, eylemlerden sorumlu kurum 
ile destekleyici kurum/ları belirlenerek, eylemin gerçekleştirme döneminin 
belirlenmesi, 5. Modül ise eylemlerden sorumlu kurumların sorumlu oldukları 
eylemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili belirli  periyotlarla  izleme ve değerlendirme 
roporlarını oluşturarak sisteme girmeleri ve bu sürecin takibinden ibarettir. 
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Siirt İRAP Belgesinde Ele Alınan 
Modüller ve İçerikleri: 

 

 

 
- Modüllerin İRAP Belgesinin Oluşturulması 

 

 

 

 

Modül 1: İlin Profili (ilin genel mevcut 
durumunun ortaya konulması): ilin genel 
olarak en güncel durumunun ilgili konu 
başlıklarında ele alındığı, gerektiğinde ve 
düzenli aralıklarla güncellenmesi gereken 
modüldür. 

Modül 2. Risk Değerlendirmesi ve Olası Risk 
Azaltma Eylemlerinin Dökümü: İldeki 
tehlike ve risklerin ortaya konulduğu 
mekânsal olarak ifade edildiği bölümdür. Bu 
bölüm sonuçlarına göre riskleri azaltılmak 
adına ortaya konacak eylemlerin neler 
olabileceği hakkında bir takım fikirleri de 
beraberinde düşünmeyi gerektirir.  
 

Modül 3. Mevcut Kapasite Analizi: ildeki iç 
ve dış faktörlerin kapsamlı ve detaylı bir 
biçimde değerlendirilmesiyle il ile ilgili 
riskleri azaltmadaki kapasitenin ortaya 
çıkarılmasını amaçlar. Bunu da en kullanışlı 
yöntem olan GZFT [Güçlü Zayıf Yönler ve 
Fırsatlar-Tehditler) yönetimiyle yürütür. 

Modül 4. Amaç/Hedef ve Eylemleri (Faaliyetleri) Belirleme, Önceliklindirme ve Programlama: 
Önceki modüllerin çıktılarından faydalanarak afet risklerini azaltma amacıyla ilin maruz kaldığı 
tehlikelerden ye zarar görebilirliklerden hareketle mevcut kapasitesinin de farkında olarak temel 
hedef ve eylemleri ilgili kurumlarla işbirliği halinde ildeki Önceliklindirme ve Programlama 
konusu bu modülde ele alınmıştır. Planın hedefleri, plan faaliyetleri, stratejileri ve göstergeleri, 
bütçelerinin belirlenmesi gibi başlıklar dikkate alınmaktadır. 

Modül 5. izleme ve Değerlendirme: IRAP taslağının tüm paydaş kurumlarda onaylandıktan sonra 
eylemleri programlı bir biçimde takip ederek, uygulama aşamalarını planda tarif edildiği biçimde 
değerlendirecek, süreci anlatan bölümdür. 
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MODÜL 1:  

 

1.İLİN GENEL DURUMU  

1.1. Coğrafi Konum ve Genel Bilgiler 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 410–570 doğu boylamı ve 370-550 kuzey enlemi üzerinde 
yer alan Siirt, doğudan Şırnak ve Van, kuzeyden Batman ve Bitlis, batıdan Batman, güneyden 
Mardin ve Şırnak İlleri ile çevrilidir. .(Şekil 1.1)  İl topraklarının büyük bölümü dağlarla 
kaplıdır. Kuzeyde Muş Güneyi Dağları, doğuda Siirt Doğusu Dağları İl’in doğal sınırlarını 
oluşturan sıradağlardır.  

 

Şekil 1. 1 Siirt’in Ülke Ve Bölge İçerisindeki Yeri. 

 

İl n genel olarak; coğraf k, ekonom k, sosyo-demograf k,  
 ulaşım, altyapı, şeh rleşme durumu le afetsell ğ n n ve 

 afet yönet m s stem n n ortaya konulmasıdır 
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1.2. Yol ve Ulaşım Durumu: 

 İl merkezinin batısında; Kurtalan, güneyinde; Eruh, kuzeyinde; Şirvan, kuzeybatısında; 
Baykan, doğusunda; Aydınlar ve Pervari ilçeleri yeralmaktadır. (Şekil 2) Siirt-Kurtalan arası 
mesafe 30 km, Siirt-Eruh arası mesafe 53 km Siirt-Şirvan arası mesafe 28 km Siirt-Baykan 
arası mesafe 48 km Siirt-Aydınlar arası mesafe 9 km ve Siirt- Pervari arası mesafe 90 km dir.  
(Şekil 3. Siirt ve Diğer İllerin Karayolu Bağlantısı)  Ayrıca çalışma alanı toplam 61adet 
1/25.000 ölçekli paftadan oluşmaktadır (Tablo 1.1). 

Tablo 1. 1 Siirt İlinin 1/25.000 Ölçekli Pafta Listesi. 

SIRA NO PAFTA NO SIRA NO PAFTA NO SIRA NO PAFTA NO 

1 L47A3 22 M46B2 43 M49A4 

2 L47D1 23 M47A1 44 M49A3 

3 L47D2 24 M47A2 45 M49B4 

4 L47C1 25 M47B1 46 M49B3 

5 L47C2 26 M47B2 47 M47D2 

6 L48D1 27 M48A1 48 M47C1 

7 L48D2 28 M48A2 49 M47C2 

8 L48C1 29 M48B1 50 M48D1 

9 L48C2 30 M48B2 51 M48D2 

10 L46C3 31 M49A1 52 M48C1 

11 L47D4 32 M49A2 53 M48C2 

12 L47D3 33 M49B1 54 M49D1 

13 L47C4 34 M46B3 55 M49D2 

14 L47C3 35 M47A4 56 M49C1 

15 L48D4 36 M47A3 57 M49C2 

16 L48D3 37 M47B4 58 M47C3 

17 L48C4 38 M47B3 59 M48D4 

18 L48C3 39 M48A4 60 M48D3 

19 L49D4 40 M48A3 61 M48C4 

20 L49D3 41 M48B4     

21 M46B1 42 M48B3     
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Şekil 1. 2 Siirt İli Haritası 

 

Şekil 1. 3 Siirt ve Diğer İllerin Karayolu Bağlantısı. (KGM) 
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1.3.Doğal Yapı  

1.3.1 İlin Jeomorfolojik Durumu  

Siirt ili ve çevresi çeşitli zaman aralıklarında aşınmış veya deforme olmuş kıvrımlı yapı 
elamanlarıyla bu yapıyı işleyen veya yaran akarsuların oluşturduğu fluviyal şekillerden 
meydana gelmiştir. Siirt şehri de güneydoğu– kuzeybatı yönünde uzanan ve tektonik 
hareketlerle fazla biçimde deforme olmuş Kavika ve Gökçedağ antiklinalleri arasındaki 
senklinalde kurulmuştur. Daha az deforme olmuş topoğrafya alanında Eosen kalkerleri yer alır. 
Aşındırılmış ve parçalanmış kıvrım bölümlerinde ise kıvrımların çekirdeğini oluşturan daha 
yaşlı jeolojik birimler ortaya çıkmıştır. Siirt şehrinin batısındaki (Yağmur Tepe civarı) senklinal 
alanı, şehrin üzerinde yer aldığı yüzeyin çarpılıp yükselmesiyle Pliyosen’de bir göl alanı 
olmuştur. Gölsel çökeller Pliyo-Kuvaterner birimleriyle geçişlidir. Sahayı sınırlandıran 
antiklinaller (Kavika- Gökçedağ ve Garzan), senklinal basenine devamlı malzeme gönderen 
birer aşınım (Alt Miyosen) sahaları olmuştur. Miyosen sonrasında şehrin kurulu olduğu alan 
tektonik hareketlerle yükselmiş ve çevresindeki çöküntü alanlarına doğru flüviyal aşınmalarla 
malzeme taşınarak Pliyosen göl alanlarında tortullanmıştır. Özellikle Pliyo–Kuvaterner’de 
Kavika ve Gökçedağ antiklinallerinden Kayaboğaz köyü ile Kezer çayının batısındaki Pınarca 
köyüne kadar olan çanakta, sürekli malzeme depolanmıştır. Bu çanağın doğu–batı 
doğrultusunda uzanması sıkışma rejiminin sonucudur. Pliyo–Kuvaterner çökelleri 
Kuvaterner’deki genç tektonik hareketler sonrasında farklı yükseklikte yamalar halinde 
kalmışlardır  Sahada tektonik faaliyetler sürekli etkili olduğundan, formasyonlar çoğunlukla 
birbirleriyle uyumsuzdur. Pliyosen’deki tektonik hareketlerle şehrin kurulu olduğu senklinal 
alanında önemli değişiklikler olmuştur. Şehrin üzerinde kurulmuş olduğu alan ile Aydınlar 
ilçesinin üzerinde bulunduğu aynı döneme ait (DIII) yüzeyler arasında belirgin basamaklar 
oluşmuş, Kavika antiklinal yamacı kırılarak dilimlenmiştir. Güneydeki Sadak-Gökçedağ ve 
buna yakın bir uzanım gösteren daha güneydeki Garzan (Alt Miyosen aşınım) antiklinalleri ise 
yapılarını büyük ölçüde korumuşlardır. Sözkonusu antiklinaller üzerinde Kezer ve Botan 
Çayları kluz tipi dar ve derin boğazlar açarak, boğazların hemen gerisindeki çanakta bulunan 
Pliyosen çökellerini boşaltmıştır. Bu boşalma süreci ile ayrıca Kuveterner’deki seviye ve iklim 
değişmelerine de bağlı olarak akarsu taraçaları oluşmuştur. 

 Güneydoğu–kuzeybatı doğrultusunda uzanan bu kıvrımlı yapıları dik açı ile kesen 
Botan nehri, Reşan ve Kezer çayları kalkerli yapıların yoğun olmasından dolayı geçtikleri bu 
alanlarda kimyasal çözülmeler ve fiziksel aşındırmalara da bağlı olarak hızlı bir aşınım 
periyoduyla derin yarma vadiler (antesedant) oluşturmuşlardır. Botan nehrinin Kavika ve 
Gökçedağ antiklinallerini yararak (En Alt Pleyistosen’de) Siirt şehrinin de kurulu bulunduğu 
senklinal alanına yerleştiği ve Kayaboğaz köyü civarında derince bir kanyon vadi (gömük 
menderes) oluşturduğu görülür. Bu vadi içlerinde litolojik katmanların farklı yapıya sahip 
olmaları nedeniyle farklı aşınım ve birikim şekilleri (sekiler, kornişler...vs) ortaya çıkmıştır. 
Siirt şehrinin ilk kurulu olduğu Rasinnebah Tepesi ve yakın çevresinden Botan nehrine kadar 
olan yamaçlar boyunca farklı litolojik yapıların bulunması sahanın polisiklik bir gelişim 
geçirdiğini göstermektedir. 

 İnceleme alanındaki yarma vadiler (antesedant vadi) tektonizma ile akarsuların kuruluş 
ve gelişmeleri arasındaki karşılıklı savaşı göstermektedir. Flüviyal aşınmalar sonucu yüzeydeki 
gevşek materyallerin aşınması ve tektonizmanın da sürekli devrede olması jeomorfolojik açıdan 
oldukça zengin birimlerin oluşmasına neden olmuştur. Kornişli vadiler, klüzler, gömük 
mendereslerin eteklerinde yer alan yamaç döküntüleri (kayşatlar), yamaç akmaları, çarpaklar- 
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yığınaklar ve heyelanlar ile monoklinal birimler (kuesta) bunlardan bazılarıdır. Tektonik 
olayların yoğun ve etkili olmasından dolayı arızalı bir morfolojiye bürünen inceleme alanında 
vadi sistemleri de oldukça gelişmiştir. Şehrin  

hemen doğusunda Botan nehrinin açtığı kanyon vadinin (gömük menderes) yerleşim 
seviyesinden 450– 500 m. daha düşük rakımda olması, şehirleşme alanının doğuya gelişimini 
engellemiştir. Başka bir ifadeyle şehrin doğuya doğru gelişimini engelleyen jeomorfolojik 
faktörlerin başında eğimli yamaçlar ve yüksek kornişler gelmektedir. Botan nehrinin sahada 
açmış olduğu kanyon vadi aynı zamanda tektonik bir hareketliliğin de devam ettiğini 
göstermektedir.

1.3.2. İlin Jeolojik Durumu  

1.3.2.1 Genel Jeoloji 

İl toprakları asıl görünümünü III. Zaman’da kazanmıştır. Şiddetli kıvrılma ve 
kırılmalara uğrayan il alanı, üst-eosen ve oligosen boyunca deniz dışında kalarak aşınmış ve bir 
yarı ova (peneplen) niteliği kazanmıştır. Üst-Miyosende Doğu Anadolu genel olarak 
yükselirken, il alanı da blok halinde yükselmiş ve Güneydoğu Toroslar oluşmuştur. Bu 
yükselme hareketleri sırasında il alanının güneybatısını da içine alan güçlü çöküntü alanları 
ortaya çıkmıştır. Güneydoğu Toroslar’ın esnekliğini yitirmiş ve sertleşmiş kesimlerinde ortaya 
çıkan çöküntü olukları, akarsularca aşındırılarak batı, güneybatı ve güney yönünde uzanan 
vadilere dönüştürülmüştür. Bir yandan vadiler oluşurken, bir yandan da özellikle çöküntü 
alanlarında hızla genişleyen vadi tabanlarında IV. Zaman boyunca çeşitli taşınma maddelerden 
oluşan düzlükler ortaya çıkmıştır. 
Siirt şehri ve yakın çevresinde Üst Kretase’den günümüze kadar çeşitli dönemlerde ve 
fasiyeslerde oluşmuş kayaçlar ve jeomorfolojik görünümün oluşmasında etkili tektonik yapılar 
mevcuttur. Bunlar ayrıntılarıyla ele alınacaktır. 
 
Germav Formasyonu (Üst Kretase– Paleosen) : Araştırma sahasının kuzeydoğusunda, Botan 
nehri kıyısında mostra veren Germav formasyonu, Gercüş kırmızı tabakalarının altında uzanan 
“gri marn serisi” olarak tanınmaktadır. Bu marnlı yapının kumlu olan üst kısmı aynı zamanda 
fliş serisi 
olarak da tanımlanmaktadır. Gercüş marnları ile uyumlu olan Germav formasyonu genelde 
yumuşak, yeşilimtırak veya haki fliş vasıflı Kampanien veya muhtemel olarak Meastrihtiyen 
yaşlı bir     formasyondur. Laramiyen (Üst Kretase- Alt Paleosen) fazı ile sahanın tektonik 
açıdan kıvrılma ve kırılma olaylarına maruz kaldığı görülmektedir. Kavika antiklinalinin 
güneyindeki alanlarda Turoniyen (Geç Kretase) sonunda yükselme ve kıvrılma azalmıştır. 
Genel itibari ile havza su yüzeyine çıkamamıştır (Ortynski ve Tromp, 1942). Buralarda 
sedimantasyon ve kıvrılma aynı zamanda olmuştur. Bunun yanında Kavika dağının kuzey 
kesimlerinde kuvvetli tektonik hareketler (Sübhersiniyen–Laramiyen) meydana gelmiş ve su 
yüzeyine çıkan sahalarda şiddetli aşınma (erozyon) baş göstermiştir. 
 
Gercüş Formasyonu (Paleosen – Alt Eosen) : Kırmızı renkli marn, kumtaşı, konglomera 
ardalanmasından sonra kırmızımtırak, ara sıra kurşuniye çalar yeşil, kumlu ve killi tabakalardan 
meydana gelmiş bu formasyonda regresyon hareketleri jips oluşumlarına neden olmuştur. 
(Ericson, 1939). Marnlar yukarıya doğru Hoya kalkeri ile uyumsuzdur. Gercüş formasyonu adı 
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ile tanınmış ve çoğunlukla karasal, fakat kısmen lagüner olan bu formasyon; nadiren denizel 
ara katkılara da sahiptir. İnceleme sahasında yer alan Hoya tabakalarının altında yer yer kalker 
ara bandı ihtiva etmekte ve Germav Formasyonu üzerine diskordans olarak uzanmaktadır. Bu 
formasyon, Germav formasyonunu kaplayarak yer yer mostralar vermektedir. Kırmızı ve 
regresif bir özelliğe sahip, bazen jipsli, kumtaşı, ve konglomera ara tabakaları koyu kırmızı 
marnlardan (şeyl) oluşan Gerçüş formasyonu, nemli ve sıcak bir iklimin hüküm sürdüğünü 
kanıtlamaktadır (Altınlı, 1952). Botan nehrinin, Kavika antiklinalini derince yardığı alanda 
(klüz) mostra veren Gercüş formasyonu, Dereyamaç, Kayaboğaz ve Kıtmıs (Yerli Bahçe) 
köyleri civarı ile Kezer çayının Gökçedağ antiklinalini yardığı antesedant vadide de mostra 
vermektedir. 
 
Hoya (Midyat) formasyonu (Orta Eosen) : Şehrin doğu ve güneyinde geniş yer kaplayan bu 
formasyon krem ve beyaz renkte olup, düzenli ve bol Nummulit ihtiva eder. Orta Eosen 
(Lütesiyen) piroklastik çörtlü kireçtaşından meydana gelmiştir. Alt seviyeleri marnlı kalker, 
ortada masif kalker, üstte ise tebeşirli, çörtlü kalker yapılıdır. Hoya (Midyat) tabakaları alttaki 
Gercüş veya doğrudan doğruya üzerinde durduğu Germav grubu ile konkordans ilişkilidir. 
Gökçebağ (Civanikan), Kavika antiklinali ve Erenler boğazı ile Kayaboğaz köyünün kurulu 
bulunduğu sahanın hemen tamamına yakını Orta Eosen Hoya (Midyat) Formasyonu 
kalkerleriyle örtülüdür. Hoya (Midyat) formasyonu, Gökçebağ (Reşandağ) ve Kavika 
antiklinali gibi yüksek alanlar ile Botan nehrinin her iki yakasındaki plato sahasını örten 
kalkerin erozyona karşı dirençli olmasından dolayı sahanın topografik hatlarıyla jeolojik 
bünyesi arasında bir paralellik göze çarpmaktadır. 
 
Germik Formasyonu (Üst Eosen) : Hoya (Midyat) formasyonu üzerine uyumsuz gelen 
Germik formasyonu, Siirt şehri ve yakın çevresinde konglomera ile başlayıp ince ve kaba 
detritiklerden sonra yer yer tavan konglomerasıyla son bulan bir çökelme devresi 
göstermektedir. (bu formasyon denizel, karasal gibi birden fazla fasiyes değişikliği arz ettiği 
için Siirt serisi, Zap serisi, Baygur serisi olarak da adlandırılmaktadır) Güneyde, Gökçebağ 
köyünü içine alacak şekilde ve şehir merkezi ile beraber kuzeyde Akyamaç köyü ve Rasistarlası 
Tepesi arasındaki alandan kuzeye doğru, tebeşirli kalkerler üzerine transgresif olan jipsli 
tabakalar, çakıl taşı ve alacalı marnlar ile örtülmüştür. 
 
Fırat Formasyonu (Alt Miyosen) : Tetis suları altında kalan çeşitli basenlerde, iklimin de 
sıcak olması sonucu Miyosen devrinde ve özellikle Alt Miyosen’de Jipsli tortullar oluşmuştur. 
En Üst Eosen kalkerleri üzerinde, kalın bir kalker, gre, şist serisi diskordans olarak yer 
almaktadır. Kalker, kuvarsit ve şist gibi kayalar ana deformasyon hatları boyunca Eosen ve 
Kretase tabakaları ile birlikte kırılmış veya kıvrılmışlardır. Bu tabakaların karakterleri bunların 
çoğu denizel yapılı ve kısmen de kapalı havzalarda, göllerin kurumasından doğmuş olan jips 
tortullarından ibaret olduğunu göstermektedir. 
 
Şelmo Formasyonu (Üst Miyosen– Pliyosen) : Üst Miyosen’e ait Şelmo formasyonu, altta 
marn, bej renkli kalker ve jips karışımlı, üste doğru pembe renkli kumtaşı, marn, kalker, 
çimentolu kumtaşı ardalanmasından meydana gelmektedir. Doluharman köyünün kurulu 
olduğu alanı ve doğusundaki Buvanat tepesini bir daire şeklinde çevreleyen Şelmo formasyonu, 
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Pınarca, Pınarova köyleri ile Siirt–Batman karayolu arasında da mostra vermektedir. 
 
Pliyo–Kuvaterner ve Kuvaterner birimler: İnceleme sahasında, Hoya ve Germik 
formasyonlarından sonra en fazla yer kaplayan üçüncü formasyondur. Yağmur Tepe, Nişan 
Tepe ile şehrin güney ve güneydoğusundaki Şeyhşemu ve Feran Tepeleri civarlarında yoğun 
olarak yer almaktadır. Serin ve nemli iklim koşulları altında flüviyal aşınmanın çok etkili 
olduğu bu dönemde gölsel alanlar dolarak yüzlerce metre yükseklikte (kalınlıkta) dolgular 
oluşmuştur. Daha sonra gölün güneydeki Gökçedağ (Reşandağ, Civanikan) antiklinalini 
yararak boşalması sonucu etkili olan flüvyal aşındırmalar Botan nehri ve Kezer çaylarının 
Pliyo–Kuvaterner dolgu malzemeleri (konglomera, kum taşı ve kil taşı) ile beraber alttaki 
Miyosen, Eosen ve hatta Paleosen–Üst Kretase birimlerine gömülmüşlerdir. Pliyosen gölsel 
dolgu alanlarında kum, kil ve mil tabakaları vardır. Ardalanmalı gölsel dolguların üzerine Alt 
Pleyistosen konglomeratik flüviyal depolar yığılmıştır. Epirojenik yükselmeye bağlı olarak 
antiklinal alanların yükselmesi (Alt Pleyistosen’de meydana gelen tektonik hareketlerle Sadak–
Gökçedağ ve Garzan antiklinalleri) sonrasında gölsel alan oluşmuş, daha sonra antiklinalin 
akarsular tarafından yarılması ile göl boşalmış ve sekiler meydana gelmiştir. Botan nehri ve 
Kezer çayı vadilerinin yamaçlarında bunların açık örnekleri görülmektedir. Kuvaterner 
başlarına ait elemanlar; çakıl taşı, kum, mil ve Hoya kalkerlerinin çakıllarından meydana gelmiş 
kırıntılar olup; killi, kalkerli bir çimento ile birbirine bağlanmıştır. Pleyistosen’deki serin ve 
nemli iklim şartlarının hüküm sürmesinden dolayı flüviyal aşındırma da o denli artmıştır. 
Bunlara en güzel örnek ise Yağmur Tepe ve Nişan Tepedeki Pliyo–Kuvaterner depoların 
aşınması ile yamaçlarda ve vadi kenarlarında biriken başta çakıl taşları olmak üzere kum, kil 
ve konglomera depolarıdır. 
 

 

Şekil 1. 4 Siirt Ve Civarının 1/500.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (M.T.A. Genel Müdürlüğü) 
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Şekil 1. 5 Siirt İli Jeoloji Haritası (MTA.) 

1.3.2.2. Yapısal Jeoloji 

Siirt şehri ve yakın çevresi tektonik bakımdan son derece hareketli bir konumda 
bulunmaktadır. Arap platformu ile Anadolu levhasının kontakt alanında yer alan inceleme alanı, 
tektonik oluşumlar bakımından çeşitlilik göstermektedir. Daha çok Kuzey–Güney yönlü 
sıkışma hareketlerine bağlı olarak meydana gelen kıvrımlı yapılar, bu kıvrımların zamanla 
dirençlerinin kırılmasıyla faylanmaları, sonrasında ise bindirme ve şaryajlar şeklinde farklı 
tektonik yapıları oluşturmuştur. Siirt şehri ve yakın çevresi Türkiye’de meydana gelen hemen 
tüm depremlerin tetikleme zonunda yer almaktadır. 

Kıvrımlar:  

 Yöredeki kıvrımlar çoğunlukla düzgün fazla sıkışık olmayan az çok birbirine paralel 
uzanan karakteristik antiklinaller ve senklinallerdir. Kıvrım şiddeti batıya doğru giderek 
azalmakta ve bu yönde daha ilerde tabakaların ancak hafif dalgalı olduğu bir platoya 
geçmektedir. Eosen kalkerinden oluşan Hoya formasyonu basit ve büyük üç antiklinalden 
(Kavika, Sadak-Gökçedağ ve Garzan) meydana gelmiştir. Ana antiklinaller arasında bulunan 
tali antiklinaller süreklilik arz etmezler, örneğin Sadak antiklinali Gökçebağ köyünün 
kuzeyinde ve Kezer çayının doğusuna doğru dalım gösterirken; daha güneydeki ana antiklinal 
görevini gören Garzan antiklinali ise Kezer- Reşan çayının batısından inceleme alanını terk 
etmektedir. Sıkışma rejiminin etkisi ile tali kıvrılmaların ana eksenden ayrılmaları 
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fayların her zaman önemli bir rol oynadıklarını göstermektedir. Üst Kretase-Tersiyer erozyonu 
sonucunda Gercüş formasyonunun çökelmiş, kuzeydoğuda meydana gelen Alp orojenezi ile 
yükselen inceleme alanında deniz çekilmiştir. İnceleme alanının hemen hepsi Eosen dönemine 
ait bir kenar ovası iken, kuzey ve kuzeydoğudan gelen yan basınçlarla bu ova kıvrılmıştır (Paije, 
1946). Orta Eosen’den sonra ve Miyosen’den önceki hareketler Pyreaniyen ve Saviyen 
(Helvesiyen) kıvrılma dönemlerine karşılık gelmektedir. Ortynski, (1946)’ye göre 
Subheroniyen devrindeki kıvrılmalarla meydana gelen yapı şekilleri gençleşmiş ve sonraki 
bütün genç kıvrılma hareketlerle faylanmış ve blokların düşey 

hareketlerine neden olmuştur. 

 Akdeniz’i Hint okyanusuna bağlayan Neotetis’in kapanmaya başlaması Alt Kretase’den 
itibaren olmuş, Alt–Orta Miyosen’de ise Anadolu ve Arabistan levhaları çarpışmış ve bu 
çarpışma sonucu oluşan Anadolu bloğunun batıya sürüklenmesi ile parçalanmaya başlayan 
Türkiye’nin orojenik yapısı paleotektonik evrimini tamamlayarak Arabistan–Avrasya 
çarpışmasıyla başlayan neotektonik döneme girilmiştir (Şengör, 1980 ; Şengör- Yılmaz, 1983). 
Bu dönemle birlikte Pliyosen ve Pleyistosen’de kıvrılma–kırılma hareketleri meydana 
gelmiştir. Gerçekten, neotektonik dönemde sıkışma rejimi sırasında ve sonrasında özellikle 
levhaların kontak alanlarında basıncın etkisinin farklı derecede bir etkiye sahip olmasından 
dolayı yırtılmalar olmuş, vadi şebekesinin kurulması için uygun ortam koşulları meydana 
gelmiştir. Orojenik kıvrılma hareketleri esnasında, orojen eksenine dikey ve normal olan 
hareketler yanında az çok şiddetli boyuna kaydırmalar da olmuştur (İlhan, 1969). En çok 
görülen faylar ise birbirlerine ve genellikle kıvrım eksenine paralel uzanan düşey atımlı 
faylardır. İnceleme sahasında önemli olan tektonik etken, kuzey-güney eksenleri arasında 
senklinali arızalandıran sistemdir. Miyosen senklinali güneyde Garzan ve orta kesimde ise 
Gökçedağ (Reşan Dağı) ile kuzeyde Kavika Dağı (Çatılı Tepesi) antiklinalleri arasında düşey 
atımlı faylar ile sınırlandırılmıştır. Siirt şehrinin üzerinde kurulu olduğu senklinal aynı zamanda 
deformeli bir grabene karşılık gelmektedir. Hoya (Midyat) formasyonunun Kavika 
antiklinalindeki klüzün karşılıklı yamaçlarında fayların yapı eksenine paralel ve ardışık olarak 
dizildiklerini görmek mümkün olmakla beraber fay yamaçları pek düşüktür. Antiklinalin 
kuzeyindeki büyük bir fay ile güneyindeki SE– NW yönlü ve Çeniki deresi- 

Aydınlar ilçesi arasında uzanan düşey atımlı (normal) fay, inceleme alanındaki en büyük fay 
olarak görülmektedir. Erenler dirseğinin az da olsa yön değiştirmesine neden olan ve Aydınlar 
İlçesinin güneydoğusunda çatallanan düşey atımlı bu fay, yerleşim birimini iki koldan sararak 
ilçenin kurulu olduğu alanın yükselmesine ve diğer kanatların ise çökmesine neden olmuştur. 
Bu fayın atımı, Gercüş kırmızı marnlarının jipsli Miyosen ile temas halinde bulunduğu Erenler 
dirseği civarında olduğu gibi, bazen önemli tektonik ve morfolojik yapıların oluşmasına neden 
olmuştur. Faylanmanın etkisiyle farklı yaştaki formasyonlar bir çok yerde dokanak 
oluşturmuşlardır. Erenler boğazının (dirseğinin) doğusunda Gercüş formasyonunun mostra 
verdiği alanda enine gelişen üç fay hattı ile topografya arızalanmıştır. Bu arızalanmalar 
sonucunda Botan nehri az da olsa kavisli bir mecra oluşturmuştur. Burada oluşmuş bir diğer 
fay ise Kasriçello–Botan suyu fayıdır. Fay Gündeşeyh (Çeniki vadisinin doğusunda) 
tuzlalarından Siirt’e kadar takip edilebilmektedir (Burger, 1946; Taşman, 1945). Çeniki 
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deresinden Kayaboğaz köyünün doğusuna ve buradan da Siirt’in merkezinden geçen Kuzey–
Güney 

yönlü düşey atımlı fay ile temasa geçerek Bağtepe–Doluharman köyleri arasından kuzeye 
yönelmektedir. Morfoloji üzerinde etkili olan başka bir fay ise Gökçedağ (Reşandağ) 
antiklinalinin kuzey kanadına paralel olarak uzanan düşey atımlı faydır. Bu fayın etkisiyle 
kuzey kanat alçalırken; güney kanat (Gökçedağ antiklinali) ise yükselmiştir. Fay yamacı 
oldukça yüksektir. Bu yükseltinin oluşumunda flüviyal aşınmanın da etkisi vardır. 

 Siirt ili ve yakın çevresinde meydana gelen fay sistemleri yörenin tektonik açıdan ne 
kadar hareketli olduğuna ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğine işaret 
etmektedir. Ayrıca buradaki genç tabakaların da kırılması yörenin çok genç bir tektonizmaya 
uğradığını göstermektedir. 

Sahada sıkışma rejimine bağlı olarak çarpılmalar ve kırılmaların oluşturduğu düşey atımlı 
(normal) faylar da vardır. Kezer çayının kurulu olduğu vadi bir çapraz fay alanıdır. Bunun kanıtı 
ise vadinin doğu yamacındaki Pliyosen göl tortullarının kuzeye doğru eğimlenmiş olmasına 
karşılık, vadinin batı yamaçlarındaki korelan depolarda herhangi bir çarpılma veya 
eğimlenmenin görülmemesidir. Bir diğer kanıt ise vadinin karşılıklı yamaçlarındaki aynı 
yaştaki depolarının farklı yükseklikte olmalarıdır. Yağmur Tepe ve Nişan Tepenin bulunduğu 
alan karşı yamaca göre daha fazla sıkışmaya uğramış ve yükselmiştir.  

Bu oluşumda Rodaniyen ve Valak fazları etkili olmuştur. Botan nehrinin de Kavika ve 
Gökçedağ antiklinallerini yardığı alanda buna benzer oluşuma sahip olası bir fay daha vardır. 
Bu fayın en önemli işareti nehrin doğu ve batısındaki kıvrım alanlarının farklı sıklıkta ve 
eğimde olmalarıdır. Fakat, flüviyal aşınmalardan dolayı bunları tespit etmek oldukça güçtür. 

1.3.2.3 Faylar ve Bindirmeler 

Güneydoğu Anadolu ve çevresi genel olarak sismik aktivitenin yoğun olduğu bir 
bölgedir. Bölgenin sismik aktivitesine Arap ve Afrika levhalarının kuzeye doğru olan bağıl 
hareketleri neden olur. Bu hareketler bölgede bindirme ektisi yaratmıştır. Bölgedeki iki önemli 
tektonik yapı, Güneydoğu Anadolu bindirmesi ile hemen onun kuzeyinde yer alan ve Arap 
Plakası ile Anadolu Plakası arasındaki sınırı oluşturan Doğu Anadolu Fayı’dır. Her iki sismo-
tektonik yapıda, Arap Plakasının kuzeye hareketi ve Güneydoğu Anadolu yöresinde 
Anadolu’ya bindirmesi sonucu gelişen sıkışma rejiminin ürünleridir. Bölgede biriken 
deformasyon enerjisi, çoğunlukla bu iki sismo-tektonik yapı üzerinde gelişen depremlerle 
açığa çıkar. Bu iki sismo-tektonik yapı, Kuzey Anadolu Fayı Deprem Kuşağı ile 
karşılaşabilecek derecede, oldukça aktif bir deprem kuşağı içerisinde yer almakta ve etkin bir 
deprem kaynağı oluşturmaktadır. Fakat Güneydoğu Anadolu Bindirme yayının hemen altında 
kalan bölge son yüzyıl içerisinde deprem aktivitesi açısından oldukça sakin bir dönem 
geçirmiştir. Dolayısıyla bu bölge değişik sismik boşluklara sahiptir. Doğu Anadolu Fay Zonu 
Türkiye’nin en etkin ve diri olan iki ana fay kuşağından birini oluşturmaktadır. Doğu Anadolu 
Fay Zonu, Karlıova-Antakya arasında 580 km’lik bir uzanım göstermektedir. Testis Denizi 
tabanının Avrasya Plakasıaltına dalarak yitiminden sonra, kıtakıta çarpışmasısınırında gelişen 
bir yapıolan Güneydoğu Anadolu Bindirmesi, Güneydoğu  Anadolu Bölgesi’nin kuzey kenarı 
boyunca gelişmiştir. Bu bindirme fayı, İran’daki Zagros Bindirme Kuşağı’nın devamı şeklinde 
olup, doğudan batıya doğru Hakkari, Beytüşşebap, Narlı, Pervari güneyi, Kozluk, Kulp, Lice 
kuzeyi, Ergani kuzeyi, Çüngüş ve Çelikhan’dan geçer. 
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 Siirt ili  1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Bölgedeki en belirgin tektonik yapı 
Güneydoğu Anadolu Bindirmesi’dir. 1913 M= 5.4 Siirt Depremi son yüzyılda hasar yapmış tek 
depremdir. 

Bölgede etkin olan tektonik unsur Doğu Anadolu Fay Zonu, Bitlis-Zagros Kenet 
Kuşağı, Ölü Deniz Fayı, Elbistan Fayı, Sürgü Fayı, Lice Fay Zonu, Tut Fayı, Bozova Fayı, 
Kalecik Fayı’dır. 

 

Şekil 1. 6 Siirt ve Civarının Önemli Tektonik Yapıları 

 

Şekil 1. 7 Siirt İli Diri Fay Haritası 
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Şekil 1. 8 Siirt Deprem Haritası 
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Tablo 1. 2 Siirt İlinde meydana gelen 1903-2003 arasında olan depremler (B.Ü. Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi) 

SN Tarih Zaman Enlem Boylam Derinlik(km) Ms Mesafe 
1 03.05.1903  38.7 41.5 30 4.9 93 
2 03.06.1907 06:46:00.0 38.7 41.5 30 5 93 
3 27.01.1913 19:38:35.6 38.38 42.23 10 5.4 55 
4 28.02.1915 12:47:02.4 37.7 43.1 30 5.3 98 
5 25.07.1924 21:39:24.0 38 43 30 4.9 87 
6 15.10.1929 04:45:22.0 38 42 30 4.9 8 
7 17.03.1940 09:08:56.1 38.22 42.83 10 4.8 79 
8 02.12.1941 05:02:56.0 37.5 41 30 5 92 
9 29.11.1943 18:45:44.5 38.25 41.54 100 4.8 49 
10 29.07.1945 08:56:49.0 38 43 30 4.9 87 
11 12.10.1948 12:57:26.0 38.5 41.5 30 4.6 73 
12 14.10.1953 20:13:58.0 38.7 41.9 30 4.5 85 
13 29.08.1959 10:40:16.8 38.55 41.29 50 4.8 87 
14 21.02.1960 09:29:23.3 38.49 41.52 40 4.8 71 
15 28.06.1965 23:27:02.9 38 41.3 33 5.1 54 
16 27.04.1966 19:48:51.0 38.14 42.52 28 5.1 52 
17 02.05.1966 13:55:05.0 38.1 42.61 55 4.5 57 
18 02.05.1966 20:40:44.1 38.1 42.75 49 4.2 68 
19 02.05.1966 23:12:24.7 38.1 42.5 50 4.8 49 
20 09.05.1966 04:31:31.0 38.3 42.3 92 4.5 50 
21 09.05.1966 04:34:44.0 38.27 42.34 33 4.7 49 
22 14.06.1966 02:45:57.2 38.16 42.86 39 4.4 79 
23 19.08.1966 21:38:56.0 38.4 41.2 172 4.5 81 
24 11.06.1968 06:09:27.6 38.15 42.85 53 5.1 78 
25 30.01.1973 07:52:17.7 38.13 42.38 20 4 42 
26 30.08.1973 07:36:25.2 37.96 42.75 45 4.7 66 
27 05.11.1973 20:12:01.2 38.01 43.07 69 4.7 93 
28 06.01.1974 21:37:24.5 38.28 42.92 28 4 89 
29 30.12.1979 10:56:07.6 38.45 42.64 33 4.2 81 
30 01.01.1982 19:30:23.9 37.24 42.61 10 4.7 94 
31 02.04.1984 21:59:32.4 37.62 42.88 43 4.2 84 
32 27.02.1985 16:34:19.5 38.04 43.09 40 4.6 95 
33 19.05.1986 17:36:32.5 37.9 43.1 10 3.9 95 
34 07.12.1987 00:07:32.3 37.95 42.95 33 4.7 82 
35 02.02.1991 06:54:43.0 37.2 42.56 26 4.6 95 
36 02.02.1991 09:09:01.0 37.17 42.59 21 4.9 99 
37 17.09.1994 02:24:40.9 37.84 41.57 29 5 33 
38 14.02.1995 11:13:20.0 37.74 42.71 10 4.4 66 
39 26.02.1995 11:33:27.9 38.31 43.05 33 3.6 100 
40 03.07.1996 15:05:35.0 37.9 42.63 12 3.6 56 
41 23.10.1997 16:06:37.3 38.71 41.33 10 3.8 100 
42 03.11.1997 14:51:10.9 38.79 42.31 59 3.7 100 
43 05.11.1997 03:15:15.3 38.3 42.97 10 3.8 94 
44 01.03.1999 14:53:52.7 38.14 41.24 6 3.8 63 
45 18.12.1999 00:00:35.9 37.45 42.7 10 3.6 81 
46 07.08.2000 06:36:24.2 37.55 40.95 8 3.6 93 
47 15.11.2000 15:05:36.6 38.41 42.95 48 5.4 98 
48 15.11.2000 19:30:44.1 37.94 42.75 12 4.1 66 
49 17.11.2000 00:27:56.2 38.24 42.93 5 3.6 88 
50 12.09.2001 14:52:06.9 37.95 42.55 33 3.7 49 
51 13.09.2001 13:29:48.7 38.13 42.71 29 3.8 66 
52 14.10.2001 00:41:20.4 37.61 43.03 9 3.9 96 
53 15.12.2001 04:31:50.4 38.68 42.35 33 4 89 
54 18.01.2002 14:31:16.9 37.42 42.74 33 4.2 86 
55 11.06.2003 10:38:39.9 37.67 42.48 10 3.8 52 
56 23.10.2003 17:24:02.5 37.72 42.49 5 4.7 50 
57 26.10.2003 02:17:11.5 37.61 42.54 5 3.6 60 
58 26.10.2003 05:07:49.6 37.78 42.66 5 3.8 61 
59 26.10.2003 21:57:21.6 37.79 42.51 11 3.6 48 
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Tablo 1. 3 Siirt İlinde Meydana Gelen Son Depremler (B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi) 

 

 

 

1.3.2.4. İlin Hidrolojik ve Hidrojeolojik Durumu 

İlde kentsel amaçlı su temini Şirvan İlçesi Çeltikyolu Köyü mevkiinde bulunan Hesko 
kaynak suyu ve Hizan’dan gelen yeraltı suyu içme suyu arıtma tesisinde arıtma işlemlerinden 
geçerek TS 266 Standartları ve Dünya Sağlık teşkilatı standartlarına uygun olarak sağlandıktan 
sonra ilgili Belediyelerin isale ve şebeke hattına verilmektedir. Mevcut suların evsel amaçlı 
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olarak kullanılmaktadır. Kezer Çayından alınan ham su (25,23 hm3/yıl) Siirt Arıtma Tesisinden 
arıtılarak Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Aydınlar ilçesi, Kayabağlar, Gökçebağ ve Atabağı 
Beldelerine verilmektedir. Yaklaşık 200.000 kişilik nüfusa su hizmeti sağlanmaktadır. 

 

Şekil 1. 9 Siirt İlinde 2018 Yılı Belediyeler Tarafından İçme Ve Kullanma Suyu Şebekesi İle 
Dağıtılmak Üzere Temin Edilen Su Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (Siirt Belediye Başkanlığı, 

2018) 

Siirt kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan Hesko suyu, doğal kaynak suyudur. 
Mevsimsel olarak debisinde değişimler meydana gelmektedir. Temmuz ayı başlarında su 
debisinde azalmalar meydana gelmektedir. Eylül ve ekim aylarında debinin en düşük olduğu 
dönemlerdir. Doğal kaynak suyu olduğundan arıtma ihtiyacı duyulmamaktadır. Buradan temin 
edilen su, güzergâhı üzerinde bulunan köylerin de su ihtiyacını karşılamaktadır. Bu kaynaktan 
alınan su aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi’nin su ihtiyacını da karşılamaktadır. Tarımsal 
amaçlı olarak kullanımı bulunmamaktadır. Sanayi kullanımı düşük seviyededir. Siirt kent 
merkezinin su ihtiyacını karşılayan bir diğer kaynak ise Hizan Hattından gelen yüzeysel su 
kaynağıdır. Yaklaşık 50 km kendi cazibesi ile Siirt İçme Suyu Arıtma Tesisine gelen su, arıtma 
tesisinde arıtılarak şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Botan çayı kenarında bulunan 
8 adet keson kuyudan alınan 9,46 hm3 /yıl içme suyu bulunmaktadır. Bu kaynak özellikle yaz 
aylarında ihtiyacın arttığı dönemlerde kullanılmaktadır. Botan terfi merkezi ve keson kuyuları 
Ilısu Barajı göl alanında kalmaktadır. Bu nedenle tesisteki mekanik ve elektrik teçhizat 2019 
yılı sonunda DSİ tarafından de monte edilecektir. İlde DSİ tarafından yapılan 50 000 m3 /gün 
kapasiteli İçme suyu Arıtma tesisi bulunmaktadır. 

Siirt kent merkezinin 3 adet su kaynağı bulunmaktadır. 1-Hesko kaynak suyu, 2-Kezer 
çayı, 3- Botan Pompa İstasyonu, Bu kaynaklardan Botan Pompa acil durumlarda 
kullanılmaktadır. Botan Çayı kıyısında bulunan keson kuyulardan alınan su 500 metre terfi 
edilerek kent merkezine iletilmektedir. Kaynak suyu olarak Şirvan İlçesi Çeltikyolu Köyü 
mevkiinde bulunan ve Hesko diye adlandırılan kaynak suyundan su temini gerçekleştirilmekte 
olup, uzun bir isale hattı ile İl merkezine getirilen su önemli bir su kaynağıdır. Siirt İçme suyu 
Arıtma Tesisi, şehir merkezine 5 km mesafede Siirt-Şirvan karayolu üzerinde yer almaktadır. 
Kezer Çayı’ndan regülatör vasıtası ile alınan su, müstakil bir hatla kendi cazibesiyle arıtma 
tesisine ulaşmaktadır. Gerekli görülen durumlarda, Hesko isale hattından da tesise su 
verilebilmektedir. Siirt il merkezi ile Tillo, Kurtalan, Kayabağlar ve Atabağı ilçeleri ile 
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Gökçebağ Beldesinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyaçları için Arıtma Tesisi 2 
kademede planlanmış olup, arıtma tesisinin ilk etabının bitirilmesiyle günlük maksimum 
50.000 m³ su arıtılarak Siirt ili, Kurtalan ve Tillo ilçesi Kayabağlar ve Atabağı beldelerinin 
ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu TS 266 standartları ve Dünya sağlık teşkilatı standartlarına 
uygun olarak sağlanmaktadır. Siirt ili içme suyu temin edilen kaynaklardan Hesko kaynağı su 
ihtiyacının %40’ını, Hizan yüze yel su kaynağı da %60’ını karşılamaktadır. Hesko kaynağından 
yaklaşık olarak yıllık 4,73 hm3 /yıl içme suyu temin edilmektedir. 

Kuzeyde Muş Güneyi Dağları, doğuda Siirt Doğusu Dağlarıyla çevrili olan il alanı, 
Dicle Irmağının önemli su toplama alanlarından birini oluşturmaktadır. Önemli akarsuları; 
Dicle Irmağı, Botan Çayı (Uluçay), Garzan Çayı, Kızılsu Çayı ve Behranca Deresidir. İl 
genelinde Siirt-Eruh Yolu 15. Km de Sağlarca(Billoris) Kaplıcası ile Kışlacık Köyü Reşan Çayı 
kıyısındaki Lif Kaplıcası olmak üzere iki adet şifa amaçlı jeotermal kaynak mevcuttur. 

Yeraltı sularının kullanım yerleri ve sarfiyat açısından bakıldığında, 31.12.2010 tarihine 
kadar 15 adet noktadan sadece içme-kullanma amaçlı 82 lt/sn olarak toplam 1.13 hm3 /yıl, 2011 
yılı genelinde 7 adet noktada sadece sulama amaçlı 6,5 lt/sn olarak toplam 0,04 hm3 /yıl, 2012 
yılı genelinde 5 adet noktada sadece sulama amaçlı 8,00 lt/sn olarak toplam 0,05 hm3 /yıl olarak 
toplam tahsis 1.22 hm3 /yıl olup, sanayi amaçlı bir tahsis mevcut bulunmamaktadır.  2013 yılı 
genelinde 1,22 hm3 /yıl içme kullanma suyu, 0,11 hm3 /yıl sanayi ve 0,05 hm3 /yıl sulama 
amaçlı olmak üzere toplam tahsis 1,38 hm3 /yıl’ dır. 2014 yılında ise 6 adet noktada içme-
kullanma amaçlı 0,011 hm3 /yıl, sanayi amaçlı 0,23 hm3 /yıl olarak toplam tahsis 0,024 hm3 
/yıl tahsis mevcut bulunmaktadır. 

DSİ kayıtlarında olan yeraltı suyu kullanım değerlerine göre su seviyeleri; 31.12.2010 
tarihine kadar genel ortalama statik seviye 52,4 m, ortalama dinamik seviye 71,5 m, 2011 yılı 
için ortalama statik seviye 56,5 m, ortalama dinamik seviye 72,2 m, 2012 yılı için ortalama 
statik seviye 49,4 m, ortalama dinamik seviye 92,6 m olarak değerlendirilebilir. İlgili kurumdan 
2013 yılı için ortalama statik seviye 49,4 m, ortalama dinamik seviye 92,6 m, 2014 yılı için 
ortalama statik seviye 100,8 m, ortalama dinamik seviye 166 m’dir. 2017 yılı Siirt Merkez için 
derinlik 120-180 metre, Statik seviye 1-24 metre, dinamik seviye 50-100 metre ve debi ise 0.5-
2 litre/saniye; Siirt Baykan için derinlik 80-100 metre, Statik seviye 40-60 metre, dinamik 
seviye 65-75 metre ve debi ise 0.5-2 litre/saniye; Siirt Eruh için derinlik 70-110 metre, Statik 
seviye 15-60 metre, dinamik seviye 45-100 metre ve debi ise 1-2 litre/saniye; Siirt Kurtalan için 
derinlik 100-300 metre, Statik seviye 150-190 metre, dinamik seviye 180-270 metre ve debi ise 
10-25 litre/saniye; Siirt Şirvan için derinlik 150- 250 metre, Statik seviye 8-90 metre, dinamik 
seviye 105-216 metre ve debi ise 5-15 litre/saniye’dir. (Siirt Çevre Durum Raporu 2018) 

1.3.2.5. İklim Durumu ve Doğal Enerji Kaynakları 

1.3.2.5.1.İklim 

 Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Siirt’e Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla 
yağış düşmektedir. Köppen-Geiger'e göre iklim Csa'dir. Siirt ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 
16.2'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 767 mm dir. 
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Şekil 1. 10 Siirt İklim Grafiği 

1 mm yağışla Ağustos yılın en kurak ayıdır. Ortalama 117 mm yağış miktarıyla en 

fazla yağış Mart ayında görülmektedir. 

 

Şekil 1. 11 Siirt Sıcaklık Grafiği 
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30.2 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 2.9 olup yılın en 

düşük ortalamasıdır. 

Tablo 1. 4 Siirt İklim Tablosu 

 

 Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 116 mm Yıl boyunca 

ortalama sıcaklık 27.3 dolaylarında değişim göstermektedir. 

1.3.2.6 Doğal Enerji Kaynakları 

Güneydoğu Anadolu Kenar Kıvrımlarına ait tektonik birliklerle, Bitlis Metamorfik 
Masifi arasındaki bindirme zonunda yer alan Siirt ili yüksek dağ ve platolardan oluşmaktadır. 
Jeolojik açıdan 1. derece deprem kuşağında bulunmakla birlikte önemli fay hatlarının dışında 
kalmaktadır.  

Ülkemizin önemli masif sülfit bakır yataklarından biri olan Madenköy bakır yatağı 
Şirvan ilçesinde yer almaktadır. Madenköy bakır yatağında MTA Genel Müdürlüğü tarafından 
1981 yılına kadar yapılan çalışmalar  sonucunda % 2.03 Cu, % 0.060 Zn, %27.38 S ve % 7.43 
Fe3O4 tenörlü 24 milyon ton görünür+muhtemel rezerv belirlenmiştir. 1983 yılında yapılan 
sondaj çalışmaları ile yatağın rezervi %2.22 Cu ve %32.19 S tenör olmak üzere 27.273.000 tona 
yükselmiştir. Madenköy yatağı uzun süreler Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
ruhsatında kalmış, 2003 yılında da özel sektöre devredilmiştir. Krom cevherleşmeleri Baykan 
ilçesinde yoğunlaşmakta olup, % 26-51 arasında değişen Cr2O3 tenörlerine sahiptir. 
Çoğunlukla küçük boyutlarda olan krom cevherleşmeleri önemli bir potansiyele sahip 
değillerdir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi jeolojik özellikleri nedeniyle endüstriyel hammadde 
oluşumları için uygun ortamlar içermektedir. Batman-Siirt arası Türkiye’nin önemli alçıtaşı 
yataklarına sahiptir. Buradaki alçıtaşı yataklarının çoğu halen özel şirketler tarafından 
işletimekte olup, 1. kalite olan alçıtaşları her sektörde kullanılmaya uygun özelliklere sahiptir. 
MTA Genel Müdürlüğü’nün 2006 ve 2007 yıllarında yaptığı çalışmaları sonucunda Merkez-
Akyamaç-Fişkin Köyünde 1. ve 2. sınıf alçı kalitesinde yaklaşık 42 milyon ton alçıtaşı rezervi 
tespit edilmiştir. Ayrıca Baykan-Ziyaret yöresinde de endüstriyel tuz aramalarına yönelik 
sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır ancak ekonomik bir yataklanmaya rastlanmamıştır. İlde 
Baykan ve Kurtalan ilçelerinde de mermer ve çimento hammaddeleri bulunmaktadır.  Baykan-
Girdigan Köyü mermerleri 1-3 m3 arasında blok alınabilme özelliğinde olup 1.600.000 m3 



 

32 
 

rezerve sahiptir. Kurtalan ilçesinde ise çimento yapımına uygun 404.170.000 ton kireçtaşı ve 
31.880.000 ton kil rezervleri tespit edilmiştir. 

İl dâhilinde bilinen tek jeotermal enerji kaynağı Billoris jeotermal alanıdır. Bu alandaki 
sıcak su kaynağının sıcaklığı 30.6-34.5ºC, debisi 110 lt/sn olarak tespit edilmiş, açılan kuyudan 
41ºC sıcaklık ve 7 lt/sn debide üretim sağlanmıştır.  

BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn) Şirvan-Maden köy Sahası Tenor : % 2.22 Cu 
ve % 32.19 S Rezerv: 27.273.000 ton görünür + muhtemel rezerv. 

ÇİMENTO HAMMADDELERİ (Çmh) Kurtalan Sahası Tenör: Rezerv: 404.172.535 
ton kireçtaşı, 30.884.000 ton muhtemel kil rezervi. 

JİPS (Jips) Kurtalan-Bağlıca sahası Tenör: Rezerv: 500.000 ton muhtemel rezerv. 
Merkez-Akyamaç-Fişkin Köyü Kalite: 1. ve 2. sınıf alçı kalitesinde Rezerv: 41.783.175 ton 
rezerv.  

KROM (Cr) İl genelinde iki adet zuhur ve bir adet terk edilmiş eski ocak vardır. Tenör 
: % 26-51 Cr2O3 Rezerv: Ocakta 100 ton toplam, zuhurlarda ise 2728 ton toplam rezerv. 

MERMER (Mr) Baykan-Girdigan Köyü Tenor: 1-3 m3 arasında bloklar alınabilir 
(işletme kaybı %25) Rezerv: 1.600.000 m3 görünür rezerv. (Siirt İli Maden ve Enerji 
Kaynakları MTA Genel Müdürlüğü) 
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Şekil 1. 12 Siirt İli Maden Haritası (MTA) 

 

1.3.2.7. Doğal Çevre 

Siirt İli, Ülkemizin güneydoğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğusunda, 
Güneydoğu Torosların Güney eteklerinde kurulmuş olup, 41-42 boylamları ile 37-38 enlemleri 
arasında yer alır. İlin merkezi Dicle Nehrinin kollarından olan Botan ve Reşan Çayları arasında, 
yedi tepenin yamaçlarında kurulmuş ve günümüzde ovaya yayılmaya başlamıştır. Mevcut 
bilgilere göre Siirt, tarih yönünden çok eski bir geçmişe sahiptir. M.Ö. 2000 yılı başlarından 
M.Ö. 4. yüzyıla kadar sırasıyla Samiler, Babil ve Asur İmparatorluğu, Medler, Persler, M.S. ki 
dönemde Romalılar, Persler ve Sasaniler bölgede hâkim olmuşlardır. Siirt, l5l4 Çaldıran 
Zaferinden sonra Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır.  

1894 yılında Bitlis’e bağlanan Siirt, 26 Eylül 1919 yılında 48 Sayılı Heyet-i Umumiye 
Kararı ile bağımsız sancak haline getirilmiş ve 1923 yılında Vilayet olmuştur. 1923 yılında il 
olan Siirt’in ilçe sayısı 11 iken 1990 yılında Şırnak ve Batman ilçelerinin il olması ile ilçe sayısı 
6’ya düşmüştür. 1990 yılında değişen sınırlardan sonra Siirt ilinin yüzölçümü 6.186 km2’ye 
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inmiş olup, km2’ye 42 kişi düşmüştür. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 
5.473 km2 olan yüzölçümüne karşılık 322.664 kişilik nüfusu ile km2 ye 59 kişi düşmektedir. 
Bu nüfusun 206.917’sı İl ve İlçe Merkezlerinde, 115.747’sı ise belde ve köylerde yaşamaktadır. 
Yıllık nüfus artış hızı binde 7,2’ tir. Nüfus bakımından Siirt İli; 81 il içerisinde 58. sırada 
gelmektedir. 

 Siirt ili, güneyinde Şırnak ve Mardin, doğusunda Van ve Hakkâri, kuzeyinde Bitlis ve 
batısında Batman illeri çevrilidir. Siirt ilinin Merkez ilçe dışında 6 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; 
- Tillo - Baykan - Eruh - Kurtalan - Pervari – Şirvan’dır. 

Siirt ili topraklarının büyük bir bölümü dağlarla kaplıdır. Kuzeyde Muş Güneyi Dağları, 
doğuda Siirt Doğusu Dağları ilin doğal sınırlarını oluşturan sıradağlardır. Siirt ili toprakları, 
Güneydoğu Torosların çizdiği geniş yayın Dicle Havzasına giren bölümünde yer almaktadır. 
Güneydoğu Toroslar, Malatya ve Elazığ Ovalarının arasından başlayarak Muş Ovası ve Van 
Gölüyle, düşük yükseltili güneydoğu düzlüklerini birbirinden ayıracak şekilde, geniş bir 
yayçizer ve İran’da Zağros Dağlarıyla birleşir. Siirt ilinde yeryüzü şekilleri içinde en ağırlıklı 
yeri yaklaşık olarak % 75 ile dağlar alırken, bunu yaklaşık % 22 ile ovalar izlemektedir. Siirt’ 
in kuzeyi ve doğusu yüksek ve sarp kesimlerdir. Belli başlı dağlar olarak Baykan İlçesinde 
Tandır Dağı (Kalems 2.170 m.), Kurtalan İlçesinde Garzan Dağı (1.055 m.), Şirvan İlçesinde 
Hasteri Dağı (2.700 m.) ve Doğruyol Dağı (Beknovi 2.650 m.) Eruh ilçesinde Tartı Tepe (Terazi 
2268 m.) ve Tünek Dağı (Aval 2.100 m.), Pervari ilçesinde ise Yazlıca Dağı (Herekol 2.943 
m.), Körkandil Dağı (2.821 m.) ve Martepe Dağı (Kalevina 2.812 m.) bulunmaktadır. İl 
merkezinin yükseltisi ise 930 m.’dir. İlin en önemli yaylaları; Pervari ilçesinde Çemikari, 
Cemen ve Herekol Yaylaları, Şirvan ilçesinde Bacevan Yaylasıdır.  

Siirt ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu ucunda yer alıp, bölge 
düzlüklerinden sonra birden yükselmekte ve bu nedenle doğu ve kuzey kesimleri bol yağış 
almaktadır. Kuzeyde Muş Güneyi Dağları, doğuda Siirt Doğusu Dağlarıyla çevrili olan il alanı, 
Dicle Irmağının önemli su toplama alanlarından birini oluşturmaktadır. Önemli akarsuları; 
Dicle Irmağı, Botan Çayı (Uluçay), Garzan Çayı, Kızılsu Çayı ve Behranca Deresidir. 

 Petrol arama amacıyla Siirt topraklarında bugüne kadar çok sayıda araştırma 
yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına göre, il alanı değişik jeolojik yaşta kütlelerden 
oluşmaktadır. Bu kütlelerin en eskisi, Siirt-Bitlis arasında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 
uzanan başkalaşım kayaları serisidir. Genellikle III. Zaman kretase ve III. Zaman palo-neojen 
yaşlı olan bu seriler, doğudan il alanına sokulmaktadır. Gri, esmer, mavimsi renkli, kil taşı, şeyl 
ve kum taşlarından oluşan üst kretase ve paleosen serilerinin kalınlıkları yüzlerce metreye 
ulaşır. Bunlar, petrol araştırmacılarınca “Germav Oluşumu” adıyla anılır. “Örtü Tabakası” 
işlevi gösteren bu seriler, petrol yataklarını geçirimsiz bir örtü biçiminde kuşatmaktadır. 

   Yörede, petrol içeren daha eski kütlelere de rastlanılmaktadır. “Germav Oluşumu”nda 
rastlanan şeyler, Dicle ırmağı çevresinde çok belirgindir. Bu serilere yüzeye doğru yer yer jips, 
kırmızı-bordo renkli konglomera, gre, kil ve silt taşlarıyla karışık olarak rastlanır. İki seri 
arasında bazı kesimlerde gri-sarı renkli karakterler vardır. Yöredeki jipsli bordo renkli 
konglomera tabakalarına “Gercüş Serisi” denir. Alt eosen ve paleosen yaşlı “Gercüş Serisi” 
merkez ilçenin güney ve doğusunda kalkerlerin altında görülmektedir. Kalınlığı 250-500 m. 
dolayında olan bu seride, yüzeye doğru yeşil killer, marnlar ve tebeşirli masif kalkerler de 
vardır. Tebeşirli kalker taşların yontulmaları ve işlenmeleri kolay olduğu için, ilde genellikle 
yapı taşı olarak kullanılmaktadır. 
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 İlde geniş alanlar kaplayan dağ ve tepelerde bolca rastlanan bu oluşumlara petrolcüler, 
“Midyat Kalkerleri” demektedir. İçlerinde orta eosen yaşlı fosillere de rastlanan “Midyat 
Kalkerleri” merkez ilçenin güneyinde, Siirt-İdil arasında ve Midyat dolaylarında hemen göze 
çarpar. İl alanında sert karakterlerin üzerinde kil, marn, silt ve kum taşlarından oluşan neojen 
yaşlı göl serileri yığılmıştır. Bu hafif eğimli yumuşak seri, geniş düzlükleri ve ovaları 
oluşturmaktadır. Genç oluşumlar arasında yer yer jipsli tabakalar yüzeye çıkmaktadır. Bu 
jipslere ilde “Cas Taşı” denilmektedir. Yakılıp ufalandıktan sonra yapılarda harç olarak 
kullanılmaktadır. İlde neojen serilerine en yoğun olarak merkez ilçenin doğusu ve kuzeyi ile 
Kurtalan ilçesi çevrelerinde rastlanır. Siirt’in güneyindeki seriler doğu-batı, batı-kuzeybatı ve 
doğu-güneydoğu göllerinde uzanır. Serilerin güney kanatları dik ya da faylı, kuzey kanatları 
yatık eğimli “Petrol Kapanları” oluşturur. Bunlar Türkiye’nin başlıca petrol yataklarını 
oluşturur.  

Siirt il alanı, ülkenin başlıca kırık çizgilerinin dışında kalmaktadır. Hatay’dan başlayıp 
Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Muş’tan geçtikten sonra Van Gölünün doğusunda süren, 
çokça deprem olan tektonik çukurlar ve kırıklar dizisi, ilin küçük bir bölümünü kapsamına 
almaktadır. Bu kesim dışında il toprakları, sarsıntıların zararsız geçtiği tehlikesiz bölgeler 
kapsamına girmektedir. İl toprakları asıl görünümünü III. Zamanda kazanmıştır. Şiddetli 
kıvrılma ve kırılmalara uğrayan il alanı, üst-eosen ve oligosen boyunca deniz dışında kalarak 
aşınmış bir yarı ova (Peneplen) niteliği kazanmıştır. Üst miyosende Doğu Anadolu genel olarak 
yükselirken, il alanı da blok halinde yükselmiş ve Güneydoğu Toroslar oluşmuştur. Bu 
yükselme hareketleri sırasında il alanının güney batısını da içine alan güçlü çöküntü alanları 
ortaya çıkmıştır. Güneydoğu Torosların esnekliğini yitirmiş ve sertleşmiş kesimlerinde ortaya 
çıkan çöküntü oldukları, akarsularca aşındırılarak batı, güneybatı ve güney önünde uzanan 
vadilere dönüştürülmüştür. Bir yandan vadiler oluşurken, bir yandan da özellikle çöküntü 
alanlarında hızla genişleyen vadi tabanlarında IV. Zaman boyunca çeşitli taşınma maddeler ve 
düzlükler ortaya çıkmıştır.  

Siirt İlinin yüzölçümü 5.473 km2 ’dir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2008 
yılında uygulandığı Statip Projesi kapsamında Siirt İlinin toplam tarım alanının 102.897 ha 
olduğu, bu alanın 33.285,32 ha kuru mutlak tarım arazisi, 2.417,15 ha sulu mutlak tarım arazisi, 
58.798,15 hamarjinal tarım arazisi, 102,51 ha marjinal sulu tarım arazisi, 8.246,34 ha dikili 
tarım arazisi ve 47,84 ha özel ürün tarım arazisi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu alan Siirt İlinin 
toplam arazi miktarının %18,29’una tekabül etmektedir. Bunun genellikle %85 kadarı tarla 
alanı, %15 kadarı da sebzecilik, meyvecilik ve bağ şeklinde kullanılmaktadır. İlimizdeki tarla 
ziraatında buğday, arpa, kırmızı mercimek, nohut, tütün, pamuk gibi ürünler yetiştirilmektedir. 
Tarımsal ürünlerden Siirt Fıstığı, Zivzik Narı ve Tayfi Üzümü meşhurdur.  

Ayrıca arıcılık konusunda Pervari Balı meşhurdur. Turizm açısından keşfedilmeyi 
bekleyen tarihi, doğal, dini ve kültürel ölçekte birçok mekân bulunmaktadır. Çeşitli medeniyet 
ve topluluklara misafirlik yapmış bu şehir keşfedilmeyi ve hak ettiği değere ulaşmayı 
beklemektedir. Evliyalar diyarı olarak adlandırılan Tillo ve Baykan İlçesi Veysel Karani 
Beldesinde yer alan Hz. Veysel Karani Türbesi bu mekânların başında gelmekte olup İl 
merkezinin alt kotundan geçen Botan Çayı ve Vadisi’nin doğal güzellikleri ve manzarası ile 
etkileyici bir görünüme sahiptir. Botan Vadisinde çeşitli doğa sporlarına imkân bulunmaktadır. 
(2017 Siirt İl Çevre Durum Raporu) 
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1.4. Sosyo-Demografik Yapı 

Siirt nüfusu 2015 yılına göre 320.351'dir. Bu nüfus, 165.034 erkek ve 155.317 
kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,52 erkek, %48,48 kadındır. Yüzölçümü 5.499 
km2 olan Siirt ilinde kilometrekareye 58 insan düşmektedir. Siirt nüfus yoğunluğu 58/km2'dir. 
(Çizelge 6) 1990 yılında değişen sınırlardan sonra Siirt İl’inin yüzölçümü 5.499 Km2’ye 
inmiştir. 2007 yılı nüfus sayımına göre 291.528 kişilik nüfusuyla Türkiye toplam nüfusunun 
%0,413’ünü barındırmaktadır.  

Tablo 1. 5 Yıllara Göre Siirt Nüfusu 

YIL NÜFUS ERKEK NÜFUSU 
KADIN 

NÜFUSU 

2020 331.070 168.939 162.131 

2019 330.280 169.211 161.069 

2018 331.670 171.189 160.481 

2017 324.394 166.402 157.992 

2016 322.664 166.463 156.201 

2015 320.351 165.034 155.317 

2014 318.366 164.098 154.268 

2013 314.153 161.802 152.351 

2012 310.879 160.813 150.066 

2011 310.468 161.252 149.216 

2010 300.695 153.028 147.667 

2009 303.622 157.578 146.044 

2008 299.819 155.747 144.072 

2007 291.528 150.628 140.900 
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Şekil 1. 13 Siirt Nüfusu 

Tablo 1. 6 Siirt Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
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Şekil 1. 14 Siirt Nüfus Artış Hızı 

 

Şekil 1. 15 Siirt Nüfus Grafiği 
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1.4.1. İlçe Nüfusu Dağılımı 

Tablo 1. 7 İlçelere Göre Siirt Nüfusu 

 

 

1.4.2. Nüfus Dağılımı ve Yoğunluğu  

Tablo 1. 8 Nüfus Dağılımı ve Yoğunluğu 

 

 

1.4.3. Göç Hareketleri  

Göç, bir yerleşim biriminden diğerine nüfusun geçici ve sürekli olarak yer değiştirmesi 
faaliyetidir. Gerek nüfus miktarını değiştirdiği gerekse nüfusun sosyo-ekonomik yapısını 
yansıttığı için göç önemli bir parametredir. Bu nedenle göçlere yol açan sebepler ve göçün 
ortaya çıkardığı sonuçlar dikkatle ele alınması gereken hususlardır. Göç olgusu Siirt ilinde 
nüfus üzerinde belirleyici olan en temel olguların başında gelmektedir. Siirt ili genel olarak bazı 
dönemlerde oldukça yüksek bir oranda olmak üzere göç veren bir sahadır. Ülkemizin en fazla 
göç veren bölgelerinden birinde yer alan Siirt, bu bölge içinde de en fazla göç veren illerin 
başında gelmektedir (Günal, 2012: 107).  
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Nitekim 1975-2015 yılları arası TUİK verilerine göre, ilin aldığı göç, verdiği göç, net 
göç ve net göç hızları incelendiğinde yukarıda ifade edilen hususlara paralel değerlerin ortaya 
çıktığı görülmektedir. Buna göre 1975-1980 devresinde ilin aldığı göç 17330 iken verdiği göç 
ise 28252 kişi olmuştur. Söz konusu dönemde net göç -10922 kişi ve net göç hızı ise ‰-29,5 
olmuştur. İlin göç verileri ile ilgili en çarpıcı sonuçlar ise 1985-1990 yılları aralığında ortaya 
çıkmıştır. Zira bu devrede ilin aldığı göç 10960 kişi iken verilen göç ise 42271 kişi gibi yüksek 
bir değerdir. Bu devrede net göç hızı da ‰-140,7 gibi oldukça yüksek bir orandadır. Siirt ili bu 
devrede nüfusun önemli bir kısmını göçler yoluyla kaybetmiştir. Yörede bu dönemde yaşanan 
bölücü terör olayları ve bu olayların ilk çıktığı yerleşim biriminin Siirt olması, aşırı göçlerin 
yaşanmasına yol açmıştır. Zira köylerde hayvanını otlatamayan ve tarım yapamaz hale gelen 
köylü nüfus, bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalmıştır. 2000'li yılların başından itibaren 
göçlerle kaybedilen nüfus oranı azalmaya başlamıştır. Nitekim 2015 yılı TUİK verilerine göre 
Siirt'in aldığı göç 10505 kişi iken verdiği göç ise 16166 kişidir. Bu yılda net göç hızı ise ‰-
17,5 ile önceki yıllara göre daha düşük bir değer göstermektedir.  

Tablo 1. 9 Siirt İlinin Aldığı Göç, Verdiği Göç, Net Göç Ve Net Göç Hızı (1975-2015) 

 

Göç hareketleri ile ilgili önemli parametrelerden biri de doğum yeri ile ikamet adresi 
arasındaki ilişkidir. 2015 yılı verilerine göre ülkemizde Siirt doğumlu kişi sayısı 745320'tir. Bu 
nüfusun %37,6'sı Siirt ilinde ikamet ederken %62,4'ü ise Siirt dışında oturmaktadır. Siirt ili 
dışında yaşayan Siirtlilerin oranı Siirt ili nüfusunun yaklaşık iki katı kadardır. Bu değerler ilin 
verdiğin göçün büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Doğum yeri Siirt ili olan nüfusun Siirt dışında 
en fazla toplandığı il İstanbul'dur. Nitekim Siirt dışında yaşayan Siirt doğumlu nüfusun %47,5'i 
İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul'dan sonra il dışında en fazla Siirtli sırasıyla Adana, Mersin 
ve Batman illerinde yaşamaktadır. Ayrıca Diyarbakır, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve 
Manisa illerinde önemli oranda Siirt nüfusuna kayıtlı kişi yaşamaktadır.  

İkamet adresleri esas alınarak ortaya çıkan göç istatistikleri de doğum yeri göç 
istatistiklerine benzerlik göstermektedir. Gerek 2015 yılı verileri gerekse önceki yıllara ait 
veriler incelendiğinde, Siirt'te ikamet eden nüfusun en fazla göç ettiği il İstanbul'dur. Ayrıca 
Ankara, Adana, Mersin ve Gaziantep gibi büyük metropol şehirler de Siirt ilinden en fazla göç 
alan yerleşim birimleridir (Şekil 7). Söz konusu büyükşehirler dışında yerel çekim merkezi 
konumunda olan Batman ve Diyarbakır gibi illerde Siirt'ten yoğun bir göç almaktadır. Siirt ili 
genel olarak göçle nüfus kaybeden bir yöre olmasına karşın önemli sayıda göçte alan bir 
yerleşim bölgesidir. Hemen hemen ülkenin her tarafından göç almakla birlikte, Siirt ili en fazla 
göçü İstanbul ve Batman illerinden almaktadır. Bu iki ilden gelen nüfus Siirt'e yönelik göçün 
%29,3'ünü oluşturmaktadır. Siirt ilinin en fazla göç verdiği merkezler ile an fazla göç aldığı 
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merkezlerin aynı olması, tersine göç hareketlerinin meydana gelmesi ile açıklanabilir. Zira 2015 
yılında İstanbul'dan Siirt'te göç eden nüfus, Siirt'ten İstanbul'a göç eden nüfusun yaklaşık iki 
katıdır. Bu durum hızlı bir tersine göç hareketinin yaşandığını ortaya koymaktadır. Tersine göç 
hareketi dışında ile yönelik göçler çoğunlukla kamu görevlilerinin zorunlu veya isteğe bağlı yer 
değiştirme hareketi şeklindedir. 

 

Şekil 1. 16 Siirt İlinde Yıllara Göre Gelen, Giden Göç Miktarı Ve Değişimi (1975-2015) 

Öte yandan Siirt ilinde göç hareketleri içinde mevsimlik göçler de önemli bir yer tutar. 
Özellikle bazı köy, mezra ve çeşitli yerlerde kurulmuş obalarda yaşayan göçebe aileler, ilkbahar 
ayları ile birlikte bulundukları yerleri terk ederek Bitlis, Van, Muş ve Ağrı civarlarındaki 
yaylara ritmik göç hareketinde bulunurlar. Hayvanları otlatmak amacıyla yapılan bu göç 
hareketi sonbaharda geri dönüşlerle birlikte son bulur. Gittikçe sayılara azalan bu göçebe 
ailelerin sayısı net olarak bilinmemekle birlikte 1000-2000 Aralığında olduğu tahmin 
edilmektedir.  

Göç hareketlerinde önemli bir yer tutan Yurtdışı göçler de Siirt ilinde incelenmesi 
gereken bir diğer parametredir. Ancak ilde yurtdışı göçlerle ilgili istatistikî veriler yok denecek 
azdır. Siirt'te genel olarak ekonomik nedenlerle ve işçi göçü şeklinde yapılan yurtdışı göçler, 
yapılan mülakatlara göre çoğunlukla Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ile 
Irak, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere yapılmaktadır. Sayısı 
kesin olarak bilinmemekle birlikte özellikle yöreden son bir kaç yılda yüzlerce insanın Irak'a 
çalışmak amacıyla gittiği bilinmektedir. Yurt dışından Siirt'e de göçler olabilmektedir. Söz 
konusu bu göçler de çoğunlukla geri dönüşler şeklinde olmaktadır. 2000 yılı genel nüfus 
sayımına göre Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 113 kişinin 
Siirt'te yerleştiği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 1. 17 Siirt İlinden göç eden nüfusun İllere göre dağılımı (2014-2015) 

Siirt ilinde göç olgusu ile ilgili sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için nüfusu göçe 
sevk eden sebeplerin de dikkatle ele alınması gerekir. İlde göçe neden olan itici ve çekici 
unsurlar bulunmaktadır. Ekonomik kaynakların nüfusa yeterli gelmemesi, işsizlik, terör 
olayları, aileler veya aşiretler arası çatışma veya anlaşmazlıklar, kan davaları, kırsal kesimde 
tarım arazilerinin bölünmesi ve yeterli geçimi sağlayamaması gibi unsurlar, Siirt'te göç 
tetikleyen itici unsurlardır. Bütün bu unsurlarla birlikte Siirt ilinin ülkemizin en fazla göç veren 
yörelerinden biri olmasının temel nedenleri ise geçim sıkıntı ve özellikle 1990'lı yıllarda 
oldukça yoğunlaşan terör olaylarıdır. 

Göç alan merkezlerdeki ekonomik koşulların iyi olması, yüksek istihdam olanaklarının 
bulunması, daha iyi yaşam koşullarının ve bilhassa gelişmiş eğitim ve sağlık kurumlarının 
varlığı, Siirt'te nüfusun il dışına göç etmesine neden olan çekiciliklerdir. 

1.5. Ekonomik Yapı  

1.5.1. İlin Genel Ekonomik Yapısı 

Şehrin kurulu olduğu morfolojik yapı ve ulaşım imkânlarının kuzeye ve doğuya kapalı 
olmasından dolayı ulaşım ve ticaret ağı daha çok batı ve az da olsa güneye yönelim 
göstermiştir. Ulaşım ağının sınırlı olması şehrin gelişimi üzerinde olumsuz etki yapmıştır. 
Nitekim Siirt şehir merkezinden, topografyanın ulaşıma uygun imkânlar sağladığı batı 
yönündeki yerleşmelere yönelik yolcu akışı daha fazladır. Günlük ortalama yolcu sayısının 
fazla olduğu diğer bir yerleşme olan “Aydınlar” kent merkezine çok yakın olduğundan günlük 
yolcu akışı fazla ve ticari ilişkileri daha yoğundur. Çevre illerden en çok Batman ve 
Diyarbakır’a yolcu akışı vardır. Bunun nedeni her iki kentin Siirt’e göre gelişen ve büyüyen, 
birçok ihtiyaca cevap verebilen bölgesel çekim özelliğine sahip olmalarıdır. Yine yaz ve kış 
mevsimlerindeki oranlar değişmekle beraber İstanbul, Mersin, Ankara, İzmir, Marmaris ve 
İskenderun’a önemli miktarda yolcu akışı gerçekleşmektedir. Yaz aylarında artan bu 
seyahatlerin işgücü hareketi ağırlıklı olduğunu belirtmek gerekir. 
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Arazinin dağlık olması ve sanayinin gelişmediği yörede başlıca geçim kaynağı tarım 
ve hayvancılıktır. Son yıllarda hayvancılık sektörünün gerekli yardım ve desteği yitirmesi 
sonucu (özellikle et ve canlı hayvan ithalatı) köylüler önemli derecede zarara uğramış ve 
bunun sonucu, yörede, hayvancılık sektörü önemli derecede kan kaybetmiştir. Tiftik keçisinin 
yününden dokunan ünlü Siirt battaniyeleri ve seccadelerinin ünü yurt dışına kadar yayılmıştır. 
Şehir merkezinde, geçimini battaniye ve seccade gibi dokuma tezgâhlarında sağlayan önemli 
bir nüfus kitlesi mevcuttur. Şehir yakın çevresinde ise en önemli geçim kaynağı fıstık 
üreticiliğidir. Yıllık ortalama 2000– 2500 ton fıstık üretimi, sanayinin gelişemediği Siirt şehri 
için vazgeçilmez bir ekonomik kaynaktır. Fıstık işleme atölyelerinde fıstık atıkları ve 
menengiç ağacının meyvesinden (aşılanmamış fıstık ağacı) elde edilen bıttım (banyo sabunu) 
da önemli bir geçim kaynağı niteliğindedir. 

 Küçük ölçekli sanayi atölyelerinin dışında şehrin ihtiyacını karşılayacak düzeyde ve 
büyüklükte sanayi kuruluşları yoktur. Yukarıda da değinildiği gibi sabun, doğrama, et 
kombinasyonu, dokuma, un ve birkaç metal üretim atölyesi dışında şehrin gelişmesi ve 
kalkınması üzerinde etkili olan herhangi bir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Şehrin 
kalkınması ve gelişimi üzerinde etkili olan hava alanı (ulaşımı), modern dünyaya ulaşmanın 
beşeri faaliyetlerinden biridir. Kezer çayının batı yakasında bulunan hava alanının güneyinde 
ve kent merkezine 12 km uzaklıkta kurulan ve foul- oil ile çalıştırılan termik santralin, Siirt 
şehri ve yakın çevresindeki yerleşim birimlerinin enerji ihtiyacını karşılaması bakımından 
önemlidir. Fakat çevresel etkileri dikkate alındığında olumsuz sonuçları da yok değildir. Siirt 
şehrinin gelişmesinde birinci derecede etkili olan, cadde ve sokaklarda kalabalığın oluşması 
ile şehir havasını veren en önemli beşeri faktör, 1982 yılında açılan ve ortalama 3000 öğrenci 
kapasiteli Dicle Üniversitesine bağlı Siirt Eğitim fakültesidir. Yaz mevsiminde okulların tatil 
olmasıyla sessiz ve sakin bir manzaraya bürünen kent, sonbaharda okulların açılması ile tekrar 
canlılık kazanmakta ve ekonomik alanda olumlu bir hareketliliğe neden olmaktadır. 
(F.Ü.Sosyal bilimler dergisi 2009-19/2) 

1.6. Ulaşım ve Altyapı Durumu 

Şehir Merkezi’nin bütün illerle düzenli bir karayolu bağlantısı vardır. Şehrin girişi ve 
bazı ana caddeleri asfaltla kaplıdır. Şehir Merkezi’nin altı ilçe ile yaz-kış açık bulunan 
karayolu bağlantısı vardır. Karayolu ve demiryolu ulaşımında “son nokta” olması, İl’in 
ekonomik ve sosyal yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Karayoluna paralel olarak 
Diyarbakır ve Batman üzerinden gelen demir yolu Kurtalan’ da son bulur. İl’in hava ulaşımı 
Eylül 1994 tarihinden bu yana İl Merkezi’ ne 14 Km. mesafedeki Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi’ nce gerçekleştirilmektedir. Haftanın her günü sefer bulunmaktadır. Hava ulaşımı 
Ankara üzeri aktarmalı olarak gerçekleştirilmektedir.  

Siirt kent merkezinin kanalizasyon sistemini kullanma oranı % 100 oranında olup 
yaklaşık 139.000 kişilik nüfus bu hizmetten faydalanmaktadır. Kanalizasyon sisteminin 
kullanım oranına bakıldığında İl ve İlçe Merkezlerinde kanalizasyon kullanımı tam kapasitede 
olup; toplam nüfusa oranı % 61,66 değerindedir. İl Merkezi ve İlçelerde yoğun bir nüfus artışı 
bulunmamaktadır. Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi faaliyeti olan tek Belediye Merkez Siirt 
Belediyesidir. (Siirt İl Çevre Durum Raporu 2012) 

Tillo (SİİRT) Kanalizasyon ve İçme suyu İnşaatı kapsamında toplam 16.987 m. (%100 
beton boru) kanalizasyon şebeke hattı ve 822 m. (%100 beton boru) parsel bağlantı hattı yapımı 
2018 yılında tamamlanmış olup,  Hire mevkiinde bulunan Kuru dere yatağına deşarj olmaktadır.  
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Pervari (SİİRT) İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı kapsamında toplam 
10.670 m. (%75 beton, %25 koruge boru) kanalizasyon şebeke hattı ve 2.797 m. (%100 beton 
boru) parsel bağlantı hattı 2016 yılında yapılmış olup Botan Çayına deşarj edilmektedir. Ayrıca 
4.065 m. Yağmursuyu Şebekesi yapılmıştır. 

Baykan (SİİRT) Kanalizasyon İnşaatı kapsamında toplam 8.237 m. (%100 beton boru) 
kanalizasyon şebeke hattı ve 3.020 m. (%100 beton boru) parsel bağlantı hattı yapımı 2012 
yılında tamamlanmış olup, Bitlis Çayına deşarj olmaktadır. 

  Eruh (SİİRT) Kanalizasyon İnşaatı kapsamında toplam 7.017 m. (%100 beton boru)  
kanalizasyon şebeke hattı ve 398 m. (%100 beton) parsel bağlantı hattı 2014 yılında yapılmıştır.  

 İller Bankası A.Ş. kredisi ve gözetiminde Belediyesince yaptırılan Kurtalan (SİİRT) 
Kanalizasyon, Yağmursuyu, İçme suyu İnşaatı kapsamında toplam 78.800 m. (%100 beton 
boru) kanalizasyon şebeke hattı ve 29.789 m. (%100 beton boru) parsel bağlantı hattı 2018 
yılında tamamlanmış olup, Yayık Deresine deşarj edilmektedir. Ayrıca 18.370 m. (%100 beton 
boru) Yağmursuyu Şebekesi yapılmıştır.   

 Kayabağlar (SİİRT) Kanalizasyon İnşaatı kapsamında toplam 19.914 m. (%100 beton 
boru) kanalizasyon şebeke hattı ve 3.952 m. (%100 beton boru) parsel bağlantı hattı 2016 
yılında yapılmış olup, Pamuk deresine deşarj edilmektedir. 

 Gözpınar Kanalizasyon İnşaatı kapsamında 10.343 m. (%100 koruge boru)  
kanalizasyon şebeke hattı ve 2.057 m. (%100 koruge boru) parsel bağlantı hattı 2014 yılında 
yapılmıştır. Kuru dere yatağına deşarj olmaktadır. (İLLER BANKASI A. Ş. DİYARBAKIR 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) 

1.7. Şehirleşme Ve Yerleşim Yapısı 

Siirt şehri Mezopotamya ile Anadolu uygarlıklarının kesiştiği alanda kurulmuştur. Bu 
nedenle kuzeyinde ve güneyinde hüküm süren uygarlıklar, yörenin kültürel gelişmesinde etkili 
olmuştur. Siirt’in kuzeyindeki arazinin sarp ve dağlık olması burada gelişmiş bir kent 
kültürünün gelişip yayılmasını engellemiştir. Yakın zamana kadar Siirt tarihinin M. Ö. IV. 
yüzyıl öncesi dönemleri bilinmemekteydi. 1963 yılında Halet Çamlıbel ve R.J. Braidwood 
başkanlığında kurulan “Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Karma Projesi” 
kapsamında, Siirt şehri ve yakın çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında Neolitik, Kalkolitik, 
Tunç ve Helenistik, Roma, Bizans–İslam ve Yakınçağı kapsayan dönemlere ait buluntular 
ortaya çıkarılmıştır (Siirt il Yıllığı, 1998). Siirt’in bilinen tarih çağı M.Ö. 3000–2000 yıllarına 
dayanmaktadır. Siirt şehrinin yerleşme çekirdeği Rasinnebah ve Şeyh şemmun tepeleridir. 
Rasinnebah ve Şeyh şemmun tepeleri çevresinde nüfusun ve yapılaşmanın artmasıyla birlikte 
şehirleşme plato yüzeyine doğru gelişme göstermiştir.  

Siirt şehrinin alansal olarak büyümesine yön veren başlıca doğal faktörler Jeomorfolojik 
yapıdır. Şehrin batı kesimi diğer yönlere göre çok daha sade ve az engebeli olduğu için, Kezer 
Reşan çayına kadar devam ederek gelişmemesi için hiçbir neden yoktur. Siirt şehrini dış 
dünyaya bağlayan ana ulaşım güzergâhının (Batman- Diyarbakır karayolu) buradan geçmesi bu 
sahanın gelişmesini tetikleyen ana nedenlerden biri olmuştur. Şehir merkezinden batıya doğru 
uzanım gösteren ve Güneydoğu Anadolu platosuna açılan az engebeli ve yoğun tarım alanları 
olarak kullanılan Neojen havzada tarımsal faaliyetlerin yapıldığı ve yer yer konut ve iş 
merkezlerinin inşa edilmiş olması bu alanların gelecek yıllarda yerleşim yerleri olarak istimlak 
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edileceği anlamını taşımaktadır. Şehrin doğu sınırı ise doğal olarak sınırlanmış ve bıçak ile 
kesilmişçesine Botan vadisi tarafından derince yarılmıştır. Bu alandaki yerleşim şehrin nüvesini 
(Dumlupınar, İnönü, Ulus, Sakarya mahalleleri) oluşturmaktadır. Şehrin kuzeyi, ulaşım 
imkânlarının (en azından morfolojik bakımdan uygun olmasına rağmen) su sorunu ve trafik 
akışının çok zayıf olmasından dolayı gelişme gösterememektedir. 

 Siirt- Pervari- Van (Çatak, Gevaş, Edremit veya Siirt Pervari Başkale- Hakkâri) 
karayolunun inşası durumunda yörenin ticari ve ekonomik kalkınması ile birlikte şehirsel 
fonksiyonların da ciddi bir değişim ve gelişim göstereceği muhakkaktır. Fakat topoğrafik olarak 
konumu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile sağlıklı bir ulaşım ağının olmaması Siirt şehrini “kör 
nokta veya son durak” konumuna getirmiştir. Şehirsel gelişmeye en uygun alan daha önce de 
değinildiği gibi Siirt- Batman karayolunu takip eden (Kurtalan Caddesi) güzergâhtır. Şehrin 
batıya açılan penceresi konumunda olan bu alanda, her geçen gün konut sayısında artışlar 
olmakta, caddeler ve sokaklar daha modern bir görünüm kazanmakta ve çok katlı iş merkezleri 
inşa edilmektedir. Eski yerleşmelerin yakınında kurulan atölyeler, imalathaneler ve diğer küçük 
sanayi birimleri, şehrin gelişmeye başlamasıyla beraber mahalle içerisinde kalmış ve plansız 
bir görüntüye neden olmuştur. Bir diğer olumsuz gelişme de şehrin batıya, Kezer çayına doğru 
uzanım göstermesiyle buradaki tarımsal alanların imara açılması ve tarımsal arazinin amaç dışı 
kullanılmasıdır. Kentin fizyonomik gelişiminde göze çarpan özellik, çevre ve az da olsa ilçe 
yolları boyunca gelişme göstermesidir. Burada etkili olan temel etken ulaşımın ticaret ve 
ekonomiyi canlandırmasıdır. Bu koşullara göre Homer Hoyt’un sektör teorisine dayandırdığı 
prensiplere benzer bir gelişim görülmektedir. Bu teoriye göre şehrin fizyonomik gelişimi “ana 
yollar boyunca merkezden çevreye doğru uzanan sektörel dilimler” halinde olmaktadır. Şehrin 
dış dünya ile bağlantısını kuran ve ulaşım ağının en işlek olduğu Batman- Diyarbakır karayolu, 
şehrin yapısal olarak gelişim göstermesinde birinci derecede etkili olmuştur. 

1960’lı yıllara doğru şehir merkezinin plato yüzeyine doğru gelişim göstermesiyle 
birlikte bu alanda düzenli ve eski mahallelere göre daha planlı yapılaşmalar gelişmiştir. Bu 
dönemde Conkbayır, Alan, Tınaztepe ve Doğan mahalleleri gelişimlerinin büyük bir bölümünü 
tamamlamışlardır. 1970’li yıllara doğru Bahçelievler, Yeni ve Evren mahalleleri imara açılan 
tarım alanlarıydı (Şekil 12) Şehrin en işlek ve en yoğun nüfuslu caddelerinden biri olan Güres 
caddesi de bu dönemin sonlarına doğru imara açılmıştır. Bu döneme kadar şehrin en önemli 
tarımsal alanlarından olan plato yüzeyinin imara açılması da şehirleşmenin ayrı bir problemli 
yönünü oluşturmaktadır. Şehrin genel hatlarıyla güneybatı, kuzeybatı ve özellikle batıya doğru 
gelişim göstermesi morfolojik yapı ile ulaşım faktörünün yerleşim birimlerinin gelişimi 
üzerindeki etkisini göstermektedir.   
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Şekil 1. 18 Siirt Şehrinin Dönemlere Göre Alansal Gelişimi. 

2000’li yıllarda istikrarlı koşulların sağlanması ile az da olsa şehirden kırsala doğru 
göçler olmuş ve birkaç yıl önce kırsal alandan göç edip kentin varoşlarına yerleşmiş nüfus, ciddi 
geçim sıkıntısı ve kültürel uyuşmazlığa dayanamayıp şehirden kırsala doğru tersi (geri) bir göç 
hareketine başlamıştır. Tümertekin ve Özgüç (1997) ile Sergün (1993)’nün de belirttikleri gibi, 
göçlerin meydana gelmesinde itici ve çekici faktörler rol oynamaktadır Şehirdeki nüfusun hızla 
artması, istihdam alanlarının olmaması ve kültürel uyumsuzluk gibi çeşitli sorunlar yoksulluğu 
beraberinde getirmiştir. Bundan dolayı hayat şartlarının daha uygun olduğu düşünülen kırsal 
alanlara doğru geri göçler gerçekleşmiştir. Bazen de daha büyük şehirlere göç edip hayat 
şartlarını buralarda iyileştirmeyi düşünmüşlerdir.  

Türkiye’nin 1980’li yılların başındaki ekonomik politikalarına bağlı olarak birçok 
şehirde olduğu gibi Siirt’te de çok sayıda iş adamı yatırım amacıyla teşvik kredisi almış, fakat 
bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Siirt’te istihdam alanlarının yaratılarak, işsizliğin azaltılması 
ve şehrin kalkınması adına 1982– 1996 yılları arasında bölgeye verilen toplam teşvik kredisinin 
% 9,5’ini alan müteşebbislerin yukarıda da değinildiği gibi yöreye katkılarından çok zarar 
verdikleri görülmektedir. 1982 yılında şehir merkezinde faal bulunan sanayi kuruluşu sayısı 3 
iken (işçi sayısı 10 ve daha fazla); 1996 yılı itibari ile bu rakam 1’e düşmüştür (Işık, 2000). 
Gerek İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü verilerine göre, gerekse şehir merkezinde yapılan 
araştırmalarda istihdam ettiği işçi sayısı 10’dan fazla olan fabrika sayısı 2’dir. Bunlara ek 
olarak, çalıştırılan birçok atölye olmasına rağmen istihdam edilen işçi sayısı çok sınırlıdır. 

 Dolayısıyla Siirt şehrinde yeterli alt yapı, kalifiye eleman ve sanayi tesislerinin 
açılamaması, işsizlik problemini ciddi boyutlara taşımaktadır. Siirt’te açılan tesisler de pazar 
payı bulamayarak kapanmak zorunda kalmaktadır. Süt fabrikası, Kızılay Yem fabrikası, Tarlak 
Yem fabrikası, Geliş Tekstil Anonim Şirketi, Fıstık İşleme Tesisi, Siirt Maden Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., Kayhan Un Fabrikası bunlara örnek verilebilir (1999 Yılı Ekonomik ve Ticaret Durumu, 
2000). Bütün bu olumsuzlukların sebebi yukarıda da değinildiği gibi arz-talep olayıdır. Siirt’te 
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açılan bir tesis ile yılda milyonlarca ton üretim yapan bir mega tesisin aynı koşullarda rekabet 
etmesi beklenemez. Alt yapı, gelir-gider dağılımı ve pazar durumu gözetilmeden açılan böyle 
küçük ölçekli yatırımlar sonuçsuz kalmaktadır. Kısacası Siirt’teki tesisler hem sermayeleri 
bakımından hem de rakipleri kadar pazar payına sahip olamadıklarından piyasada tutunamayıp 
kapanmak zorunda kalmaktadır. Böylece şehrin nüfus için bir cazibe merkezi durumuna 
gelmesi veya yeni istihdam alanlarının oluşması söz konusu olmamaktadır.  

Dolaysıyla Siirt şehrini, Özçağlar (2003)’ın belirttiği gibi barındırdığı nüfusun 
ihtiyaçlarını karşılayamayan belediye örgütlü yerleşmeler kategorisine almak mümkündür. Siirt 
şehri; programsız ve işlevsiz yerel yönetimlerle kontrolsüz göçler sonucu herhangi bir alt yapı 
ve istihdam alanına sahip olmayan çarpık kentleşme olgusu ile yakın çevresinin pazar ihtiyacını 
gidermek yerine, ihtiyacı giderilen bir şehir yapısı kazanmıştır. Dolaysıyla Siirt şehri 
çevresindeki birimlerin pazar ihtiyacını karşılayamamaktadır. Tam tersine ihtiyaçlarını başka 
pazarlardan karşılayan bir şehir durumundadır. (F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi 2009-19/2) 

1.8. Afetsellik 

Siirt ili  1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Bölgedeki en belirgin tektonik yapı 
Güneydoğu Anadolu Bindirmesidir.  1913 M= 5.4 Siirt Depremi son yüzyılda hasar yapmış tek 
depremdir. Bölgede etkin olan tektonik unsur Doğu Anadolu Fay Zonu, Bitlis-Zagros Kenet 
Kuşağı, Ölü Deniz Fayı, Elbistan Fayı, Sürgü Fayı, Lice Fay Zonu, Tut Fayı, Bozova Fayı, 
Kalecik Fayı’dır. 

Siirt İli toprakları Jeolojik ve topoğrafik özellikleri bakımından afet riski yüksek olan 
bölge içerisinde yer almaktadır. Siirt ili merkez ve Kurtalan ilçelerinde iklimsel koşullara bağlı 
olarak sel-su baskını, Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde ise heyelan, kaya düşmesi ve 
Çığ afetleri meydana gelmektedir. 

Tablo 1. 10 Siirt İli Afete Maruz Bölge Listesi 

No İl  İlçesi  Köyü 
Mahallesi 
(Mezrası) 

Türü 

Afetin Türü 

Rapor 
Tarihi 

Amb Kararı 

Hey Kd Çığ Sel Tarih Sayı 

1 Siirt Baykan Çamtaşı   Kd   1     02.09.1967 16.11.1968 6/10978 

2 Siirt Kurtalan Çeltikbaşı   Sb       1 21.09.1967 16.11.1968 6/10978 

3 Siirt Baykan Günbuldu Milo Hey 1       16.12.1968 14.02.1969 6/11358 

4 Siirt Baykan Obalı Yelkesen Hey 1       16.12.1968 29.01.1969 6/11305 

5 Siirt 
Eruh 

Dadaklı(Nit
) 

  Hey 
1       

16.12.1968 29.01.1969 6/11305 

6 Siirt Kurtalan Beykent   Hey 1       08.07.1969     

7 Siirt 
Merkez 

Demirkaya 
Köyü 

  Kd 
  1     

10.09.1973     

8 Siirt Şirvan Kapılı   Hey 1       29.07.1981 06.11.1981 8/3849 

9 Siirt Şirvan Tatlıpayam   Hey 1       30.03.1986 05.01.1989 89/13674 

10 Siirt 

Baykan Günbuldu 
Kayaaltı, 
Çeliki,Ort
a 

Hey+
Kd 

1 1     

25.10.1987 05.01.1989 89/13674 

11 Siirt Baykan Çamtaşı Haran Kd   1     28.10.1987 05.01.1989 89/13674 

12 Siirt Aydınlar Çatılı   Şy       1 30.08.1988     
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13 Siirt 
Merkez Kelekçi   

Hey+
Sb+ 
Kd 1 1   1 

08.10.1988 03.03.1990 90/212 

14 Siirt 
Baykan Gündoğdu   

Hey+
Kd 1 1     

24.09.1990 17.09.1992 92/3525 

15 Siirt 
Baykan Merkez 

Havil(Gür
çeşme) 

Hey 
1       

01.05.1992 08.03.1994 94/5569 

16 Siirt 
Baykan Engin   

Çığ+
Kd   1 1   

05.05.1992 20.12.1993 93/5204 

17 Siirt 

Şirvan Kesmetaş 

Merkez-
Ankabir-
Bistan-
Kadis 

Çığ 

    1   

08.05.1992 20.12.1993 93/5204 

18 Siirt Şirvan Yayladağ   Çığ     1   13.08.1992 20.12.1993 93/5204 

19 Siirt Şirvan Elmadalı Kirven Çığ     1   13.08.1992 20.12.1993 93/5204 

20 Siirt Eruh Tunek Pınar   Çığ     1   14.08.1992 20.12.1993 93/5204 

21 Siirt Şirvan Oya   Çığ     1   14.08.1992 20.12.1993 93/5204 

22 Siirt Şirvan Akçayır   Çığ     1   14.08.1992 20.12.1993 93/5204 

23 Siirt 

Şirvan Yamaçlı 
Halenze-
Merkez, 
Kündük 

Çığ 

    1   

26.08.1992 20.12.1993 93/5204 

24 Siirt Merkez Gökçebağ   Hey 1       23.11.1993 11.12.1995 95/7668 

25 Siirt Merkez Gözpınarı   Kd   1     12.04.1995 12.03.1997 97/9416 

26 Siirt Baykan Ziyaret   Hey 1       21.11.1995 04.05.1998 98/11100 

27 Siirt 
Baykan Merkez Tepe  

Kd+H
ey 1 1     

28.02.1997 20.08.1997 97/9895 

28 Siirt Şirvan Sarıdana   Kd   1     27.07.1998 25.02.1999 99/12498 

29 Siirt 
Merkez 

Doluharman 
(Fiskin) 

  Kd 
  1     

07.06.2002 18.06.2003 2003/5817 

30 Siirt Şirvan Kapılı   Kd   1     10.06.2002 18.06.2003 2003/5817 

31 Siirt 
Pervari Gölgeli   

Hey+
Kd 1 1     

03.07.2003 13.01.2004 2004/6769 

32 Siirt Merkez Meydandere   Hey 1       15.07.2003 13.01.2004 2004/6769 

33 Siirt 
Aydınlar 

Akyayla(Kıl
basan) 

  Hey 
1       

18.08.2003 13.01.2004 2004/6769 

34 Siirt 
Baykan Çaykaya   

Hey+
Kd 1 1     

25.08.2003 06.09.2004 2004/7812 

35 Siirt Şirvan Bağcılar   Hey 1       10.09.2003 13.01.2004 2004/6769 

36 Siirt Baykan Obalı Gine Hey 1       12.09.2003 06.09.2004 2004/7812 

37 Siirt Pervari Güleçler   Çığ     1   17.08.2006 15.01.2007 11584 

38 Siirt Baykan Narlıyurt   Kd   1     01.10.2007 04.06.2008 2008/13804 

39 Siirt Eruh Bağgöze   Kd 1       01.10.2007 04.06.2008 2008/13804 

40 Siirt 
Şirvan Kayahisar 

Merkez, 
Kayalı 

Çığ 
    1   

02.11.2007 04.06.2008 2008/13804 

41 Siirt 
Pervari 

Ayvalıbağ 
(Tannur) 

  Hey 
1       

28.12.2007 04.06.2008 2008/13804 

42 Siirt 
Baykan 

Çukurca 
(Çire) 

Olaklı 
(Kuçalan) 

Kd 
  1     

25.02.2008 16.02.2009 2009/14683 

43 Siirt Şirvan Yağcılar   Kd   1     05.01.2009 10.08.2009 2009/13365 

44 Siirt 
Şirvan Yarımtepe   

Hey+
Kd 1 1     

15.03.2009 12.10.2009 2009/15529 

45 Siirt Pervari Palamutlu Kilis Hey 1       08.06.2009 12.10.2009 2009/15529 

46 Siirt Şirvan Boylu Ayranlı Kd   1     23.06.2009 12.10.2009 2009/15529 
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47 Siirt Şirvan Ormanlı   Kd   1     24.06.2009 12.10.2009 2009/15529 

48 Siirt Şirvan Özpınar   Kd   1     13.07.2009 12.10.2009 2009/15529 

49 Siirt Şirvan Yolkaya   Kd   1     14.07.2009 12.10.2009 2009/15529 

50 Siirt 

Şirvan Adıgüzel 

Orta, 
Kulya 
Mahallele
ri 

Hey 

1       

23.05.2011 02.04.2012 2012/3069 

51 Siirt 
Pervari Gökbudak 

Köprü 
Mevkii 

Hey 
1       

04.10.2011 25.06.2012 2012/3329 

52 Siirt 
Pervari Çobanören   

Hey+
Kd 1 1     

04.10.2011 08.08.2012 2012/3619 

53 Siirt 
Baykan Derince 

Taşlık 
Mahallesi 

Kd 
  1     

24.10.2011 02.04.2012 2012/3069 

54 Siirt 
Baykan Narlıyurt 

Sıralı 
Mezrası 

Kd 
  1     

24.10.2011 02.04.2012 2012/3069 

55 Siirt 
Şirvan Derinçay 

Merkez 
Mezrası 

Kd 
  1     

24.04.2012 08.08.2012 2012/3619 

56 Siirt Baykan Ünlüce Merkez Kd   1     19.07.2012 16.12.2013 2013/5739 

57 Siirt Baykan Gündoğdu   Hey 1       25.09.2012 16.12.2013 2013/5739 

58 Siirt Pervari Beğendik Gazi Kd   1     13.03.2013 16.12.2013 2013/5739 

59 Siirt Baykan Çelikli   Kd   1     11.11.2013 26.03.2014 2014/6166 

60 Siirt Pervari Gökbudak Yukarı Kd   1     17.10.2014 10.08.2015 2015/8029 

61 Siirt 

Baykan  
Veysel 
Karani 
(Ziyaret) 

Atatürk 
Mahallesi 

Hey 

1       

15.02.2016 04.07.2016 2016/9052 

62 Siirt Şirvan Ormanlı   Çığ     1   6.09.2017 23.10.2018 221 

Toplam 
   28  30 11  3 

   

 

1.8.1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin etrafı sismik aktivitenin yoğun olduğu Anadolu 
Plakası ile Arap Plakası arasındaki sınırı oluşturan Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), Ölü Deniz 
Fay Zonu (ÖDFZ) ve Güneydoğu Anadolu Bindirmesi (GAB) ile çevrilmiştir (İmamoğlu ve 
Çetin 2007). DAFZ Antakya’dan Bingöl Karlıova’ya 580 km uzunluğunda olup Türkiye'deki 
en önemli fay zonlarından biridir (McKenzie 1972). ÖDFZ, güneyde Kızıldeniz’den gelerek 
Reyhanlı’nın kuzeyinden devam eden Narlı yöresinde DAFZ ile birleşen yaklaşık 1000 km 
uzunluğundaki tektonik kuşaktır. ÖDFZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni batıdan 
çevrelemektedir ve geçmişte ağır yıkıcı depremlere kaynaklık etmiştir. GAB Hakkari’den 
başlayarak Siirt’in kuzeyinden güneybatıya doğru iç bükey bir yay çizerek Kahramanmaraş’ın 
batısına kadar uzanmaktadır (Şengör 1977). Ayrıca kıtalar çarpışması sınırında gelişen bir yapı 
olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kenarı boyunca uzanan Bitlis-Zagros Kenet 
Kuşağı (BZKK), İran’daki Zagros Bindirme Kuşağı’nın devamı şeklinde olup, doğudan batıya 
doğru Hakkari, Beytüşşebap, Narlı, Pervari güneyi, Kozluk, Kulp, Lice kuzeyi, Ergani kuzeyi, 
Çüngüş ve Çelikhan’dan geçer ve bu kuşak bölgedeki önemli depremlere kaynaklık etmiştir 
(Akbaş 1999; İmamoğlu ve Çetin 2007). 
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Şekil 1. 19 Türkiye Deprem Tehlike Haritası (Kaynak AFAD) 

 

Şekil 1. 20 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Tarihteki Büyük Depremlerin Yeri Ve Fay 
Haritası. 

Şekil 14 te gösterildiği gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve etrafı, Türkiye’nin en büyük 
tektonik yapılarından Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), Bitlis Zagros Kenet Kuşağı (BZKK), 
Ölü Deniz Fay Zonu (ÖDFZ) gibi diri fay zonlarının etkisindedir. Bu fayların üzerinde yoğun 
bir deprem etkinliği bulunmasına rağmen, üzerinde yer alan sismik boşluklardan dolayı 
bölgenin, özellikle kuzeyde yer alan DAFZ, BZKK ve batıdaki ÖDFZ boyunca, önümüzdeki 
yüzyıl içinde, tarihi dönemlerde meydana gelen depremlere benzer ve son dönemlerde meydana 
gelen depremlerden daha büyük depremler olabileceği belirtilmektedir (İmamoğlu ve Çetin 
2007; Anadolu ve Kalyoncuoğlu 2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarihin her 
döneminde sismik hareketlilik yoğun olmuştur. Bölgeyi etkileyen 20. yüzyıl öncesi oluşan bazı 
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büyük depremler (Çizelge 16) gösterilmiştir (Sümer 1986; Guidoboni ve Traina 1995; 
İmamoğlu ve Çetin 2007; Tan vd. 2008; İşçi 2008; Gündoğdu 2009). 

Tablo 1. 11 Güneydoğu Anadolu Bölgesini Etkileyen 20. Yüzyıl Öncesi Oluşan Bazı Büyük 
Depremler. 

 

1.8.2. Siirt İlinin Depremselliği  

Siirt ili, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 41.00 - 42.00 doğu boylamları, 
37.450 - 38.150 kuzey enlemleri arasında yer alan, 6186 km2 yüz ölçümüne, 2018 yılı nüfus 
verilerine göre 332 bin nüfusa sahiptir. Siirt ili sınırları içerisinde sismik hareketlerin birçoğuna 
GAB kaynaklık etmiştir. Siirt ili ve çevresindeki depremler kuzeyde Lice, Kozluk, Şirvan ve 
Hakkari segmentleri, güneyde Görümlü Fayı etkisindedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) verilerine göre 1900-2020 yılları 
arasında 120 yılda meydana gelen, Siirt ili merkezinden 200 km yarıçap alan içerisinde kalan 
alanda derinliği 1-172 km arasında değişen büyüklüğü 4.0- 6.5 magnitüd olan 457 deprem kaydı 
vardır. Bunların 77’si Mw≥5.0, 7’si Mw≥6.0, 2’si de Mw≥6.5 depremleri oluşturmaktadır. 
Deprem sayılarını Magnitüd değerlerine göre oranlandığında depremlerin %60’nı 4.0 M, 
%11’ni 5.0 M, %1’ni de 6.0 M depremler oluşturmaktadır. Magnitüd değerlerine göre oluşma 
yüzdeleri aşağıda Şekil ?’te verilmiştir. 

 

Şekil 1. 21 1900-2020 Yılları Arasında Siirt’i Etkisi Altına Alan Depremlerin 
Magnitüdlerine Göre Sıklık Dağılım Grafiği. 

Siirt ilinin çevresi diri fay hatlarıyla çevrili olmasına rağmen şehir sınırları içerisinde 
etkili deprem odak noktası bulunmamaktadır (Işık 2012). Siirt ili etkin DAF ve GAB hatlarına 
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komşu vaziyette bulunduğundan sismik hareketlerin sıklıkla yaşandığı kaydedilmiştir. 1900- 
2020 yılları arasında Siirt ili sınırları içerinde Mw≥4 olan depremlerin yeri ve derinliği Çizelge 
17’de verilmiştir. 

 Tablo 1. 12 1900-2019 Yılları Siirt İli Sınırları İçerisinde Oluşan Bazı Büyük Depremler 

 

 

Şekil 1. 22 Siirt ili merkezinden 200 km yarıçapındaki alan sismik hareketlerin yeri ve 
büyüklükler. 

1.8.3. Taşkın 

Taşkın”; bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşıp, çevresinde bulunan 
arazilere, yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vermesidir. Taşkınlar 
gerçekleştiği bölgede ekonomik ve sosyal faaliyetleri kesintiye uğratan küresel ve doğal bir 
olaydır. 

Bir bölgeye çok fazla miktarda yağmur düşmesi ya da bölgede bulunan kar tabakasının 
erimesi nedeniyle, akarsu yatağında bulunan su miktarının hızla artarak, akarsu yatağının 
etrafında yaşayan insanlara ve diğer canlılara, yerleşim bölgelerine ya da tarım arazilerine ve 
diğer mallara zarar vermesi olayına taşkın denmektedir. 

Taşkınlar, bölgelerin iklim şartlarına, geoteknik ve topoğrafik niteliklerine bağlı olarak 
gelişen doğal oluşumlardır. Ancak taşkınlarda insan aktivitelerinin etkisi de yadsınamayacak 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda küresel çapta taşkın adetlerinin sayısı ve 
şiddetinde yaşanan artışla orantılı olarak ülkemizde de Doğu ve Orta Karadeniz Bölgeleri kıyı 
kesimlerinde iklim değişikliğinin de etkisi ile taşkınların sayısında ve şiddetinde artışlar 
görülmektedir. 

Taşkınlar, genellikle uzun süreli, aşırı ve şiddetli yağışlardan sonra, özellikle de 
geçirimsiz zeminlerde ve fazla eğimli olan kısımlarda meydana gelmektedir. Ayrıca kar 
yağışının çok fazla olduğu bölgelerde, hava sıcaklığının aniden artması sonucunda, kar 
tabakasının erimesi de, taşkın olayına yol açabilmektedir. Dolayısıyla buna bağlı olarak taşkın 
debileri de artmaktadır. Her iki etkenin birlikte etkimesiyle, yataktaki su seviyesi hızla artarak, 
büyük taşkınlar oluşmaktadır. Ayrıca taşkınların oluşumuna havzada hâkim olan yağış 
rejimleri de etki eden bir diğer faktördür. 
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Taşkınlar, tahrip gücü yüksek olan ve dünyada sık karşılaşılan tabii kaynaklı 
felaketlerden biridir. Bu afetler sonucunda su baskınlarıyla birlikte, çamur ve diğer birikintiler 
ve atıklar da akışa geçtiğinden, ciddi boyutlara varan problemlere sebep olmaktadırlar.  

Taşkınlar yerkürenin meydana gelmesinden beri ortaya çıkmakla birlikte, daha çok 
insanların dere ya da nehir, çay gibi akarsuların, kıyılarına yakın bölgelere yerleşmeleri ve 
bunların civarlarında bulunan arazilerden yararlanmaya başlamalarıyla etkilerini göstermeye 
başlamıştır. 

Bugüne kadar edinilen tecrübeler, yaşanan taşkınların, yoğun yağışlardan çok, akarsu 
yatağı içerisinde veya civarındaki taşkın olma ihtimali bulunan bölgelerde, çoğunlukla 
gerekli tedbirler alınmadan süregelen, düzensiz ve çarpık şehirleşme sonucunda oluştuğunu 
göstermektedir 

Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; 
ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük 
su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar 
ve sel adı verilen doğal bir felakete neden olur. 

İnsanlar tarih öncesi çağlardan beri yaşamak için hep nehir kıyılarını ve deniz 
kenarlarını tercih etmiştirler, çünkü suya yakın olmak demek aynı zamanda kolay ulaşım, daha 
yumuşak bir iklim ve daha verimli topraklar demekti. Zaten eğer insanlar taşabilecek bu sulara 
yakın olmasalardı sel bir afet olarak sayılmayacaktı. Olağandışı yağış ve/veya ani kar erimeleri 
sonucunda, akarsuların su varlıklarını akarsu yatağının taşıma kapasitesi üzerine çıkararak 
çevreye yayması. Sellerin etkisi bitki örtüsünün niteliği ve yoğunluğu, arazinin eğimi, 
yağışların şiddeti ve süresi ile hızla eriyen karların miktarına, arazide alınan tedbirlere bağlı 
olarak değişmektedir. 

Kuzeyde Muş Güneyi Dağları, doğuda Siirt Doğusu Dağlarıyla çevrili olan il alanı, 
Dicle Irmağının önemli su toplama alanlarından birini oluşturmaktadır. Önemli akarsuları; 
Dicle Irmağı, Botan Çayı (Uluçay), Garzan Çayı, Kızılsu Çayı ve Behranca Deresidir. 

Tablo 1. 13 Siirt İlinin Akarsuları (DSI 10. Bölge Müdürlüğü, 2018) 

 

Siirt Merkez, Kurtalan, Tillo (Aydınlar) İlçeleri ile Kayabağlar, Gökçebağ ve Atabağı 
Beldelerinin içme suyunun bir kısım ihtiyaçları Şirvan İlçesi kırsalında bulunan Hesko adı 
verilen doğal kaynak suyu ve Botan Çayı üzerinde yer alan keson kuyulardan sağlanmaktadır. 
Ayrıca tarımsal amaçlı yeraltı su sondajları, münferit amaçlı sanayi tesislerinin kullanma suyu 
ihtiyacını karşılamak için açılan su sondajları ve kırsalda (köylerde) kullanma ve içme suyu 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kayıtlı veya kayıtsız ( yeraltı suyu kullanım izni olmayan) birçok 
su sondajları bulunmaktadır. İl genelinde Siirt-Eruh Yolu 15. Km de Sağlarca(Billoris) 
Kaplıcası ile Kışlacık Köyü Reşan Çayı kıyısındaki Lif Kaplıcası olmak üzere iki adet şifa 
amaçlı jeotermal kaynak mevcuttur. (Siirt Çevre Durum Raporu 2018) 
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Tablo 1. 14 Siirt İlinin Yeraltı Suyu Potansiyeli (DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, 2018) 

 

Siirt ilinde bitki örtüsünün niteliği ve yoğunluğu, arazinin eğimi, yağışların şiddeti ve 
süresi, hızla eriyen karların miktarına ve şehrin altyapı ve üst yapısına vs. bağlı olarak Merkez 
ve Kurtalan İlçelerinde sel ve taşkın afetleri sık sık meydana gelmektedir. 

1.8.4.Heyelan 

Siirt ilinde heyelanlar çoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bindirme zonunun geçtiği 
Baykan, Şirvan ve Pervari ilçelerinde Jeolojik ve topoğrafik koşulların heyelan oluşmasına 
müsait olduğu yerlerde meydana gelmektedir. 

İl Müdürlüğümüzce heyelan duyarlılık analiz çalışmaları yapılarak ilimizde 217 adet 
potansiyel heyelan kaynak alanı belirlenmiştir.  

Analizler sonucunda heyelan duyarlılığının %0.06 çok düşük, % 5.25 düşük derecede, 
% 34.63 orta derecede, %49.53 yüksek derecede ve % 10.25 çok yüksek derecede olduğu 
görülmüştür. 

 

Şekil 1. 23 Siirt İli Heyelan Duyarlılık Haritası 
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1.8.5. Kaya Düşmesi 

Jeolojik özellikleri kapsamında içerdiği farklı tür ve yaştan kayaçların oluşturduğu 
litolojik yapısı ile birlikte, sahip olduğu iklim ve morfolojik özellikler, Siirt İlinin kaya düşmesi 
olaylarının en fazla gözlendiği iller listesinde üst sıralarda yer almasına neden olmaktadır. 

İl Müdürlüğümüzce kaya düşmesi duyarlılık analiz çalışmaları yapılarak ilimizde 3117 
adet potansiyel kaya düşmesi kaynak alanı belirlenmiştir. Analizler sonucu düşük derecede 
kaya düşmesi duyarlılığı % 30, orta derecede kaya düşmesi duyarlılığı % 23 ve yüksek derecede 
kaya düşmesi duyarlılığı % 47 oranında hesaplanmıştır. İl Müdürlüğümüzce kaya düşmesi 
duyarlılık analiz çalışmaları sonucunda İl sınırları içerisinde Pervari, Şirvan, Eruh ve Baykan 
İlçelerinde potansiyel kaynak kaya düşmesi alanları dikkat çekmektedir. 

 

Şekil 1. 24 Siirt İli Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası 

1.8.6. Çığ  

İl Müdürlüğümüzce Çığ duyarlılık analiz çalışmaları yapılarak ilimizin potansiyel Çığ 
kaynak alanları belirlenmiştir.  

Çığ olayları genelde topoğrafik yüksekliğin 1348 metre ve üzerindeki dağlık alanlarda, 
genel yamaç eğimlerinin 26 derece ile 44 derece arasında değişen ve bitki örtüsünden yoksun 
alanlarda görülmüştür. Yine il içerisinde ki kaynak alan dağılımlarına bakıldığında, yaklaşık 
%16 kuzey, % 14 kuzeydoğu, %10 doğu, %11 güneydoğu , % 15 güney, %14 güneybatı, %11 
batı, % 9 kuzeybatı yönlerinde yayılım gösterdiği görülmüştür.  
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Şekil 1. 25 Siirt İli Çığ Duyarlılık Haritası 
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MODÜL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.TEHLİKE VE RISK DEĞERLENDIRMELERI VE YAPISAL/YAPISAL OLMAYAN 
ÖNLEMLERİN BELIRLENMESI 

İRAP Hazırlama Kılavuzunda belirtilen hususlar dikkate alınarak Modül 2 kapsamında Siirt 
ilindeki öncelikli olarak belirlenen tehlikelerin mekânsal risk analizlerinin yapılması, bu analiz 
sonuçlarına göre İRAP hazırlığı kapsamında çalıştaylarda ilgili tehlikelerin bölge, il ve ilçe 
düzeyinde anlaşılması ve olası risklerin azaltılmasına yönelik eylemlerin geliştirilmesinde 
kullanılması kritik önemdedir. İRAP Hazırlama kılavuzunun Siirt ilinde yürütülen ilk çalıştayda 
ildeki uzman katılımcılarla ilde etkili olan her tehlike başlığı ile ilgili, olmuş ve olması 
muhtemel olaylar üzerinden mekânsal olarak ilin hangi bölgelerinin hangi tehlikelere ne 
düzeyde maruz olduğu ve bunların afetlere dönüşmesini önlemek adına ne tür yapısal/yapısal 
olmayan önlemlerin olabileceği ortak akılla ortaya konulmuştur. 

 

 

Şekil 2. 1 Modül 2 içerik Şeması 

 

 

İlde daha önce meydana gelen afetler ve etk ler  le,  
lde meydana gelmes  muhtemel afetler n 

 r sk değerlend rmeler n n yapılması 
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Modül 2 kapsamında Siirt özelinde mevcut yerleşim alanlarının, altyapı sistemleri ve 
dolayısıyla bina stokunun ilgili tehlikeler karşısındaki zarar görebilirlikleri dikkate alındığında 
farklı tehlikelere bağlı risk durumları ile ilgili analizler de yapılabilecektir. Bu bölümde, temel 
olarak ilin maruz kaldığı tehlike ve riskler ortaya konulmuştur. Aşağıdaki alt bölümlerde, ilin 
maruz kaldığı deprem, taşkın, kütle hareketleri, salgın, endüstriyel kazalar, meteorolojik ve 
iklim değişikliği kaynaklı tehlikeler olmak üzere ilgili her tehlike bu kapsamda analiz edilmiş 
ve İRAP'a katkı sağlayacak temel başlıklar ele alınmıştır. 

2.1.Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

2.1.1 Giriş

Türkiye, dünyadaki depremlerin beşte birine kaynaklık eden Akdeniz'den Alpler' e 
oradan Himalaya'lara kadar uzanan dünyanın en sismik kuşağına köprü vaziyetindedir 
(McKenzie 1972). Bu sismik kuşak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına almaktadır. En 
son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (TDBH), Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 
Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 
Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, 
deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve 
ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem 
bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan 
kaldırılmıştır. Güncellenen TDBH’na göre Siirt ilinin deprem yer ivmesi 0.245 g’dir. Şekil 1' 
de Türkiye'nin yeni deprem haritası gösterilmiştir (AFAD 2018). 

 

 

Şekil 2. 2 Türkiye Yeni Deprem Haritası 

2.1.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin etrafı sismik aktivitenin yoğun olduğu Anadolu Plakası ile 
Arap Plakası arasındaki sınırı oluşturan Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), Ölü Deniz Fay Zonu 
(ÖDFZ) ve Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu (GDABZ) ile çevrilmiştir (İmamoğlu ve Çetin 
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2007). DAFZ Antakya'dan Bingöl Karlıova'ya 580 km uzunluğundaki olup Türkiye'deki en 
önemli fay zonlarından biridir (McKenzie 1972). ÖDFZ, güneyde Kızıldeniz'den gelerek 
Reyhanlı'nın kuzeyinden devam eden Narlı yöresinde DAFZ ile birleşen yaklaşık 1000 km 
uzunluğundaki tektonik kuşaktır. ÖDFZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni batıdan 
çevrelemektedir ve geçmişte ağır yıkıcı depremlere kaynaklık etmiştir. GDABZ Hakkari den 
başlayarak Siirt’in kuzeyinden güneybatıya doğru iç bükey bir yay çizerek Kahramanmaraş'ın 
batısına kadar uzanmaktadır (Şengör 1977). Ayrıca kıtalar çarpışması sınırında gelişen bir yapı 
olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kenarı boyunca uzanan Bitlis-Zagros Kenet 
Kuşağı (BZKK), İran'daki Zagros Bindirme Kuşağı’nın devamı şeklinde olup, doğudan batıya 
doğru Hakkari, Beytüşşebap, Narlı, Pervari güneyi, Kozluk, Kulp, Lice kuzeyi, Ergani kuzeyi, 
Çüngüş ve Çelikhan’dan geçer ve bu kuşak bölgedeki önemli depremlere kaynaklık etmiştir. 
Güneydoğu Anadolu bölgesine etkisene alan fay hatları ve kaynaklık ettikleri tarihteki büyük 
depremler Şekil 2'de gösterilmiştir (Akbaş 1999;İmamoğlu ve Çetin 2007). 

 

 Şekil 2. 3 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Tarihteki Büyük Depremlerin Yeri Ve Fay 
Haritası 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve etrafı, Türkiye’nin en büyük tektonik yapılarından Doğu 
Anadolu Fay Zonu (DAFZ), Bitlis Zagros Kenet Kuşağı (BZKK), Ölü Deniz Fay Zonu (ÖDFZ) 
gibi diri fay zonlarının etkisindedir. Bu fayların üzerinde yoğun bir deprem etkinliği 
bulunmasına rağmen, üzerinde yer alan sismik boşluklardan dolayı bölgenin, özellikle kuzeyde 
yer alan DAFZ, BZKK ve batıdaki ÖDFZ boyunca, önümüzdeki yüzyıl içinde, tarihi 
dönemlerde meydana gelen depremlere benzer ve son dönemlerde meydana gelen 
depremlerden daha büyük depremler olabileceği belirtilmektedir (İmamoğlu ve Çetin 2007; 
Anadolu ve Kalyocuoğlu 2010).  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarihin her döneminde sismik hareketlilik yoğun olmuştur. 
Bölgeyi etkileyen 20. yüzyıl öncesi oluşan bazı büyük depremler Tablo 1'de gösterilmiştir 
(Sümer 1986; Guidoboni ve Traina 1995; İmamoğlu ve Çetin 2007; Tan vd. 2008; İşçi 2008; 
Gündoğdu 2009). 
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Tablo 2. 1 Güneydoğu Anadolu Bölgesini Etkileyen 20. Yüzyıl Öncesi Oluşan Bazı Büyük 
Depremler 

2.1.3. Siirt İli Tarihsel Depremler 

Siirt ili, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41.00-42.00 doğu boylamları, 
37.45-38.15 kuzey enlemleri arasında yer almaktadır, 6186 km2 yüz ölçümüne sahip Siirt 
ilinin 2018 yılı nüfus verilerine göre nüfusu 332 bindir. Siirt ilinin haritadaki yeri Şekil 3'de 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. 4 Siirt İlinin Haritadaki Yeri 

Siirt ilinin çevresi diri fay hatları çevrili olmasına rağmen şehir sınırları içerisinde etkili 
deprem odak noktası bulunmamaktadır (Işık 2012). Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; 
Soysal ve diğ. 1981) Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu (GDABZ)’nun geçtiği hat boyunca 
şiddet değeri Io=VIII olan 1884 depremi meydana gelmiştir. Ayrıca Siirt ilinin kuzeyinde ve 

No Tarih Enlem Boylam Bölge I M 
1 718 37.00 39.00 Şanlıurfa VIII  
2 802   Fırat Havzası, 

Mezopotamya 
IX  

3 1111 38.50 42.70 Ahlat-Van IX  
4 1246 38.90 42.90 Van Gölü IX  
5 1276 38.90 42.50 Bitlis-Erciş-Van IX  
6 1441 38.35 42.10 Nemrut IX  
7 1647 39.15 44.00 Van, Muş, Bitlis IX  
8 1666   Halep, Musul, Doğu 

Anadolu 
IX  

9 1582 38.35 42.10 Bitlis IX  
10 1670 38.00 42.00 Hizan-Siirt  6.6 
11 1705 38.40 42.10 Bitlis  6.7 
12 1866 38.50 40.10 Kulp-Diyarbakır  6.8 
13 1874   Diyarbakır, Keban,Malatya VII  
14 1881 39.00 43.00 Van, Bitlis, Muş IX  
15 1884 37.50 42.50 Siirt-Pervari VIII 6.9 
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kuzeydoğusunda meydana gelmiş 1441 (Bitlis) , 110 ve 1881 (Van) depremleri bölgede 
tarihsel dönemde meydana gelmiş önemli depremlerdendir (Şekil 4) (BDTİM 2020). 

 
Şekil 2. 5 Siirt Ve Çevresindeki Tarihsel Depremler 

Siirt ili sınırları içerisinde sismik hareketlerin birçoğuna GDABZ kaynaklık etmiştir. 
MTA'nın 2011 raporuna göre GDABZ içerisinde yer alan Kozluk- Şirvan fay parçaları KB- GD 
gidiş yönü ile bölgenin aktif tektonik yapıları arasında yer almaktadır. Siirt ili ve çevresindeki 
depremler kuzeyde Lice, Kozluk, Şirvan ve Hakkari segmentleri, güneyde Görümlü Fayı 
etkisindedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitiüsü 
(BDTİM) verilerine göre 1900-2020 yılları arasında 120 yılda meydana gelen, Siirt ili 
merkezinden 200 km yarıçap alan içerisinde kalan alanda derinliği 1-172 km arasında değişen 
büyüklüğü 4.0- 6.5 magnitüd olan 457 deprem kaydı vardır. Bunların 77'si Mw≥5.0, 7'si 
Mw≥6.0 , 2'si de Mw≥6.5 depremleri oluşturmaktadır. Deprem sayılarını Magnitüd değerlerine 
göre oranlandığında depremlerin % 60’ nı 4.0 M, % 11 'ni 5.0 M, % 1’ni de  6.0 M depremler 
oluşturmaktadır. Magnitüd değerlerine göre oluşma yüzdeleri aşağıda Şekil 5' te verilmiştir 
(Doğruyol, 2021). 

 
Şekil 2. 6 1900-2020 Yılları Arasında Siirt'i Etkisi Altına Alan Depremlerin Magnitüdlerine 
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 Siirt ili etkin DAF ve GAB hatlarına komşu vaziyette bulunduğundan sismik hareketlerin 
sıklıkla yaşandığı kaydedilmiştir. 1900- 2020 yılları arasında Siirt ili sınırları içerinde Mw≥4 
olan depremlerin yeri ve derinliği Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2'ye göre Siirt İli' nin sismik hareketliliğin en fazla yaşandığı bölgesi Pervari ilçesi ve 
etrafı olarak kayıtlara geçmiştir. Siirt İli sınırları içerisinde son olarak 3 Aralık 2020 tarihinde 
Siirt ili Kurtalan ilçesi Kayabağlar mevkiinde (37.9645 K 41.6863 D) yerden yaklaşık 10 km 
derinliğinde Mw=5.1 büyüklüğünde deprem yaşanmıştır. Deprem Diyarbakır ve Batman 
illerinde de hissedilmiş deprem etkisinde herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. 2020'deki 
Kurtalan depremi ile ilgili BDTİM'in yapmış olduğu çalışmaya göre bölgede bu büyüklükteki 
depremlerin belirli aralıklarda gerçekleştiği ve bölge halkının depreme dayanıklı binalarda 
oturmaları hakkında rapor edilmektedir (BDTİM, 2020). BDTİM’ den alınan verilere göre Siirt 
ili ve çevresi için Mw≥4.0 olan depremlerin yıllara göre dağılımı Şekil 6’da gösterilmiştir 
(Doğruyol 2021). 

 

Tablo 2. 2 1900-2020 Yılları Siirt İli Sınırları İçerisinde Oluşan Bazı Büyük Depremle 

               
Şekil 2. 7 Siirt İli Ve Çevresi İçin Mw≥4 Olan Depremlerin Yıllara Göre Dağılımı 

 

r                  

 

 

No    Olus tarihi Enlem Boylam 
Derinlik 
(km) Mw Yer 

1 3.12.2020 37.96 41.68 10 5.1 Kayabağlar-Kurtalan-(SİİRT) 

2 26.10.2003 37.78 42.66 5 4 
Dugunculer-Pervarı (Siirt) [11.1 km 
Kuzeybatı] 

3 23.10.2003 37.72 42.49 5 4.8 
Okcular-Pervarı (Siirt) [5.0 km 
Güneydoğu] 

4 12.09.2001 37.87 42.73 5 4.2 
Dugunculer-Pervarı (Siirt) [ 1.7 km 
Kuzeybatı] 

5 14.02.1995 37.75 42.96 0 5.7 
Sarıyaprak-Pervarı (Siirt) [ 11.2 km 
Kuzeydoğu] 

6 2.04.1984 37.62 42.88 43 4.5 
Sarıyaprak-Pervarı (Siirt) [ 11.7 km 
Güneydoğu] 

7 30.08.1973 37.96 42.75 45 5.0 Bentkoy-Pervarı (Siirt) [ 2.7 km Kuzey] 

8 15.10.1929 38 42 30 5.2 
Dereyamac-Aydınlar (Siirt) [ 2.6 km 
Kuzeybatı] 
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Buna göre Mw≥6.0 'dan depremlerin yaklaşık 25 yılda 1 tekrarlandığı görülmektedir. Çalışma 
bölgesinin 1900-2020 yılları arasında gerçekleşen büyük depremler Tablo 3’te verilmiştir 
(BDTİM 2020) 

 

Tablo 2.3'e göre Siirt ili merkezinde 200 km yarıçapını kapsayan alandaki sismik hareketler; 
Siirt'in güneyinde 2012 yılında Görümlü Fayı etkisinde Şırnak  İli Yeniköy-Silopi’de yerden 
9.6 km derinlikte 5.3 M, 2010 yılında DAFZ'a bağlı Palu segmenti kaynaklı Elazığ- 
Kovancılarda yerin 5 km derinliğinde 6.1 M,1975'te GAB'a bağlı Lice Segmentinde 
Diyarbakır-Lice'de yerin 47 metre derinliğindeki 6.1 M, 1971 yılında Bingöl ili Güveçli’de 
yerden 3 km derinlikte 6.1 M, 1924 ve 1949 yıllarında ise Erzurum- Köprüköy ve Erzincan- 

Tablo 2. 3 1900-2020 Yılları Arası Siirt Merkezden 200 Km Yarıçap Alanda Oluşan Bazı Büyük 
Depremler- 

 

No    Olus tarihi Enlem Boylam Der(km) Mw Yer 

1 3.12.2020 37.96 41.68 10 5.1 Kayabağlar-Kurtalan-(SİİRT) 

2 14.06.2012 37.25 42.43 9.6 5.3 Yeniköy-Silopi (Şırnak)  

3 09.11.2011 38.42 43.21 6 5.6 Edremit (Van) 

4 23.10.2011 38.63 43.08 5 7.2 Van Gölü 

5 08.03.2010 38.83 40.13 5 6.1 Kovancılar (Elazığ) 

6 6.06.2005 39.36 40.92 5 5.7 Ilıpınar-Karlıova (Bingöl)  

7 14.03.2005 39.35 40.88 5 5.8 Kazanlı-Karlıova (Bingöl)  

8 25.03.2004 39.92 40.82 10 5.9 Kandilli-Aşkale (Erzurum)  

9 01.05.2003 39.01 40.46 10 6.4 Kurtuluş (Bingöl) 

10 03.05.2002 36.99 43.35 6 5.1 Irak 

11 15.11.2000 38.28 42.94 8 5.5 Kurultu-Gevaş (Van)  

12 3.12.1999 40.23 42.21 10 5.9 
Yukarı horum-Horasan 
(Erzurum)  

13 14.02.1995 37.75 42.96 0 5.7 Sarıyaprak-Pervari (Sıırt) 

14 25.6.1988 38.5 43.07 49 5.7 Van Gölü 

15 6.09.1975 38.55 40.58 47 6.6 Üçdamlar-Lice (Diyarbakır)  

16 22.05.1971 38.85 40.52 3 7.1 Guveçlı- (Bingöl)  

17 23.09.1968 36.49 40.68 49 4.7 Suriye 

18 10.08.1968 37.00 43.13 42 5.3 Irak 

19 19.08.1966 39.17 41.56 26 6.0 Çayıryolu-Varto (Muş)  

20 3.01.1952 39.95 41.67 40 5.8 Pasinler (Erzurum)  

21 17.08.1949 39.57 40.62 40 6.5 Yaylım-Tercan (Erzincan)  

22 13.09.1924 39.96 41.94 10 6.5 Emre-Köprüköy (Erzurum)  
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Tercan ‘da 6.5 M gibi büyük depremler çalışma alanın sismisitesinin ne kadar aktif olduğunu 
göstermektedir. 

2.1.4. Siirt İlinin Gutenberg ve Richter bağıntısı ile Deprem Risk Analizi 

Siirt ilinin depremselliği Doğruyol (2021) çalışmasına göre Siirt il merkezinin 200 km 
yarıçapındaki alanı çalışma bölgesi olarak belirlenmiş Gutenberg ve Richter bağıntısı ile Siirt 
ilinin deprem risk analizi hesaplanmıştır. Buna göre çalışma bölgesi ve çalışma bölgesindeki 
faylar (siyah çizgiler) Şekil 7'de gösterilmiştir (AFAD 2020).   

                                                                           

 
Şekil 2. 8 Çalışma Bölgesindeki Fay Hatları 

Çalışma bölgesinde BDTİM dairesinden alınan verilere göre son 120 yıldaki M ≥ 4 olan 457 
düğüm noktası için deprem verileri Magnitüd-Frekans dağılımı için en yaygın olarak bilinen 
eşitlik Gutenberg ve Richter bağıntısı dikkate alınarak bölgenin deprem riski istatistiksel olarak 
ortaya konulmuştur. Buna göre çalışma alanın 10 yıllara göre farklı magnitüd (M) 
büyüklüğündeki depremlerin oluşma olasılıkları (%) ve tekrarlanma periyotları (Q) Tablo 4’de 
gösterilmiştir (Doğruyol 2021). 

Tablo 2. 4 Tablo 4. Yıllara Göre Sismik Risk 

M n(M) SİSMİK RİSK Q 
YILLAR 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
      %       

4.
0 

3.500
9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.3 

4.
5 

1.074
8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.9 

5.
0 

0.330
0 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.0 

5.
5 

0.101
3 64 87 95 98 99 100 100 100 100 100 9.9 

6.
0 

0.031
1 27 46 61 71 79 85 89 92 94 96 32.2 
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Tablo 4’de elde edilen sismik risk analizine göre çalışma bölgesinde farklı magnitüd 
seviyelerinin tekrarlanma zamanları Şekil 8a’da, yıl içinde oluşma olasılıkları Şekil 8b’de 
gösterilmiştir. 
            

 
Şekil 2. 9 Farklı Magnitüd Değerlerine Göre A) Tekrarlanma Zamanları B)  Yıllık Oluşma 

Olasılıkları  

2.2. Siirt İli Mevcut Yapı Stoğu 

Siirt ili merkez yapılar ele alındığında birçoğunun 2007 deprem yönetmeliğinden önce 
yapıldığı ve 1975 yılında çıkarılan "Türkiye Deprem Yönetmeliğine" göre projelendirildiği 
söyleyebiliriz. Ülkemizde 1999 yılında yaşanan "Marmara Depremi" ile depremin yıkıcı 
etkisinden çıkarılan sonuçlar ile elde edilerek 2007 yılında çıkarılan Deprem Bölgesinde 
Yapılan Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) yani "2007 Deprem Yönetmeliği" ile 
yapıların performansları deprem etkisine karşı belirli seviyeye çıkarılmıştır. 2011 yılında 
yaşanan Mw= 7.1 büyüklüğündeki Van Depremi, 2007 deprem yönetmeliği öncesi yapılan 
inşaatların birçoğunun yıkıcı etkilerden olumsuz etkilendiğini göstermiştir. En son yaşanan 
yıkıcı depremler sonrasında 2018 yılında hazırlanan "2018 Türk Bina Deprem Yönetmeliği 
(2018 TBDY)" depreme karşı yapıların performansını artırmaya yönelik çıkartılan son 
yönetmeliktir.  

 Siirt ilinde yapıların performanslarının belirlenmesi adına yalnızca kentsel dönüşüm 
kapsamına girmekte olan yapıların yapı denetim firmalarınca yapılmış analizler ile bilgi 
sahibiyiz. Bu analizlerden anlaşılan Siirt il genelindeki yapıların TBDY-2018' in çok altında 
beton dayanımına, yetersiz etriye demir donatı ile inşa edilmiş olmalarının yanı sıra yapılarda 
sonradan kat çıkma, yumuşak kat, kısa kolon, farklı kat yüksekliğine sahip bitişik nizam gibi 
birçok düzensizliği bulundurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında 
olmayan yapılarda da bu tür olumsuz özellikleri bulunduran birçok yapının var olduğu da 
gözlemlenmiştir. 

 Siirt ili merkez yapıların büyük bir bölümü bitişik nizama göre inşa edilmiş ve gerekli 
deprem derz mesafesine dikkat edilmemiştir. Yeterli deprem derz mesafesi bırakılmadığı 
takdirde, herhangi bir deprem anında yapılar birbirlerine çekiçleme etkisi yaratacağı ve 

6.
5 

0.009
5 9 17 25 32 38 44 49 53 58 62 104.7 

7.
0 

0.002
9 3 6 8 11 14 16 19 21 23 25 341.1 
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yapılarda büyük hasarların oluşmasına yol açabilecektir. Ayrıca zemin ve/veya birinci katları 
ticari amaçlar için kullanışlı bir hale getirmek amacıyla dolgu duvarlar kısmen veya tamamen 
inşa edilmemiş olması yapının rijitlik, tepe noktası yer değiştirmeleri ve kesit tesir değerlerini 
önemli derecede olumsuz etkilemektedir. Yapıda dolgu duvarların kısmen ya da tamamen inşa 
edilmemesi durumunda, yatay yer değiştirmeler zemin katta daha belirgin bir şekilde 
artmaktadır. Buna bağlı olarak zemin katta zorlamaların daha da artmasıyla bu katta göreli kat 
ötelemeri miktarı diğer katların göreli kat ötelemeleri miktarlarına göre daha büyük değerler 
almaktadır ve yapıda TBDY-2018’de B2 düzensizliği olarakta bilinen yumuşak kat düzensizliği 
ortaya çıkmaktadır. Bu da yapının daha küçük deprem yükleri altında yapıda plastik kesitlerin 
oluşmasına yol açmakla birlikte yapının karşılayabileceği deprem yük değerini azaltmaktadır. 

  Siirt ili merkezi genelinde Dumlupınar, Conkbayırı, Kooperatif, Bahçelievler 
mahallelerinde 2007 deprem yönetmeliği öncesi inşa edilmiş birçok bitişik-ayrık nizamda 
betonarme ve taş yığma yapı olduğu yapıların yapı denetim hizmeti almadıkları yönetmelik 
standartlarına uymayan nitelikte oldukları çarpık yerleşim oluşturdukları ve olası büyük 
depremlerde risk altında olduklarını belirtmek gerekir. Siirt il merkezine ait yumuşak kat, 
yorgun ve eski, nizam oluşturan yapılardan örnekler Şekil 9.'da gösterilmiştir. İl genelinde Şekil 
9.'da gösterilen yapıların yaygın olduğunu söyleyebiliriz. 
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Şekil 2. 10 Siirt İli Mevcut Yapılar 

 

2.2.1. Sonuç  

 
1- Siirt ili çevresinde 50 yıl içerisinde 6 ve 6.5 büyüklüklerinde deprem görülme riski sırası 

ile % 79 ve % 38 olarak, tekrarlanma periyodları ise sırası ile 32 yıl ile 105 yıl olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca Mw = 4 depremin yıl içinde tekerrür periyodu 4 iken Mw= 4.5 deprem 
yıl içinde tekerrür periyodu 1 olarak hesaplanmıştır.  

 
2- Siirt ili çevresinde Mw>6 'dan depremlerin yaklaşık 25 yılda 1 tekrarlandığı, bu 

büyüklükteki en depremin en son 1971 ve 1975 yıllarında Bingöl Güveçli ve Lice Diyarbakır'da 
kaydedilmiştir. Ancak bölgede 20. yüzyıl öncesi sismik kayıtlar incelendiğinde 6.5<Mw<7.0 
depremlerin yaklaşık 100 yılda 1 tekerrür ettiği kaydedilmiştir. BDTİM deprem kayıtlarından 
Siirt ili içerisinde en büyük depremin 1884 yılında Siirt-Pervari'de Mw= 6.9 büyüklüğünde 
olduğu en son depremin 3 Aralık 2020'de Mw= 5.1 büyüklüğünde Kurtalan Kayabağlarda 
kaydedilmiştir. 

 
3- Siirt ili sınırları içerisinde küçük ölçekli yer sarsıntıları görülmesine karşın, etkili bir 

deprem odak noktası bulunmamaktadır.  Ancak Siirt kuzeyinde aktif GDABZ'u güneyinde aktif 
Cizre fayının etkisi ile sismik hareketlerin sık olduğu ve ciddi depremler üretebilme 
potansiyeline sahip olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden deprem riskinin azaltılması yönünden 
tedbirler alınarak mevcut yapı stoğu deprem performans tespit çalışmalarından sonra yumuşak 
kat etkisinde, yorgun, eski ve farklı kat yüksekliğine sahip bitişik nizam yapıların belirlenmesi 
gerekli olanların güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi, özellikle 
alüvyon zemine sahip Kezer çayı etrafının deprem etkisinin fazla hissedileceği bölgedeki 
yapılarda yapı zemin ilişkisinin iyi tasarlanması gerektiğidir. 

 
4- Siirt il genelinde deprem toplanma alanların sayılarının az oluşu var olanların yeterince 

güvenli alanda ve yüksek kapasitede olmadığı tespit edilmiştir. Bu alanların sayılarının 
arttırılması güvenli ve geniş deprem toplanma alanlarının açılmasına gerek duyulmaktadır. 
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2.2.2. Deprem Risk Analizi Çıktısı 

 

AFAD-RED çalışma prensibi 
aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibidir;  

 

Siirt ve yakın çevresinde bir önceki 
bölümde 

 

Şekil 2. 11 AFAD-RED Çalışma Diyagramı 

 

Sistem altlık olarak; 

 İdari bölümleme veri tabanı(Ülke, İl,  İlçe, Mahalle sınırları), 
 Nüfus veri tabanı(mahalle ve köy detayında),konut veri tabanı(mahalle ve köy 

detayında bina sayısı), 
 Yer bilimsel veri tabanı (MTA Diri Fay Haritası, USGS Vs30 hız haritası, AFAD 

KYH istasyon Altı VS30 hız bilgileri), 
 Kritik tesisler ve ulaşım ve iletim hatları bilgilerini kullanır. 

Sistemde, hem farklı bölgelerinde meydana gelmiş depremlerden üretilmiş yeni nesil 
azalım ilişkileri(NGA, NGA West2) hem de Türkiye için geliştirilmiş azalım ilişkileri yer 
almaktadır. Bu azalım ilişkileri, tek başına kullanabildiği gibi aynı anda birden fazla 
azalım ilişkisi de birlikte kullanabilmektedir. 

AFAD-RED hem gerçek bir depremin hem de senaryo bir depremin oluşturabileceği hasar 
ve kayba ilişkin sonuçlar üretmektedir. 

Sistemin çıktıları tahmini olarak; 

 Yapısal hasar(Hafif, Orta, Ağır ve Yıkık), 
 Ayakta tedavi gerektiren Hasta Sayısı, Hafif Yaralı Sayısı, Ağır Yaralı Sayısı, Can 

Kaybı Sayısı, 
 Geçici barınma hizmeti ihtiyacı duyabilecek kişi sayısı, 



 

69 
 

 Sismik şiddet haritası, ivme (PGA) ve Hız(PGV) Haritaları oluşturulur, 

 

 

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 Doğalgaz Dağıtım Hatları] Tahmini Hizmet Verebilme 
Olasılıklarına dair çıktılar üretir. 

Siirt iline ait bina tipi, bağımsız bölüm, kat, yapım yılı gibi bilgiler henüz MAKS 
sistemine girilmediğinden AFAD-RED programında bu detayda bilgiler kullanılmamıştır. 
Binalar tek tip ve betonarme bina şeklinde değerlendirilmiştir. 

Risk analizi çalışmasında MTA Diri Faylar Siirt iline ait mikrobölgeleme çalışmalarına 
ilişkin veriler henüz düzenlenmemiş olduğundan, AFAD-RED programının içerisinde yer alan 
tüm Türkiye'ye ait VS30 ve jeolojik verilerden gelen hız verileri kullanılmıştır, ilerleyen 
yıllarda yapılacak tüm detaylı çalışmalar altlık veri olarak kullanılacaktır. 

Risk analiz çalışmalarında AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından AFAD-RED 
programı kullanılarak üretilmiş Siirt ilini etkileyebilecek Mw: 7.0 büyüklüğündeki senaryo 
kullanılmıştır. Senaryo hazırlanırken şehri etkileyebilecek en büyük deprem ve geçmişte 
yaşanmış en büyük deprem, bölgedeki aktif fayın üretebileceği en büyük deprem, fay uzunluğu 
büyüklük ilişkisi gibi bilgiler kullanılmıştır. Buna göre AFAD RED analiz sonuçları aşağıdaki 
gibidir. 

 

Şekil 2. 12 AFAD-RED Programı Kullanılarak Üretilmiş Siirt İlini Etkileyebilecek Mw: 7.0 
Büyüklüğündeki Senaryo Depremi 
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2.2.3. Zarar Görebilirlik Analizleri 

 

AFAD-RED analiz programı kullanılarak Siirt il merkezini etkileyebilecek, Aktaş Köyü 
civarında muhtemel en büyük deprem olarak öngörülen Mw: 7.0 büyüklüğündeki deprem esas 
alınarak bir deprem senaryosu çalışması yapılmıştır. 

Senaryo çalışması sonucunda "VI Güçlü" olarak adlandırılan ve yıkımın başladığı alanları 
içeren bölgeler öncelikli alan olarak seçilmiştir. 

 

 

2.3. TAŞKIN  TEHLİKE ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ          

Siirt ilinde, plato ve yaylalar geniş yer kaplar. Akarsular boyunca uzanan vadiler genişleyip ova 
halini almıştır. İlin kuzey ve doğu kısmını kaplayan dağlar, Güneydoğu Toroslarıdır. İl 
topraklarının tamamı Dicle Havzası’na girmektedir. Botan Suyu(Uluçay), Reşinan Suyu, 
Garzan Çayı, Kezer Çayı, Başur Çayı başlıca akarsularıdır. Ayıca adı geçen akarsuları da 
besleyen çok sayıda küçük ırmak ve veya yan kolları bulunmaktadır.  

Su baskını ve taşkınlar açısından Siirt ilinin taşımış olduğu büyük riski doğrulayan DSİ 10. 
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan veya yapım aşamasındaki taşkın koruma, erozyon ve 
rusubat kontrol tesislerinin çokluğudur. Gelen talepler doğrultusunda DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 
tarafından arazi etütü yapılarak dere güzergâhında uygun bulunan talepler makinalı veya 
imalatlı çalışma yapılmaktadır. 

Siirt ili Modül 1 ‘ de bahsedildiği gibi Dicle Havzasına girmektedir. Akarsu taşkın tehlikesi 
çalışmaları havza sınırlarında etkili olan yağış istatistikleri, tekerrür periyodları, barajlar, akarsu 
ve kollarını dikkate alarak akarsu dağılım ağı, topografya, toprak yapısı, akış yönü, debiler, 
kapasiteler, arazi kullanımları vb. parametreler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Ülkemizde 
2011 yılında kurulan SYGM Türkiye genelindeki 25 adet havza için taşkın tehlike ve risk 
haritalarını üretmekte ve taşkın yönetim planları oluşturmaktadır. Bu kapsamda Fırat-Dicle 
Havzası çalışılmış ve Siirt İli Baykan  İlçe Merkezi, Siirt İli Baykan İlçesi Ziyaret Beldesi, Siirt 
İli Eruh İlçe Merkezi, Siirt İli Kurtalan İlçe Merkezi, Siirt İli Tillo İlçe Merkezi taşkın tehlike 
ve risk haritaları üretilmiş ve havza genelinde taşkın risk yönetimi adına gerekli görülen 
tedbirler sıralanmıştır.  

Ayrıca kent içi su baskınlarının son yıllarda sıklıkla yaşandığı ilçe merkezinde taşkın tehlike 
analizlerinin SYGM tarafından yapılmadığı, konunun belediyeler tarafından çözülmesi 
beklenen bir altyapı sorunu olarak görüldüğü söylenebilir. 

2.3.1. Taşkın Tehlike Analizi Çıktısı 

Taşkın konusu yukarıda da belirtildiği ve son yıllarda gerçekleşen birçok afet sonrasında 
tecrübe edildiği üzere, havza düzeyinde ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dolayısıyla öncelikle Siirt ilinin Ceyhan havzasındaki konumu ve varlığından 
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kaynaklı olarak havza düzeyinde ortaya çıkan tehlikelerden bahsedilecek, daha sonra Göksün 
ilçesi ile kent merkezinin bulunduğu Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde yaşanması 
muhtemel su baskınlarından hareketle mevcut kent içi derelerin durumu ile altyapı çalışmaları 
aktarılacaktır. 

Burada bu başlığa konu olan taşkın ve su baskınlarının özellikle aşırı yağıştan kaynaklı olanları 
öncelikli olsa da deprem sonrası baraj yıkılmasından kaynaklı olabilecek su baskınlarından da 
söz etmek yerinde olacaktır. Dolayısıyla burada 2015 yılında AFAD Başkanlık  

Tarafından hazırlatılmış Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi 

Projesi'nin (TAFRİSK) sonuçlarından bahsedilerek ilgili haritalar paylaşılacaktır. 

 

2.3.2. Dicle Havzası Taşkın Tehlike, Risk Analizleri ve Taşkın Yönetim Planı 

Taşkın konusu havza genelinde ele alınması gereken bir konudur. SYGM tarafından 
hazırlanan Fırat-Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planı Raporuna göre Tüm Havza’ nın %10.97 
si Siirt il sınırları içinde yer almaktadır. 

 

Şekil 2. 13 Fırat-Dicle Havzasında Yer Alan İllerin Alansal Oranları 

Dicle Alt Havzası Taşkın Yönetim Planına göre bazı ilçeler incelenerek ilçe düzeyinde bulgular 
Tablo-1 gösterilmiştir. Bu kapsamda incelenen alanlarda Belediye veya DSİ tarafından 
yapılmış olan Taşkın kontrol Tesisleri de belirlenmiş ve taşkın riskinin ortadan kalkıp 
kalkmadığı irdelenmiştir. Taşkın Riski Ön Değerlendirme çalışmaları sonucunda riskli görülen 
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yerleşim yerlerinin içerisinden veya yakınından geçen dere yataklarından harita alım 
çalışmaları  

Yapılmış hidrolojik çalışmalarla beraber tamamlandıktan sonra bir Boyutlu (1B) Hidro-
dinamik modelleme aşamasına geçilmiştir.   

Hazırlanan bir boyutlu hidro-dinamik modelde dere yatağının taşıma kapasitesinin yeterli 
olmadığı durumda, nüfusu 2000 ve üzeri olan yerleşimler için 2 Boyutlu hidro-dinamik 
analizler gerçekleştirilmiş ve taşkın yayılım alanları tespit edildikten sonra taşkın riski 
değerlendirilmiştir. Yukarıda bahsedilen Siirt İli Baykan İlçe Merkezi, Siirt İli Baykan İlçesi 
Ziyaret Beldesi, Siirt İli Eruh İlçe Merkezi, Siirt İli Kurtalan İlçe Merkezi, Siirt İli Tillo İlçe 
Merkezi 2-B hidrolik modelleme yapılmıştır. Taşkın Yönetim Planına göre Siirt ilçelerindeki 
akarsulardan bazıları incelenerek ilçe düzeyinde bulgular Tabloda özetlenmiştir. Taşkının 
yaşanmadığı bilgisi sadece çalışılan dereleri kapsamaktadır.  

Tablo 2. 5 Siirt İli Hidrolik Modelleme Ve Değerlendirme Sonuçları(SYGM) 

 

Rapora göre ‘’4773 sayılı kanun kapsamına giren dere hatlarının tamamı bir boyutlu olarak 
modellenmiştir. 500 yıllık taşkın tekerrür debisine debisine göre taşkın yaşanmış yerleşim 
yerlerinin nüfusu 2000 üzerinde olanların iki boyutlu modelleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.   

2.3.3. Siirt ili Taşkın Tehlike, Risk Analizleri ve Taşkın Yönetim Planı 

2.3.3.1. Siirt İli Baykan İlçesi  

Siirt ili Baykan İlçesi, Bitlis Çayı kenarına ve sağ sahil yamaçlarına kurulmuştur. Bitlis 
Çayına sağ sahilden mansaplanan 2 akarsu Baykan İlçesinin içinden geçmektedir. Çalışma 
alanında Bitlis Çayı’nın ortalama eğimi binde 4.7, Yanderenin ortalama eğimi yüzde 8.4, 
Çalgagörgemi Deresi’nin ortalama eğimi 

yüzde 8.7 dir. Yan Dere, Baykan ilçesi merkezinden yoğun yerleşim ve ticaret alanlarının 
içinden, Çalgagörgemi Deresi, Baykan ilçesinin doğusundan nispeten daha az yoğun yerleşimin 
bulunduğu bir bölgeden geçerek Bitlis Çayına mansaplanmaktadır. 

Tablo 2. 6 Baykan İlçesi Debi Tablosu 
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Hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500 yıllık tekerrürlü taşkın debisi gelmesi durumunda; 
Yandere ve Çalgagörgemi Deresinde taşkın öngörülmezken, Bitlis Çayı üzerinde yeni yapılan 
köprünün mansabında sağ ve sol sahil seddelerinin düşük olmasından kaynaklı taşmalar 
öngörülmektedir. Sağ sahilde taşkının sınırını E99 karayolu oluşturmakta, sular yolun ötesine 
geçmemektedir. Sol sahilde ise 303.sokak ve Hayati Soylu Caddesi’ne uzanan bölgede yer yer 
taşmalar beklenmektedir. 

 

 

 

Şekil 2. 14 Baykan İlçesi Taşkın Derinlik Haritaları 

Tablo 2. 7 Baykan ilçesi Merkezi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

 

2.3.3.1.1. Siirt İli Baykan İlçesi Ziyaret Beldesi  

Siirt İli Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi bölgenin önemli kültürel merkezlerinden biridir. 
Ziyaret Beldesi içinden Ana dere (akarsuyun ismi 1/25000 lik paftalarda bulunamamıştır) 
geçmekte Dölekan deresi, mansabında ise Dölekan deresi Ana dereye mansaplanmaktadır. 
Çalışma alanında Anadere’nin ortalama eğimi yüzde 1, Dölekan Deresi’nin ortalama eğimi 
yüzde 3.4 dür. Anadere Ziyaret Beldesi yerleşim, kültürel ve ticari aktivite alanlarının yoğun 
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olduğu bir bölgeden geçmektedir. Dölekan Deresi ise nispeten daha az yoğunlukta 
yerleşimlerin yer aldığı bir bölgeden geçmektedir. 

Tablo 2. 8 Baykan İlçesi Ziyaret Beldesi Pik Debileri 

 

Hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500 yıllık tekerrürlü taşkın debisi gelmesi durumunda; 
ilk taşma sol sahilde Aydere Ortaokulu mevkiinde başlamakta buradan taşan suların sol sahilde 
yer alan 309. Sokak boyunca 307. Sokağa kadar bulunan yapıları etkilemesi öngörülmektedir. 
Sağ sahilde öngörülen ilk taşma ise 216. Sokak kesişiminde yer alan sanat yapısının 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır, buradan taşan suların 226. Sokak, 214. Sokak ve 208. 
Sokak’ı etkilemesi beklenmektedir. Bunun yanında sağ sahilden kesit yetersizliği sebebiyle 
taşan sular Diyarbakır Bitlis Yolu ve 8. Cadde arasında kalan yerleşim yerlerini etkilemektedir. 
Dölekan Deresinde yer yer dere yatağından taşmalar olsa da herhangi bir yerleşimin etkilenmesi 
öngörülmemektedir.  Sonuç olarak, Q500 debisinin gelmesi durumunda, Baykan ilçesi 
merkezinin taşkın sularından etkilenmesi öngörülmektedir. 

 

Şekil 2. 15 Baykan İlçesi Ziyaret Beldesi Taşkın Derinlik Haritaları 

Siirt İli Baykan İlçesi Ziyaret Beldesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

Tablo 2. 9 Baykan İlçesi Ziyaret Beldesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

 

2.3.3.2. Siirt İli Eruh İlçe Merkezi  

Eruh ilçesi yamaca kurulmuş bir yerleşimdir. İlçenin güneyinde bulunan ve şehir 
merkezine girmeden toplanarak batıya akan akarsular çalışma kapsamında irdelenmiştir. 
Çalışma kapsamında incelenen akarsular ıslahlı olup yer yer bozulmalar olmasına rağmen 
kanallar işlevseldir. Çalışma kapsanan akarsulardan Kür deresinin ortalama eğimi yüzde 7.5, 
Dulahayri deresinin ortalama eğimi yüzde 11 ve Dulakelhi deresinin eğimi yüzde 13 dür. 
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Akarsular şehrin merkezine girmemekle beraber düşük yoğunluklu yerleşim alanlarından 
geçmektedir. 

Tablo 2. 10 Eruh İlçesi Pik Debileri 

 

Hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500 yıllık tekerrürlü taşkın debisi gelmesi durumunda; 
mevcut kanalların taşkını güvenli bir şekilde tahliye edeceği ve yerleşimlerin zarar 
görmeyeceği öngörülmektedir. 

2.3.3.3. Siirt İli Kurtalan İlçe Merkezi  

Siirt İli Kurtalan İlçe Merkezi’nden geçen Cazıvarı, Çakar, Sol Yandere ve Naval 
Dereleri yerleşim merkezinden geçmektedir. Proje güzergâhı ve eğimi;   .Cazıvarı Deresi proje 
uzunluğu 5.7 km, proje eğimi şehir içinde binde 6 membada ise ortalama yüzde 3,   

. Sol Yandere proje uzunluğu 680 m, proje eğimi ise ortalama yüzde 1.6,   

. Çakar Deresi proje uzunluğu 2 km, proje eğimi ise ortalama yüzde 3,   

. Naval Deresi proje uzunluğu 800 m, proje eğimi ise ortalama yüzde 1’dir.   

13.12.2018 tarihinde yağış sonucu Kurtalan İlçesine bağlı Sümer Mahallesi merkezindeki 
yerleşim ve ticari alanlar sular altında kalmıştır. 

Tablo 2. 11 Kurtalan İlçesi Pik Debileri 

 

Hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500 yıllık tekerrürlü taşkın debisi gelmesi 
durumunda; dere yatağından taşan su Batman-Siirt karayolu ile Naval Deresinin kesişiminin 
membasında, Naval Deresi ile Cazıvarı Deresi birleşimi Batman-Siirt karayolu ile tren yolu 
arasındaki alanda, Sümer Mahallesine, Çakar Deresi ile Sol Yandere’nin birleşimi ile Çevre 
yolu arasındaki alanda, Cazıvarı Deresi ile Çakar Deresi birleşiminden yerleşim yerlerine doğru 
yayılmaktadır.  

Derelerdeki taşma sonucu su derinliğine Kurtalan ilçe merkezinden 2 m’yi geçmemekte ve 
maksimum su hızı 1 m/sn’yi geçmemektedir. Sümer Mahallesinde ise su derinliği 1 m’yi 
geçmemekte ve maksimum su hızı 0.5 m/sn’ye ulaşmaktadır. Naval Deresi ile karayolu 
birleşimi membasındaki su derinliği 1 m’ye ulaşmakta ve maksimum su hızı 0.6 m/sn’ye 
ulaşmaktadır. Çakar Deresi ile Sol Yandere birleşiminin mansap kısmında su derinliği 2 m’ye 
ulaşmakta ve maksimum su hızı 1 m/sn’yi geçmemektedir.  
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 Sonuç olarak, Q500 debisinin gelmesi durumunda, Kurtalan İlçe Merkezi ve İlçe ’ye 
bağlı mahallelerin dere yatağının yakınındaki yerleşim ve ticari alanların taşkın sularından 
etkilenme olasılığı olduğu görülmüştür. 

Şekil 2. 16 Kurtalan ilçesi Taşkın derinlik haritaları(Ø50/Ø100/Ø500) 

 

 

 

 

Siirt İli Kurtalan İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

Tablo 2. 12 Kurtalan İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

 

2.3.3.4. Siirt İli Tillo İlçe Merkezi  

Siirt İli Tillo İlçe Merkezi’nden geçen Maksu Deresi yerleşim merkezinden geçerek 
akışını sürdürmektedir. Proje güzergâhı 1.6 km olan Maksu Deresi’nin sol sahillerinde yoğun 
yerleşim yerleri bulunmaktadır. Maksu Deresi proje eğimi ortalama yüzde 4’tür.   

Maksu Deresi için hesaplanmış yinelenmeli hidrograf pik değerleri aşağıda ki tabloda 
verilmiştir.   

Tablo 2. 13 Tillo İlçesi Pik Değerleri 

 

Çalışma kapsamında, yerleşim merkezinden geçen Maksu Deresi için 2- Boyutlu 
hidrolik model çalışması yapılmıştır.  Hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500 yıllık 
tekerrürlü taşkın debisi gelmesi durumunda; Tillo İlçe Merkezi’nden içinden geçen Maksu 
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Deresi ile İbrahim Hakkı Çalapkulu Bulvarının kesiştiği yerdeki sanat yapısının rüsubat ile 
dolması sonucu geri basma meydana geldiği tespit edilmiştir. Dere yatağından çıkan su sol ve 
sag sahile yayılmaktadır.  Geredil Deresinde sağ ve sol sahillerdeki taşma sonucu 1 m su 
derinliğine ulaşmaktadır. Maksimum su hızı 0.2 m/sn ulaşmaktadır. 

Sonuç olarak, Q500 debisinin gelmesi durumunda, Tillo İlçe Merkezi’nde Dere 
yatağının mansabında sol sahildeki Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Binası’nın taşkın sularından 
etkilenme olasılığı olduğu görülmüştür. 

Şekil 2. 17 Tillo İlçesi Taşkın Derinlik Haritaları(Ø50/Ø100/Ø500) 

Yukarıda belirtilen yerlerde taşkın riski olduğu gözlemlenmekte olup hesaplanan zarar 
değerleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Siirt İli Tillo İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

Tablo 2. 14 Tillo İlçesi Taşkın Risk Hesaplama Sonuçları 

 

2.4. Kütle Hareketleri (Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ) Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

Siirt İli her türlü kütle hareketlerinin görüldüğü bir ilimizdir. İlin topoğrafik ve Jeolojik 
yapısı kütle hareketlerinin oluşmasına müsait bir ortam oluşturmaktadır. Bu nedenle Bitlis-
Zagros Kenet kuşağının (Güneydoğu Anadolu bindirmesi) üreteceği depremlerden Siirt İli 1. 
dereceden etkilenmektedir. Kütle hareketleri çalışmaları Heyelan, Kaya düşmesi ve Çığ olmak 
üzere 3 başlık altında incelenmektedir.

2.4.1. Heyelanlar 

Heyelanlarla ilgili yapılacak olan risk azaltma çalışmalarında, öncelikli olarak 
heyelanlarla ilgili risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle riskin belirlenmesi için 
gerekli çalışmaların sıra ile yürütülmesi ve belirli verilerin elde edilip, aşamalardan 
geçirilmesiyle sürecin işletilmesi gerekmektedir. Bunlar sırası ile heyelan envanterinin 
oluşturulması, duyarlılık analizlerinin yapılması, tehlike analizlerinin yapılması ve en sonunda 
risk analizlerinin yapılması olarak sıralanabilir. Heyelan envanter haritaları bu sürecin temelini 
oluşturur. Duyarlılık haritaları ise mekânsal olabilirliği gösterir. Envanterden (heyelan 
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olmuşlardan) yola çıkarak ve istatiksel analiz modelleri kullanarak heyelanların başka hangi 
alanlarda olabileceğini tahmin etme anlamına gelir. Tehlike ise mekânsal olabilirlikle zamansal 
olabilirliğin birleşimidir. Belirli bir alanda, belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir 
büyüklükteki olayın olma olasılığını gösterir. Tehlike haritaları üretilirken tetikleyici föktör için 
belirli bir zaman dilimi içerisinde aşılma olasılığı hesaplanır. Duyarlık haritaları ise temel girdi 
parametresi olarak kullanılır. 

Risk analizleri yapmak ve haritalarını üretebilmek için ise varlık( bina, yol, tarım alanı, nüfus 
vb.) verisine ihtiyaç duyulur. Tehlike haritası temel girdi parametresi olup, bu tehlikenin 
etkileyebileceği yapısal, sosyal ve doğal varlıklardaki kayıp olasılığı hesaplanır.  

2.4.1.1. Heyelan Envanteri 

Heyelan tehlike ve risk belirleme çalışmalarında ilk yapılması gereken çalışma alanı 
içerisinde yer alan heyelanların haritalanması ve özelliklerinin belirlenmesi çalışmalarıdır. Bu 
nedenle İl genelinde heyelan envanteri oluşturmak için arazi çalışmaları yürütülmüş (arazi 
çalışmaları terörden dolayı güvenlik tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak gerçekleştirilmiştir.) 
ve tespit edilen heyelanlar özellikleriyle beraber sayısallaştırılmış ve CBS ortamına 
aktarılmıştır. Genelde büyük boyutlu, dairesel yenilmeler olarak karşımıza çıkan heyelanların 
eski-pasif heyelanlar oldukları tespit edilmiştir. Ancak azda olsa aktif heyelanlarda mevcuttur. 

Tespit edilen bu heyelanlar özelikleri ile beraber sayısallaştırılmış ve CBS ortamına 
aktarılmıştır. Heyelanların dağılımı Tablo 2.5'te verilmiş olup, ilin orta kesiminde yer alan 
dağlık alanlarda yoğunlaşma olduğu belirlenmiştir. Genelde büyük boyutlu, dairesel yenilmeler 
olarak karşımıza çıkan heyelanların, eski-aktif olmayan heyelanlar oldukları tespit edilmiştir. 
Ancak, azda olsa aktif heyelanlar da mevcuttur. 

Tablo 2. 15 Müdürlüğümüz Arşivinde Bulunan Afete Maruz Bölge Kararı(AMB) Alınmış 
Heyelanlı Alanları  

Sıra No İli İlçesi Köy/Mahalle Mezra Afet Türü 
1 Siirt Baykan Günbuldu Milo Hey 
2 Siirt Baykan Obalı Yelkesen Hey 
3 Siirt Eruh Dadaklı(Nit)   Hey 
4 Siirt Kurtalan Beykent   Hey 
5 Siirt Şirvan Kapılı   Hey 
6 Siirt Şirvan Tatlıpayam   Hey 
7 Siirt Baykan Günbuldu Kayaaltı,Çeliki,Orta Hey+Kd 
8 Siirt Merkez Kelekçi   Hey+Sb+Kd 
9 Siirt Baykan Gündoğdu   Hey+Kd 
10 Siirt Baykan Merkez Havil(Gürçeşme) Hey 
11 Siirt Merkez Gökçebağ   Hey 
12 Siirt Baykan Ziyaret   Hey 
13 Siirt Baykan Merkez Tepe  Kd+Hey 
14 Siirt Pervari Gölgeli   Hey+Kd 
15 Siirt Merkez Meydandere   Hey 
16 Siirt Aydınlar Akyayla(Kılbasan)   Hey 
17 Siirt Baykan Çaykaya   Hey+Kd 
18 Siirt Şirvan Bağcılar   Hey 
19 Siirt Baykan Obalı Gine Hey 
20 Siirt Pervari Ayvalıbağ(Tannur)   Hey 
21 Siirt Şirvan Yarımtepe   Hey+Kd 
22 Siirt Pervari Palamutlu Kilis Hey 
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23 Siirt Şirvan Adıgüzel Orta, Kulya Mahalleleri Hey 
24 Siirt Pervari Gökbudak Köprü Mevkii Hey 
25 Siirt Pervari Çobanören   Hey+Kd 
26 Siirt Baykan Gündoğdu   Hey 

27 Siirt Baykan  
Veysel Karani 
(Ziyaret) Atatürk Mahallesi Heyelan 

      
Kd= Kaya Düşmesi    
Hey=Heyelan    
Sb=Su Baskını    

2.4.1.2 Heyelan Duyarlılık Haritası 

Heyelan afeti, ülkemizde sık karşılaşılan doğal afet türlerinden olup depremle birlikte 
en çok yapı hasarı heyelanlar nedeniyle meydana gelmektedir. Kaya, toprak veya arazi 
parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir 
düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi durumu, toprak kayması (Açıklamalı 
Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2015) olarak tanımlanan heyelanlar aktiviteleri sonucu 
arazide oluşan büyük çaplı deformasyonlar, yerleşim yerleri, tarım arazileri, kara ve demir 
yolları gibi alanlarda can ve mal kaybına da yol açabilmektedir. Yapılacak çalışmalar bu 
kayıpların önüne geçebilmek için oldukça önemlidir. Bu çalışma ile heyelan potansiyeli taşıyan 
alanlar tespit edilerek yapılacak çalışmalarda önceliklendirilmesi de söz konusu olacaktır. 

Çalışmanın; ilin 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. 

Heyelan envanteri temel girdi olmak üzere heyelanları oluşturan diğer girdi 
parametreleri de dikkate alınarak istatiksel analiz yöntemleri ile heyelan duyarlılık haritaları 
üretilmektedir. Duyarlılık, heyelanların gelecekte nerelerde olabileceğini tahmin etme yani 
mekânsal olabilirliktir. 

Arşiv çalışmaları sonucu elde edilen veri tabanında, Siirt ili sınırları içerisinde kalan 
heyelan envanterine altlık teşkil edecek olan verilerle büro çalışmalarına başlanılmış olup; söz 
konusu noktasal veriler 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine atılmıştır. Heyelan duyarlılık 
haritasını üretirken literatürde yaygın olarak kullanılan “frekans oranı” yönteminden 
faydalanılmış, değerlendirmede litoloji, eğim, bakı, yükseklik ve eğrilik parametreleri analizde 
kullanılmıştır.  

Yapılan heyelan duyarlılık analizleri sonucunda İl sınırları dahilinde toplamda 217 adet 
heyelan envantere alınmıştır. Analizler sonucunda  %0.06 çok düşük,  %5.25 düşük,  %34.63 
orta, %49.53 yüksek ve  % 10.25 çok yüksek derecede heyelan duyarlılığı olduğu görülmüştür. 
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Şekil 2. 18 Siirt İl Merkezi Heyelan Duyarlılık Haritası 

2.4.1.3. Heyelan Tehlikesi 

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 amprik 
yaklaşımlar ve uluslararası literatürdeki araştırma çalışmalarından faydalanılabilmektedir. 
Özellikle her bir varlık-unsur için zarar görebilirlik eğrilerinin çıkarılması ve modelin bu zarar 
fonksiyonu üzerinde hesaplama yapılıyor olması anlamlıdır. Hali hazırda bu analizi yapacak 
olan model Ülkemizde henüz mevcut olmamakla birlikte, bu konuda AFAD Başkanlığında 
çalışmalar devam etmektedir. 

2.4.2 Kaya düşmesi 

Kaya düşmeleri ile ilgili yapılacak olan risk azaltma çalışmalarında, öncelikli olarak 
Kaya düşmeleri ile ilgili risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle riskin belirlenmesi 
için gerekli çalışmaların sıra ile yürütülmesi ve belirli verilerin elde edilip, aşamalardan 
geçirilmesiyle sürecin işletilmesi gerekmektedir. Bunlar sırası ile Kaya düşmeleri envanterinin 
oluşturulması, duyarlılık analizlerinin yapılması, tehlike analizlerinin yapılması ve en sonunda 
risk analizlerinin yapılması olarak sıralanabilir. Kaya düşmeleri envanter haritaları bu sürecin 
temelini oluşturur. Duyarlılık haritaları ise mekânsal olabilirliği gösterir.  

Risk analizleri yapmak ve haritalarını üretebilmek için ise varlık( bina, yol, tarım alanı, nüfus 
vb.) verisine ihtiyaç duyulur. Tehlike haritası temel girdi parametresi olup, bu tehlikenin 
etkileyebileceği yapısal, sosyal ve doğal varlıklardaki kayıp olasılığı hesaplanır. 
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2.4.2.1 Kaya düşmesi envanteri 

Müdürlüğümüz arşivinde bulunan ve afete maruz bölge kararı(AMB) alınan bölgelerin 
sayısallaştırılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 2. 16 Müdürlüğümüz Arşivinde Bulunan Afete Maruz Bölge Kararı(AMB) Alınmış 
Kaya Düşmesi Alanları  

Sıra No İli İlçesi Köy/Mahalle Mezra Afet Türü 
1 Siirt Baykan Çamtaşı   Kd 
2 Siirt Merkez Demirkaya Köyü   Kd 
3 Siirt Baykan Günbuldu Kayaaltı,Çeliki,Orta Hey+Kd 
4 Siirt Baykan Çamtaşı Haran Kd 
5 Siirt Merkez Kelekçi   Hey+Sb+Kd 
6 Siirt Baykan Gündoğdu   Hey+Kd 
7 Siirt Baykan Engin   Çığ+Kd 
8 Siirt Merkez Gözpınarı   Kd 
9 Siirt Baykan Merkez Tepe  Kd+Hey 
10 Siirt Şirvan Sarıdana   Kd 
11 Siirt Merkez Doluharman (Fiskin)   Kd 
12 Siirt Şirvan Kapılı   Kd 
13 Siirt Pervari Gölgeli   Hey+Kd 
14 Siirt Baykan Çaykaya   Hey+Kd 
15 Siirt Baykan Narlıyurt   Kd 
16 Siirt Eruh Bağgöze   Kd 
17 Siirt Baykan Çukurca(Çire) Olaklı(Kuçalan) Kd 
18 Siirt Şirvan Yağcılar   Kd 
19 Siirt Şirvan Yarımtepe   Hey+Kd 
20 Siirt Şirvan Boylu Ayranlı Kd 
21 Siirt Şirvan Ormanlı   Kd 
22 Siirt Şirvan Özpınar   Kd 
23 Siirt Şirvan Yolkaya   Kd 
24 Siirt Pervari Çobanören   Hey+Kd 
25 Siirt Baykan Derince Taşlık Mahallesi Kd 
26 Siirt Baykan Narlıyurt Sıralı Mezrası Kd 
27 Siirt Şirvan Derinçay Merkez Mezrası Kd 
28 Siirt Baykan Ünlüce Merkez Kd 
29 Siirt Pervari Beğendik Gazi Kd 
30 Siirt Baykan Çelikli   Kd 
 
      
Kd= Kaya Düşmesi    
Hey=Heyelan    
Sb=Su Baskını    

 

2.4.2.2 Kaya düşmesi duyarlılık haritası 

Kaya düşmesi afeti, ülkemizde sık karşılaşılan doğal afet türlerindendir. Fiziksel veya kimyasal 
etkilerle bozulmuş veya parçalanmış, değişik boy ve çeşitteki kaya veya zemin parçalarının, 
kendiliğinden yada depremler, aşırı yağışlar gibi harici etkiler ile meyil aşağı hızla hareket 
etmesi olayıdır. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2015) Kaya düşmesi aktiviteleri 
sonucu yerleşim yerleri, tarım arazileri, kara ve demir yolları gibi alanlarda can ve mal kaybına 
da yol açabilmektedir. Yapılacak çalışmalar bu kayıpların önüne geçebilmek için oldukça 
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önemlidir. Bu çalışma ile kaya düşmesi potansiyeli taşıyan alanlar tespit edilerek yapılacak 
çalışmalarda önceliklendirilmesi de söz konusu olacaktır. 

Çalışmanın; ilin 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. 

Arşiv çalışmaları sonucu elde edilen veri tabanında, Siirt ili sınırları içerisinde kalan kaya 
düşmesi envanterine altlık teşkil edecek olan verilerle büro çalışmalarına başlanılmış olup; söz 
konusu poligon veriler 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine atılmıştır. Kaya düşmesi 
duyarlılık haritasını üretirken topoğrafik haritalardan faydalanılmış, değerlendirmede eğim ve 
kaya kaynak alanları kullanılmıştır.  

Çalışmalar sonucu elde edilen kesinleşmiş kaya düşmesi kaynak alanları için yayılım zonu 
hesaplamalarında enerji çizgisi yöntemi kullanılmıştır. Enerji çizgisi açısı olarak literatürde 
kullanılan 32, 35 ve 38 dereceler dikkate alınmış (Jaboyedoff & Labiouse, 2003; Dorrne vd., 
2005; Aksoy & Ercanoğlu, 2006; Jaboyedoff ve Labiouse, 2011) ve Conefall yazılımı ile 
yayılım zonları üretilmiştir.  

Gerek literatürde kullanılan açılar, gerekse yöreye göre farklı hesaplanan açılar ile üretilen tüm 
yayılım zonları CAD ortamında toplanarak Siirt ili kaya düşmesi duyarlılık haritası üretilmiştir. 
Analize giren 3117 adet kaya düşmesi kaynak alanının yayılım zonu bakımından pikselleri 
incelendiğinde; düşük derecede kaya düşmesi duyarlılığı % 30, orta derecede kaya düşmesi 
duyarlılığı % 23 ve yüksek derecede kaya düşmesi duyarlılığı % 47 oranında hesaplanmıştır. 

 

Şekil 2. 19 Kaya Düşmesi Duyarlılık Dağılımı (piksel) 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

DÜŞÜK ORTA YÜKSEK
PİKSEL SAYISI 170158 133531 267433

KAYA DÜŞMESİ DUYARLILIK HARİTASI



 

83 
 

 

Şekil 2. 20 Siirt İli Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası. 

2.4.2.3 Sonuçlar 

Siirt Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Aralık 2015'te yürütülen kaya düşmesi 
kaynak alanlarına ait envanter toplama çalışmasının büro aşamaları sonrası aşağıda verilen 
sonuçlara varılmıştır.  Buna göre; 

1. Hedef harita Siirt İli Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası üretilmiştir. 
2. Üretilen duyarlılık haritası ilin kaya düşmesi tehlike ve risk haritalarına altlık teşkil 

etmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
3. İl sınırları dahilinde toplamda 3117 adet kaya düşmesi kaynak alanı envantere 

alınmıştır. 
4. Analizlerde enerji çizgisi yöntemi için literatürdeki 32, 35 ve 38 derecelik açılar 

kullanılmıştır.  
5. Analizler sonucu düşük derecede kaya düşmesi duyarlılığı % 30, orta derecede kaya 

düşmesi duyarlılığı % 23 ve yüksek derecede kaya düşmesi duyarlılığı % 47 oranında 
hesaplanmıştır.  

6. Kaya düşmesi duyarlılık alanlarının genel jeolojisine bakıldığında en duyarlı alanlar 
sırasıyla % 17 Magmatik, % 60 Sedimanter ve %23 Metamorfik kayaçlardır.  

2.4.3 Çığ düşmesi 

Çığ düşmesi ile ilgili yapılacak olan risk azaltma çalışmalarında, öncelikli olarak Kaya 
Çığ düşmesi ile ilgili risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle riskin belirlenmesi için 
gerekli çalışmaların sıra ile yürütülmesi ve belirli verilerin elde edilip, aşamalardan 
geçirilmesiyle sürecin işletilmesi gerekmektedir. Bunlar sırası ile Çığ düşmesi envanterinin 
oluşturulması, duyarlılık analizlerinin yapılması, tehlike analizlerinin yapılması ve en sonunda 
risk analizlerinin yapılması olarak sıralanabilir. Çığ düşmesi envanter haritaları bu sürecin 
temelini oluşturur. Duyarlılık haritaları ise mekânsal olabilirliği gösterir.  
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Risk analizleri yapmak ve haritalarını üretebilmek için ise varlık( bina, yol, tarım alanı, nüfus 
vb.) verisine ihtiyaç duyulur. Tehlike haritası temel girdi parametresi olup, bu tehlikenin 
etkileyebileceği yapısal, sosyal ve doğal varlıklardaki kayıp olasılığı hesaplanır. 

2.4.3.1 Çığ Envanteri 

Siirt İli genelinde Çığ envanteri oluşturmak için Arşiv ve arazi çalışmaları yürütülmüş 
(arazi çalışmaları terörden dolayı güvenlik tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak 
gerçekleştirilmiştir.) ve tespit edilen Çığ alanları özellikleriyle beraber sayısallaştırılmış ve 
CBS ortamına aktarılmıştır.   

Tablo 2. 17 Müdürlüğümüz Arşivinde Bulunan Afete Maruz Bölge Kararı(AMB) Alınmış Çığ 
Düşmesi Alanları 

Sıra No İli İlçesi Köy/Mahalle Mezra Afet Türü 
1 Siirt Baykan Engin   Çığ+Kd 
2 Siirt Şirvan Kesmetaş Merkez-Ankabir-Bistan-Kadis Çığ 
3 Siirt Şirvan Yayladağ   Çığ 
4 Siirt Şirvan Elmadalı Kirven Çığ 
5 Siirt Eruh Tunek Pınar   Çığ 
6 Siirt Şirvan Oya   Çığ 
7 Siirt Şirvan Akçayır   Çığ 
8 Siirt Şirvan Yamaçlı Halenze-Merkez,Kündük Çığ 
9 Siirt Pervari Güleçler   Çığ 
10 Siirt Şirvan Kayahisar Merkez, Kayalı Çığ 
11 Siirt Şirvan Ormanlı   Çığ 
      
Kd= Kaya Düşmesi    

2.4.3.2. Çığ Duyarlılık Haritası 

Çığ toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi dış 
etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi 
durumu, toprak kayması (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2015) olarak 
tanımlanan heyelanlar aktiviteleri sonucu arazide oluşan büyük çaplı deformasyonlar, yerleşim 
yerleri, tarım arazileri, kara ve demir yolları gibi alanlarda can ve mal kaybına da yol 
açabilmektedir. Yapılacak çalışmalar bu kayıpların önüne geçebilmek için oldukça önemlidir. 
Bu çalışma ile heyelan potansiyeli taşıyan alanlar tespit edilerek yapılacak çalışmalarda 
önceliklendirilmesi de söz konusu olacaktır. 

Çalışmanın; ilin 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. 

Arşiv çalışmaları sonucu elde edilen veri tabanında, Siirt ili sınırları içerisinde kalan çığ 
envanterine altlık teşkil edecek olan verilerle büro çalışmalarına başlanılmış olup; söz konusu 
poligon veriler 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine atılmıştır. Çığ duyarlılık haritasını 
üretirken literatürde yaygın olarak kullanılan “frekans oranı” yönteminden faydalanılmış, 
değerlendirmede arazi kullanımı, eğim, bakı, yükseklik ve eğrilik parametreleri analizde 
kullanılmıştır.  
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Şekil 2. 21 Siirt İli Çığ Duyarlılık Haritası 

İlimiz sınırlarında belirlenen potansiyel kaynak alanlarının oluşturduğu etki alanları 
duyarlılık haritasında 0-3 Aralığında değişen Aralıklarda; 3 değeri en yüksek çığ duyarlılığını, 
2 değeri orta duyarlılık, 1 düşük duyarlılık ve 0 değeri ise herhangi bir çığ duyarlılığının 
olmadığı duyarsız alanları göstermektedir. 

Çığ olaylarının genelde topoğrafik yüksekliğin 1348 metre ve üzerindeki dağlık alanlarda, 
genel yamaç eğimlerinin 26 derece ile 44 derece arasında değişen ve bitki örtüsünden yoksun 
alanlarda görülmüştür. Yine il içerisinde ki kaynak alan dağılımlarına bakıldığında, yaklaşık 
%16 kuzey, % 14 kuzeydoğu, %10 doğu, %11 güneydoğu , % 15 güney, %14 güneybatı, %11 
batı, % 9 kuzeybatı yönlerinde yayılım gösterdiği görülmüştür. 

2.4.3.3 Sonuçlar 

1.  Yapılan çalışma tüm Siirt ili sınırları içerisinde yapılmıştır. 
2.  Üretilen  duyarlılık  haritası  İlin  çığ  tehlike  ve  risk  haritalarına  altlık  teşkil  etmesi 
amacıyla hazırlanmıştır. 
3.  Çığ  duyarlılık haritalarının üretilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri  (CBS) yöntem ve 
teknikleri, uzaktan algılama teknikleri ile CONEFALL yazılımı kullanılmıştır. 
4.  Potansiyel çığ başlangıç bölgelerinin CBS ile tespitinde, eğim, yükseklik, bakı, eğrisellik ve 
arazi kullanımı parametreleri ağırlıklandırma yöntemi ile kullanılmıştır. 
5. Analizlerde enerji çizgisi yöntemi için literatürdeki 30, 35 ve 40 derecelik açılar 
kullanılmıştır.  
6. Çığ olaylarının genelde topoğrafik yüksekliğin 1348 metre ve üzerindeki dağlık alanlarda, 
genel yamaç eğimlerinin 26 derece ile 44 derece arasında değişen ve bitki örtüsünden yoksun 
alanlarda görülmüştür. Yine  il  içerisinde ki kaynak alan dağılımlarına bakıldığında, yaklaşık 
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%16 kuzey, % 14 kuzeydoğu, %10 doğu, %11 güneydoğu , % 15 güney, %14 güneybatı, %11 
batı, % 9 kuzeybatı yönlerinde yayılım göstediği görülmüştür.  
7.  Üretilen çığ duyarlılık  haritasının üst ölçekli planlar ve strateji planlarında kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 
8.  Söz konusu harita 25*25 piksel çözünürlüğü ile 1/25000 ölçek detayında hazırlanmış olup, 
uygulamaya esas imar planları veya yapı dizayn çalışmalarında kullanılamaz. 
9. Önemli yapılar bu haritalara göre dizayn edilemez, ayrıntılı çalışmalar gereklidir. 
10. Analiz sürecinin ve sonrasında üretilen çığ  duyarlılık haritasının benzer çalışmalara ve 
çalışmacılara katkı vermesi beklenmektedir. 

2.5. Meteorolojik Ve İklim Değişikliği Kaynaklı Tehlike Ve Risk Değerlendirmesi 

Dünyada süre gelen doğa olayları, insanların yaşamını önemli ölçüde etkilediğinde doğa 
kaynaklı afet olarak nitelendirilmektedir. Doğa kaynaklı afetlerin büyük bölümünü 
meteorolojik afetler oluşturmaktadır. Orman yangınları, tarımsal zararlıların istilaları, kuraklık, 
çölleşme, göl ve deniz suyu seviyesi yükselmeleri, çığ ve seller, hava şartları ile çok yakından 
ilişkili olan doğa kaynaklı afetlerdir. Yağışlar, şiddetli yerel fırtınalar, tropikal fırtınalar, fırtına 
kabarması, şiddetli kış şartları, kırağı, don ise hava şartları tarafından doğrudan oluşturulan 
afetlerdir. Meteorolojik şartlar ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olan doğa kaynaklı 
afetlerin tümü, meteorolojik afetler veya meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet olarak 
adlandırılır. Meteorolojik afetler, özellikle son yıllarda giderek artan bir şiddette, sıklıkta, 
sürede ve farklı yerlerde meydana gelmektedir. Günümüzde sanayileşme, çarpık yapılaşma, 
doğanın tahrip edilmesi gibi insan etkileri bu tür afetlerin etkilerini artırmasına veya yenilerinin 
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (MGM,2019).  

 

2.5.1. Tehlike Analizi Çıktısı 

2.5.1.1. Meteorolojik ve İklim Değişikliğinden Kaynaklı Tehlikeler vs Etkileri 

Büyük bir coğrafya ve farklı iklim bölgelerine sahip olan ülkemizde afetlere dönüşen 
fazla sayıda ve türde şiddetli meteorolojik olaylar gözlenmektedir. Ülkemizde, başta fırtına, sel, 
dolu, don, kar ve kuraklık olmak üzere meteorolojik afetler oldukça sık meydana gelmekte ve 
önemli ölçüde can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Ülkemizde, 2019 yılı içerisinde toplam 
936 meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet rapor edilmiştir. Uzun yıllar dağılımına 
bakıldığında 2019 yılı içerisinde meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2019 periyodu 
içerisindeki en yüksek değer olmuştur (Şekil 1) (MGM,2019). 
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Şekil 2. 22 Türkiye’de 1940-2019 Periyodunda Gözlenen Meteorolojik Karakterli Doğa 
Kaynaklı Afetlerin Yıllık Dağılımları (MGM,2019) 

2019 yılında gözlenen ve ülkemizi etkileyen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afetler 
içinde;  

  Şiddetli Yağış/Sel (%36),  

 Fırtına (%27),  

  Dolu afeti (%18), 

Görülme sayısı ile ilk sıralarda yer almakta olup tüm afetlerin oransal dağılımları Şekil 22’de 
görülmektedir (MGM,2019) . 
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Şekil 2. 23 Türkiye’de 2019 Yılı Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı Afetlerin Oluşum 
Yüzdeleri (MGM,2019) 

2019 yılında meteorolojik afetler en fazla yaz mevsiminde, ikinci olarak da kış mevsiminde 
meydana gelmiştir (Şekil 23). 
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Şekil 2. 24 Türkiye’de 2019 Yılı Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı Afetlerin Mevsimlik 
Dağılımı (MGM,2019) 

MGM kayıtlarına göre; ülkemizde 2019 yılında meteorolojik afetler en fazla Antalya, Mersin, 
Balıkesir, Ordu, ve Muğla, illerinde meydana gelmiştir. En az görülen illerden biri de Siirt’tir 
(Şekil 24). (MGM,2019) 

 

Şekil 2. 25 Türkiye’de 2019 Yılında Meydana Gelen Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı 
Afetlerin İllere Göre Dağılımı (MGM,2019) 

2.5.2. Şiddetli Yağış, Sel ve Su Baskını 

2019 yılında yurdumuzun birçok bölgesi sel afetinden etkilenmiştir. 2019 yılı sel afeti 
değerlenmesinde yıl içerisinde meydana gelen sel afet sayıları kullanılmıştır. Bu değerlendirme 
kapsamında sel afet sayılarının Türkiye’deki alansal ve zamanla değişimleri incelenmiştir. 2019 
yılında meydana gelen sel olay sayısı 332’dir (Şekil 5). 2000’li yıllardan itibaren sel olaylarında 
artışlar görülmektedir. Son 10 yılda her yıl yaklaşık olarak 100 ve daha fazla sayıda sel olayı 
gerçekleşmiştir. 2019 yılı 1940 yılından bu zamana kadar sel afetinin en fazla görüldüğü yıl 
olmuştur (Şekil 25) (MGM,2019). 
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Şekil 2. 26 Türkiye’de 1940-2019 Yılları Arasında Meydana Gelen Sel Afetlerinin Yıllara 
Göre Dağılımı (MGM,2019) 

2019 yılı içinde en fazla şiddetli yağış/sel afeti İzmir, Balıkesir, Muğla’da Ordu ve 
Zonguldak’ta meydana gelmiştir (Şekil 26). 2019 yılında ülkemizde meydana gelen şiddetli 
yağış/sel afeti Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde daha fazla meydana gelmiştir. Siirt ve çevre 
illerde sel/yağış afeti daha az meydana gelmiştir (MGM,2019). 

 

Şekil 2. 27 Türkiye’de 2019 Yılında Meydana Gelen Şiddetli Yağış/Sel Afetinin İllere Göre 
Dağılımı(MGM,2019) 

2.5.2.1 Fırtına 

Fırtına afetleri, her yıl binlerce insanın etkilenmesine direk ya da dolaylı yollarla sebep 
olmaktadır. Kara, deniz ve hava yolu ulaşımın aksaması, hayvanların zarar görmesi, ağaçların 
devrilmesi ya da zarar görmesi gibi birçok etkiye sebep olan fırtına afeti her yıl maddi olarak 
da birçok zarara neden olmaktadır. Fırtına afetinin insanlara ve çevreye bıraktığı hasar dışında, 
etkileri ile diğer afetleri tetiklemesi de önemli bir ayrıntıdır. Uzun yıllar fırtına afeti sayılarına 
bakıldığında, son 10 yıl içerisinde fırtına afet sayısının önceki yıllara göre daha fazla olduğu 
görülmektedir (Şekil 27). 

 

Şekil 2. 28 Türkiye’de 1940-2019 Yılları Arasında Meydana Gelen Fırtına Afetinin Yıllara 
Göre Dağılımı 
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Ülkemizde 2019 yılı boyunca elde edilen verilere göre, 257 fırtına afeti meydana gelmiştir 
(Şekil 28). Antalya, en çok afetin görüldüğü il olurken, Kayseri, Balıkesir, Muğla, Sinop ve 
Çanakkale en çok fırtına afetinin gözlemlendiği diğer iller olarak kayıtlara geçmiştir. Siirt’te 
ise bu meteorolojik olay daha az meydana gelmektedir. 

 

Şekil 2. 29 Türkiye’de 2019 Meydana Gelen Fırtına Afetinin İllere Göre Dağılımı 

2.5.2.2 Dolu 

Dolu olayı ülkemizde çok sık görülen bir meteorolojik afet olup özellikle tarım sektörü 
başta olmak üzere birçok alanda önemli zararlara neden olmaktadır. Uzun yıllar 
değerlendirmelerine göre; son on yılda kayıtlara geçen dolu afeti sayılarında artış trendi 
görülmektedir. 2019 yılı kayıt tutulan yıllar içerisinde en fazla dolu afetinin gözlemlendiği yıl 
olmuştur (Şekil 29).  

 

Şekil 2. 30 Türkiye’de 1940-2019 Yılları Arasında Meydana Gelen Dolu Afetinin Yıllara 
Göre Dağılımı 

Ülkemizde 2019 yılı boyunca elde edilen verilere göre, dolu afetinin en çok görüldüğü illerimiz 
Mersin ve Ordu’dur. Karabük, Eskişehir, Antalya ve Burdur en fazla dolu afetinin görüldüğü 
diğer illerimizdir. En az görülen iller arasında Siirt’te bulunmaktadır (Şekil 30). 
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Şekil 2. 31 Türkiye’de 2019 Meydana Gelen Dolu Afetinin İllere Göre Dağılımı 

2.5.2.3 Kuraklık 

Türkiye’nin büyük çoğunluğu yarı kurak iklim şartlarının etkisi altındadır. Türkiye’de 
kurak ve yarı kurak alan miktarı 51 milyon hektardır. Yani, Türkiye’nin %37,3’ünde yarı kurak 
iklim şartları hüküm sürmektedir. Bu nedenle hem su kaynakları, hem de genelde yağışa 
bağımlı olan kuru tarım nedeniyle yağışın miktar ve dağılımında meydana gelebilecek 
değişiklikler ciddi bir şekilde etkilerini hissettirebilmektedir. 

2.5.2.4 Sıcaklık Değerlendirilmesi 

Verilere göre Siirt’in son yıllarda ortalama sıcaklık değeri ortalamanın üstündedir (Şekil 31). 

 

Şekil 2. 32 Siirt Geneli Yıllara Göre Ortalama Sıcaklık Dağılımı (1939-2018) 
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2.5.2.5 Yağış Değerlendirilmesi 

Türkiye geneli yıllık alansal yağışları, 2013 ve 2017 yılları haricinde 2009 yılından beri 
normallerinin üzerinde gerçekleşmektedir (Şekil 50). 2008 yılı 1981 yılından günümüze kadar 
görülen en kurak yıl olmuştur (Şekil 32). 

 

Şekil 2. 33 Türkiye Geneli Yıllara Göre Yağış Dağılımı (MGM) 

Siirt’te ise 2019 yılına kadarki son yıllarda 2008, 2010 ve 2017 yılları hariç diğer yıllarda 
ortalamanın üzerinde yağış meydana gelmiştir. 

 

Şekil 2. 34 Siirt Geneli Yıllara Göre Yağış Dağılımı (1939-2018) 
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2.6. Bulaşıcı Hastalık Salgınları İle Mücadele Yöntemleri  

2.6.1. Salgın Kontrolü  

Salgın, genel olarak bir topluluk veya bölgede bir hastalığa ait vakaların beklenenden 
fazla sayıda ortaya çıkması olarak tanımlanır. Her ne kadar değişik hastalıkların salgınları 
değişik şekilde olursa da, bölgedeki yönetici ekibin karışıklıklardan kaçınmak için uygun bir 
sistematik yaklaşımı izlemesi gerekir. Bir salgının araştırılmasında ve kontrolünde hastalığa ve 
yerel çevre koşullarına göre, kullanılan adımlar ve aşamalar değişir. Bu yaklaşımda iki ana 
bileşen önemlidir: inceleme ve kontrol  

2.6.2. Salgın Kaynakları  

Salgınlar genellikle aşağıdaki kaynaklara bağlı olarak ortaya çıkarlar:  Gıda kökenli 
patlamalar, örneğin E.Coliye bağlı enteritler,stafilokok enfeksiyonu,salmonellosis.  Kısa 
kuluçka dönemli bulaşıcı hastalıklar,örneğin Kolera, Grip, Sıtma,Kızamık, Veba, Sarı humma  
Toksik maddeler, örneğin  ontamine olmuş gıdalar, insektisitler ve tarımda kullanılan kimyasal 
maddeler.  

2.6.3. Salgının Farkedilmesi  

Bir salgın aşağıdaki kişi ve kuruluşlar tarafından fark edilebilir:  

 Politikacılar ve öğretmenler gibi toplum liderleri.  
 Birinci basamak sağlık hizmetleri kuruluşlarındaki sağlık çalışanları.   
 Bölge sağlık bilgi ve sürveyans sistemi.   
 Hastaneler.  

2.6.4. Salgının Doğrulanması  

Salgının doğrulanmasında, birinci basamak, soruna tanı koymak için bildirilmiş 
vakaların tekrar gözden geçirilmesidir. Bu genellikle klinik vaka öykülerinin ve laboratuar 
testlerinin analizi ile yapılır. Kan veya dışkı örnekleri alınıp ileri tetkikler için gönderilebilir. 
Eğer laboratuar olanakları azsa veya hiç yoksa test sonuçları alınmadan önce klinik tanıya göre 
harekete geçilmelidir. Bu aşamada, vakaları hasta olmayanlardan ayıracak ve sonra onları olası 
ve kesin vakarlar olarak sınıflayacak teşhis kriterlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. 
Vakalarla görüşme, aynı zamanda temaslıların veya diğer hastaların belirlenmesine ve salgını 
açıklayabilecek belirle koşulları tanımaya da yardımcı olur.Yüz yüze görüşme işlemini 
standartlaştırmak için, ilk vakalar tam anlamıyla muayene edilip onlarla görüşüldükten sonra, 
özel vaka-öykü formları geliştirilebilir.  

Bir salgının doğrulanması, hastalığın insidansının, aynı toplulukta o hastalığın yakın 
zamandaki veya önceki yıllarda benzer zamandaki insidansı ile karşılaştırılmasıyla 
yapılabilir.  

2.6.5. Salgının Tanımlanması  

Hastalığın başlangıç tarihi ve zaman ile kuluçka vakaların nerelerde bulundukları kadar, 
bilinen vakaların yaş, cinsiyet, yerleşim yeri ve işleri hakkında bilgilerde elde edilmelidir.  

Bir salgın hakkında yanıtlanması gereken temel sorular şunlardır:  
 Patlamaya neden olan hastalık nedir?  
 Kaynak (Filyasyon) nedir?  
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 Bulaşma yolu nedir?  
 Salgın nasıl açıklanabilir?  

Bütün vakaların ne yönden benzer oldukları araştırılmalıdır. Vaka görüşmelerinde kim, 
nerede, ne zaman soruları hakkında tüm bilgilerin analizini yapmak, yukarıda belirtilen 
yanıtları bulmak için önemlidir.  

Kim, nerede, ne zaman sorularına göre tanımlayıcı analiz, zaman geçirmeden alınacak 
uygun kontrol faaliyetleri için, patlamanın kaynağı hakkında yeterli bilgi sağlayabilir. Bununla 
birlikte, bazı salgınlarda daha ileri analiz olan vaka kontrol çalışması ve çevresel 
değerlendirme yapılmalıdır. Verilerin sistematik analizi, patlamanın çevresel bir kaynağını da 
gösterebilir. Bu durum, toksik kimyasal maddeler veya dışkı bulaşığı yönünden, şüpheli gıda 
veya suyun bir laboratuarda incelenmesi için(eğer olanaklar elveriyorsa)örnek alınması ile 
doğrulanabilir. Hastalık vektörlerinin üreme alanlarının araştırılması da gerekebilir. Bu gibi 
incelemelerde, yöreyi bilen yerel bir sağlık görevlisi yararlı olabilir.  

2.6.6. Bulaşıcı Hastalığa Bağlı Bir Salgının Kontrolü İçin Temel Stratejiler  

Bunlar: kaynağa yönelik önlemler, bulaşmayı engelleme ve duyarlı kişilerin 
korunmasıdır.  

KAYNAĞA YÖNELİK ÖNLEMLER: Vakaların ve taşıyıcıların tedavisi, vakaların 
izolasyonu, şüphelilerin sürveyansı, vakaların bildirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.  

BULAŞMAYI ENGELLEME: Çevre temizliği, kişisel temizlik, vektör kontrolü, 
dezenfeksiyon ve sterilizasyon, nüfus hareketlerini kısıtlamak aşamalarını içerir.  

DUYARLI KİŞİLERİ KORUMA ise; bağışıklama, ilaçla koruma, kişisel koruma ve iyi 
beslenme aşamalarından oluşur.  

2.6.7. Salgının Bildirimi   

Hastalıkların kontrolü ile ilgili yetkililerin kendi önlemlerini alabilmeleri için, bölgedeki 
önemli bir salgın, EN KISA SÜREDE Sağlık Bakanlığı ve bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarına 
bildirilmelidir. Salgın hakkında KISA BİR RAPOR yazılmalı ve bu rapor gelecekte olabilecek 
salgınları önlemek için alınacak önlemler hakkında öneri içermelidir.   

2.6.8. Rapor Aşağıdaki Noktaları Kapsamalıdır  

Neden olan organizma ve olanaklı bulaşma yolları Salgın eğrisinin; 
 Coğrafi dağılımını ve vakaların ana özelliklerinin tanımlanması Salgının nedeninin 

açıklanması  
 Uygulanan hastalık kontrol önlemleri Salgının tekrarlanmasını önlemek için iyileştirme 

önerileri  
 Rapordan birer kopya yerel sağlık yöneticisine,  
 Sağlık Bakanlığına, bölgedeki üst düzey hükümet yetkililerine, 
 Bölgesel sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarına,  

Toplum liderlerine ve diğer yerel örgütlere dağıtılmalıdır.  
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2.6.9. Bölge Salgın Kontrol Listesi   

1. Bir salgın var mı?  
2. Olası hastalıklar yönünden vakaları yeniden gözden geçirin ve olası, kuvvetle olası ve 

kesin vakalar için teşhis kriterlerini tanımlayın,  
3. Vakalar için sağlık bilgi sistemlerini kontrol edin,  
4. Saptanamamış vakaları araştırın,  
5. Daha önceki endemik durum ve yerel bilgileri gözden geçirin.  
6. Salgını tanımlayın:  
7. Ne zaman? Salgın insidans eğrisi ile saptanır.  
8. Nerede? Vakaların harita üzerinde gösterilmesi ile saptanır.  
9. Kim? Vakaların özellikleri, yaş, cinsiyet, meslek ve benzeri epidemiyolojik özellikleri   
10. Risk altındaki nüfus hakkında bilgi toplamak gerekir.  
11. Bu salgının nedeni nedir?  
12. Sebep olan etken nedir?  
13. Kaynak ve bulaşma nasıl olmuştur?  
14. Maruziyet hakkında bilgilerin saptanması.  
15. Bu hastalığa karşı duyarlılar ve yüksek risk grupları nelerdir?  
16. Açıklamanın test edilmesi için ek örnekler toplanılmalıdır.  
17. Belirli hastalıklar için kontrol önlemlerinin alınması:  
18. Kaynağa yönelik önlemler alın,  
19. Bulaşmayı engelleyin,  
20. Duyarlı kişileri koruyun,  

Yetkililere en kısa sürede haber verin, Salgın hakkında haber yazın ve işbirliği yapılacak 
kuruluşlara dağıtın.  

2.6.10. Bulaşıcı Hastalık Çıktıktan Sonra Sağlık Ekibince Yapılacak İşlemler  

 

2.6.10.1.Enfeksiyon Kaynağına Yönelik İşlemler  

a. Kaynağın bulunması (filyasyon)  
b. Bildirim  
c. Kesin tanı  
d. Tedavi  
e. İzolasyon ve dezenfeksiyon  
f. Taşıyıcı aranması  
g. Hasta hayvanların iyileştirilmesi  
h. Sağlık eğitimi   

2.6.10.2. Bulaşma Yoluna Yönelik İşlemler   

a) Sosyo- kültürel ve sosyo-ekonomik gelişime katkı  
b) Çevre koşullarının düzenlenmesi  
c) Yiyecek-içecek maddelerinin denetimi  
d) Hayvanlara yönelik önlemler  
e) Sağlık eğitimi   
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2.6.10.3. Sağlam Kişiye Yönelik İşlemler  

a. Bağışıklama  
 Aşılama  
 Seroproflaksi  

b. Sağlık eğitimi  
c. Kemoproflaksi  
d. Karantina, gözlem 

 
 

 

Şekil 2. 35 Çok Aşamalı Salgın İncelemesinin Akış Şekli; Jacquez Ve Ark. 

 

Tablo 2. 18 Pandemi Halinde Oluşturabilecek Yatak Sayısı 
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Mevcut Durum Analizi; mevcut risklerin azaltılması ile ilgili planlamada kurumsal 
yapı ve organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri ile mevcut fırsatların ve tehditlerin  
                                                       GZFT Analizi Tekniği ile ortaya konulmasıdır.  

MODÜL-3 

 

 

 

 

 

3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

3.1 Mevcut Durum Analizi Nedir? 

Siirt İli için hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) oluşturulmasındaki kritik 
aşamalardan birisi de mevcut durum kapasitesinin belirlenmesidir. İldeki afet risklerine ilişkin 
mevcut durumun ortaya konulması, hem amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında kolaylık 
sağlayacak, hem de uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanmasının temelini oluşturacaktır. 

Güçlü Yönler- Zayıf Yönler- Fırsatlar - Tehditler (GZFT) analizinin temel amacı: amaç, hedef 
ve eylemlerin belirlenmesinde, mevcut durum kapasitesinin değerlendirilmesini sağlamaktır. 
Yani bu çalışma aynı zamanda ölçeklendirme kriterlerinin belirlenmesinde yol gösterici 
nitelikte önemli bir aşama olacaktır. 

Güçlü Yönler-Zayıf Yönler- Fırsatlar - Tehditler (GZFT) yönteminin, potansiyellerin 
geliştirilmesi ve sorunların değerlendirilmesi sürecinde bir planlama aracı olarak 
kullanılmasının önemli olacağı aşikârdır. Güçlü ve zayıf yönleri tespit ederken, güçlü yönleri 
korumaya ve desteklemeye, zayıf yönleri ise güçlendirmeye yönelik yapılması gerekenlerin 
belirlenmesi GZFT yönteminin en önemli amacıdır. 

GZFT yöntemi ile Siirt İli için mevcut durum analizi yapılmış olup mevcut durum 
değerlendirilmesi sürecinde yol gösterici nitelikte bir planlama aşamasında, İRAP hazırlığı 
sürecinde, yapılan çalıştaylar ve paydaşlarla olan fikir alışverişlerinde ayrı ayrı konu başlıkları 
altında yapısal ve yapısal olmayan tedbirler belirlenmiştir. Sonrasında GZFT analizi ile 
belirlenen bu tedbirlerin uygulanma sürecinde Güçlü Yönler - Zayıf Yönler - 0Fırsatlar- 
Tehditler değerlendirilmiştir. 

GZFT analizi için  değerlendirme konuları Siirt İli İRAP Çalıştayları Öncesi Hazırlık için 
yapılan anket çalışmalarında yaklaşık on dokuz (19) kurumdan on dokuz (19) kişinin katılımı 
sonucu sorulara verilen cevaplar neticesinde raporlama oluşturulurken yapısal ve yapısal 
olmayan risk değerlendirme ve azaltma konuları ile ilgili görüşleri alınmış olup bu neticede 
aşağıdaki gibi (bkz. Tablo3.1) oluşturulmuştur. 
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Tablo 3. 1 İRAP hazırlanırken dikkate alınması gereken Risk Değerlendirme ve Azaltma Alanları (RD 
ve RA) 

YAPISAL RİSK AZALTMA KONULARI YAPISAL OLMAYAN RİSK 
DEĞERLENDİRME VE RİSK AZALTMA 
KONULARI 

Altyapı, Ulaşım, Enerji, İletişim gibi hizmetler 
(Doğalgaz, Kanalizasyon, Enerji Nakil Hatları, 
İletişim Hatları vb.) 

Afet durumunda Tehlike, zarar hesabı ve r0isk 
(öngörü) değerlendirme ile ilgili her türlü tedbirler 

Önlem Yapıları ve Yapı düzeyinde güçlendirme 
işlemleri (istinat duvarı, taşkın önleme setleri vb. 
yapılar) 

Teknik kapasiteleri, afet durumunda Tehlike, zarar 
hesabı ve risk (öngörü) değerlendirme ile ilgili her 
türlü tedbirler 

Kentsel dönüşüm projeleri ve yeniden kentleşme Kentsel ve Bölgesel Planlama İlkeleri, Uzman 
görüşleri,  Finansman hazırlıkları 

Yapı düzeyinde Fiziksel Güçlendirme Yapı içi ve dışı uyarı-ikaz sistemleri, Yangın alarm 
sistemleri, Sabit olmayan eşyaların duvarlara 
sabitlenmesi, Eğitim, Bilinçlendirme Çalışmaları ve 
toplum katılımı 
 

Ulaşım (Şehirlerarası- Kent içi ulaşım, Karayolu, 
Havayolu, Demiryolu) 

Planlama ilke ve esaslarına uygun ulaşım ağları 
oluşturma, bütüncül afete duyarlı planlama kararları, 
uygun olmayan bölgeleri belirleme ve o bölgelerin 
yerleşime açılmaması, yer seçiminin kriterlere uygun 
yapılması, yoğunluk analizlerinin afet bilinci ile 
yapımı, uzman görüşlerinin alınması 

İklim değişikliği etkileri ve uyum tedbirleri  Mevzuat denetimi, standartların yerine getirilip 
getirilmediği,  

Sel/Taşkın/Su baskını için Kanalizasyon ve 
Yağmursuyu Şebekeleri projeleri 

Teknik kapasite, Finansman hazırlıklar 

Kentsel Donatı Alanları (Kamu yapıları, okul, hastane 
vb.)  

Her türlü afete dayanıklı binalar kapsamında planlanıp 
yapılması, sosyal kırılganlık çalışmaları ile ilgili 
gruplara yönelik tedbirler (yaşlı, kadın, çocuk, hayvan, 
engelli, yabancı/turist/göçmen) 

Tehlikeli madde üreten Tesisler Mevzuat denetimi, standartların yerine getirilip 
getirilmediği 

Enerji ve Sanayi Tesisleri (Barajlar, Rüzgâr 
Santralleri, Termik Santralleri vb.) 

Kurumsal yapılanma, Afet durumunda her türlü 
müdahaleye hazırlıklı olma, Tehlike, zarar hesabı ve 
risk (öngörü) değerlendirme ile ilgili her türlü tedbirler 

Konut Yapıları Mekânsal planlama ilke ve esaslarına uyma, Afet 
bilinci ile yapılaşma esasları belirleme, Yerel veya 
yerinden yönetimin planlama işi için yeterli ve nitelikli 
personel sayısına ulaşması   

Kültür Varlıkları Yapı içi ve dışı uyarı-ikaz sistemleri kurumu 

Ulaşım Yapıları  Afet durumunda her türlü müdahaleye hazırlıklı olma 
(tahliye alanları/yolları vb.) 

Diğer Sigorta vb önlemlerin sistemleştirilmesi 
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3.1.1 Güçlü ve Zayıf Yönler- Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi için Rehber Soruları 

İRAP 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 için Rehber Sorular; sorun ve 
potansiyelleri belirlemek için kullanılmaktadır.  Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler 
belirlenerek katılımcıların belirtilen tanımlar ve sorular doğrultusunda düşünsel tartışma 
yapmaları sağlanmıştır. 

• Güçlü yönler: Afet risklerini azaltmada Siirt İlinin potansiyelini ifade eder. Organizasyonun 
iyi olduğu, diğer illerin sahip olmadığı ve AFAD dâhil tüm kurumların var olma/kurulma sebebi 
olduğuna inanılan unsurlardır. İldeki kurumların karar verici olduğu konular bu kapsamda yer 
alır. 

• Zayıf yönler: Afet risklerini azaltmada Siirt ilinin 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 olup ancak kurumların 
faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlardan oluşurlar. Dolayısıyla ildeki kurumların faaliyetlerini 
etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve uygulayabilmesi için keşfetmesi, yakalaması ve 
genişletmesi gereken unsurlardır. 

• Tehditler: Afet risklerini azaltma çalışmalarında ne gibi engellerin olduğunu, zarar verici 
faktörleri, teknolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve politik sorunların varlığını ifade eden 
unsurlardır. 

Tablo 3. 2 Analiz Edilmek Üzere Genel Rehberlik Soruları 

GZFT TABLOSU 

İÇ ETKENLER 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

• İlimizin ne gibi avantajları var? 
• Diğer illerden daha iyi yaptığımız şey 

nedir? 
• Becerilerimiz nelerdir? 
• Kaynaklar, varlıklar, insan kapasitesi 

yeterli mi? 
• Deneyim, bilgi, veri durumu nasıldır? 
• Finansal kapasitesi nasıldır? 
• Erişim, yaygınlaştırma, farkındalık ne 

düzeydedir? 
• Konum ve coğrafi özelliklerinden dolayı 

stratejik bir pozisyonda mıdır? 
• Süreçler, sistemler, bilişim, iletişim 

sistemlerinin işleyişi başarılı mıdır? 

• Ne gibi iyi fırsatlar görebiliyoruz? 
• Hangi yeni eğilimlerin farkındayız? 
• Alanımızla ilgili hükümet politikası ve 

yaklaşımlarla ilgili fırsatlar var mıdır? 
• Toplumsal örüntüler, nüfus profilleri, 

yaşam tarzı gibi unsurlardaki değişimler 
yeni fırsatlar yaratabilir mi? 

• Yerel olaylardan fırsatlar yaratmak 
mümkün müdür? 

• Teknolojik gelişmelerin katkıları 
kullanılabilir mi? 

• Küresel etkiler nasıl fırsata dönüşür? 
• Bilgi ve araştırma kapasitesi fırsata 

dönüştürülebilir mi? 
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3.1.2 İRAP için Kullanılacak Çıktılar  

Her değerlendirme alanı için güçlü, zayıf yönlere ek olarak iyileştirmeye ilişkin fırsat ve 
tehditlerin de belirlenmesi ile her gruba yönelik temel vurgular ortaya konulmaktadır. GZFT 
analizi Modül-2’de belirlenen tehlike risk değerlendirmelerine bağlı olarak yapısal ve yapısal 
olmayan önlemleri temel çerçevede değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilimizin çevresel ve iç 
dinamikleri esas alınarak, siyasi, ekonomik, toplumsal, sosyal ve teknolojik etkenler açısından 
önlemler üzerindeki etkisi belirlenmiştir. 

Deprem, salgın hastalık, taşkın-kent içi su baskınları, kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, 
çığ) meteorolojik ve iklim değişikliklerine bağlı tehlikeler ve teknolojik afetler/endüstriyel 
kazalar (sanayi bölgelerinde patlama, yangın vb.) olarak belirlenen tehlike ve risk grubu ile 
ilgili çalıştay sonucunda genel çıktılar oluşturulmuştur. Bu süreç her grup için fikir alışverişi 
ile aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir. 

Grup 1: Deprem 

Yaşam içerisinde farklı büyüklüklerde depremlerin oluşma ihtimalleri her zaman mevcuttur. 
Koruyucu ve önleyici önlemlerin azlığı tehlikeler karşısında toplulukları kırılganlaştırır. Afet 
yönetimini etkin ve başarı ile gerçekleştiren ülkelerde yeşil alanlar ve parklar afet sonrası 
toplanma alanı olarak kullanılmakta ve kritik saatler içerisinde afetzedelere bu alanlarda temel 
ihtiyaçların giderilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından destek verilmektedir. Afet ve acil 
durum anında kullanılmak üzere toplanma alanlarının büyüklük, dağılım ve altyapı gibi 
özelliklerinin dikkate alınarak belirlenmesi afet yönetiminin en önemli konularından biridir. 
Toplanma alanlarının belirlenmesinde birinci kriter; tehlikelerden etkilenmeyecek kadar uzak, 
kolayca ulaşılabilecek/hizmet götürülebilecek kadar yakın alanların saptanmasıdır.  

Toplanma alanları, afet sırasında ve sonrasında insanların acilen ulaşacağı, afet açısından risk 
taşımayan güvenli alanlardır. Bu nedenle fiziksel, jeolojik ve coğrafi olarak afet riski 
bulunmayan alanlardan seçilmesi ve tuvalet gibi temel insani ihtiyaçları karşılayabilecek 
donanıma sahip olmaları gerekir. Toplanma alanları ayrıca afete maruz bireylerin 
bilgilendirilmesi, yardım ekipleri ile koordinasyon, geçici barınma alanlarına yönlendirilme 
gibi birçok afet sırası ve sonrası faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezlerdir.  

Afetler ve özellikle deprem sonrası durum ile ilgili dünya genelindeki raporlarda “yapıların 
dışında kalan, yeterli büyüklükte ve adapte olabilir açık alanların varlığı, deprem anı ve deprem 
sonrasında çok büyük önem kazanmaktadır” ifadesi kullanılmaktadır.  

DIŞ ETKENLER 

Zayıf Yönler Tehditler 

o Nelerden kaçınmak gerekir? 
o Becerilerdeki boşluklar nelerdir? 
o Finansal sıkıntılar var mıdır? 
o Verilerin güvenilirliği, planın 

öngörülebilirlik düzeyi? 
o Toplumsal olarak moral, bağlılık, liderlik 

özellikleri var mıdır? 

o Afetlerin meydana gelme sıklığının artma 
sebepleri nelerdir? 

o Göç eden nüfusun artışı ve kısa sürelerde 
büyük nüfus hareketlerinin etkisi nelerdir? 

o Afetlerdeki zarar görebilirler üzerinden 
grupların toplumla bağlarının kesilmesi 
bir tehdit olarak değerlendirilebilir mi? 
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Siirt ili merkezindeki bazı toplanma alanları Şekil 1'de gösterilmiştir. 

                          

       Şekil 3. 1 Bazı Toplanma Alanları 

Siirt ili merkez yerleşim yerlerindeki afet anında ulaşım zorluğu Şekil 2'de gösterilmiştir.  
 

 
       Şekil 3. 2 Bazı Cadde/Sokak Fotoğrafları 

 

İç Etkenler Dış Etkenler 
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

-Siirt ili kentsel dönüşüm 
kapsamında bireysel 
olarak inşa edilen birçok 
yapının bile yeni deprem 
yönetmeliği olan TDY-
2018’e göre yapılması 
 
-Siirt ili toplanma 
alanlarının sayısı yirmi üç 
(23) olup kapasite 
alanları toplamının 

-Toplanma alanlarındaki 
alt yapı; elektrik, su ve 
tuvalet kriterleri 
incelendiğinde bu 
toplanma alanlarının 
deprem sonrası kullanıma 
pek uygun olmaması 
 
-Bazı toplanma 
merkezlerinin çok 
yakınında veya altından 

-Toplanma alanlarındaki 
alt yapı kapasitesinin 
bilinmesi ile yapılacak 
planlama ile gerekli 
iyileştirmelerinin 
yapılması sayesinde afet 
anında sıkıntı 
yaşanmayacağı 
 
-Halkın olası bir deprem 
sonrası kendisine en 

-Toplanma merkezlerine 
yakın alanlardan veya 
altından geçen afet 
anında sıkıntı yaratacak 
altyapılar için 
alınmayacak önlemler 
yüzünden deprem sonrası 
toplanma alanlarında 
büyük felaketlerin 
yaşanabilecek olması 
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nüfusa göre ideal sayıda 
olması 
 
-Yapılan nitel gözlemler 
sonucu toplanma 
alanlarının ulaşım, ana 
caddeye göre konumu, 
yüksek yapılara olan 
uzaklığı, yaya ve engelli 
yolunun olup olmaması 
gibi kriterlerin çoğunun 
büyük ölçüde sağlaması 
 
-Eski Siirt denilen 
mahallerde  castan 
yapılan yapıların belli bir 
kısmının Siirt Belediyesi 
tarafından imkanlar 
dahilinde yıkılması 
 
-Siirt İl merkezinde yapı 
denetim zorunluluğunun 
gelmesi ile beraber 
mühendislik hizmeti alan 
yapı sayısı hızla artmakta 
olması deprem 
hasarlarına karşı büyük 
bir önem arz etmekte 
olup özellikle 
Bahçelievler Kooperatif, 
Yeni mahalle, Afetevleri 
mahallesi ve Veysel  
Karani mahallelerinde 
yeni yapılan apartman, 
site şeklindeki binaların 
çoğunun yapı denetim 
hizmeti almış binalar 
olmasının avantaj teşkil 
etmesi 
 

doğal gaz boru hatlarının 
geçmesi  
 
-Halkın toplanma alanları 
hakkında yetersiz bilgi 
sahibi olması 
 
- Siirt ili yapı stoğunun 
büyük bir bölümünün 
TBDY-2007 ile TBDY-
1997 deprem 
yönetmenliklerine göre 
inşa edildiği ve olası 
büyük bir deprem 
yapılarda ciddi hasarlar 
meydana getirebileceği  
 
-Yapıların bulunduğu 
cadde/ sokaklar gerekse 
daha önce inşa edilmiş 
yapıların bulunduğu 
cadde/ sokaklar çok dar 
olması münasebetiyle 
yaşanılacak bir deprem 
sonrası tamamen yıkılmış 
ya da hasar görmüş 
yapılara ekiplerin 
ulaşması ve gerekli 
müdahalelerin 
yapılmasının zahmetli 
olacağı  
 
-Yerel yönetimlerin 
kaçak inşaat konusunda 
isteksiz davranması ve bu 
da yapılarda risklerin 
artmasına sebep olması 
 
-Kentsel dönüşümün 
önündeki en büyük 
sorunların başında 
finansman konusunun 
geldiği, vatandaşın 
konutunu yenileyecek 
maddi gücü bulunmaması 
nedeniyle tıkanıklık 
yaşanması 
 

yakın toplanma alanın 
neresi olduğu ve oraya 
nasıl ulaşacağı 
konusunda 
bilgilendirilmesi 
sayesinde afet anında 
sıkıntı yaşanmayacağı 
 
-Yapılacak olan risk 
analizleri sayesinde 
risklerin ortadan 
kaldırılması için gerek 
yerel yönetim gerekse 
merkezi yönetim ve 
TOKİ gibi kurumların 
kentsel dönüşüme hızlı 
bir şekilde yönelmesi 
sağlanmalı ve bu risklerin 
ortadan kaldırılması için 
bir eylem planı 
hazırlanmasının 
sağlanması 
- Kaçak inşaat konusunda 
özellikle İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü 
Yapı kontrol biriminin 
güçlendirilmesi ile kaçak 
inşaatlara müdahale 
edilmesi,  yapılar temel 
aşamasında iken bu 
yapıların yıktırılarak 
kanuni işlemler 
uygulanması, ayrıca 
istenilmesi durumunda 
Valilik Kaçak Yapı 
İzleme Komisyonu 
kurularak haftalık 
periyodik olarak bu 
yapılar izlenmesi ayrıca 
bu  yapılara belediye 
hizmetlerinin 
verilmeyerek 
caydırıcılığının 
artmasının sağlanması  
 
-Yerel Yönetimler ve 
Merkezi yönetimin şehrin 
imar planı ile uyumlu 
olması şartıyla 
müteahhitleri kentsel 
dönüşüme teşvik etmeli 
ve gerekli gördükleri 
taktirde bazı harçlardan 
muaf tutarak bu riskli 
bölgelere 
yönlendirmesinin 
sağlanması 
 
-Belediyelerin halkla 
toplantı yaparak halkı 

-Siirt il merkezi; eski Siirt 
denilen kısımda bulunan 
Dumlupınar, Conkbayır, 
Ülkü ,Tınaztepe, Ulus 
,Batı,  İnönü, Bağtepe, 
Karakol, Sakarya  
mahallelerinde kerpiç 
(Cas) ten imal edilen 
yapıların çoğunun tehlike 
arz etmekte olduğu, 
yapıların çoğunun 
ekonomik ömrünü 
doldurmuş olmasının 
tehlike arz etmesi 
 
-Siirt İli, Merkez İlçesi, 
Kooperatif, Bahçelievler 
ve Yeni mahallelerinde 
2007 deprem yönetmeliği 
öncesi inşa edilmiş 
birçok bitişik- ayrık 
nizamda betonarme ve 
taş yığma yapı olduğu 
yapıların yapı denetim 
hizmeti almadıkları, 
yönetmelik standartlarına 
uymayan nitelikte 
oldukları, çarpık yerleşim 
oluşturdukları ve olası 
büyük depremlerde risk 
arz etmesi 
 
-Eski Siirt denilen 
yerleşim alanlarında 
bulunan mahalleler ile 
Doğan ve Evren 
mahallelerinde yapılmış 
olan ve halen de 
yapılmasına devam 
edilen yapıların çoğunun 
kaçak ve mühendislik 
hizmeti almamış olan 
binalar olması Siirt ili 
için büyük bir risk 
oluşturması 
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bilinçlendirmesi ve 
kentsel dönüşümün 
öneminin vurgulaması 
 
-Kentsel dönüşüm 
konusunda finansman 
kuruluşları ve bankaların 
bu konuda halka uzun 
vadeli ucuz kredi 
vermesinin sağlanması  
 
 
 

 

Grup 2: Salgın Hastalık/Riskler 

 İç Etkenler Dış Etkenler 

AFET TÜRÜ: 
PANDEMİ 

GÜÇLÜ 
YÖNLER 

ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

 
TEMEL SORU: 
Afet Risklerini 
Azaltmak ve 
Afetlere karşı 
daha dayanıklı 
hale gelmek 
amacıyla;  
 
İlimizdeki güçlü 
ve zayıf yönler 
ile fırsatlar ve 
tehditler 
nelerdir? 

-İlinizin ne gibi 
avantajları var?  
-Diğer İllerden 
daha iyi yaptığınız 
şey nedir? 
-Becerileriniz 
nelerdir? 
-Kaynaklar, 
varlıklar ve insan 
kapasitesi yeterli 
mi? 
-Deneyim, bilgi ve 
veri durumu 
nasıldır?  
-Finansal kapasite 
nasıldır? 
-Erişim, 
yaygınlaştırma ve 
farkındalık ne 
düzeydedir?  
-İliniz konum ve 
coğrafik 
özelliklerinden 
dolayı stratejik bir 
pozisyonda mıdır? 
- Süreçler, 
sistemler, bilişim 
ve iletişim 
sistemlerinin 
işleyişi başarılı 
mıdır? 

-Nelerden 
kaçınmak gerekir?  
- Becerilerdeki 
boşluklar nelerdir?  
-Finansa sıkıntılar 
var mıdır? -
Verilerin 
güvenilirliği ve 
planın 
öngörülebilirliği 
nasıldır?  
-Toplumsal olarak 
moral, bağlılık ve 
liderlik özellikleri 
var mıdır? 

-Ne gibi iyi fırsatlar 
görebiliyorsunuz?  
-Hangi yeni 
eğilimlerin 
farkındasınız?  
-Alanınızla ilgili 
hükümet politikası 
ve yaklaşımlarla 
ilgili fırsatlar var 
mıdır? 
-Toplumsal 
örüntüler, nüfus 
profilleri ve yaşam 
tarzı gibi 
unsurlardaki 
değişimler yeni 
fırsatlar yaratabilir 
mi?  
-Yerel olaylardan 
fırsatlar yaratmak 
mümkün müdür? 
-Teknolojik 
gelişmelerin 
katkıları 
kullanılabilir mi? 
-Küresel etkiler 
nasıl fırsata 
dönüştürülebilir?  
-Bilgi ve araştırma 
kapasitesi fırsata 
dönüştürülebilir mi? 

-Afetlerin meydana 
gelme sıklığının 
artma sebepleri 
nelerdir?  
-Göç eden nüfusun 
artışı ve kısa 
sürelerde büyük 
nüfus hareketlerinin 
etkisi nelerdir?  
-Afetlerdeki zarar 
görebilirler 
üzerinden grupların 
toplumla bağlarının 
kesilmesi bir tehdit 
olarak 
değerlendirilebilir 
mi? 

 -İlimizdeki birinci 
basamak sağlık 
hizmetleri 2 İlçe 
Sağlık Müdürlüğü, 
4 Toplum Sağlığı 
Merkezi ve 30 Aile 
Sağlığı Merkezi ile 
sunulmaktadır.  

- Olası pandemi 
etkenlerinin bulaş 
yoluna özel 
önlemler alınması 
gerekir. 
 

- Pandemi ile ilgili 
güncel veriler, 
yaklaşımlar ve 
rehberler Sağlık 
Bakanlığı 
tarafından hızlı ve 
anlaşılabilir şekilde 
sürekli 

-Pandemiye neden 
olan etkene göre 
meydana gelme 
olasılığı her zaman 
vardır. Özellikle 
uluslararası ulaşımın 
yaygınlaşması ve 
toplumların sürekli 
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1 Entegre hastane, 
5 Devlet Hastanesi, 
2 Özel hastane ile 
de 2. Basamak 
sağlık hizmeti 
sunulmaktadır. 
 

sunulmaktadır. 
İlimizdeki sağlık 
kuruluşları da geri 
bildirim sunmakta 
sorun 
yaşamamaktadır.  
 

ilişki halinde olması 
pandemi sıklığını 
artıracaktır. 

 -İlimizde; 136 
uzman tabip, 102 
Pratisyen tabip, 
543 Hemşire, 96 
Ebe, 115 Sağlık 
Memuru 
Teknikeri, 2 Çevre 
Sağlığı 
Teknikeri,35 Acil 
Tıp Teknisyeni,4 
Eczacı,20 Şoför 
olmak üzere 
toplam 1087 sağlık 
personeli hizmet 
vermektedir. 

-İlimizdeki sosyal 
ilişkilerin yoğun 
olması pandemi 
sürecini olumsuz 
yönde etkileme 
olasılığı vardır. 
Özellikle toplu 
yapılan etkinlikler 
toplumumuzda 
yaygındır. 
 

- Pandemi özelinde 
önleyici ve tedavi 
edici hizmetler 
gelişen teknolojik 
gelişmelerle daha 
kolay hale 
gelmektedir. 
Kullanılan medikal 
malzemeler, yeni 
ilaç ve aşı geliştirme 
çalışmaları bunlara 
örnek verilebilir. 

-İlimiz coğrafi 
konumu açısından 
sınır kapılarımıza 
yakın olduğu için çok 
fazla göç alma 
durumu ile karşı 
karşıyadır. Bu durum 
ilimizde sağlık 
hizmetlerinin 
aksamasına karşı bir 
tehdit oluşturabilir. 

 -Finansal 
kapasitemiz Sağlık 
Bakanlığımızca 
desteklenmektedir. 
 

- Pandemi ile ilgili 
güncel veriler, 
yaklaşımlar ve 
rehberler Sağlık 
Bakanlığı 
tarafından hızlı ve 
anlaşılabilir 
şekilde sürekli 
sunulmaktadır.  
 

-İlimizde Üniversite 
bünyesinde Tıp 
Fakültesi 
bulunmaktadır. 
Bilgi ve araştırma 
kapasitemiz 
gelişmekte ve 
büyümektedir. 

-Pandemi etkenlerine 
göre etkilenecek 
sosyal gruplar 
değişkendir. Yaşa, 
cinsiyete, bölgeye ve 
çoğu faktöre göre 
değişir. Bilimsel 
veriler ışığında bu 
kitlelere yönelik 
önlem almak 
gereklidir. 

 -İlimiz olası bir 
pandemi 
durumunda; 783 
yatak, 111 yoğun 
bakım yatağı, 58 
ventilatör,26 izole 
oda ve 166 
poliklinik oda 
sayısı hazır bir 
şekilde 
bulunmaktadır.  

   

 -Bilişim ve İletişim 
Sistemlerimiz 
bünyemizdeki 
bilgisayar 
mühendislerimiz 
tarafından başarılı 
bir şekilde 
sağlanmaktadır. 

   

 

Grup 3: Taşkın ve Kent İçi Su Baskınları  

Modül 2’ de belirtilen Dicle Havzasında yer alan Siirt İli, Baykan İlçe Merkezi, Siirt İli Baykan 
İlçesi Ziyaret Beldesi,  Siirt İli Eruh İlçe Merkezi, Siirt İli Kurtalan İlçe Merkezi, Siirt İli Tillo 
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İlçe Merkezi taşkın tehlike ve risk haritaları üretilmiş ve havza genelinde taşkın risk yönetimi 
adına  gerekli görülen yönler sıralanmıştır.  

İç Etkenler Dış Etkenler 
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

-Siirt İl merkezinde ciddi 
taşkın riski görülmemesi 
 
-Siirt Belediyesi 
tarafından, sel sularının 
şehir merkezine inmeden 
kontrol edilmesi yağmur 
suları içerisinde 
sürüklenerek merkeze 
inen serbest malzemenin 
engellenmesi amacıyla 
Alan, Çal, Yenimahalle, 
Conkbayır ve Ulus 
Mahallelerinin yüksek ve 
eğimli yerlerinde son 
yıllarda hızlı bir şekilde 
istinat duvarları 
yapılmaya başlanmış 
olması ve her yıl bütçeye 
ödenek konularak bu  
riskin azaltılmasının 
sağlanması 
 

-Siirt il merkezinde 
yağmur ve kanalizasyon 
sistemlerindeki sorunlar 
nedeniyle zaman zaman 
kent içi su baskınlarına 
neden olduğunun 
görülmesi 
 
-Siirt İli merkezi 
yerleşimin özellikle 
bahar ve sonbahar 
mevsimlerinde mevsim 
normallerinin üzerinde 
almış olduğu yağış 
sebebiyle tepelerden 
yoğun bir şekilde toprak, 
çamur ve alüvyonların 
şehir merkezine ulaşması, 
 
-Mevsim üstü yoğun 
yağışla beraber özellikle, 
Şirvan- Tillo Yolu 
üzerinde bulunan 
Aydınlar Caddesinin çok 
yoğun olarak etkilenmesi, 
Siirt belediyesinin 
yağmur ve kanalizasyon 
hatlarında tıkanmaya ve 
bunun sonucunda cadde 
üzerinde bulunan 
işyerleri ile konutlara 
büyük zarar vermesi 
 
-Askeri haritalardaki 
derelerin çokluğu her bir 
dere için ciddi miktarda 
maddi kaynak gerektiği 
için öncelik sıralamasına 
göre ıslah çalışmaları 
yapılması 
 

-Yağmur ve 
Kanalizasyon 
sistemlerinin aksayan 
yönlerinin öngörülüp 
ilgili kurum tarafından 
düzeltilmesinin 
planlanmasının 
sağlanması 
 
-03.05.2019 tarih ve 
30763 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanan 
‘’Taşkın ve Rüsubat 
Kontrol Yönetmeliği’’ 
çerçevesinde hazırlanan 
‘’Taşkın ve Rüsubat 
Kontrolü Planlama 
Raporu ve Hazırlama 
Klavuzu’’ na göre 
1/25000 lik askeri 
haritalarda dere olarak 
görülen yerlerin ıslah 
edilebileceği planların 
hazırlanması 
 
-Gelen talepler veya DSİ 
10. Bölge Müdürlüğü 
tarafından talep 
olmaksızın gerekli etüt 
çalışmaları yapıldıktan 
kurumun kendi 
imkânlarıyla veya 
imalatlı çalışmaların 
nazım raporu 
hazırlanarak ihale 
edilmesi 
 
-Siirt ilinin çevresindeki 
su kaynaklarına göre 
yüksekte kalması  
 
- Siirt ilindeki yüksek 
debili derelerin genel 
olarak yerleşim 
yerlerinden uzakta 
kalmaları taşkın 
konusunda kente avantaj 
sağlaması 
 
-Sel suları ile inmesi 
istenmeyen serbest 
malzemelerin çözümü 
için bu alanların 
ağaçlandırılarak toprak, 

-Islah yapılacak derelerin 
belediye mücavir alanı 
içinde olanlar ilgili 
belediye, mücavir alan 
dışında olan yerler de İl 
Özel İdaresi tarafından 
DSİ ihtilafsız şekilde yer 
teslimi yapılmasında 
yaşanan gecikmeler de 
ciddi sorun olması 
 
-Siirt İli merkezinde 
mevcut yağmur suyu ve 
kanalizasyon hatlarınım 
son yıllarda kısmi olarak 
yenilense de hali hazırda 
yoğun bir yağış 
karşısında yetersiz 
kalması 
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kaya parçalarının sel 
sularına karışması 
engellenmesinin 
planlanması, Serbest 
malzemelerin yağmur 
ızgaraları kanalizasyon 
bacalarının tıkanmasını 
engelleyerek olası sel 
baskını su taşkını riskleri 
en aza indirileceği 
 

 

Grup 4: Kütle Hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çığ düşmesi) 

İç Etkenler Dış Etkenler 
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

-Türkiye’nin, Hyogo 
Çerçeve Programı Eylem 
Planını benimsemiş olması 
ve uygulamaya geçirmeye 
çalışması. 
 
-Jeolojik-Jeoteknik ve 
mikro bölgeleme 
etütlerinin yapılması ve 
uygulama imar planlarına 
altlık oluşturması 
zorunluluğunun 
yönetmelik bazında 
getirilmiş olması 
 
-Bölgesel ölçekte, üst 
düzey planlamalar için 
Türkiye diri fay haritasının 
yenilenmesi. 
 
-Bölgesel ölçekte Türkiye 
heyelan haritası 
envanterinin hazırlanması. 
 
-Makro ölçekte, üst düzey 
planlamaları için Türkiye 
deprem tehlike haritasının 
varlığı. 
 
-1/25.000 ölçekli Türkiye 
Jeoloji Haritalarının büyük 
ölçüde tamamlanmış 
olması. 
 
-Afet sigortaları 
Kanununun yasalaşmış 
olması 
 
-Kyoto protokolünün 
imzalanması. 
 

-Meteorolojik ve hidrolojik 
verilerin devlet 
kurumlarıyla gerçek 
zamanlı şekilde geniş çapta 
paylaşılmaması ve bu 
durumun sel, çığ, kuraklık 
ve diğer hava şartlarının 
erken tespit edilememesi. 
 
- Farklı kurum ve 
birimlerde verilen 
hizmetlerin düzgün şekilde 
bütünleştirilememesi. 
 
- Yerel idarelerin risk 
yönetimi ve acil durum 
yönetimi kapasitelerinin 
düşük olması. 
 
- Siirt afet müdahale 
planındaki (SAMP) afet 
tehlike ve risklerinin 
dikkate alınmaması. 
 
- Afet riski altındaki 
yerleşmeler için çoklu 
(bütünleşik) tehlike 
haritalarının ve mikro 
bölgeleme haritalarının 
mevcut olmaması. 
 
- Kurumlar arasındaki 
koordinasyonun yeterli 
düzeyde olmaması. 
 
- Merkezi ve yerel 
yönetimlerin mevcut 
kanunları doğru bir şekilde 
uygulamamaları. 
 
-Zemin etütlerine yönelik 
çalışma yapan firmaların 

-Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde Ulusal 
Medikal Kurtarma 
Ekiplerinin kurulması 
 
-Acil iletişim için uydu 
haberleşme 
sistemlerinin 
kullanımının 
yaygınlaştırılması. 
 
- Afet tahminlerinin 
giderek daha gerçekçi 
yapılabilir olması. 
 
-Afet zararlarının 
azaltılmasında güncel 
teknolojilerin (UA, 
CBS, vb.) kullanılması. 
 
- Afete yönelik dış 
kaynaklı fonların 
varlığı. 
 
- Birleşmiş Miletlerin 
konuya verdiği önem ve 
önceliğin artmış olması. 
 
-Afet sigortaları 
Kanunu ile doğal 
afetlerle ilgili 
sigortaların gelişmesine 
ivme kazandırmış 
olması. 
 
-Bölgesel düzeyde 
kurulmuş olan 
Kalkınma Ajanslarının 
kendi bölgelerindeki 
afet tehlike ve riskleri 

-Başta yerel yönetimler 
olmak üzere 
Türkiye’deki afet ve acil 
durumlardan sorumlu 
kurumların sadece afet 
sonrası müdahale 
çalışmalarına 
yoğunlaşmış olması. 
 
-Çevre kirliliğinin 
artması. 
 
-Çevreyi kirletenlere 
karşı yaptırım ve 
denetimlerin 
yetersizliği. 
 
-İklim değişimi uyum 
çalışmalarının 
tamamlanmamış 
olması. 
 
-İklim değişimlerinden 
dolayı kentler ve 
özellikle kırsal 
yerleşmelerdeki 
kuraklık, su sıkıntısı, sel 
gerçeğinin görmezden 
gelinmesi. 
 
-Meslek odalarının bilgi 
ve birikimi yanı sıra 
şekillendirme ve 
kararlara katılımlarının 
sınırlı olması, hükümet 
organlarıyla gereken 
yakın ilişkilerinin 
yeterince kurulamamış 
bulunmaması. 
 
- Mesleki yetki, imza ve 
sorumluluk alanlarının 
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- Afet sonrası müdahale ve 
koordinasyonda deneyim 
kazanılmış olması 
 
-Siirt afet müdahale 
planının (SAMP) aktif 
olması. 
 
-Afetlerle mücadeleye 
ilişkin bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin 
olması. 
 
-Afet sonrası kentsel 
çalışmalara ve müdahale 
yöntemlerine ilişkin 
deneyim ve kadroların 
varlığı. 
 
-Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde tıbbi acil 
durum birimlerinin 
kurulması. 
 
-Arama kurtarma 
donanımlarının gelişimi. 
 
-Afet sonrasında afet 
iyileştirme çalışmalarının 
yapılması vb. 

bünyelerinde her 3 
disipline (jeoloji, jeofizik, 
inşaat) ait uzmanın 
bulunmaması veya bu 
disiplinlerin işbirliği içinde 
çalışmamaları. 
 
-7269 sayılı Afetler 
Kanunun değişen şartlara 
göre yeniden ele 
alınmaması. 
 
-7126 sayılı Sivil Savunma 
Kanununun değişen 
şartlara göre yeniden ele 
alınmaması. 
 
-Afet dirençli planlama ve 
kentsel risk yönetimi 
konularında öğretim, 
eğitim ve teknik eleman 
eksikliğinin bulunması. 
 
-Afet tehlikesi ve risklerini 
azaltmanın en etkin 
yolunun sektörel ve 
mekânsal planlama 
süreçleri olduğu gerçeğinin 
yerel düzeylerde 
anlaşılamamış ve konuya 
önem verilmemiş olması. 
 
-Afet yönetim sistemi 
içerisinde ortak bir dil ve 
anlayış birliğinin 
yerleştirilememesi 
 
- Afetler sonucu ortaya 
çıkan konut açığını 
gidermek amacı ile yapılan 
uygulamaların tek tip 
yapılaşmalar şeklinde 
biçimlenmesi, kent 
dokusuna ve kültürüne 
katkı vermemesi. 
 
- Ar-ge çalışmalarının 
yetersiz kalması, yeterince 
destek verilmemesi ve 
teşvik edilmemesi. 
 
- Disiplinler arası çalışma 
kültürünün istenen düzeye 
getirilememesi. 
 
- Örgün eğitimde afet 
konusunun yeterince yer 
almaması. 
 

ile ilgili çalışmalara 
önem veriyor olması. 
 
-Uluslararası teknik 
işbirliği ve yardım 
olanaklarının varlığı ve 
gelişiyor olması vb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanun ve 
Yönetmeliklerde daha 
net bir tanımının 
yapılmamış olması. 
 
-Mevcut planların risk 
yönetimine uygun 
olarak 
biçimlendirilmemiş 
olması. 
 
-Planlamada yetki 
karmaşasının bulunması 
ve plan bütünlüğünün 
sağlanamamış olması. 
 
-Risk analizleri ve risk 
azaltma planlarının 
hazırlanmasına yönelik 
mevzuatın 
geliştirilmemiş olması. 
 
- Sık sık başvurulan 
imar afları ile kurallara 
aykırı yapılaşmanın 
teşvik edilmesi. 
 
-Sürdürülebilir 
yapılaşma yerine daha 
çok arazi ve kaynak 
tüketen bir yapılaşma 
modelinin yaygın 
olması. 
 
-Toplumda planlama 
anlayışı ile tehlike ve 
risk kavramlarının 
algılanma yetersizliği 
ve kaderci anlayışın 
hâkim olması. 
 
-Ulusal ve yerel 
yönetimlerce afet 
tehlike ve risk analizinin 
öneminin yeterince 
anlaşılamaması. 
 
-Yetkin mühendislik, 
mesleki yeterlilik 
konusunun hala yasal 
temele oturtulmamış 
olması. 
 
-Kentsel dönüşüm 
projelerinde Toplu 
Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) 
tarafından yapılan 
yapıların, bölgelerin 
arazi yapısı, bitki 
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- Enkaz kaldırma 
yöntemlerinin yeterince 
geliştirilememiş olması. 
 
- Halkta zarar azaltma ve 
planlama kültürü 
oluşturulamaması ve halkın 
güvenli ve sağlıklı yaşam 
konusunda bir talebinin 
bulunmaması. 
 
- Yalnızca yapıların risk 
taşıdığı anlayışının egemen 
olması. 
 
- Sık sık imar aflarının 
çıkarılması. 
 
- Toplumda sigorta 
bilincinin ve algısının 
yeterli düzeyde olmaması. 
 
- Sürdürülebilir kalkınma 
bağlamında afet 
zararlarının 
azaltılmasındaki önemin 
anlaşılamaması. 
 
- Standart ve 
yönetmeliklere uyulmamış 
büyük bir yapı stoğunun 
varlığı. 
 
- Yerel yönetimlerde 
afetlerin önlenmesi ve 
zararlarının azaltılması 
konularında bilgi ve 
deneyim sahibi personel 
azlığı. 
 
- Türkiye’de afet ve acil 
durumlardan sorumlu 
kurumların sadece afet 
sonrası müdahale 
çalışmalarına 
yoğunlaşması. 
 
- Afetlere hazırlık ve risk 
azaltma çalışmalarının 
gündelik yaşamın bir 
parçası olamaması; afete 
hazırlığın sadece devletin 
görevi olduğunun 
düşünülmesi. 
- Afetlere karşı toplumda 
kaderci bir yaklaşımın 
olması vb. 

örtüsü, akarsu rejimi ve 
jeolojik yapısındaki 
farklılıklar göz ardı 
edilerek genellikle tek 
tip yapılması. 
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Grup 5: YANGIN 

 İç Etkenler Dış Etkenler 

AFET TÜRÜ: 
YANGINLAR 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

 

TEMEL 
SORU: Afet 
Risklerini 
Azaltmak ve 
Afetlere 
karşı daha 
dayanıklı 
hale gelmek 
amacıyla;  

 

İlimizdeki 
güçlü ve 
zayıf yönler 
ile fırsatlar 
ve tehditler 

- Hangi konuları daha 
kolay yapıyoruz?  

- Başarılı olduğumuz 
alanlar neler? 

- Gücümüzü oluşturan 
kaynaklarımız neler? 

- Avantajlı olduğumuz 
alanlar neler? 

- Bizi farklı kılan ne tür 
özelliklere sahibiz? 

- Eksik 
yönlerimiz 
neler?  

- Başarısız 
olduğumuz 
konular neler? 

- Hayata 
geçirmekte 
zorlandığımı
z konular 
neler? 

- Risk Azaltmadaki 
fırsatlar neler? 

- Fark 
yaratabileceğimiz 
alanlar neler? 

- Hangi alanlarda 
gelişmeler 
görülebilir? 

- Bizim için avantajlı 
konular neler? 

- Risk Azaltmada hangi sorunlar 
karşımıza çıkabilir? 

- Bize zarar verebilecek rakipler kimler? 

- Hangi konularda hata yapabiliriz? 

- Bizi engelleyebilecek neler var? 

- Dünyadaki değişimin bize olumsuz 
etkileri ne olabilir? 

 

 

- Yeni hizmet binasının 
yapılması. 

 

- Günlük olarak araç ve 
ekipmanların kontrol ve 
bakımlarının yangınla 
mücadeleye hazır hale 
getirilmesi. 

- Her geçen yıla oranla 
genç personellerin artması 
ve uzmanlaşması. 

-Yeni yapılarda ve 
işyerlerinin ruhsat 
başvurularında ve 
değişikliklerinde itfaiye 
denetimlerinin 
gerçekleştirilmesi. 

 

- Düzenli olarak yangın 
tatbikatlarının yapılarak 
genç personellerin tecrübe 
kazanmalarının 
sağlanması. 

 

- Müdürlüğümüz 
bünyesinde tecrübeli 

 

-Yönetim 
değişiklikleri 
ile beraber 
itfaiye 
bünyesinde 
görev yapan 
personellerin 
yer değiştirme 
suretiyle 
görevlendiril
meleri  

-İtfaiye araç 
filosunun 
yeterli 
olmaması 

-Personel 
yetersizliği, 
kalifiye 
personel 
istihdamında 
yaşanan 
sıkıntılar. 

-Gelişen 
kentte oranla 
itfaiye 
şubelerin 
olmaması.  

-Anız 
yangınlarını 
önlemek için 
yeterli 

 

-Afet ve acil durum 
olayları ile arama ve 
kurtarma gibi 
itfaiyenindi görev 
alanı olan işlerde 
ulusal kaynaklarda 
bu işleri yapan 
benzer kurumların 
varlığı (AFAD, 
UMKE vb.) ile daha 
etkin ve hızlı 
müdahale imkânı.  

  

-Yeni teknolojilerin 
itfaiye olaylarında 
etkinliğinin 
artırması ve hızlı 
müdahaleye imkân 
sağlaması 

 

-Kurum çalışanları, 
STK ve gönüllü 
vatandaşlardan 
oluşan gönüllü 
kurtarma ve itfaiyeci 
ekiplerin 
oluşturulması için 
ihtiyaç duyulan genç 
nüfus potansiyeli. 

 

-Personel yetersizliği, kalifiye personel 
istihdamında yaşanan sıkıntılar ve 
personel yer değiştirmeleri. 

-İtfaiye araç ve ekipmanlarının yüksek 
maliyetleri. 

-Eski yerleşim alanlarında kentsel 
dönüşümün hayata geçirilmemesi. 

- İklim değişikliği ile birlik artan 
sıcaklık faktörü. 
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itfaiye amirleri ve 
personellerinin bulunması. 

 

- Kamu kurum ve 
kuruluşlara, işletmelere ve 
çocuklara yangın 
güvenliği ile ilgili teorik 
ve pratik eğitim 
programlarının 
düzenlenmesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

düzeyde 
bilincin 
oluşmaması, 
ilgili kurumlar 
tarafından 
yeterli 
denetimin 
yapılmaması. 

-Yangınlarla 
mücadelede 
ilgili 
kurumlarla 
yeterli 
organizasyonu
n 
sağlanamamas
ı. 

-Kent 
merkezinde 
yangın 
hidrantların 
yetersizliği 
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3.2 Değerlendirme Ve Sonuç  

GZFT analizi, mevcut durumun beş (5) 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 
önem arz etmektedir. 

GZFT bulguları, planlama ekibi ve işbirlikçi kurum personelleri tarafından eylemlerin 
hedeflerin belirlenme sürecinde bir yol gösterici ve iş kolaylaştırıcı bir analiz yöntemi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 1. Çalıştayda GZFT Değerlendirmesi ile taslak hedefler ve eylemler 
tartışılmış ve belirlenmiştir. 2. Çalıştay öncesi yürütülen bu analiz konu alanlarının yeniden 
kararlaştırılmasında, kriterlerin oluşturulmasında, yöntemlerin belirlenmesine ve eylemlerin 
ortaya konulmasına katkı sağlayarak olaylara ve afet risklerine geniş bir bakış açısı ile 
sunulmasını sağlamıştır.  

Son olarak GZFT analizi sonucunda elde edilen veriler; Modül-4 sürecine geçerken 
gruplar ayrılırken amaçlar, amaçlar altında hedefler ve hedefler altında eylemler tablolaştırma 
da yardımcı olacaktır. 
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İlde olması muhtemel afet risklerinin belirlenerek, bu risklerin azaltılması ile ilgili 

amaç, hedef ve eylemler ile, eylemlerden sorumlu kurum ve destekleyici 
kurum/ların bu eylemleri gerçekleştirme dönemlerinin ortaya konulması  

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL 4 

 

 

4.AFET RİSK AZALTMA AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLERİ 

Amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesi aşaması; literatür çalışması ve ortak akıl yürütme 

süreci ile gerçekleştirilmiştir. Tehlike ve risklerin tartışıldığı 1.çalıştaydan önce dağıtılan soru 

formları ile elde edilen kurum görüşlerine ek olarak, 1.çalıştay sırasında hazırlanan olay-

önlem tabloları ve bir önceki bölümde anlatılan GZFT tabloları çalışma ekibi tarafından 

değerlendirilmiştir. Olay önlem tablolarındaki eksik ya da hatalı olabilecek bilgilerin kontrol 

edilmesi, yeni önlemlerin eklenmesi ve üretilen çalışmanın yeniden gözden geçirilmesi 

açısından söz konusu tablolar çalıştaya katılan katılımcılara görüş için tekrar iletilmiştir. 

Bu süreçte, önerilen ve düzeltilen tüm bilgiler yeniden değerlendirilmiştir. İlk çalıştaydan 

elde edilen verilere ek olarak il düzeyinde uzman geri dönüşleri değerlendirilmiş ve çeşitli 

kurumlar ile (SÜ, DSİ, Siirt Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü) görüşmeler 

yapılmıştır.    

2.Çalıştayda elde edilen amaç, hedef ve eylemlerle ilgili olarak Siirt İl Afet Risk Azaltma 

Planının temelini oluşturacak eylemler, sorumlu kuruluşlar, destekleyici kurumlar 

gerçekleştirme süreleri tehlike türlerine göre katagorize edilerek oluşturulmuştur. (Tablo 4.1) 

Siirt Afet Risk Azaltma Planı 1 amaç çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu amaç altında 

belirlenen 15 adet hedef altında şehirde meydana gelebilecek afetlere hazır olmak, bu afetlerin 

risklerini azaltmak ve uyum sağlamak amaçlı 66 eylem belirlenmiştir.  

Eylem ve hedefler kendi içerisinde çeliklendirilmiştir. Eylemlerin önceliklendirilmesi 

kurum ve kuruluşların temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen çalıştayda tek tek puanlanarak 

yapılmıştır. 

Eylemlerin etkilediği kişi sayısı, bütçesi eylemi gerçekleştirecek kurumum personel 

kapasitesi ve mevcut kaynaklar düşünülerek en hızlı gerçekleştirilebilecek ve gerçekleştiğinde 

daha fazla yarar sağlayabileceği düşünülen eylemler diğerlerine göre ön (üst) sıralarda yer 

almıştır. Bu sayede eylemlerden sorumlu kurumlar mevcut bütçe ve kapasite ile mümkün 

olduğunca hızlı bir şekilde risk azaltma faaliyetlerine başlayabileceklerdir. 
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Tablo 4. 1 Temel Amaç Ve Hedefler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEDEF AMAÇ: İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

H1 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İLERLEME SAĞLAMAK 
H2 MEKÂNSAL PLANLAMADA AFET RİSKLERİNİ DİKKATE ALMAK 

H3 GÜVENLİ YERLEŞİM KOŞULLARINI SAĞLAMAK 
H4 AFETLERİN ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN YAPISAL ÖNLEMLER ALMAK 

H5 
AFETLERİN ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER 
ALMAK 

H6 ALTYAPI YATIRIMLARINDA AFET RİSKLERİNİ DİKKATE ALMAK 

H7 SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMAK 

H8 AFET RİSKLERİNİ ANLAMAK 

H9 AFET RİSKLERİNİ AZALTMA KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK 

H10 AFET RİSK AZALTMADA HER DÜZEYDE KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK 

H11 KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU SAĞLAMAK 

H12 VERİ PAYLAŞIMINI GÜÇLENDİRMEK 

H13 AFET RİSKLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK KAPASİTE OLUŞTURMAK/ARTIRMAK 

H14 AFETLERE HAZIR OLMAK 

H15 ERKEN UYARI SİSTEMLERİ GELİŞTİRMEK 
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Tablo 4. 2 Amaç, Hedef Ve Eylemlerin Dökümü 

 
 

                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-1 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İLERLEME SAĞLAMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H1 
 

E1 
Toplanma alanlarındaki alt yapı; elektrik, su ve 
tuvalet kriterlerinin  deprem öncesinde kullanıma 
uygun hale getirilmesi 

 
DEPREM 

SIIRT 
BELEDIYESI  

TEDAŞ, 
TELEKOM, 
SİBADAŞ 

2021-2024 

E2 

Siirt il merkezinde yağmur ve kanalizasyon 
sistemlerindeki sorunlar nedeniyle zaman zaman 
kent içi su baskınlarına neden olması nedeniyle 
kentin altyapısının  artan nüfusa göre yenilenmesi 
 

 

TAŞKIN 

 

SIIRT  BELEDIYESI 

İLLER BANKASI, 
DSİ 

SÜREKLİ 

 

E3 

Sel suları ile inmesi istenmeyen serbest 
malzemelerin şehir merkezine ulaşmaması için 
kent etrafındaki boş alanlarının ağaçlandırılması 
 

TAŞKIN SIIRT  BELEDIYESI ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 

E4 

Siirt İl merkezi özellikle yaz aylarında su 
sıkıntısının çekilmesi nedeniyle alternatif su 
kaynaklarının araştırılarak  siirt il merkezine 
ilave su hattının çekilmesi 

    SALGIN 
HASTALIK 

SIIRT BELEDIYESI  DSİ, İLLER 
BANKASI 

2021-2026 

 E5 

İl için hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji 
Belgesinde yer alan öncelikli 
 dönüşüm alanlarının İRAP eylemleri ile  
entegrasyonun sağlanması 

DEPREM 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
 İL MÜD 

AFAD, BELEDİYE 2021-2024 
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E6 

 Siirt ili yapı stoğunun büyük bir bölümünün 
TBDY-2007 ile TBDY-1997 deprem 
yönetmenliklerine göre inşa edildiği ve olası 
büyük bir deprem yapılarda ciddi hasarlar 
meydana getirebileceği nedenle il merkezindeki 
yapıların deprem analizlerinin yapılması 
 

 

DEPREM 

 

SIIRT BELEDIYESI  

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
 İL MÜD 

2021-2026 

E7 

 Yapıların bulunduğu cadde/ sokaklar gerekse 
daha önce inşa edilmiş yapıların bulunduğu cadde/ 
sokaklar çok dar olması münasebetiyle 
yaşanılacak bir deprem sonrası tamamen yıkılmış 
ya da hasar görmüş yapılara ekiplerin ulaşması ve 
gerekli müdahalelerin yapılmasının zahmetli 
olacağı nedeniyle araç trafiğine çözüm getirilmesi 

 

 
DEPREM 

 
SIIRT BELEDIYESI  

EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 

E8 

Eski Siirt denilen mahallerde  castan yapılan 
yapıların belli bir kısmının tehlike arz etmesi 
nedeniyle bu yapıların yıkılması 
 

 
KENTSEL 

DÖNÜŞÜM 

 
SIIRT BELEDIYESI 

 SÜREKLİ 

A1 

E9 

 Kentimizin eski yerleşim alanları olan 
Ulus,Algül,İnönü,Ülkü,Tınaztepe 
,Conkbayır,Karakol,Batı Mahallerimizin kentsel 
dönüşüm projelerin geliştirilmesiyle itfaiye 
hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi,  

 

 
YANGIN 

 
SIIRT 
BELEDIYESI  

TOKİ,ÇEVRE VE 
ŞEHIRCILIK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
2021-2026 

E10 

Yerel yönetimlerin kaçak inşaat konusunda  
isteksiz davranması sonucu yapılarda deprem  
risklerinin  artması, bu nedenle inşaat ekiplerinin 
artırılması, Valilik bünyesinde tüm sorumlu 
kurumların da bulunduğu kaçak yapı önleme 
komisyonunun kurulması ve ayrıca sayısal uydu 

 

DEPREM 

 

SIIRT BELEDIYESI  

VALİLİK, 
KADASTRO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 
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görüntülerinin de bir merkezden takip edilerek 
kaçak yapıya anında müdahale edilmesi. 

 

E11 

İl Merkezinde bulunan Ülkü, Karakol, Sakarya, 
Alan, Batı ve Ulus mahallelerinde bulunan riskli 
yapıların dönüşüm çalışmalarının 
gerçekleştirlmesi 

DEPREM 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜD.  

BELEDİYE, TOKİ 2021-2026  

E12 

 Siirt İli merkezi yerleşimin  özellikle bahar ve 
sonbahar mevsimlerinde  mevsim normallerinin 
üzerinde almış olduğu yağış sebebiyle tepelerden 
yoğun bir şekilde toprak, çamur ve alüvyonların 
şehir merkezine ulaşmasını engellemek amacıyla  
istinat duvarı yapılması 

 
TAŞKIN 

 
SIIRT  BELEDIYESI 

 SÜREKLİ 

 
 

                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-2 MEKANSAL PLANLAMADA AFET RİSKLERİNİ DİKKATE ALMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H2 
 E1 

Yeni  yapı lacak  sağ lık  ku rumlar ının b ina 
yapıs ında  ve yapı lacak yerde r isk lere  yönel ik  
önlemler  almak,  mevcut  yap ılar ın  iy i leş t i r i lmes i  
ve güçlendir i lmesi  

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

VALİLİK SÜREKLİ 



 

118 
 

 

 

 

 

E2 
Kütle hareketleri duyarlılık ve tehlike haritalarının, ölçeğine 
uygun olarak mekansal planlama ve çevre düzeni planlama 
çalışmalarında altlık olarak dikkate alınması 

KÜTLE 
HAREKETLERI 

İL AFET VE ACIL 
DURUM MÜD. 

ÇEVRE VE 
ŞEHIRCILIK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ, 
BELEDIYE, İL 
ÖZEL İDARESI 

SÜREKLİ 

 E3 
İtfaiye hizmetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde 
müdahale edilebilmesi için kent imar planına esasların 
itfaiye ilgili yönetmeliklerine göre planlanması 

 
 

YANGIN 

 
 
   SİİRT BELEDİYESİ 

 
 
 

SÜREKLİ 

 E4 
İl ve ilçe merkezlerindebulunan kuru dere 
yataklarının imar durumunun kontrol edilmesi 
  

TAŞKIN 
İL VE İLÇE  
BELEDİYELERİ 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK, DSİ 

SÜREKLİ 

 
 

                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-3 GÜVENLİ YERLEŞİM KOŞILLARINI SAĞLAMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H3 
 

E1 
Yapı stoku envanterine göre binaların risk 
skoruna göre sınıflandırılması ve tehlike sınıfına 
göre deprem bina kimlik kartlarının oluştulması 

DEPREM 
ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
 İL MÜD.  

BELEDİYE 
SÜREKLİ 

E2 

Bir inci ,  İk inci  ve üçüncü  basamak sağl ık  
kurumlar ı  ve  i çer is inde yer  alan  sosyal  
alan lar ın  güvenl i  ha le  ge ti r i lmesi  

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

VALİLİK 
SÜREKLİ 
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                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-4 AFETLERİN ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN  YAPISAL ÖNLEMLER ALMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H4 
 

E1 
Bir inci , ik inc i  ve üçüncü basamak sağl ık  
kurumlar ın ın  bina lar ının  güçlendir i lmesi ,  afe te  
yönel ik  ey lem plan lar ına  uygun hale ge t ir i lmes i  

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

VALİLİK 
SÜREKLİ 

E2 

 Eruh  i l çes i  D ih Mahal les inden iç inden  
geçen kuru deren in  ı slah ed ilmesi .   

  

 

TAŞKIN 
DSİ 10. BÖLGE 

104. ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ERUH BELEDİYESİ 
2021-2026 

 

E3 

 Pervar i  Ormandal ı  Köyünden geçen kuru deren in 
ıs lah  ed i lmesi .   
  
 

TAŞKIN 
DSİ 10. BÖLGE 

104. ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

PERVARİ 
KAYMAKAMLIĞI 

2021-2026 

E4 

Şirvan Cevizl ik  Köyünden geçen  dereler in  ıs lah 
ed i lmesi .  

TAŞKIN 
DSİ 10. BÖLGE 

104. ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞİRVAN 
KAYMAKAMLIĞI 

2021-2026 
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E5 

 S i i r t  merkez Vateşeyh  Deres inde bakım-onar ım 
çal ışması .  

TAŞKIN 
DSİ 10. BÖLGE 

104. ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİİRT BELEDİYESİ 
2021-2023 

E6 

Kurtalan  Kayabağlar  Beldesi  i ç inden geçen 
dereler in  ıs lah ed i lmes i .   

 

TAŞKIN 
DSİ 10. BÖLGE 

104. ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KAYABAĞLAR 
BELEDİYESİ 

2021-2026 

E7 

Si i r t  s ın ı r l ar ı  i ç inden geçmekte o lan Kezer  
çayının ı s lah  edi lmesi .  

TAŞKIN 
DSİ 10. BÖLGE 

104. ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BELEDİYE, İL ÖZEL 
İDARESİ 

2021-2026 

E8 

Taşkın/se l  tehl ikes i  a l t ındak i Kur talan  
Cazıvarı  Deresi  üzer inde bulunan 
menfezler in  hidrol ik  kapas i te ler in in 
ye ter s iz olmas ı  nedeniy le  yeniden 
boyu tlandır ı lması .  

TAŞKIN 
DSİ 10. BÖLGE 

104. ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KARAYOLLARI 
94.ŞUBE ŞEFLİĞİ 

2021-2026 

E9 

 Taşk ın /sel  r i sk al t ındaki  Baykan-Z iyar et  
Be ldes i  i ç inden geçen Ziyaret  Deresinin  
ıs lah  ed i lmesi .  

TAŞKIN 
DSİ 10. BÖLGE 

104. ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

VEYSEL KARANİ 
BELEDİYESİ 

2021-2026 
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                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-5 AFETLERİN ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN  YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER ALMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H5 
 

E1 

Siirt RMS/A (Basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonu),  Bölge Regülatörlerin, Müşteri 
İstasyonlarında meydana gelebilecek kazalara 
müdahale kapasitesi olan kurum kuruluşlarca.) 
işbirliği ve koordinasyonun yapılması. 

TÜM AFETLER SIBADAŞ 
AFAD, BOTAŞ, 
BELEDİYE 

SÜREKLİ 

E2 

Siirt RMS/A (Basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonu),  Bölge Regülatörlerin, Müşteri 
İstasyonların alev oluşrtuacak çalılların 
temizlenmesi periyodik bakımların yapılması. 

 

YANGIN 

 

 SİBADAŞ 
BOTAŞ 

SÜREKLİ 

 

E3 
Kent merkezindeki akaryakıt istasyonları ve oksijen dolum 
tesislerine yapılan ikmal tedbirlerinin arttırılması 

 

YANGIN 

 
     SİİRT BELEDİYESİ 

 

 

 

SÜREKLİ 

E4 

Sallanma yada sismik hareketleri sonucunda 
hasar gören binaların gaz akışını kesen 
deprem vanalar otomatik olarak kapanması 
acil durumlarda kapanmayan deprem vanaları 
için müdahale edilmesi. 

DEPREM 
SİBADAŞ 

 
SÜREKLİ 

 E5 

Sağl ık  ça lı şanlar ın ın  afe t lere yönel ik  
bi lgi l end ir i lmes i  ve  eylem planlar ı  
oluşturmak  

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 
SÜREKLİ 
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                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-6 ALTYAPI YATIRIMLARINDA AFET RİSKLERİNİ DİKKATE ALMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H6 
 

E1 
  Yol alt yapı çalışmaların uygun imalatı için (yolun Güzergahı,  
doğalgaz şebeke  hattı vs.) belirlenen standardın 
kullanılması. 

TÜM AFETLER SIBADAŞ BELEDİYE, 
DEDAŞ,TELEKOM 

SÜREKLİ 

 
 

                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-7 SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H7 
 E1 

Bulaşıc ı  has tal ık lar ın  o luşmas ın ı  ve yayı lmas ın ı  
önley ici  yön temler  gel iş t i rmek,  toplumu bu  
konuda bi lg i lendir mek  

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 SÜREKLİ 
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                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-8 AFET RİSKLERİNİ ANLAMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H8 
 

E1 

Siirt ili genelinde uygulanması planlanan, risk 
azaltma çalışmalarının AFAD-RED* kullanılarak 
üretilen deprem senaryolarının dikkate alınarak 
gerçekleştirilmesi 
 

DEPREM 
İL AFET VE ACIL 
DURUM MÜD. 

İLGİLİ KURUM 
VE 
KURULUŞLAR 

SÜREKLİ 

E2 

Afet türlerine ilişkin oluşturulan tehlike ve risk 
haritalarının Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) 
vb. sistemlerle entegre hale getirilmesi 
 

 
TÜM AFETLER 

İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

ÇEVRE VE 
ŞEHIRCILIK İL  

MÜDÜRLÜĞÜ, 
BELEDIYE, İL 
ÖZEL İDARESI 

2021-2026 

 

E3 

İlde meydana gelen afet ve acil durumlar sonucu 
oluşan afet kayıp ve hasarların düzenli olarak 
kaydedilmesi, mekansal veritabanlarının  
oluşturulması 
 

TÜM AFETLER İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

İLGILI KURUM 
VE  

KURULUŞLAR 

SÜREKLİ 

E4 

  İl genelinde yaşanmış kütle hareketlerinin 
haritalanması ve etkilerini içeren sayısal envanter 
oluşturulması 
 

KÜTLE 
HAREKETLERI 

İL AFET VE ACIL 
DURUM MÜD. 

ÇEVRE VE 
ŞEHIRCILIK 
İL 

 MÜDÜRLÜĞÜ,  
BELEDIYE, İL 

ÖZEL 

2021-2024 
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İDARESI 

 E5  Gelişen kentte oranla itfaiye şubelerin ve 
yangın hidrantların artırılması 

 
YANGIN SIIRT BELEDIYESI  

 
SÜREKLİ 

 E6 

  Tüm afetlere yönelik şehrimizdeki riskleri ve 
bunların sağlık üzerine etkilerini belirlemek 

 

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 SÜREKLİ 

 
 

                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-9 AFET RİSKLERİNİ AZALTMA KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H9 
 

E1 

Orman ve anız  yangınları hakkında görsel ve 
yazılı medyada ve sosyal medya platformlarında 
bilinçlendirme kampanyalarının arttırılması 
 

      YANGIN 
 
SIIRT BELEDIYESI 

 
VALILIK, BASIN, 
ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
SÜREKLİ 

E2 

AFAD tarafından okullarda yapılan temel afet 
bilinci eğitimlerine taşkın konusunun da 
eklenmesi 
 

 
TAŞKIN 

İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

DSİ., BELEDIYE SÜREKLİ 
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E3 

AFAD tarafından okullarda yapılan temel afet 
bilinci eğitimlerine taşkın konusunun da 
eklenmesi 
 

 
TÜM AFETLER İL AFET VE ACIL 

DURUM 
MÜD. 

İL MILLI EĞITIM 
MÜD, AILE 
ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HIZMETLER 
MÜD. 

SÜREKLİ 

E4 
Siirt il genelinde doğal afetler konusunda eğitim, 
seminer ve çalıştaylar düzenleyerek halkı 
bilinçlendirmek 

TÜM 
AFETLER 

İL AFET VE ACIL 
DURUM MÜD. 

İLGİLİ KURUM VE 
KURULUŞLAR 

SÜREKLİ 

 

E5 

İl için belirlenen toplanma alanlarının nerede 
olduğu, ne için kullanıldığı 
ile ilgili bilgilerin vatandaşlara aktarılarak  afet 
sonrası neler yapılmasıyla ilgili  halkı 
biliçlendirmek 
 

DEPREM 

İL AFET VE ACIL 
DURUM MÜD. ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK 

SÜREKLİ 

E6 

Evlerde, okullarda ve iş yerlerinde halkın 
katılımıyla deprem bilinci oluşturma ve riskini 
azaltma amaçlı faaliyetler yürütülmesi 
 

 
DEPREM İL AFET VE ACIL 

DURUM 
MÜD. 

SIVIL TOPLUM 
KURULUŞLARI 

SÜREKLİ 

E7 

Kütle hareketi öncesi, sırası ve sonrasında 
yapılması gerekenler konusunda halka (başta 
incinebilir gruplar olmak üzere tüm vatandaşlara) 
bilinçlendirme eğitimleri verilmesi, basılı ve 
görsel materyaller oluşturulması 
 

 

KÜTLE 
HAREKETLERI 

 

İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

İL MILLI EĞITIM 
MÜD., AILE 
ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HIZMETLER 
MÜD., ÇEVRE 
VE ŞEHIRCILIK 
İL MÜD. 

SÜREKLİ 

E8 
Afet riskleri ve afet risk azaltma alanında bilginin 
yayılması için farklı grupların ihtiyaçlarını da 
gözeterek etkinlikler düzenlenmesi, kampanyalar 

 
TÜM AFETLER İL AFET VE ACIL 

DURUM 
MÜD. 

İLGİLİ KURUM 
VE 
KURULUŞLAR 

SÜREKLİ 
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yürütülmesi ve bu çalışmaların (sosyal medya 
vb.) yaygınlaştırılması 
 

 

E9 

Siirt RMS/A (Basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonu),  Bölge Regülatörlerin, Müşteri 
İstasyonlarında İşverenlere/işyeri sahiplerine, 
personellere bilinçlendirme eğitiminin verilmesi 
 

TÜM AFETLER 
SIBADAŞ 

AFAD, İTFAİYE 
SÜREKLİ 

E10 

Siirt il genelinde doğal afetler konusunda eğitim, 
seminer ve çalıştaylar düzenleyerek halkı 
bilinçlendirmek 
 

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

AFAD SÜREKLİ 

 
 

                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-10 AFET RİSK AZALTMADA HER DÜZEYDE KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H10 
 E1 

Kurum çalışanları, STK ve gönüllü 
vatandaşlardan oluşan gönüllü kurtarma ve 
itfaiyeci ekiplerin oluşturulması 
 

 
YANGIN 

 
SIIRT BELEDIYESI İL AFET VE ACIL 

DURUM MÜD. 

 
SÜREKLİ 
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E2 

Sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, 
gönüllülerin ve incinebilir grupların afet risk 
azaltma çalışmalarına katılımlarını sağlayacak 
mekanizmaları kurmak için çalıştay, toplantı vb. 
düzenlenmesi 
 

 
TÜM AFETLER İL AFET VE ACIL 

DURUM 
MÜD. 

ÜNIVERSITE, 
AILE ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HIZMETLER 
MÜD 

SÜREKLİ 

 E3 

  Afetlere yönelik yapılacak etkinliklere sağlık 
yöneticileri başta olmak üzere tüm sağlık 
çalışanlarının katılımını sağlamak 

 

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 SÜREKLİ 

 
 

                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-11 KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU SAĞLAMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H11 
 E1 

Kamu kurumları ve Endüstriyel kuruluşlarla 
birlikte düzenli aralıklarla (yılda en az 2 kez 
olmak üzere)  yangın   risklerin azaltılması 
konusunda toplantılar yapılması 
 

   YANGIN SIIRT BELEDIYESI İL AFET VE ACIL 
DURUM MÜD., 

İLGILI 
KURULUŞLA

R 

 
SÜREKLİ 
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E2 

Afet risk azaltmasına yönelik iyi uygulamaların 
ve edinilen tecrübelerin ilgili kurum ve 
kuruluşlarla paylaşılması 
 

TÜM AFETLER İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

İLGILI KURUM 
VE 
KURULUŞLAR 

SÜREKLİ 

 E3 

Zorunlu deprem sigortasının önemi konusunda 
kamuoyunu bilinçlendirmek için sigorta sektörü 
temsilcileriyle birlikte çalışılması 
 

DEPREM İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

İLGILI KURUM 
VE 
KURULUŞLAR 

SÜREKLİ 

 
 

                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-12 VERİ PAYLAŞIMINI GÜÇLENDİRMEK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H12 
 

E1 

Afet riskleri, tehlike, maruziyet, kapasite, zarar 
görebilirlik vb. ile ilgili veri ve bilgi paylaşımı 
amacıyla kurum kuruluşlar arası protokoller 
yapılması 
 

 
TÜM AFETLER 

İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

İLGILI KURUM 
VE 
KURULUŞLAR 

2021-2025 
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                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-13 AFET RİSKLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK KAPASİTE  OLUŞTURMAK/ARTIRMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H13 
 

E1 

Kamu ve özel sektörde afet risk azaltma alanında 
çalışan teknik personele sosyal zarar 
görebilirliliği de içerecek şekilde meslek içi 
eğitim çalışmalarının artırılması 
 

DEPREM İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

ÜNIVERSITELER
, İLGILI MESLEK 
ODALARI 

SÜREKLİ 

E2 

Teknik personelin uygulama ve araştırma 
kapasitesinin geliştirilmesi için eğitimlerin 
verilmesi. 
 

TÜM AFETLER İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

İLGILI KURUM 
VE 
KURULUŞLAR 

SÜREKLİ 

 E3 

Mimarlar, mühendisler ve müteahhitlere deprem 
yönetmeliği ve ilgili mevzuat hakkında ilgili 
meslek disiplinleri ile ortak eğitim ve farkındalık 
çalışmaları yapılması 
 

DEPREM İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

ÜNIVERSITELER
, İLGILI MESLEK 
ODALARI 

SÜREKLİ 
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                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-14 AFETLERE HAZIR OLMAK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H14 
 

E1 

Siirt ilinde tüm sağlık kuruluşlarının afetlere 
hazır olacak şekilde planlanması ve ve sağlık 
çalışanlarının tüm afetler konusunda 
bilgilendirilmesi 
 

 

TÜM 
AFETLER 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SİİRT İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 SÜREKLİ 

E2 

Taşkına maruz alanlarda yaşayan halka yönelik, 
düzenli aralıklarla, hazırlık ve bilinçlendirme 
çalışmalarının yapılması 
 

TAŞKIN İL AFET VE ACIL 
DURUM 
MÜD. 

DSİ., BELEDIYE SÜREKLİ 
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                     AMAÇ 1:  İLİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK 

 HEDEF-15 ERKEN UYARI SİSTEMLERİ GELİŞTİRMEK 

A1 

 H Eyle
m No Eylem Afet Türü Sorumlu Kurum Destekleyici 

Kurum/lar 

Gerçekleştir
me 

Dönemi 

H15 
 

E1 

Sonbahar ve Kış aylarında meydana gelen aşırı 
yağışlara karşı 24 saat öncesinden verilen 
tahminler doğrultusunda ani su baskınları ve sel 
gibi olaylarda en az hasarla atlatmak için İlgili 
Kurumlara gerekli uyarılar yapılacaktır. 

 

TAŞKIN  

 

METEOROLOJI 
MÜDÜRLÜĞÜ 

VALİLİK SÜREKLİ 

E2 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve 
milli bir yazılım olarak; Orman yangınları için 
önceden tedbir alınabilmesine yönelik “Orman 
Yangınları ve yağmur ,dolu olaylarda  
Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS)” ve 
Meteoroloji MOBİL UYGULAMASI 
kullanılacaktır. 

 
YANGIN 

METEOROLOJI 
MÜDÜRLÜĞÜ  

VALİLİK SÜREKLİ 

 E3 

Okullar ve Hastaneler öncelikli olmak üzere 
kritik tesislerde, kritik altyapılarda, organize 
sanayi bölgelerinde ve yüksek katlı binalarda 
elektrik, doğalgaz hatlarının otomatik 
kesilebilmesi amaçlı erken uyarı sistemlerinin 
kurulmasının sağlanması 
 

 

DEPREM 

 
İL AFET VE ACIL 

DURUM 
MÜD. 

İLGILI KURUM 
VE 
KURULUŞLAR 

2021-2026 
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E4 
Erken uyarı bilgisinin paylaşılmasına ve alınacak 
tedbirlere yönelik prosedürlerin belirlenmesi 
 

 

TÜM AFETLER 

 
İL AFET VE ACIL 

DURUM 
MÜD. 

METEOROLOJI 
İL 
MÜDÜRLÜĞÜ, 
İLGILI KURUM 
VE 
KURULUŞLAR 

2021-2024 
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MODÜL 5 

 

 

5. PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Planın izleme ve değerlendirme çalışması, izleme ve değerlendirme olmak üzere iki 

bölümde yapılır; izleme her altı ayda bir eylemlerin izleme tablosu doldurularak, 

değerlendirme ise yılda bir defa izleme sürecinde toplanan izleme formlarının raporlanması 

şeklinde yapılır. İzleme ve değerlendirme yöntem ve uygulama çalışmaları detaylı şekilde 

aşağıda 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 
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 dâhil 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.  

 

 

Kurum ve kuruluşların sorumlu oldukları eylem n gerçekleşme  durumu le lg l  
bel rl  peryotlarla İzleme ve Değerlend rme Raporlarını  

oluşturarak İRAP s stem ne g rmeler  
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•Altı aylık periyodun sonunda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) eylemden/eylemlerden 
sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem İzleme Tablosu ”nu doldurmasını talep eder ve 30 
(otuz) gün içerisinde “Eylem İzleme Tablolarından oluşan izleme raporu, 
eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM’ye gönderilir.  

• İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama 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. 

 • İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Teknik Çalışma 
Grubu’na iletir.  

• Plan yürürlükte olduğu sürece planın izlenmesi devam eder. 

Tablo 5. 1 Eylem İzleme Tablosu.  

Plan İzleme Dönemi: 

Eylem Numarası: 

Eylem: 

Sorumlu Kurum: 

Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar): 

Eylemin Durumu 1 ( ) Başlamadı  
2 ( ) Devam Ediyor  
3 ( ) Tamamlandı 

Eylemin Tamamlanma Yüzdesi* % 

Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

Eylemin Başlangıcındaki Mevcut Durum**: 

* Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.  

** Planın yürürlüğe girmesinden sonra eylem izleme tablosu ilk kez doldurulduğunda bilgi 
girilmelidir. Ardından gelen izleme dönemlerinde boş bırakılmalıdır.  

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 periyot içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir.  

• Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem Değerlendirme Tablosu 
‘nu 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 
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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 dâhil 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 Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 
eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem Değerlendirme Tablosu ’nu 
doldurmasını talep eder ve 60 (altmış) gün içerisinde değerlendirme raporu, 
eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM ‘ye gönderilir.  

• İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama 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.  

• İAADM, 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. 

 

Plan Değerlendirme Dönemi: 

Eylem Numarası: 

Eylem: 

Sorumlu Kurum: 

Destekleyici Kurum (lar): 

Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Etkisi: 
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Devam Eden Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*: 

Eylemin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Zorluklar**: 

Eylemin Başka Afet Risklerinin Artmasına/Azalmasına Etkisi***: 

Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan 
Kaynaklar****: 

Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı ve Tamamlanan Eylemle İlgili 
Yeni Eylem Önerileri*****: 

 

 * Öneri bulunması durumunda doldurulacaktır. 

 ** Eylemin uygulanması sırasında karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş 
bırakılmalıdır.  

*** Eylemin başka afet risklerinin artmasına/azalmasına etkisi olduğuna dair bilgi varsa 
yazılmalı ve ayrıntılandırılmalıdır. Bilgi bulunmuyorsa boş bırakılmalıdır.  

**** Lütfen ayrıntılandırınız. 

***** Eylem tamamlandığında doldurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

Siirt İli Afet Risk Azaltma Planı İRAP Sürecinin Tasarımı ve Yürütülmesi 

Üst Düzey Koordinasyon 

AFAD Başkanı –Vali- Yunus SEZER 

AFAD Başkan Yardımcısı - Hamza TAŞDELEN 

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı - Abdülkadir TEZCAN 

SİİRT Valiliği 

Osman HACIBEKTAŞOĞLU –Siirt Valisi 

Samet ÖZTÜRK- Vali Yardımcısı 

Koordinasyon 

M. Cahit AKKOYUN - İl Afet ve Acil Durum Müdürü 

Akademik Danışmanlar 

Siirt Ünv.Rektörü Prof.Dr. 
Nihat ŞINDAK 

Prof. Dr. Ender Sinan 
POYRAZOĞLU 
 

Dr. Murat 
DOĞRUYOL 

Araş. Görev. Abdullilah 
YILMAZ 

Kolaylaştırıcılar 

Hüseyin AY 
Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü 

 Siirt AFAD 

Menduh ASLAN 
Jeoloji Mühendisi 

Siirt AFAD 

İRAP Sekretaryası 

Hüseyin AY İnşaat Y. Mühendisi/Şube Müdürü  

Menduh ASLAN Jeoloji Mühendisi Sel / Su baskını-Taşkın 

Necat KARAKUŞ Harita Mühendisi Kütle Hareketleri 

Fikret BATUR İnşaat Mühendisi Yangın 

  Ayça HALICI Şehir Plancısı Deprem 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

KATKI SUNANLAR 

Adı Soyadı Ünvanı Kurumu 

Prof.Dr. Nihat ŞINDAK Rektör Siirt Üniversitesi 

Prof. Dr. Ender Sinan 
POYRAZOĞLU 
 

Öğretim Üyesi Siirt Üniversitesi 

Dr. Murat DOĞRUYOL Öğretim Üyesi Siirt Üniversitesi 

Abdullilah YILMAZ  Öğretim Üyesi Siirt Üniversitesi 

Vehbi YILMAZ İnşaat Mühendisi Siirt Belediyesi 

Misbah YILMAZ İtfaiye müdür v. Siirt Belediyesi 

Şükrü KAYMAZ Jeoloji Mühendisi Siirt Belediyesi 

Fikret AMCALAR Büro Görevlisi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Ahmet Necip TEKİN İnşaat Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

M. Kutsal GÜLDOĞAN Jeoloji Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Murat YILDIZ İnşaat Mühendisi Siirt DSİ 104. Şube Müdürlüğü 

Abdullah KÖSEMEN  Orman Mühendisi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

Ayhan AKSU Meteoroloji Müdür V. Meteoroloji İl Müdürlüğü 

Veysel OZAN Makina Mühendisi  AKSA Siirt-Batman Doğalgaz Dağ. A.Ş. 

Uğur YILDIZ İnşaat Mühendisi Siirt İnşaat Mühendisleri Odası 

Cansu  KARABİBER Uzman Doktor Aile Ve Halk Sağlığı Müdürlüğü 

Menduh ASLAN Jeoloji Mühendisi AFAD 

   

   

   

   

 

 



 

139 
 

EYLEMLERDEN SORUMLULU KURUMLAR ve SORUMLU OLDUĞU 
 EYLEM SAYISI TABLOSU 

 

 

KAYNAKÇA: 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı- Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS). 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-Deprem Dairesi Başkanlığı. 

Siirt İli Çevre Durum Raporu, (2017).  
 
Siirt İli Çevre Durum Raporu, (2012).  
 
K.G.M 
 
B.Ü. Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 
 
Günal, 2012: 107 
 
F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 2009-19/2 
 
Siirt İl Yıllığı, 1998 
 
Tümertekin ve Özgüç 1997 ve Sergün 1993 
 
Işık, 2000 
 
Öz çağlar, 2003 
 
Mckenzie 1972 
 

SIRA 
NO 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 
SORUMLU 
OLDUĞU 

EYLEM SAYISI 

1 SİİRT BELEDİYESİ 17 

2 SİİRT DSİ.104. ŞUBE 8 

3 SİİRT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

3 

4 SİİRT İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 22 

5 SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 9 

6 SİBADAŞ 5 

7 SİİRT METEOROLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 2 

 TOPLAM 66 



 

140 
 

Sümer 1986; Guidoboni ve Traina 1995; İmamoğlu ve Çetin 2007; Tan vd. 2008; İşçi 2008; 
Gündoğdu 2009 
 
D.S.İ. 10. Bölge Müd. 2018 
 
Siirt İli Heyelan duyarlılık raporu 
 
Siirt İli Kaya düşmesi duyarlılık raporu 
 
Siirt İli Çığ duyarlılık raporu 
 
Afet Yönetiminde etkinlik Özel İhtisas Komisyon Raporu 2023 
 
AFAD (2018), Türkiye Deprem Tehlike Haritası 

AFAD (2020), http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/Default.aspx  

Akbaş Ö, (1999), 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi fay mekanizması, Deprem 
Araştırma Bülteni, 80. 5-108. 

Anadolu N.,  Kalyoncuoğlu Ü., (2010), Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve 
Deprem Tehlike Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 
14(1). 84-94. 

BDTİM (2018), http://www.koeri.boun.edu.tr/new/tr/tarihce 

BDTİM (2019), Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI), 2019. 

BDTİM (2020), B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Dae. Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve 
Değerlendirme Merkezi, "3 Aralık Kurtalan-Siirt Depremi" Basın Bülteni.  

Celep Z., Kumbasar N.,(1996),Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliğine Giriş, İstanbul, 1996, 
Sema Matbaacılık, ISBN 975-95405-1-7 

Doğruyol, M. (2021). Siirt İli Deprem Tehlike Analizi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), 
149-158. 

Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/ 

Guidoboni  E., Traina  G., (1995), A New Catalogue of Earthquakes In the Historical Armenian 
Area from Antiquity to the 12th Century. Analı DıGeofisica Vol.XXXVIII. N.1. p.85-111. 

Gutenberg B., Richter C.F., (1944),  Frequency of Earthquakes in California. Bull. Seismol. 
Soc. Am. 34. 185-188. 

Gutenberg B., Richter C.F., (1954), Earthquake Magnitude. Intensity. Energy and Acceleration. 
Bull. Seism. Soc. Am.. Vol. 63. 501-516. 

Gündoğdu O., (2009), Van ve Çevresinin Deprem Tehlikesi. Van Kent Sempozyumu, TMMOB 
Van İl Koordinasyon Kurulu, Van, s.97-116. 

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/tr/.(04.11.2019) 

Işık E., (2012), Siirt İli'nin Deprem Tehlikesi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (1), 
29-38, 2012 

İmamoğlu M. Ş.,Çetin E., (2007), Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Yakın Yöresinin 
Depremselliği, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. (9). 93-103. 



 

141 
 

İşçi Ç,(2008), Deprem Nedir ve Nasıl Korunuruz?,Journal of Yasar University, 3(9). s.959-983.  

Koçyiğit  A.,Özacar A.,(2003), Extensional Neotectonic Regime Through NE Edge of the Outer 
Isparta Angle. Sw Turkey: New Field and Seismic Data, Turkish J. Earth Sci.,Vol. 12. 67-69. 

Mckenzie D., (1972), Active Tectonics of the Mediterranean Region, Geophysical Journal of 
the Royal Astronomical Society. 30. 109-185. 

Richter C.F.,(1958), Elementary  seismology.W, H, Freemanand Co., San Francisco. 

Sümer F.,(1986),Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar. Belleten. Türk Tarih Kurumu. Cilt 2. Sayı 197. 
Ankara. 

Sengör A. M. C., (1977),New Historical Data on Crustal Subduction, The Journal of Geology 
85. no. 5: 631-634. 

Tan O., Tapırdamaz M.C., Yörük A.,(2008),The Earthquake Catalogues For Turkey, Turkish 
Journal of Earth Sciences, Vol.17, p.405-418. 

Ulusay R.,Tuncay E., Sonmez H.,Gokceoglu C.,(2004), An Attenuation relationship based on 
Turkish strong motion data and iso-acceleration map of Turkey,Engineering Geology, 74. 265-
291. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


