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Bu plan, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi tarafından oluşturulmuş olan
İRAP Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır.

“Dünyamızın oluşumundan günümüze kadar süregelen doğa olaylarının, artan
insan nüfusuna bağlı olarak bilhassa hızlı ve düzensiz kentleşmeler için tehlike ve risk
unsuru haline gelmekte olduğunu görmekteyiz. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın
depremselliği başta olmak üzere, iklim değişikliklerine bağlı yaşanan olumsuzluklar da
dikkate alındığında; insan hayatını etkileyebilecek doğal tehlike ve riskleri tespit ederek
önlemleri alabilmek; olası afetlere karşı dirençli toplum haline gelebilmek hayati önem arz
etmektedir”.
Ülkemizin gerek coğrafi konumu, gerekse jeolojik özellikleri nedeniyle çok sayıda doğal
afet tehlike ve riskleriyle karşı karşıya olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Meydana gelen doğa
olaylarının birer afete dönüşmemesi açısından riskleri önceden öngörebilmek, önlemler
alabilmek, olası can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmek için ülke olarak gerekli imkan ve
olanaklara sahibiz. Kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bu kapsamda
koordinasyon ve işbirliği sonucu geliştirilecek afet öncesi hazırlıklar sayesinde olası zarar
görebilirliğimizi en aza indirgeyebilmemiz mümkündür. Türkiye, 11.Kalkınma Planı hedeflerine
ulaşabilmek ve illerdeki afet risklerini belirlemek, belirlenen afet risklerini azaltacak, can ve mal
kaybını en aza indirebilmek amacıyla İl Risk Azaltma Planları (İRAP) çalışmaları başlatmıştır.
İRAP, Ulusal ölçekteki Türkiye Afet Risk Azaltma Planının (TARAP) yerel düzeydeki
tamamlayıcısı rolündedir. İl Risk Azaltma Planı ile, İlimizdeki afet risklerinin neler olduğu,
risklere karşı hangi eylemlerin hangi kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini
belirleyebilen bir plandır.
Hazırlanan “Amasya İl Afet Risk Azaltma Planı”, Amasya İlinin Afet Risklerini fiziki,
coğrafi ve jeolojik özellikler de göz önünde bulundurarak olası afet zararlarını en aza
indirebilmek amacıyla alınması gereken önlemler ile uygunlanması gereken stratejileri ve
eylemleri tanımlayan bir belge niteliğinde olup İlimize hayırlı olmasını dilerim.

Mustafa MASATLI
Vali
Amasya, 2021

AMASYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ
Sinan BULUT
“Ülkemiz sadece bir deprem ülkesini değil, aynı zamanda heyelan, sel,taşkın, kaya
düşmesi ve çığ gibi doğa olaylarının afetlere dönüşebildiği bir coğrafyayı da temsil
etmektedir. Meydana gelen afetler neticesinde oluşan can ve mal kayıplarının yanı sıra,
uzun süreçte ülke ekonomisi de zararlar görebilmektedir”.
İçişleri Bakanlığımızın 29/12/2020 tarih ve 2020/2 sayılı Genelgelerinde de belirtildiği
üzere, artık global ölçekte birçok ülkede afetlere karşı iyileştirme ve kriz yönetimlerinden daha
çok risk yönetimlerine ve risk azaltmaya yönelik uygulamalara öncelik verilmektedir. Olası afet
risklerini afet öncesi belirleyebilmek ve alınabilecek önlemleri gerçekleştirebilmek,
yaşanabilecek bir afette olası can ve mal kayıpları ile olası ekonomik zararları asgariye
indirecektir.
Hazırlanan “Amasya İl Risk Azaltma Planı” da, Amasya İlimizin afetselliğini,
yaşanabilecek afetlerin muhtemel etkilerini ortaya koymayı amaçlamış olmakla birlikte, olası
etkilerin en aza indirgenebilmesi amacıyla yapılması gereken eylemleri ve eylemlerden sorumlu
Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tanımlayan bir plan özelliği taşımaktadır. Bu sayede olası afetlere
hazırlıklı bir şehir, afetlere karşı dirençli bir toplum kazanımımız olacaktır. İl Risk Azaltma
Planıyla, afetlerin olası zararlarının en aza indirilebilmesi ve afetlere karşı dirençli toplumların
oluşturulabilmesi yolunda ilk adımların atıldığı, sürdürülebilir bir plan oluşturulmuştur.
Amasya İl Afet Risk Azaltma Planının İlimizin ve ülkemizin afetlere karşı güvenli ve
yaşanabilir bir coğrafya olabilmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. İl Risk Azaltma
Planımızın hazırlanması aşamasında görev alan Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
personeline ve desteklerini esirgemeyen Kamu Kurum ve Kuruluşların değerli temsilcilerine
teşekkürlerimi sunuyor, İl Risk Azaltma Planımızın Amasya halkımıza ve ülkemize yararlı
olmasını temenni ediyorum.
Sinan BULUT
İl Afet ve Acil Durum Müdürü
Amasya, 2021
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GİRİŞ
Bilindiği üzere ülkemiz deprem, su baskını, heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi bir çok
doğa olayının sıklıkla görülebildiği bir coğrafyanın içerisinde bulunmaktadır. Meydana gelen bu
doğa olayları ülkemizin bir çok yerinde vatandaşlarımız için can ve mal kayıpları başta olmak
üzere birçok sosyo-ekonomik kayıplara neden olmakta, bu sayede afetlere dönüşmektedir.
Afetlere dönüşen doğa olaylarının uzun süreçte ülke genelinde yarattığı ekonomik kayıplar da,
milli ekonomimiz için önlemli bir yara haline gelmeye başlamıştır.
Dünyada pek çok ülkenin gerek doğa olaylarının afetlere dönüşmemesi için gerekse insan
kaynaklı kazaların afetlere dönüşmemesi adına risk yönetimi odaklı çalışmaları ön plana
çıkardıkları anlaşılmaktadır. Tüm dünyada görülmüştür ki, doğal kaynaklı ya da insan kaynaklı
afetlerin sonrasında yapılan iyileştirme çalışmaları, risk yönetimi kapsamında yapılacak risk
azaltma çalışmaları çerçevesindeki ekonomik harcamalardan çok daha yüksek maliyetler
içermektedir. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülkelerde afetlere yönelik kriz yönetimleri kadar risk
yönetimi çalışmalarının da önem kazandığı, risk yönetimi uygulamaları için ciddi yatırımlar
yapıldığı gözlenmektedir.
Ülkemizde ise son yıllara kadar özellikle kriz yönetimi odaklı çalışma ve yatırımların
ağırlıkta olduğu, meydana gelen afetlerde müdahale ve sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının
ön planda olduğu görülür. Ülkemizdeki doğa olaylarının afetlere dönüşmemesi ve insan kaynaklı
kaza ve afetlerin yaşanmaması adına risk yönetimi odaklı çalışmalara ve planlamalara da ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve
yürürlüğe giren 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Görevleri
Hakkında Kanun” ve sonrasındaki çalışmalar ile afetlere yönelik risk azaltma planlarının
yapılmasına dair yasal zeminler oluşturulmuştur.
Deprem, Su baskını, heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi doğa olaylarının toplumların
sosyo-ekonomik kayıplarıyla sonuçlanabilecek afetlere dönüşmemesi bakımından bu tip doğa
olaylarının tehdidi altındaki alanlar ve tehlikeler ile birlikte risk değerlendirmelerinin yapılması
demek; olası can ve mal kayıplarının minimize edilmesi, afetlere karşı dirençli toplumlar ve
toplumların güvenli alanlar içerisinde hayatlarını sürdürebilmesi anlamı taşır.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 81
ilde İl Risk Azaltma Planları çalışması başlatılmıştır.
“Amasya İl Risk Azaltma Planı”, Amasya ilindeki olası afetlerin etkilerini ve olası
kayıplarının tespit edilebildiği, olası kayıpları en aza indirebilmek için yapılması gereken
eylemleri ve bu eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlayan bir plandır. Buradan da
anlaşılacağı üzere İl Afet Risk Azaltma Planının” temel amacı İlimizdeki yerleşim yerlerinin
doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik tehlike ve riskleri ile alınabilecek önlemleri kısa, orta ve
uzun vadeli eylemler çerçevesinde belirlemektir.
Amasya İl Afet Risk Azaltma Planı ile;
Afetler nedeniyle sekteye uğrayan ekonomik gelişmelerin risk azaltma faaliyetleri
sonucunda ekonomik büyümelerin kesintiye uğramasını engellenmesi,
Risk azaltma çalışmalarının sürekliliği sağlanması,
Toplumun afetlere karşı olan duyarlılığı arttırılması,
Afetlere karşı dirençli yerleşkeler oluşturulması,
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Güvenli yaşam alanları oluşturarak doğa olaylarının afetlere dönüşmesini engellenmesi
planlanmaktadır.
Amasya İlimiz için hazırlanan Afet Risk Azaltma Planının ilk aşaması, paydaş Kurum ve
Kuruluşlar ile STK’ların belirlenmesi ile ilgili Kurum/Kuruluş ve STK’ların Başkanlığımızca
düzenlenmiş olan ön değerlendirme anketinin doldurulmasını kapsamaktadır. Planın ilk
aşamasında ayrıca Kurumsal arşiv incelenmiş, İl genelinde yaşanmış ve muhtemel afet türlerine
yönelik yapılan çalışmaların özet tabloları derlenerek Amasya İlinin afetsellik geçmişi ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Gerek ön değerlendirme anketi, gerekse Kurumsal arşiv
değerlendirmeleri kapsamında İlimiz genelinde geleceğe dönük muhtemel doğal afetlerin tehlike
ve zarar görebilirlik seviyeleri, risklerin belirlenebilmeleri ile mevcut risklerin azaltılabilmesi
yönünde önemli ip uçları verececeği düşünülmektedir. Ön değerlendirme anketi aynı zamanda,
risklerin azaltılması ile ilgili olarak yapısal ve yapısal olmayan risklerin azaltılması faaliyetleri
kapsamında hangi Kurumlarla işbirliği içinde olunabileceğine dair bizlere ön fikir vermektedir.
Planın başlangıç aşamasında afet risklerinin azaltılabilmesi yönünde izlenecek yol haritası için
önemli bir aşama olan “ön değerlendirme anketi” için 37 Kamu Kurumu ve 2 STK ile
çalışılmıştır.
Ankete göre Amasya İlimizi en fazla etkileyebilecek afet türünün deprem olduğu tespit
edilmiştir. Depremden sonra ilimizi etkileyebilecek afet türleri sırasıyla su baskını, kütle
hareketleri (heyelan ve kaya düşmeleri), yangınlar ve endüstriyel kazalar olarak tespit edilmiştir.
Amasya İl Afet Risk Azaltma Planı, Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından yayınlanan
İRAP Kılavuzunda da belirtildiği üzere 5 ayrı Modülden oluşmaktadır.
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MODÜL-1
İlin Genel Durumu

MODÜL-2
Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

1. ÇALIŞTAY
Senaryo-GZFT Analizi-Önlem Tabloları

MODÜL-3
Mevcut Durum Analizi

2. ÇALIŞTAY
Taslak Amaç, Hedef ve Eylem Tablolarının
Oluşturulması

MODÜL-4
Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri

MODÜL-5
İzleme ve Değerlendirme

İlin genel olarak güncel durumunun ilgili
konu
başlıklarında
ele
alındığı,
gerektiğinde
düzenli
aralıklarla
güncellenebilen bir modüldür

İldeki tehlike ve risklerin ortaya
konulduğu ve mekânsal olarak ifade
edildiği bölümdür. Bu bölümde elde
edilecek sonuçlara göre mevcut risklerin
azaltılabilmesine yönelik yapılacak iş ve
işlemlerin, eylemlerin neler olabileceği
fikir ve düşüncelerin yer aldığı bir bölüm
olacaktır.
İldeki iç ve dış faktörlerin kapsamlı ve
detaylı bir biçimde değerlendirilmesiyle,
il ile ilgili risklerin azaltılmasındaki
kapasitenin ortaya çıkarılmasını amaçlar.
Bu işlemi Güçlü Yönler, Zayıf Yönler ve
Fırsatlar. Tehditler (GZFT) analiziyle
yürütülür. Modül 3’ün geliştirilmesi 4 afet
türüne (deprem, su baskını, kütle
hareketleri (heyelan ve kaya düşmeleri) ve
yangınlar ile endüstriyel kazalar) GZFT
analizi yapılacaktır.
Önceki
Modüllerin
çıktılarından
faydalanılarak afet risklerini azaltmak
amacıyla ilin maruz kaldığı tehlikelerden
ve zarar görebilirliklerden hareketle
mevcut kapasitesinin de farkında olarak
temel hedef ve eylemleri ilgili kurumlarla
işbirliği halinde ildeki önceliklendirme
ve programlama konusu bu modülde ele
alınmıştır. Planın hedefleri, plan
faaliyetleri, stratejileri ve göstergeleri,
bütçelerinin belirlenmesi gibi başlıklar
dikkate alınmaktadır.
İRAP Taslağının tüm paydaş kurumlarca
onaylandıktan sonra eylemleri programlı
bir biçimde takip ederek uygulama
aşamalarını planda tarif edildiği biçimde
değerlendirecek ve süreci anlatacak
bölümdür.

İRAP Belgesini Oluşturan Modüller
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1 MODÜL 1: İLİN GENEL DURUMU (İL PROFİLİ)
1.1.Coğrafi Konum ve Bilgiler:
Amasya, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer almakta olup, yaklaşık
34º 57’ – 36º 31’ doğu boylamları ile 41º 04’ – 40º 16’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.
Amasya, Erol (1993)’un “Türkiye’nin Doğal Yöre ve Çevreleri” isimli çalışmasında, Kuzey
Anadolu dağlık ovalık kuşağının, Orta Karadeniz dağlık ovalık bölgesi içinde “Amasya Çevresi”
olarak ayrılan kesimde yer alır (Harita1)

Harita 1. 1: Amasya İlinin ülke içerisindeki yeri

Amasya ili merkez ilçe dahil olmak üzere 7 ilçe, 1 belde ve toplamda 372 köyden
oluşmaktadır. Amasya ilinde il merkezinde 1, ilçelerde 6 ve belde de 1 adet olmak üzere toplam
8 adet belediye teşkilatı bulunur.
Amasya ili ekonomisinde tarım ilk sırada yer almakta olup, 2019 yılı Amasya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü verilerine göre 28.087 çiftçi ailesinden 122.011 kişi bu sektörden geçimini
sağlamaktadır. 2018 yılı Bitkisel ve Hayvansal Üretimin parasal değeri 3.695.394.000 TL’dir.
İlin toplam yüzölçümünün % 44,7’si yani yaklaşık 255.000 hektarı tarım alanlarıdır.
Tarım alanının % 63,1’i kuru tarım alanları,% 36,9’u sulu tarım alanıdır.
Amasya hayvancılık yönünden de önemli bir potansiyele sahip olup İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün 2019 yılı verilerine göre, 2018 yılı itibariyle ilimizde 217.089 adet büyükbaş,
210.160 adet küçükbaş, 1.602.752 kanatlı ve 23.805 adet arı kovanı mevcuttur.
Amasya ili ekonomisinde ikinci sırayı turizm almaktadır. Amasya, M.Ö 5500 yıllarına
kadar dayanan tarihi geçmişi ve doğal güzellikleri olan önemli bir turizm şehridir. Kral Kaya
Mezarları, Aynalı Mağara, Ferhat Su Yolu, Darüşşifa (Bimarhane) ve Tarihi Amasya Evleri gibi
tarihi eserleri yanı sıra, Borabay ve Yedikuğular Kuş Cenneti gölleri, Gözlek, Terziköy ve
Arkutbey gibi kaplıcaları da Amasya turizmine önemli katkılar sunmaktadır.
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Arazi Varlığı
Tarım Arazisi (kullanılmayan hali araziler dahil)
Çayır-Mera Alanı
Orman ve Fundalık
Diğer (bataklık vb.)
TOPLAM

Alan (Ha)
254.960
51.576
220.681
42.483
570.100

Oranı (%)
44,7
8,3
38,7
8,3
100

Tablo 1. 1: İl yüzölçümünün arazi kullanım dağılımı (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)

Amasya’nın ana jeomorfolojik ünitelerini dağlar, vadiler ve ovalar oluşturmaktadır. İl
merkezinin deniz seviyesinden ortalama yükseltisi 412 m iken, ilin geneli dikkate alındığında
ortalama yükseltinin 1150 m civarında olduğu görülür. İlin en alçak sahasını 160 m lik yükseltisi
ile Taşova’nın Umutlu köyünde Hasan Uğurlu Barajı’nın su toplanma alanının başladığı yer
oluştururken, il sınırları içerisindeki en yüksek alan Akdağ tepesi (2061 m) dir. Buna göre il
içerisindeki nispi yükselti farkı 1901 m dir.
Amasya İli, 5.701 km² yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %0,72’si kadardır. 5.702
km²’lik yüzölçümü ile 81 il içerisinde yüz ölçüm büyüklüğü bakımından 60.sıradadır.
Amasya İli nüfusu 2020 yılı itibariyle (adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanı-TÜİK)
335.494’lük nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık illeri arasında 57.sıradadır.

Harita 1. 2: Amasya İli idari haritası
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1.1.1.Genel İstatistiksel Bilgiler:
Atık hizmeti veren Belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (%) (2018 yılı)

100

İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen Belediye nüfusunun toplam Belediye
nüfusuna oranı (%) (2018 yılı)
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen Belediye nüfusunun toplam Belediye nüfusuna oranı
(%)
Toplam Belediye sayısı
Toplam hane halkı sayısı (2020 yılı)

99
99
8
107.580

Bin kişi başına düşen toplam otomobil sayısı

184

Çocuk bağımlılık oranı (%)

27,5

Yaşlı bağımlılık oranı (%)

23,1

Toplam yaş bağımlılık oranı (%)

50,6

Hastane sayısı

7

Hastane Yatak Sayısı

878

Bin kişi başına düşen toplam hekim sayısı

1,3

Net göç hızı (binde)

2,7

Okuma yazma bilen oranı (2019 yılı)

96,4

Ortalama hane halkı büyüklüğü

3,0

İlkokul/Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

14,8

Ortaokul/Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

10,8

Ortaöğretim /Derslik başına düşen öğrenci sayısı

16,9

Toplam ithalat (*1000 USD $)

2.950

Trafik kazaları sayısı

3818

Yapı kullanma izin belgesine göre bina sayısı
Yapı kullanma izin belgesine göre bina ve daire sayısı

Bina: 320

320
2.256

Yapı ruhsatına göre bina ve daire sayısı

Bina: 359

2.491

Yıllık nüfus artış hızı (binde)
Kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh) (2018 yılı)

-6,8
1892

Tablo 1. 2: Amasya İline ait genel istatistiki bilgiler (www.tuik.gov.tr)

1.2. Doğal Yapı:
1.2.1. İlin Jeomorfolojik Durumu:
Amasya, topoğrafya haritasında da (Harita 4) açıkça görüldüğü gibi, ana hatlarıyla
Amasya (Geldingen) ovası, Suluova, Merzifon ovası, Gümüşhacıköy ovası ve Taşova gibi
depresyonlar ile bu depresyonların çevresindeki dağlık alanlardan oluşmaktadır. Bu özelliğinden
yararlanarak ilin yeryüzü şekillerinin daha iyi anlaşılması gayesiyle, konular sistematik bir
şekilde yüksek alanlardan alçak alanlara doğru bir sıra takip edilerek verilecektir.
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Harita 1. 3:Türkiye Jeomorfoloji Haritası

1.2.1.1.Dağlık Alanlar
Amasya’nın il sınırları içerisinde bulunan başlıca dağlarını; Buzluk Dağı (1406m),
Karadağ (1529m), Çakırdağı (1296m), Eğerlidağ (1776m), İnegöl Dağı (1873m), Tavşan Dağı
(1901m), Sarıtaş Dağı (1228m), Sakarat Dağı (1956m), Akdağ (2061m), Karaömer Dağı (1979m)
ve Canik Dağları (Amasya İl sınırları içerisinde 1376m)’nın bir kısmı oluşturmaktadır.
Orta Karadeniz Bölümü’nün en önemli dağlarını oluşturan Canik Dağları’nın bir bölümü
il sınırları içerisinde kalmaktadır. Kızılırmak’tan başlayarak, Yeşilırmak ve Kelkit Çayı ile
Karadeniz arasından Melet Irmağına kadar uzanır. Deniz seviyesinden en yüksek noktası 2.181
m Amasya ili sınırları içerisindeki en yüksek noktası ise 1.376 metre ile Çalıca tepesidir.

Adı

Yüksekliği (m.)

İlçe

Bulunduğu Dağ

Kokacık Tepe

2044

Amasya Merkez

Akdağ

Kadadu Tepe

1959

Taşova

Karaömer Dağı

Gökoluk Tepe

1909

Merzifon

Tavşan Dağı

Beytepe

1808

Gümüşhacıköy

İnegöl Dağı

Kayabaşı Tepe

1556

Taşova

Sakarat Dağı

Dikmen Tepe

1256

Amasya Merkez

Sarıtaş Dağı

Çaltepe

1181

Göynücek

Karadağ

Sarıtaş T.

1160

Amasya Merkez

Sarıtaş Dağı

Lokman Tepesi

1098

Amasya Merkez

Sakarat Dağı

Kocaçal Tepe

977

Suluova

Akdağ

Ferhat Tepesi

964

Amasya Merkez

Sakarat Dağı

Kırklar Tepe

879

Amasya Merkez

Çakır Dağı

Tablo 1. 3: İl sınırları içinde bulunan önemli tepeler
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1.2.1.2. Vadiler
Amasya ve yakın çevresi Miyosen ortalarına kadar bir sedimantasyon sahası durumunda
idi. Miyosen sonlarına doğru Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca Taşova-Erbaa depresyonunun
çökmesi ve buna bağlı olarak Amasya yöresindeki gölün suları Yeşilırmak vasıtası ile bu
depresyona boşaltılmaya başlanmıştır (Zeybek, 1998). Bu zamana kadar çevredeki yüksek
alanlardan gelen akarsular ve Amasya depresyonundaki sahadan Miyosen gölüne sularını
boşaltan Çekerek Irmağı ile Tokat Irmağı, Yeşilırmak vasıtasıyla yeni eğim şartlarına uygun
olarak sularını Taşova-Erbaa depresyonuna doğru boşaltmaya başlamıştır. Böylece, yeni tektonik
hareketlerle, yeni eğim şartlarına bağlı olarak, bir akarsu şebekesi kuruluşu söz konusu olmuştur.
Bütünüyle kara durumuna geçmiş saha ve yeni şartlara göre kurulan Yeşilırmak, Miyosen
dolgularından oluşan bu az eğimli yüzey üzerinde menderesler çizerek kuzeye doğru akmaya
devam etmiştir. Pliyosen’de ise Amasya ve çevresi bütünüyle dış drenaja bağlanmıştır (Zeybek,
1998).

1.2.1.3.Platolar
Amasya ve çevresindeki dağlık alanlar üzerinde jeolojik oluşum süreci içerisinde, farklı
yükseltilerde kendini gösteren aşınım düzlüklerine sahiptir. Bunlardan bir kısmı daha sonraki
aşınım süreçlerine bağlı olarak Yeşilırmak ve tabileri tarafından parçalanmış ve plato görünümü
kazanmışlardır. Bu durum, il sınırları içerisindeki bir çok dağlık kütlede rahatlıkla takip
edilebilmektedir. Tavşan Dağı, İnegöl Dağı, Eğerlidağ, Çakır Dağı, Karadağ, Buzluk Dağı,
Sarıtaş Dağı, Sakarat Dağı, Akdağ ve Karaömer Dağı gibi Amasya ilinde bulunan dağlık
alanlardaki bu aşınım yüzeyleri üç farklı yükseklikte takip edilebilmektedir.
Yaklaşık 1300-1500 m lerde takip edilebilen ilk aşınım yüzeyi Alt-Orta Miyosen yaşlıdır.
Büyük kısmıyla akarsular tarafından parçalanmış bu yüzey platoluk bir görünüm kazanmış ve
çoğu yerde deforme olmuştur.
İkinci aşınım yüzeyi Pliyosen’de, Orta-Üst Miyosen tektonik hareketleriyle şekillenmeye
başlamış olan Amasya Havzası’nın sularını drene eden Yeşilırmak, Taşova-Erbaa-Niksar
çevresindeki Pliyosen gölüne bağlı olarak yeni bir aşınım safhasına girmiş, bu sırada sahadaki
bir çok dağlık alanda rastlanan Alt-Orta Miyosen yaşlı aşınım yüzeyinden belli bir eğim kırıklığı
ile ayrılan yeni bir aşınım yüzeyi gelişmiştir (Zeybek, 1998). Üst Miyosen (?)-Pliyosen yaşlı bu
yüzeyi oluşturan düzlükler 800-1100 m ler arasında yükseltiye sahip bulunmaktadırlar.
Pliyosen sonu-Pleistosen başlarında Taşova-Erbaa depresyonunun denizle bağlantısı
kurulmuş ve yeni taban seviyesine göre, yeni bir aşınım süreci başlamıştır. Böylece Yeşilırmak
ve kollarının aşındırdığı Amasya yöresinde yeni bir aşınım-boşalma sathı oluşmuştur. Saha
genelinde yaklaşık 550-700 m seviyelerinde takip edilebilen bu aşınım-boşalma yüzeyi Üst
Miyosen (?)-Pliyosen yüzeylerinden belli eğim kırıklıkları ile ayrılmaktadır (Zeybek, 1998).
Bu aşınım yüzeylerinden son ikisi günümüzde yerleşme ve tarımsal faaliyetlerle yoğun
biçimde kullanılmaktadır. Ancak en üst seviyedeki aşınım yüzeyi bunlardan farklı olarak genelde
yaylacılık faaliyeti ile değerlendirilmektedir. Amasya, Karadeniz İkliminden İç Anadolu İklimine
geçiş bölgelerinde olduğu için bitkisel açıdan oldukça zengindir. Hem Karadeniz İkliminde
yetişen hem de İç Anadolu İkliminde yetişen bitki türleri vardır. Ancak, son yıllarda aşırı zirai
ilaç ve gübre kullanımı, aşırı otlatma, tarla açma gibi nedenlerle yaylalar tahrip olmuş, üst
kısımlarda hemen hemen ana kaya çıkmıştır. Amasya çevresinde bugün yaylacılık ve yayla
şenlikleri yapılan başlıca sahalar şunlardır:
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Kabaoğuz Yaylaları: Tavşan Dağı’nın batı tarafındadır. Denizden Ortalama yüksekliği 1.400
metre civarında olup yılda bir kez Kabaoğuz şenlikleri düzenlenmektedir (Foto 1).
Tavşan Dağı Yaylaları: Tavşan Dağı’nda ki düzlüklerdir. Denizden ortalama yüksekliği 1.500
metredir.
Akdağ Yaylaları: Akdağ tepelerindedir. Denizden ortalama yükseklikleri 1.850 metre olup yayla
şenlikleri düzenlenmektedir (Foto 2).
Sarıçiçek Yaylaları: Karaömer Dağının doğu taraflarındaki düzlüklerdedir. Ortalama Yüksekliği
1.650 m civarındadır.
Destek Yaylaları: Canik Dağları üzerinde Destek Çayı’nın kuzeylerindeki yüksek düzlüklerdir.
Ortalama Yüksekliği 1.200 m civarlarındadır.
Boğalı Yaylaları: Sakarat Dağı’ndadır. Ortalama yüksekliği 1.850 metre civarındadır.
Çatalçam Yaylaları: Eğerli Dağı’nın Amasya sınırları içinde kalan yüksek düzlüklerindedir.
Ortalama yüksekliği 1.400 metredir.
İnegöl Yaylaları: İnegöl Dağı üzerindedir. Ortalama yüksekliği 1.500 metredir (Foto 3).

1.2.1.4. Ovalar
Amasya ili genel olarak dağlık bir yapıdadır. Amasya (Geldingen) Ovası, Suluova Ovası,
Merzifon Ovası ve Gümüş Ovası il tarımı için en önemli yerlerdir. Bu dört ova İlin yüzölçümünün
yaklaşık % 24’ünü kapsamakta olup, özellikle Amasya-Taşova arasında uzanan Yeşilırmak
Vadisi’nin etrafında çok verimli ve mikroklima özelliğinde tarımsal alanlar mevcuttur.
Amasya (Geldingen) Ovası: Buzluk Dağı, Karadağ, Çakır Dağı, Sakarat Dağı ve Sarıtaş
Dağları’nın çevrelediği Amasya Ovası, 484 km2 ile il yüzölçümünün yaklaşık %8,8’ini
kapsamaktadır. Genel gidişin bozulduğu kuzeyindeki Aydoğdu Köyü yakınındaki Selamet Tepe
ve çevresindeki alçak tepelik alan göz önüne alınmazsa, kabaca bir dikdörtgene benzemektedir.
Ovanın boyu, en uzun yeri olan güney kesiminde yaklaşık 15 km dir. Eni ise, en geniş yeri olan
batı kesiminde 9 km civarındadır (Zeybek, 1998). Genel uzanış doğrultusu kuzeydoğugüneybatıdır. Kuzeyde yaklaşık kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Gökhöyük Fayı, orta
kesimde doğu-batı doğrultusunda uzanan Gözlek Fayı ve güneyde kuzeydoğu-güneybatı yönlü
Kırkgöz Fayı gibi fayların çevrelediği alan çökmüş, nihayet depresyonun tabanında ova yüzeyi
oluşmuştur (Zeybek, 1998).
Ova tabanı ile çevresindeki yüksek dağlık alanlar arasındaki yükselti farkı 780m ile 1100 m
arasında değişmektedir. Ovanın genel eğimi ‰7 civarındadır. Amasya Ovası’nın en önemli
akarsuyu, ovaya Çorum Çayı’nı da aldıktan sonra giren ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan
Çekerek Irmağı’dır. Akarsu ova içerisinde genellikle derinliği 1-2.5 m olan geniş bir yatak
içerisinde menderesler çizerek akmaktadır.
Ova yer altı suları bakımından zengin olmasına rağmen, tarım alanlarının sulanmasında
genellikle Çekerek Irmağı ve kollarından yararlanılmaktadır. Ancak, yetersiz sulama imkanları
Yozgat ili Çekerek İlçesi sınırları içinde ki Çekerek Irmağı üzerinde inşaatı yapılan Süreyya Bey
Barajı’nın tamamlanması ile büyük ölçüde çözülecektir.
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Gümüşhacıköy-Merzifon Ovaları: Tavşan Dağı, İnegöl Dağı, Eğerlidağ, Çakırdağı ve
Akdağ’ından oluşan yüksek sahanın oluşturduğu halkanın ortasında kalan Merzifon ovası 312
km2 alanı ile ilin en büyük 3. ovasıdır. İl yüzölçümü’nün %5,6’lık kısmını kapsamaktadır.
Gümüşhacıköy ovası ise, 54 km2 lik alanı ile ilin dördüncü önemli ovasıdır. Büyüklükleri ile
Kuzey Anadolu’nun oldukça geniş havzalarından birisini oluştururlar. Genel uzanış doğrultusu
doğu-batıdır. Doğu-batı yönünde uzunluğu 56 km iken, kuzey-güney istikametinde yaklaşık 22
km’dir (Erer, 1983). Ova tabanı ile çevredeki yüksek saha arasındaki yükselti farkı, batıda 1000
m, orta kısımda 1300 m ve doğuda ise 1500 m’nin üzerindedir. Taban eğimi kuzeybatıdan
güneydoğuya doğrudur.
Batıda Gümüşhacıköy dolaylarında batıya doğru birden bire yükselen dağlık alanla ova tabanı
arasındaki topografik diskordans oldukça belirgindir. Sahayı çevreleyen dağlık alanlardan
ovalara doğru dantritik özellikte genç akarsular kurulmuştur. Senenin büyük kısmında kuruyan
bu akarsuların, yağışlı mevsimlerde suyla dolup taşan mecraları boyunca, büyük bir aşındırma
gücünün sürüklediği enkaz eğimin birdenbire azaldığı topografik diskordans alanlarında iri
malzemeli birikinti konilerinin oluşmasını sağlamıştır.
Gümüşhacıköy-Merzifon ovalarının çevresi faylarla kesilmiş durumdadır. Bu sahada çalışmalar
yapan Erer (1983), ovaları kuzey-güney doğrultusunda ve doğuya doğru hafifçe dışbükey bir
uzanışla batıdan sınırlayan Gümüşhacıköy fayının varlığından bahseder. Yine, İnegöl Dağı ile
Çakırdağı eteklerinden geçen kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir fayın ovaları güneyden
sınırlandırdığını ifade etmektedir. Ayrıca, Gümüşhacıköy’ün kuzeyinden Kayadüzü Köyü’ne
kadar yaklaşık doğu-batı doğrultusunda uzanan fayın ise sahayı kuzeyden sınırlandırdığı
görülmektedir.
Gümüşhacıköy-Merzifon ovalarının sularını drene eden başlıca akarsuları, Gümüşsuyu,
Büyükçay ve Salhan Çayı oluşturur. Yoğun tarımsal faaliyetlerin yapıldığı ovalarda sulama ile
ilgili gereksinim Gümüşsuyu ve Salhan Çayları’nın yanısıra Yüzüncüyıl ve Alala Göletleri ile
Yedikır Barajı gibi Suluova kaynaklarından sağlanmaktadır.
Suluova: Amasya’nın kuzeybatısındaki Suluova, batıda Gümüşhacıköy-Merzifon ovalarından
Yedikır eşiği ile ayrılır. Doğuda Akdağ’ın batı yönünde kademeli bir şekilde alçalan, yayvan
sırtların oluşturduğu tepelik alanla sınırlanır (Erer, 1983). Yaklaşık 400 km2 lik alan ile il
topraklarının %7,3’ünü kapsamaktadır. Dik bir üçgene benzeyen şeklinin, tepe noktasında,
Tersakan Boğazının Merzifon Depresyonuna açılan vadisi, üçgenin diğer ucunda ise Amasya
Boğazı bulunur. Bu iki nokta arasında uzunluğu yaklaşık 21 km dir. Tersakan Çayının ovaya
girdiği saha (530 m) ile Amasya boğazı civarında (400 m) ovanın yaklaşık eğimi ‰ 6
civarındadır.
Suluova’nın doğu ve batısındaki yeryüzü şekilleri ile ova tabanı arasında topografyada keskin bir
diskordans görülmez. Ova, gerek batıdaki eşik sahasına, gerek doğudaki tepelik alana doğru
kademeli bir şekilde geçer. Yine, Tersakan Çayı’nın Amasya Boğazı ile bağlanması sırasında
açmış olduğu vadi Çakır Dağı ile Akdağ’ı birbirinden ayırmaktadır. Suluova’nın sularını
Tersakan Çayı drene eder. Bu akarsu aynı zamanda Gümüşhacıköy-Merzifon ovalarından gelen
akarsularıda bünyesine katarak Amasya il merkezinde Yeşilırmak’a katılır. Yedikır barajı,
Derinöz barajı ve kollarıyla birlikte Tersakan Çayı ovanın sulanmasında yararlanılan kaynakları
oluşturur.
Taşova: Amasya ilinin doğusunda Karaömer, Canik ve Sakarat Dağları ile çevrelenmiştir. Erbaa
ovasının batıya doğru girintisi şeklinde olan Taşova’nın denizden ortalama yüksekliği yaklaşık
21

230 m civarındadır. İl sınırları içerisinde Taşova yaklaşık 50 km2 lik bir alana sahiptir. Tektonik
oluşumlu ova kabaca bir üçgene benzemektedir. Üçgenin tepesi yaklaşık Gölbeyli Kasabasında
taban kısmında ise bir uçta Umutlu Köyü, diğer uçta ise Esençay Kasabası bulunur. Taşova’nın
sularını Yeşilırmak derene etmektedir. Ovanın doğusunda Kelkit Çayı ile birleşen Yeşilırmak,
buradan itibaren kuzeye yönelir ve Çarşamba yakınlarından denize dökülür. Yeşilırmak ile Kelkit
Çayının birleşme noktası Amasya İlinin de yaklaşık doğudaki son sınırını oluşturmaktadır.
Yeşilırmak, Destek Çayı, Akınoğlu Çayları ve Uluköy Barajı ovanın önemli sulama
kaynaklarıdır.

1.2.2. İlin Jeolojik Durumu:
1.2.2.1. Genel Jeoloji
Amasya, Sakarya Kıtasının Doğu uzantısını oluşturan Tokat Masifi ortasında yer alır.
Bölgenin Paleotektonik evrimi sırası ile Karakaya ve Ankara-Erzincan Okyanuslarının açılma
kapanmasına neden olan tektonik olaylar tarafından kontrol edilmiştir.Karakaya Okyanusu
olasılıkla Triyas başında Paleozoyik yaşlı bir temel ve onun üzerinde gelişmiş olan Permiyen
karbonat platformunun riftleşmesi ile açılmış ve Triyas sonunda kapanmıştır. Yeşilşist ve
mavişist metamorfizmasından etkilenmiş olan Karakaya Okyanusunun artıkları ofiyolit ve
karbonat blokları içerene kaotik oluşuklarla temsil edilmektedir.
Karakaya kalıntıları ve Paleozoyik temeli üzerinde Liyasta yeni bir çökelme dönemi
başlamıştır. Bu dönemin ilk ürünleri üstte Üst Jura-Alt Kretase karbonatlarına geçen rift çökelleri
ve onlara eşlik eden rift volkanitleridir. Bu istif Sakarya Kıtasının güneyinde Liyastan itibaren
Ankara-Erzincan Okyanusunun açılmaya başladığını işaret etmektedir. Liyas-Alt Kretase
istifinin özellikleri bu açılmayı sağlayan gerilme rejiminin bölgede erken Kretase başına kadar
etkili olduğunu göstermektedir. Ankara-Erzincan Okyanusu olasılıkla erken Kretase başında
kuzeye doğru dalıp batmaya başlamıştır. Bu dalma batma sonucunda güneyde geniş bir yığışım
karmaşığı, kuzeyde bir magmatik yay, ikisi arasında da kurulu yay önü havzalar gelişmiştir.
Büyüyen yığışım prizması dalma batmanın güneye doğru göçmesine neden olurken bölgenin
kuzey kesimleri güneye doğru dilimlenmişler ve geç Kretase sonunda su yüzüne çıkmışlardır.
Ankara-Erzincan Okyanusu erken Eosende Sakarya ve Kırşehir Kıtalarının çarpışmaları ile
kapanmıştır (Tüysüz, O.-11. Petrol Kongresi, ITU-Türkiye.1996)
Amasya genelinde, MTA tarafından (yaklaşık 5600 km2 alanda) 1/100000 ölçeğinde,
Amasya İl Merkezi ve çevresi ile İl’in ilçe merkezleri ve çevresinde 1/25000 ölçeğinde olmak
üzere iki farklı ölçekte çalışmalar yapılmıştır. 1/ 100000 ölçekli araştırmalar, jeoloji (Harita 1.4),
hidrojeoloji ve jeodinamik süreçleri konularında yapılmış olup, Paleozoik’ ten günümüze kadar
olan zaman aralığını temsil eden tüm birimleri oluşturan formasyonlar yaşlıdan gence doğru
detaylı olarak tanıtılmıştır. Söz konusu birimler genelleştirilmiş dikme kesit olarak verilmiştir
(Şekil 1.1 ).
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Şekil 1. 1: Genelleştirilmiş Stratigrafik Sütun Kesiti (MTA, 1998)
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Harita 1. 4: Amasya ve yakın çevresinin jeoloji hartiası (MTA, değiştirilmiş)
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1.2.2.2. Tektonik ve Yapısal Jeoloji
Amasya ve çevresinde, Turhal metamorfitleri ve Devecidağı karışığına ait birimler, temel
kayaları oluşturmaktadır. Bu metamorfik temele ait birimler, değişik derecelerde başkalaşım ve
farklı evrelerde deformasyon geçirmiş, iç düzeni dilimlenerek karışmış, son derece tektonize,
kırıklı ve kıvrımlıdır. Temel kayalar üzerinde, karasaldan denizel ortama geçişi yansıtan,
tektonize ve kıvrımlı yapı sunan Liyas-Alt Kretase yaşlı istifler gelmektedir. Bu birimler, temel
kayaları ile birlikte dilimlenmiş ve genel olarak doğu-batı eksen uzanımlı, kıvrımlı bir yapı
kazanmıştır (Yılmaz, 1981; Yılmaz ve Tüysüz, 1984).
Neotetis Okyanusu’nun Senomaniyen’de, Sakarya Kıtasının altına dalmaya başlaması ile
ofiyolitli melanj bölgeye yerleşmeye başlamış, Maestrihtiyen sonunda bu okyanusun kapanması
sırasında, okyanusal kabuğa ve temele ait kayalar ile Jura-Kretase yaşlı birimler birlikte
deformasyona uğrayarak dilimlenmiştir. Ofiyolitli karışık ile Jura-Kretase yaşlı kayaçlar ve
metamorfitlerin ilişkileri çoğu yerde tektoniktir. Bölgede Eosen, Neotetis Okyanusu’nun artıkları
üzerinde gelişen yeni bir transgresyonla temsil edilir. Bölge Orta Eosen sonundan itibaren
bölgesel anlamda yeni bir sıkışmalı tektonizma etkisinde kalarak, doğu-batı gidişli, yanal atımlı
fay sistemleriyle sıkça kesilerek, horst-grabenden oluşan morfoloji kazanmıştır (Yılmaz ve
diğerleri, 1993; Şengör ve Yılmaz, 1981). Kuzeydoğu-güneybatı ve doğu-batı uzanımlı olan bu
havzalara, daha sonra karasal çökeller depolanmıştır. Tektonik etkinliğin yoğun olduğu bir evrim
süreci geçiren ve karasal alan haline gelen bölgede, Orta Miyosen ve sonrası farklı bir tektonik
rejim egemen olmuştur (Şengör ve Yılmaz 1983). İnceleme alanı ve çevresinin günümüzdeki
yapısını kazanmasında etkin olan neotektonik dönem yapıları; Kuzey Anadolu Fay Zonu, bu faya
kuzeydoğu-güneybatı ile doğu-batı yönünde uzanan faylar ve bu fayların denetiminde gelişen
havzalardır. Neotektonik dönemde etkin olan bu faylar bölgenin yeniden şekillenmesinde etkili
olmuştur.
İnceleme alanında izlenen yapısal unsurlardan kıvrımlar, bindirmeler ve faylardan önemli
olan bazıları aşağıda tanıtılmıştır.

Kıvrımlar :Bölgede yüzeyleyen birimlerin çoğu, yaklaşık K-G yönlü sıkışmanın sonucunda DB veya KB-GD doğrultulu antiklinal ve senklinal eksenlerine sahip kıvrımlı bir yapı kazanmıştır.
Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimlerin yüzeylenmeleri bu kıvrımlanmaya uygun, D-B veya
BKB-DGD yönünde uzanan dağ sıraları şeklinde izlenmektedir. Kıvrımlar en belirgin olarak
Cankurtaran Formasyonunda gözlenmektedir.
Paleotektonik ve neotektonik dönemde, bölgede etkin olan tektonizmadan inceleme alanında yer
alan formasyonlar yoğun şekilde etkilenmiştir. Turhal metamorfitleri ve Devecidağ karışığı iç
düzeni dilimlenerek karışmış ve sık kıvrımlı bir yapı kazanmıştır. Jura-Kretase yaşlı birimlerde
kıvrımlı ve kırıklı bir yapı sunmaktadır. Kendinden yaşlı birimler üzerinde uyumsuz olarak
yeralan Alt-Orta Eosen yaşlı birimler, havza kenarlarında temel kayalara yaslandığı kesimlerde
kıvrımlanması eğimlenmiş, kenet kuşağında ise dilimlenerek ekaylanmaya katılmıştır. Tektonik
denetimli havzalarda yeralan ve kendinden yaşlı birimleri uyumsuz olarak örten, Üst MiyosenAlt Pliyosen yaşlı karasal çökeller havza içine doğru eğimlendikleri görülür. Bu birimlerin bu
şekilde eğimlenebilmeleri için, havza kenarlarının yükselirken, havza tabanı da faylanarak
çökmüş olmalıdır.
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Faylar: Amasya ve çevresinde deprem oluşturma potansiyeli taşıyan önemli aktif faylar; Kuzey
Anadolu Fayı, Esençay-Merzifon Fayı, Ezinepazarı-Sungurlu Fayı, Turhal Fayı, Almus Fayı ve
Çorum-Salhançayı faylarıdır. Kuzey Anadolu Fayı Anadolu’nun önemli sismolojik ve tektonik
ana yapılarından biridir. Diğerleri ise Kuzey Anadolu Fayı’ndan batı yönünde birer kol şeklinde
ayrılan, çoğunlukla güneybatı yönünde uzanan faylardır. Bu faylar içinde, Almus Fayı dışındaki
fayların belli bölümleri, Amasya İl sınırları içinde yer almaktadır.
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Harita 1. 5: Amasya İli ve çevresindeki diri faylar ve 1900-2006 yılları arasında olan depremlerin episantır dağılımı (MTA, 1992'den değiştirilerek)

27

Depremler: Amasya, tarihsel dönemde ve son yüzyılda önemli can ve mal kaybına neden olan,
depremlerin ürettiği bilinen Kuzey Anadolu Fayı, Esençay-Merzifon Fayı, Ezinepazarı-Sungurlu
Fayı, Turhal Fayı, Almus Fayı ve Çorum-Salhançayı faylarının bulunduğu bölgede
yeralmaktadır. Bunlardan ilk dört fayın bir bölümü, Amasya İl sınırları içinde yer almaktadır.
Amasya’da, tarihsel ve aletsel dönemlerde bu faylardan kaynaklanan can ve mal kaybıyla
sonuçlanan yıkıcı depremlerin olduğu bilinmektedir. Bunlardan en önemlileri 1939 Erzincan,
1942 Niksar-Erbaa, 1943 Ladik-Tosya depremleridir.
Tarihsel dönemde, MS 109–MS 1900 yılları arasında, Amasya-Çorum illeri çevresinde
şiddetleri V–IX arasında değişen toplam 17 deprem olmuştur (Demirtaş, 1996). Tarihsel
dönemlerdeki depremler içinde Amasya, en çok 1668 depreminden etkilenmiştir. Oldukça geniş
bir bölgeyi etkileyen bu deprem, Amasya’da kent içindeki tarihi yapılarda büyük hasarlara ve can
kaybına yol açmıştır.
Esençay-Merzifon Fayı, Amasya’ya 9 km uzaklıktadır. Fayın diri olduğunu gösterir
önemli bulgular olmasına rağmen, tarihsel ve aletsel dönemlerde, fay üzerinde meydana gelen
önemli deprem kayıtları bulunmamaktadır. Bazı belirsizliklere karşın Esençay-Merzifon Fayı,
bölgede son yüz yılda KAFZ boyunca yüzey kırığı gelişmeyen tek faydır. Bu özelliklerinden
dolayı, büyük bir deprem üretme potansiyeline sahiptir.
Bütün bu veriler, Amasya’nın içinde bulunduğu bölgenin jeolojik yapısından kaynaklanan
nedenlerle, ciddi deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir.
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Bindirmeler: İnceleme alanında gözlenen bindirme ve fayların çoğu, yörede daha önce, jeoloji
haritası alımına yönelik yapılan çalışmalarda haritalanmıştır. Artova Ofiyolitli Karışığı,
yüzeylendiği her yerde, Üst Jura-Alt Kretase ve daha yaşlı birimler üzerinde bindirmeli olarak
izlenmektedir. Yeşilırmak vadisi kuzeyinde, Ormanözü-Durucasu köyleri arasında Devecidağ
karışığı, Kadrak formasyonu üzerine bindirmiş olarak izlenmektedir. Yine Merzifon kuzeyinde,
Turhal metamorfitleri Eosen yaşlı birimler üzerine bindirmiş olarak görülür. Beke kaplıcaları
dolayında, Eosen yaşlı birimler, metamorfitlerin bindirmesi sonucu dikleşmiş ve ters dönmüştür.
Küçükbelvar köyü güneyinde Eosen yaşlı Bayat Formasyonu’na Jura kireçtaşları kuzeyden
güneye bindirmektedir.
1.2.2.3. İlin Hidrolojik ve Hidrojeolojik Durumu:
Amasya İli su kaynakları yüzey suları ve yeraltı suları ile baraj, göl ve göletlerden oluşur.
Amasya’nın hidrojeolojik ve hidrokimyasal özelliklerinin ortaya konulmasına yönelik bu
çalışmada, daha önce DSİ, Amasya İl Özel İdaresi, İl ve İlçe Belediyeleri gibi değişik kuruluşlar
tarafından yapılmış olan hidrojeoloji ve jeofizik etüd raporlarından yararlanılmıştır. Arazi
çalışmalarında, kaynak-kuyularda suların seviyesi, debisi ile fiziksel ve kimyasal parametrelerin
ölçülmesi, litolojik birimlerin hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesine yönelik gözlemler
yapılması şeklinde bir yöntem izlenmiştir. İl’in hidrokimyasal durumunun ortaya konulması
amacıyla, saha gözlemleri değerlendirilerek, 30 noktadan su örneği alınmıştır.
Araştırma alanındaki en önemli yeraltısuyu rezervini oluşturan Geldingen, Suluova ve
Merzifon-Gümüşhacıköy ovalarında, toplam 75 noktadan alınan yeraltısuyu seviye ölçümleri ile
DSİ verileri kullanılarak, 2006 yaz dönemine ilişkin 1/100 000 ölçekli su tablası haritaları
üretilmiştir. Çalışma alanındaki yeraltı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özelliklerinin
belirlenmesi, yüzey ve yeraltı sularındaki kirlilik potansiyelinin ortaya konması ve su-kayaç
etkileşiminin anlaşılması amacıyla 30 noktadan alınan örneklerde, major anyon-katyon, nitrit,
nitrat ve fosfat analizi yapılmıştır. Alınan örnekler MTA Genel Müdürlüğü (MTA) Maden
Analizleri Teknolojileri Dairesi (MAT) Su Kimyası Laboratuvarında analiz edilmiş ve saha
gözlemleri ile bütünleştirilerek değerlendirilmiştir.
Yüzey suları bakımından Amasya ilinde önemli akarsu ağları mevcuttur: Amasya ilinin
en önemli akarsuyu Yeşilırmak’tır. Amasya ili sınırları büyük oranda Yeşilırmak Havzası’nda
yer almakta olup, Gümüşhacıköy ilçesinin bir kısmı Kızılırmak Havzasında yer almaktadır.
Yeşilırmak ilin ana akarsuyudur. Diğer akarsular ise Yeşilırmak’ın birinci ve ikinci dereceden
yan kollarını oluşturmaktadır.
Yeşilırmak: Karadeniz’e dökülen büyük akarsulardan birisi olan Yeşilırmak, birbirine yakın
büyüklükte üç ana kolun birleşmesinden doğmuştur (Şekil 1.3). Çekerek Irmağı ve Tokat çayı
birleşince Yeşilırmak başlar (Bütün yağış alanı 36.000 km2), Kelkit Irmağı karışınca büyür. Tokat
Çayı, Sivas İli Suşehri İlçesi’nin güneybatısındaki Köse Dağları’ndan doğar, İl sınırlarına
güneyden girer. Çekerek Irmağı ile
Kayabaşı mevkiinde birleşir. Amasya şehir merkezinde Tersakan Çayı ile Taşova-Erbaa
sınırında ise Kelkit Çayı ile birleşerek büyüyen Yeşilırmak, büyük bir akarsu olarak Canik
Dağları’nı uzun, fakat yer yer genişçe bir boğazdan geçer, daha ileride dar ve derin, suların hızlı
aktığı, bu nedenle kayıkların buradan geriye işleyemedikleri boğazdan geçer. Buradan geçtikten
sonra Çarşamba ovasında yayılır ve Civa burnundan denize dökülür. Yaklaşık olarak 1000 km2
lik bir alan kaplayan bu kıyı ovası, Yeşilırmak’ın binlerce yıl boyunca sürükleyip yığdığı
alüvyonlardan oluşmuş büyük bir deltadır (İzbırak, 2001).
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Yeşilırmak 519 km uzunluğunda olup, İl sınırlarındaki uzunluğu 140 km’dir.
Yeşilırmak’ın yıllık ortalama akım miktarı 55.81 m3/sn dir. Ancak zaman zaman bu ortalamanın
çok üstünde ve altında değerler de ölçülmüştür. Nitekim 14.03.1968 günü 612 m3/sn ile mutlak
maksimum, 15.08.1962 günü ise 0.990 m3/sn ile mutlak minimum değerler ölçülmüştür. Yıl
içerisindeki en yüksek ortalama akım 127.6 m3/sn ile nisan ayında gerçekleşmektedir. Bu aydan
itibaren hızla azalmaya başlayan akım değerleri 13.89 m3/sn ile ağustos ayında en düşük değere
iner. Taşkınlar genellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında gerçekleşir.

Ortalama Akım (m³/sn)

Tokat’ın 35 km doğusunda, Almus İlçesi’nin bulunduğu yerde Yeşilırmak üzerinde
Almus Barajı ve Ataköy Barajı vardır. Ayrıca Çarşamba İlçesi’nin 40 km güneyinde Ayvacık’ta
Hasan Uğurlu Barajı ve onun gerisinde Suat Uğurlu Barajı mevcuttur.
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Şekil 1. 3: Yeşilırmak Nehrinin akış diyagramı (Amasya hidrometri istasyonu, 1961-1974)

Ortalama Akım (m³/sn)

Çekerek Irmağı: 256 kilometre uzunluğu olup, Amasya İl sınırları içinde kalan kısmı 45 km’dir.
Yıllık ortalama akımı 32.96 m3/sn dir (Şekil 1.4). Minimum akım değerine ağustos ayında (5.07
m3/sn), maksimum akım miktarına ise mart ayında (83.62 m3/sn) ulaşmaktadır. Önemli kolları
Çorum ve Efennik Çayları’dır. Çekerek Irmağı üzerinde özellikle Amasya İli’nin taşkınlardan
korunması, enerji üretimi ve sulama amaçlı Süreyyabey Barajı inşa edilmektedir.
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Şekil 1. 4: Çekerek Irmağının akım diyagramı (Kayabaşı hidrometri istasyonu, 1963-1968)
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Tokat Çayı: Yeşilırmak akarsu ağının ana bölümü olarak göz önüne alınan, fakat asıl adı Tokat
Çayı olan akarsu, Zara ile Suşehri arasındaki Köse Dağının batı yamaçlarından doğar,bu çevreden
toplanan bir çok derelerle Tozanlı Suyu oluşur. Bu su dar olmayan bir vadiden geçer, güçlü
Gölköy Çayını alır ve genişçe yerlerden dolaşarak Alemdar Boğazına girer. Burada Almus Barajı
yapılarak gerisinde 32 km2 lik bir göl meydana gelmiştir (İzbırak, 2001). Tokat Çayı’nın Almus
Barajındaki kotu 730 metredir. Tokat şehir merkezinden geçerek önce Kazova düzlüğüne ulaşır.
Kazova'yı geçtikten sonra Turhal Ovasına kavuşur. Turhal Ovasına kadar bir çok yan derelerle
beslenen Yeşilırmak, Turhal'da Hotan Çayı ve Gülüt Deresini alarak 30 km uzunluğunda Kızoğlu
Boğazına girer ve buradan sonra Amasya (Geldingen) Ovasına çıkar. Il sınırları içerisinde
anakayasını kalkerlerin oluşturduğu kanyon görünüşlü bir vadi içerisinde akış gösterir. Şahinkaya
mevkiinde dirsek yaparak kuzeye doğru yönelir. Ovasaray yakınlarında Deliçay’ın katıldığı
Tokat Çayı, 3 km ilerde Çekerek Irmağı ile birleşerek Yeşilırmak’ı oluşturur.
Tersakan Çayı: 1925 m yükseklikte Akdağ eteklerinden doğar, Ladik Gölü’nün fazla suyunu
alarak Havza İlçesi’nden geçer. Kendi adıyla alınan Tersakan boğazını geçerek Suluova’ya ulaşır.
Ova içerisinde Gümüşsuyu’nun katılmasıyla güçlenen akarsu buradan itibaren yaklaşık
kuzeybatı-güneydoğu istikametinde akarak Ziyaret Kasabası yakınlarında Yeşilırmak’la birleşir.
Uzunluğu 100 km, Amasya İl sınırları içinde kalan kısmı 41 km. olup şimdiye kadar ölçülmüş
maksimum debisi 317 m3/s, minimum debisi 0.021 m3/s, ortalama debisi 3.96 m3/s dir. Tersakan
Çayı’nın Şeyhsuyu, Gümüşsuyu, Derinöz ve Salhan çayı önemli kollarıdır. Bu kollar üzerinde
Gümüşhacıköy Ovası, Merzifon Ovası ve Suluova yer almaktadır. Ayrıca Derinöz Çayı üzerinde
Derinöz Barajı vardır.
Deliçay: Sakarat Dağının güney yamaçlarından ve deniz seviyesinden yaklaşık 1500 m ler
civarından doğan Deliçay, 50 km lik bir uzunluğa sahiptir. Aydınca Kasabası doğusundan
kaynağını alan akarsu yaklaşık doğu-batı yönünde bir akış göstererek Ovasaray yakınlarında
Tokat Çayına katılır. Sakarak Dağı ve Sarıtaş Dağı arasında oldukça geniş sayılabilecek alüvyal
tabanlı geniş bir vadi içerisinde akış gösterir. Akış gösterdiği vadi tabanında oluşan ve bugün
yoğun biçimde tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alüvyal sahaların sulanmasında önemli bir katkı
sağlamaktadır. Deliçay’ın yıllık ortalama debisi 1.12 m3/sn dir. Akımı yıl içerisinde en yüksek
seviyeye nisan ayında ulaşmakta (2.89 m3/sn), en düşük akım değeri ise Çekerek ve Çorum Çayı
gibi yörenin diğer akarsularında da olduğu gibi ağustos ayında (0.17 m3/sn) gerçekleşmektedir
(Zeybek, 1998). Diğer iki akarsudan farklı olarak akım maksimumunun nisan ayında görülmesi,
bu ayda yağış fazlalığı yanında, havaların ısınması sonucu Sakarat ve Sarıtaş dağlarındaki kar
erimelerinin etkisinden kaynaklanmış olmalıdır.
Çorum Çayı: Çekerek Irmağının büyük kollarından birisini oluşturan Çorum Çayı, Çorum’un
kuzeybatısındaki Köse Dağları’ndan ve yaklaşık 1750 m yükseklikten doğar. Şeyhoğlu Köyü
yakınlarından il sınırlarına giren Çorum Çayı bu sahada Mesozoik formasyonları üzerinde akış
gösterir (Zeybek, 1998). Yaklaşık doğu-batı doğrultusunda Amasya (Geldingen) Ovası’na doğru
ilerleyen akarsu, kuzey ve güneyden karışan çok sayıda derenin yanında Alaca Çayı ve Mecitözü
Çayı’nın sularının da katılmasıyla güçlenir. Toplam uzuhluğu 84 km olan Çorum Çayı’nın
Suluova toplama alanı yaklaşık 4268 km2 yi bulur. Çorum Çayı üzerinde Şeyhoğlu Köyü
yakınlarında kurulmuş olan hidrometri istasyonunda 1962-1990 yılları arasında ölçüm
yapılmıştır. Örnek bir değerlendirme olması açısından, bu devreyi kapsayan 29 yıllık ölçüm
değerleri bir tablo halinde düzenlenmiş ve bu veriler kullanılarak bir akım diyagramı
hazırlanmıştır.

32

Ortalama Akım (m³/sn)
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Şekil 1. 5: Çorum Çayının akım diyagramı (Şeyhoğlu hidrometri istasyonu, 1962-1990)

Tablo ve şeklin incelenmesinde de anlaşılacağı üzere, yıllık ortalama debi miktarı 7,82
m /sn dir. Aylık ortalama akım miktarı ağustos ayında 0.93 m3/sn ile yıl içindeki en düşük değere
inerken, bu aydan itibaren hızla artmaya başlar ve mart ayında 18.14 m3/sn ile en yüksek değere
ulaşır. Yağışlar ve kar erimeleri bu artışın sebepleri arasında sayılabilir.
3

Destek Çayı: Ladik Havzası ile Taşova Havzası’nı ayıran Destek sırtlarından kaynağını alır.
Karaömer Dağı ile Canik dağları arasından akış gösterir. 35 kilometre uzunluğundaki Destek
Çayı Kanlı deresinde doğar Destek boğazından geçerek Çılgıdır’dan Yeşilırmak’a karışır. Çayın
suları toprak su tarafından yapılan kanallarla çevredeki tarım arazilerini sulamak amacı için
kullanılır.Ayrıca Canik dağlarından doğan Cobu Deresi de Destek Çayı’nın önemli
kollarındandır. Ortalama akım miktarı 45 m3/sn olan Destek Çayı’nın, minimum akımı 0,5 m3/sn
ile ağustos ayında görülürken, maksimum akım miktarına nisan ayında (130 m3/sn) ulaşılır.
Akınoğlu Çayı: Sakarat Dağı’nın kuzey yamaçlarından kaynağını alan Akınoğlu Çayı yaklaşık
23 km uzunluğundadır. Direkli Köyü yakınlarında, yaklaşık 1250 m yükseklikten kaynağını alan
akarsu doğu-batı yönünde akarak Akınoğlu Kasabasına kadar gelir. Buradan itibaren
kuzeydoğuya yönelerek Dörtyol yakınlarında Yeşilırmak ile birleşir. Akınoğlu Çayı üst ve orta
çığırlarında genç oluşumlu “V” şekilli vadiler içerisinde akarken, ağız kısmına doğru geniş
alüvyal tabanlı bir vadi içerisinden akmaktadır. Akınoğlu Çayı’nı besleyen bir çok kaynakta
vardır. Bunlardan Akınoğlu Çayı’nın yan kolu olan Değirmendere’yi besleyen bir karstik
kaynağın oluşturduğu ilin en güzel şelalelerinden Baraklı Çağlayanı oluşmuştur (Aylar ve Diğ.
2004).
Gümüşsuyu: İnegöl Dağı’nın doğu yamaçlarından yaklaşık1600 m lerden kaynağını alan
Gümüşsuyu, yaklaşık 65 km uzunluğundadır. Tersakan Çayı’nın ön önemli kolunu oluşturur.
Gümüşhacıköy-Merzifon havzasının sularını toplayan akarsu Eraslan kuzeyinde tersakan çayı ile
birleşir. Büyükdere ve Salman çayları Gümüşsuyu’nun iki önemli koludur. Akışının büyük
bölümünü ovalık alanda gerçekleştiren akarsu fazla derin olmayan küçük vadiler içerisinde
gerçekleştirir. Bilhassa, Gümüşhacıköy ve Merzifon ovalarının sulanmasında önemli bir katkı
sağlamaktadır.
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Amasya İl sınırları içerisinde doğal göl olarak Boraboy Gölü bulunmaktadır. Doğal göller
bakımından zengin olmayan Amasya, suni göller olarak sayılabilecek göletler bakımından
oldukça zengindir. DSİ ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sulama ve taşkınlardan
korunma amacıyla yapılmış bu göletlerin bazılarından rekreasyon alanları olarak da
faydalanılmaktadır.
İl sınırları içerisindeki tek doğal göl Borabay Gölü’dür. Taşova ilçe sınırları içinde yer
alır. İl merkezine 63 km. ve Taşova ilçesine 15 km mesafededir. Amasya-Taşova Karayolu’nun
44. km’den sola ayrılarak ulaşılır. Denizden yüksekliği 1.050 metredir. Set gölleri grubunda
değerlendirilen göl, kuzey yamacındaki bir heyelanın akarsu vadisini tıkaması neticesinde
oluşmuştur. Tabandan su kaynaması olan göl, ayrıca dereden gelen sularla da beslenmektedir. 80
m. genişlik ve 25 m. derinliğe sahip göl, doğu-batı yönünde uzanan bir vadide yer alır. Gölün
etrafında kayın ve sarıçam ağaçları karışık bir orman oluşturur. Alt seviyelerde ise meşeler yer
alır. Gölün güney kıyısı sarp ve dik olup, kuzey kıyısı rekreasyonel kullanım açısından daha
uygundur.
Yedikır Barajı (Yedi Kuğular Kuş Cenneti): Suluova İlçesine 10 km mesafededir. 1979 yılında
inşaatına başlanmış, 1986 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı olup 1.400 ha sulama
alanına sahiptir. Kuşların göç yolu üzerinde olan göl, kış aylarında kuşların doğal yaşam alanıdır.
34 çeşit kuş türü tespit edilmiş olup çevresi mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Kültür Bakanlığı
Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.08.1989 gün ve 489 sayılı kararı
ile 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.
Derinöz Barajı:Suluova İlçesi’nde ki Derinöz çayı üzerinde olup 2003 yılında tamamlanmıştır.
Sulama amaçlı inşa edilmiş olan baraj ile 6.500 ha. alan sulanacaktır.
Gümüşhacıköy (Sarayözü) Barajı:Gümüşhacıköy İlçesi sınırlarında, sulama amaçlı olan
barajdan 3.500 ha alan sulanmaktadır.
Gediksaray Barajı:Göynücek İlçesi Gediksaray - Ayvalıpınar Köyü’nde, sulama amaçlı ve 1200
ha. sulama alanı vardır.
Destek Barajı:Taşova İlçesi Destek Beldesi’nde, sulama amaçlı ve 130 ha sulama alanı vardır.
Uluköy Barajı:Taşova İlçesi sınırlarına, sulama amaçlı ve 1.000 ha sulama alanı vardır.
Doğantepe Göleti:Merkez Doğantepe Köyü’nde, sulama amaçlı olup 400 ha sulama alanına
sahiptir.
Ortaköy Göleti:Merkez Ortaköy Köyü’nde, sulama amaçlı olup 200 ha sulama alanına sahiptir.
İbecik Göleti:Merkez İbecik Köyü’nde, sulama amaçlı olup 108 ha sulama alanına sahiptir.
Bayırlı Göleti: Suluova İlçesi Bayırlı Köyü’nde, sulama amaçlı ve 85 ha sulama alanı vardır.
Sarıbuğday Göleti: Merzifon İlçesi Sarıbuğday Köyü’nde, sulama amaçlı ve 90 ha. sulama alanı
vardır.
Paşa Göleti: Merzifon İlçesi Hırka Köyü’nde, sulama amaçlı ve 350 ha. sulama alanı vardır.
Yakacık Göleti: Merzifon Yakacık Köyü’nde, sulama amaçlı ve 240 ha. sulama alanı vardır.
Ayvalı Göleti: Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Merkezinde, sulama amaçlı ve 90 ha sulama alanı
vardır.
İmirler Göleti: Gümüşhacıköy İlçesi İmirler Köyü’nde, sulama amaçlı ve 300 ha sulama alanı
vardır.
Çitli Göleti: Gümüşhacıköy İlçesi Çitli Köyü’nde, sulama amaçlı ve 710 ha. sulama alanı vardır.
Yeniköy Göleti: Hamamözü İlçesi Yeniköy’de, sulama amaçlı 350 ha. sulama alanı vardır.
Kızgüldüren Göleti: Taşova Kızgüldüren Köyü’nde, sulama amaçlı ve 25 ha. sulama alanı
vardır.
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Amasya ilindeki tüm akarsu havzalarında bulunan alüvyon sahalar yeraltı suları için
rezervuar olabilme potansiyeline sahiptir. Akarsu havzalarındaki alüvyonlarla yatay veya düşey
dokanağa sahip porozite ve permeabiliteleri yüksek jeolojik birimler de (Mesozoyik yaşlı
Kireçtaşları gibi), yeraltı suları açısından rezervuar olabilme özelliklerine sahiptirler. Bölgedeki
jeolojik birimlerin yapısal özellikleri ve tektonizma sonucu oluşan fay zonlarının varlığı, bölgede
jeotermal kaynakların oluşmasına da neden olmuştur.
Ova Adı

İşletme Rezervi (hm³/yıl)

Geldingen Ovası

65

Aydınca Ovası

16,5

Suluova Ovası

10,5

Merzifon-G.Hacıköy Ovası

49
141

Tablo 1. 4: Amasya İlinde ovaların tespit edilmiş yeraltı suyu potansiyelleri (DSİ 73. Şube Müdürlüğü, 2018)

İşletme
Tahsis Edilen su Miktarı (hm³/yıl)
Sanayi
Sulama
Toplam Tahsis
Rezervi İçme-Kullanma
65
24,66
28,28
52,94

Ova Adı
Geldingen Ovası
Aydınca Ovası

16,5

Suluova Ovası

10,5

0,43

49

12,57

Merzifon-G.Hacıköy Ovası
TOPLAM

17,05

17,05

0,25

5,21

5,89

0,14

32,93

45,64

141

121,52

Tablo 1. 5: Amasya İlinde ovalarda tespit edilmiş yeraltı suyu kaynakları potansiyelleri ve tahsis türü ve miktarları
(DSİ 73. Şube Müdürlüğü, 2018)

Kaynak Adı
Kocapınar
Kaynarca
Sağmaca
Yunak
Şarlayuk
Pınarbaşı
Bölgöze
İnderesi
Ulupınar
Ilıpınar
Cami Çeşmesi

Mevkii
Akören Köyü
Alıcık Köyü
Keçi Köyü
A.Kamışlı Köyü
Doluca Köyü
Pınarbaşı Köyü
Pınarbaşı Köyü
Bölgöze Köyü
Çetmi
Keçi Köyü
Keçi Köyü

Formasyon
Alüvyon
Alüvyon
Neojen
Neojen
Neojen
Kalker (Mesozoyik)
Kalker (Mesozoyik)
Kalker (Mesozoyik)
Kalker (Mesozoyik)
Kalker (Mesozoyik)
Paleozoyik

Debi (lt/s)
20
11
18
14
11
27
49
49
21
19
11

Tablo 1. 6: Amasya İlinde yeraltı suyu potansiyeli yüksek olan Merzifon-G.Hacıköy ovaları içerisinde tespit edilen
yeraltı suyu kaynakları mevkii-formasyon-debi bilgileri (DSİ 73.Şunbe Müdürlüğü, 218)
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Ova Adı

İşletme
Rezervi
(hm³/yıl)

YAS
Sul.Koop.

Tahsis Edilen Su Miktarı (hm³/yıl)
BELGELİ
İçmeSanayi
Sulama
Kullanma
-

TOPLAM
TAHSİS

Mecitözü

7,00

6,37

Göynücek

23,00

12,34

3,51

0,00

1,87

17,72

16,5

20,01

1,24

0,00

1,48

22,73

Geldingen

62,50

12,80

7,99

4,33

18,28

43,40

Suluova

10,50

1,72

0,51

0,52

3,08

5,83

Merzifon-G.Hacıköy

49,00

35,74

7,63

0,18

8,92

52,47

Aydınca

6,37

Tablo 1. 7: Amasya İlinde yeraltı suyu potansiyelleri olan kaynakların işletme rezervleri ve kullanım amaçları ile
tahsis miktarları (DSİ 73. Şube Müdürlüğü, 2018)

Yeraltı suyu
Tahsis Edilen Su Miktarı (hm³/yıl)
İşletme
Yeraltı Suyu Kooperatifler Dışı Belgeli İşletmeler
Rezervi
Sulama Koop.
İçme-Kullanma ve
YAS Sulama
(hm³/yıl)
Sanayi Suyu
168,40
88,98
25,91
33,63

Toplam (hm³/yıl)

148,52

Tablo 1. 8: Amasya İlinde yeraltı suyu potansiyelinin kullanım durumu (DSİ 73.Şube Müdürlüğü, 2018)

Amasya jeotermal enerji kaynakları bakımından zengin illerimizden birisidir (Harita 7).
İldeki sıcak su kaynakları yoğun olarak Cumhuriyet döneminde kullanılmaya başlanmıştır.
Ancak, Amasya’daki sıcak suların kullanımı milattan önceki dönemlere kadar uzanır. Bu sıcak
su kaynaklarından Hamamözü kaplıcaları hakkında kesin bilgilerin Selçuklu devri Kılıçarslan’ın
Danişmentlilere 1095 yılında hükmetmesi sonucu Amasya’yı oğullarından Melik Nizamettin
Ergun Şaha devretmesi ve Ergun Şahında bölgeyi Arkut Beyin himayesine bırakması sonucu,
yeryüzüne sızıntı halinde çıkan ile o günün imkânları ölçüsünde bir kaplıca inşa ettirdiği
bilinmektedir. Amasya’daki sıcak su kaynakları daha çok tedavi amaçlı kaplıcalarda ve turistik
tesislerde kullanılmaktadır.
Sahada, jeotermal enerji ile ilgili ilk araştırmalar genellikle sıcaksu kaynaklarının bulunduğu
bölgelere yönelmiştir. Ülkemize yeni enerji kaynakları kazandırmayı amaç edinen bu
araştırmalarla ilgili olarak MTA jeofizik rezistivite ekibi jeotermik enerji yönünden Amasya ili
sıcaksu kaynaklarını da içine alan bir sahayı incelemişlerdir. Bu sahalarda yapılan edütlerin
amacı, jeolektrik parametrelerin sıcaklıkla değişiminden yararlanarak jeotermal akışkanı içeren
rezervuar kayacın durumunu belirlemek ve tektonik yapıyla olan ilişkisini ortaya koymaktır
(Akıncı ve Diğ. 1991).
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Terziköy Sıcak Su Kaynağı : Amasya-Merkez İlçeye bağlı olan Terziköy Kaplıcası, Amasya İl
Merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır. Denizden yüksekliği 640 m. dir. Terziköy Kaplıca
suyunun banyo ve içme kürlerinin romatizma, mide, barsak, idrar yolu rahatsızlıkları, beslenme
bozukluğu gibi hastalıklarda olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Radyoaktif terkipli tuzlar
içeren kaplıca suyu Bikarbonatlı (%80.03 milival), Kalsiyumlu (%50.64 milival), Sodyumlu
(%28.01milival) ve kısmen Karbondioksitli bileşime sahiptir. Fiziko Kimyasal Özelliklerine
bakıldığında Ph:6.67’dir. Toplam Mineralizasyonu 0.7 g/lt. olan kaplıcanın su sıcaklığı 37 ºC dir.
Kaplıca alanı içinde İl Özel İdaresine ait olan 45 yatak kapasiteli bir motel, 72 yatak kapasiteli
otel ve 2 adet bungalov ve yüzme havuzları bulunmaktadır. Amasya Terziköy Termal Turizm
Merkezi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm Merkezi” ilan edilmiştir
(T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).
Gözlek Sıcak Su Kaynağı: Amasya Merkez İlçeye bağlı olan kaplıca alanı, Amasya-Göynücek
yolu üzerindeki Gözlek Köyünde yer almaktadır. Kaplıca suyunun Sağlık Bakanlığınca tespit
edilmiş tedavi özellikleri aşağıda belirtilmiştir: Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde
inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatoid artrit, ankilozan spondilit başta olmak üzere)
kronik dönemlerinde; kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının;
miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi
uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında, mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemlerdeki
seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon
amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres
bozukluklarında ve spor yararlanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir.
Nitel50.64 milival), Sodyumlu (%28.01milival) ve kısmen Karbondioksitli bileşime sahiptir.
Fiziko Kimyasal Özellikler Ph:6.67 Toplam Mineralizasyon 481.592 mg/lt. Sıcaklık 39-40
ºC’dir. Gözlek kaplıca alanında özel bir şirket tarafından işletilmekte olan Amasya Belediyesine
ait tesisler bulunmaktadır. 17 oda ve 4 apart daireden oluşan tesiste prefabrik üniteler, kapalı ve
açık havuz ile sıra banyoları yer almaktadır. Amasya Gözlek Kaplıcasına Sağlık Bakanlığı’nca
19.04.2005 tarih ve 50 sayı Kaplıca Tesis İşletme İzin Belgesi verilmiştir (T.C.Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2007).
Hamamözü Sıcak Su Kaynağı: Kaplıca alanı Amasya İli, Hamamözü İlçe sınırları içinde,
Hamamözü Vadisinde yer almaktadır. Kaplıca suyunun müzmin ağrılı romatizmal hastalıklara,
sinir sistemi hastalıklarına, beyin çarpması sonucu oluşan felç ile çocuk felci sonrasında, kalpdamar ve tansiyon rahatsızlıklarında, ruhsal bozukluklarda, bel fıtığı veya siyatik sorunlarında,
kadınların adet düzensizliklerinde, hormon düzensizliğinde, cilt ve kepeklenmede ve yaşlılarda
rahatlamada yararlı özellikleri olduğu bilinmektedir. Bikarbonatlı (%80.03 milival), Kalsiyumlu
(%50.64 milival), Sodyumlu (%28.01milival)Karbondioksitli bileşime sahiptir. İzotermal,
hiportenik (6.92 milival/lt), oligometalik (700.9 milival/lt) özelliktedir. Fiziko Kimyasal
Özellikler Ph:6.67 Toplam Mineralizasyon 476.57 mg/lt. Sıcaklık 42.5 ºC’dir. Hamamözü
kaplıca alanında özel bir şirket tarafından işletilmekte olan bir tesis ile kadın ve erkekler için ayrı
bölümleri bulunan Arkutbey Kaplıcası bulunmaktadır. Belediye belgeli olan 138 yatak kapasiteli
tesiste odalarda termal su kullanımı mevcut olup, biri çocuklar için kapalı 2 havuz, özel aile
banyoları, bay ve bayanlar için ayrı kür havuzları, fitness-center, kapalı spor salonu, açık futbol
sahası ve konferans salonu bulunmaktadır. Konaklama kaplıca alanına yakın bulunan özel
pansiyonlarda da yapılabilmektedir (T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).
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1.2.2.4. İlin İklim Durumu ve Doğal Enerji Kaynakları
Bir yörenin kalkınıp gelişebilmesi ve ekonomik yönden beliren bazı sorunlarının çözüme
kavuşturulabilmesi için, iklim koşullarının yakından tanınması çok önemlidir. Bu nedenle
Amasya ilinin iklim özellikleri ve doğal mekanla insan faaliyetleri arasındaki ilişkilerin iklimden
kaynaklanan sorunlarının bilinmesi gerekmektedir (Zeybek, 1998). İlimiz son derece verimli
alüvyal topraklar ile kaplı bir çok ovaya sahiptir. Bu ovaların büyük bir kısmında ise sulama
yapılmakta ve ülke bazında bakıldığında ilimizin ekonomik potansiyelinin son derece yüksek
olduğu görülmektedir.
Amasya’da dağların ve dağlar arasında oluşan depresyonların birbirine paralel ve yaklaşık
doğu-batı yönünde uzanmaları, özellikle atmosferin alt katlarında meydana gelen hava
hareketlerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu dağlık alanlar hava kütlelerinin etkisini
sınırlandırarak, iklim elemanlarının yatay ve dikey yöndeki dağılışlarını kısmen etkilemekte ve
sonuçta yerel farklılıklara sebep olmaktadır. Örneğin, Yeşilırmak vadisinin Amasya şehir
merkezinin bulunduğu kesimde kabaca kuzey-güney yönünde uzanması rüzgârların daha çok bu
vadi boyunca esmesine neden olmaktadır.
Bu bilgiler ışığında Amasya yöresinin iklim özellikleri açıklanırken sahadaki mevcut
meteoroloji istasyonlarının verilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, bazı iklim elemanlarının daha
iyi açıklanması gayesiyle bazı çevre istasyonların verilerinden de istifade edilmiştir.
Yaklaşık 30 yıllık rasat süresi ortalamalarına göre Amasya’da yıllık ortalama sıcaklık 13.5
ºC’dir. Yılın en soğuk ayı 2.4ºC lik ortalama ile ocak ayı iken, en sıcak ay 23.6ºC lik ortalamasıyla
temmuzdur. Buna göre, yıllık sıcaklık farkı yaklaşık 21.2ºC’dir. Kış aylarında (aralık, ocak,
şubat) ortalama sıcaklıkların 0ºC’nin üzerinde olması kış mevsiminin çok sert geçmediğini
göstermektedir.
Amasya’da ilkbahar mevsiminde sıcaklık değerleri hızlı bir artış gösterir. öyle ki mart
ayında 8.4ºC, nisan ayında 13.2ºC olan ortalama sıcaklık mayıs ayında 17.7ºC ye çıkar. Yaz
mevsimi üç ay ve sıcak geçmektedir. Yaz mevsiminde ortalama sıcaklıklar 20ºC’nin üzerindedir
ve birbirine yakın değerler gösterir. Amasya’da en sıcak ay 23.6ºC’lik ortalamasıyla temmuzdur.
Temmuz ayını 23.4ºC ile ağustos ve 21.4ºC ile haziran ayı takip eder. Bu arada 19.5ºC ile eylül
ayı da yaz mevsimi içerisinde değerlendirilebilir.
Sonbahar mevsiminde sıcaklık değerleri kademeli olarak azalır. Ekim ayı (14.4ºC) tipik
sonbahar ayı durumundadır. Kasım ayı 8.6ºC’lik ortalama sıcaklığı ile soğuk günlerin
görülebileceği izlenimini vermektedir.
Sıcaklığın yıl içindeki gidişinin daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi için Amasya’nın
aylık sıcaklık ortalamalarından yararlanılarak bir termik rejim diyagramı hazırlanmıştır (Şekil
1.6). Bu diyagramın incelendiğinde, sıcaklık diyagramı ocak ayından temmuz ayına kadar
düzenli bir çıkış ve temmuzdan ocak ayına kadar düzenli bir iniş şeklinde basit bir seyir gösterir.
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Şekil 1. 6: Amasya'da aylık ortalama sıcaklıkların yıl içeriisndeki seyri (www.mgm.gov.tr)

Amasya’da sıcaklığın il içerisindeki dağılışı üzerinde topografyanın büyük etkisi kendini
göstermektedir. Örneğin, kışın ovalık alanlar ile dağlık alanların etek kısımlarında ortalama
sıcaklıklar yaklaşık 2ºC’den daha fazladır. Ancak dağlık alanların üst seviyelerine doğru sıcaklık
değerleri hızla düşmekte ve 1000 m yükseltilerin üzerinde ortalama sıcaklıklar 0.0ºC civarı ve
altındadır. Yaz döneminde ise Amasya ve çevresi oldukça sıcak geçmektedir. Amasya şehir
merkezinin de dahil olduğu alçak kesimlerde ortalama sıcaklık 22ºC’nin üzerindedir. Çevredeki
dağlık alanlara doğru çıkıldıkça bu değer düşmekte ve 1500 m ler civarında 18ºC’nin altına
inmektedir. Böylece, nispeten serin yerler dağlık alanların yüksek kesimleriyle sınırlı kalırken,
ilin yarısından daha fazlasında sıcaklık ortalamasının 20ºC’den fazla olduğu görülür.
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55,9

463,7

Tablo 1. 9: Amasya İlinin 1961-2019 yılları arasındaki meteorolojik verileri (www.mgm.gov.tr)
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Harita 1. 6: Amasya'nın sıcaklık dağılım haritası (Amasya Orman Bölge Müdürlüğü)

Bütün bu sıcaklık özellikleriyle Amasya ve çevresi, düzenli donlarıyla kış mevsiminin
nispeten kısa ve çok soğuk geçmediği, yaz aylarının sıcak geçtiği, ekstrem aylarının ocak ve
temmuza rastladığı görülür. Ekstrem ayların ocak ve temmuza rastlaması aynı zamanda termik
karasallığın bir ifadesi olmalıdır. Yıllık sıcaklık farkının 21.2ºC gibi yüksek sayılabilecek bir
değer göstermesi, geçiş mevsimlerinin belirgin olmaması, aylak ortalamaların yıl içinde bir çıkış
ve bir inişli basit bir seyir göstermesi gibi özellikleri ile Amasya ve çevresi orta kuşağın Karasal
Termik Rejim Tipi’ne dahil edilebilir.
1.2.2.4.1. Rüzgâr Özellikleri
Amasya ve çevresinde yıllık ortalamada en fazla kuzey sektörlü rüzgârların ( N, NW, NE)
estiği anlaşılmaktadır. Yıllık ortalamada kuzey sektörlü rüzgarları, birbirine yaklaşık değerlerle
doğu ve batı sektörlü rüzgarlar takip etmekte, güney sektörlü rüzgarların ise oldukça seyrek
olduğu görülmektedir. Farklı sekiz yönden esen rüzgarların, yıllık ortalamada en yüksek değerini
%25.2 ile kuzey yönlü rüzgarlar oluşturmakta, kuzeybatıdan esen rüzgarlar %24.4’lük bir payla
onu takip etmektedir. En düşük frekans ise %2.3 ile batı rüzgârlarında görülmektedir.
Amasya yöresinde kış mevsiminde güney sektörlü rüzgârların, yaz devresine göre fazla
esmesi, bu mevsimde saha üzerindeki ortalamada yüksek basınç şartlarının hâkimiyeti ile
ilgilidir. Yine bu mevsimde kuzeybatı yönlü rüzgarların sıklığı, orta enlem gezici alçak basınç
sistemleri hava akımlarının bu yönden üstünlüğü ve yöreyi etkilemesi ile açıklanabilir. Mayıs
ayından itibaren kuzey sektörlü rüzgarlar daha yüksek oranlara erişir. Özellikle de kuzeyden esen
rüzgarlar temmuz ayında maksimumu oluşturacak şekilde, bütün yaz aylarında yüksek oranlarda
eser. Aynı şekilde kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlü rüzgârlarında bu devrede sık estiği dikkati çeker
ve bu durum (kuzey yönlü rüzgârların yüksek oranı), ülkemiz üzerinde hüküm süren genel
atmosfer dolaşım şartlarının doğal bir sonucu olmaktadır.
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Amasya ve çevresinde Fiziki Coğrafya çalışmaları yapan Zeybek (1998) sahada bir takım
yerel rüzgarların varlığından da bahsetmektedir. Yaptığı araştırmalar sonucu Amasya Ovası’nın
kuzeybatısındaki Çavuş Köyü ve güneyindeki Karakaya Köyü’nde yaz-kış kuzeydoğudan
“poyraz” rüzgârının esmekte olduğunu belirlemiştir. Poyrazın, özellikle kış mevsiminde
fırtınalara sebep olduğunu, evlerin çatılarının telle bağlanmasına rağmen, çok güçlü estiği
dönemlerde telleri koparıp, tavanları atabilmekte; ağaç dallarını kırdığından bahsetmektedir.
1.2.2.4.2. Yağış Özellikleri
Amasya’nın yağış özelliklerinin ortaya konulması için Amasya ve çevre meteoroloji
istasyonlarının rasat verilerinden yararlanılmıştır. Bu şekilde elde edilen değerler, çok genel
anlamda da olsa, ortalama yıllık yağışların dağılışında bir fikir vermektedir. Bu değerlerin ve
hazırlanmış yağış dağılış haritasının incelenmesinden şu sonuçlar çıkarılabilir.

Harita 1. 7: Amasya'nın yağış dağılım haritası (www.mgm.gov.tr)

Harita 1.7 incelendiğinde, 500 mm den az yağış alan yerlerin Amasya şehir merkezi
çevresinde, Amasya (Geldingen) Ovası’nda Göynücek, Doğantepe, Suluova, Gümüşhacıköy ve
Merzifon Ovalarının büyük kısmı ile Hamamözü ve Taşova çevresi olduğu görülür. Akdağ ve
Karaömerli dağlarının bulunduğu ilin kuzeydoğu kısmı ise en fazla yağışın düştüğü alanları
oluşturur. Ayrıca, en fazla yağış alan yerleri dağlık kesimlerin oluşturduğu görülür.
İl genelinde en yağışlı ayları nisan ve mayıs ayları oluşturmaktadır. Bütün istasyonlarda
haziran ayından itibaren yağış miktarları önemli ölçüde azalmakta ve minimum değerlere ağustos
ayında ulaşılmaktadır. Sonbahar aylarından itibaren kış aylarına doğru yağış miktarları tekrar
artmaktadır.
Yıllık ortalama yağış miktarının mevsimlere dağılışına bakıldığında, Amasya’da ilkbahar
yağışlarının en büyük orana sahip olduğu dikkati çeker. İlkbahar yağışlarını kış yağışları
izlemektedir. En az yağış ise yaz mevsiminde görülmektedir. Amasya ve çevresi, bu yağış rejimi
özellikleriyle Koçman (1993) tarafından belirlenen yağış rejim tiplerinden “İç Anadolu Karasal
Geçiş Tipi” içerisinde düşünülebilir. Çünkü Koçman tarafından bu yağış rejim tipi için sıralanan
özellikler yani “çok şiddetli olmayan yağış yetersizliği, ekim ayından itibaren yağışlarda görülen
41

artış, yağışın mayıs ayındaki nispi fazlalığı, hazirandan itibaren azalışı ve ağustos minimumu.
vb.” sahaya da uymaktadır.
Amasya ve çevresinde, soğuk devredeki yağışlar zaman zaman kar şeklinde düşmektedir.
Bu yüzden, yörenin yağış özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından, kar yağışları da büyük
önem taşımaktadır. Ayrıca, kar örtüsünün yerde kalma süresi, ışıma olayı (yüksek albedo değeri,
erimeler sırasında ısı tüketimi) dolayısıyla sıcaklık şartları ve toprak ile bitki örtüsü üzerinde de
etkili olmaktadır.
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Şekil 1. 7: Amasya'da yağışların yıl içerisindeki dağılışı (www.mgm.gov.tr)

Amasya’da ortalama olarak 11,1 gün kar yağışlı geçmektedir. Orta Karadeniz
Bölümü’nün kıyı kesiminde yer alan Samsun’da bu değer 5,5 iken, Tokat’ta 11,8 gün ve
Yozgat’ta ise 32,7 gündür.
Yıl içinde, kasım-mart arası devrede kar yağışlı günler görülürken, bu bakımdan
maksimum değerlere ocak ayında ulaşılır. Nisan-arası devrede ise kar yağışları ortalamada
görülmemektedir. Aylık ortalamada görülmeyen, ancak birkaç on yılda bir düştüğü anlaşılan kar
yağışı, nisan ayında çok seyrek belirmekte, yağışlar artık genel olarak yağmur şeklinde
olmaktadır. Kar yağışlı günlerden hareketle, karla örtülü günlerinde kabaca benzer bir gidiş
göstereceği söylenebilir.
Amasya ve çevresinde mayıs-kasım arası devre kurak, yılın diğer yarısı ise nemli
geçmektedir. Kurak devrede temmuz ve ağustos gibi aylar daha kurak geçmektedir. Mayıs-kasım
arasında yaşanan kurak devrede özellikle ovalık alanların çevresindeki köylerde tarım alanlarının
sulanması konusu ortaya çıkmaktadır.

42

1.2.2.4.3. Doğal Enerji Kaynakları:
Amasya İlinde doğal enerji kaynakları olarak rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi ve
güneş enerjisi kaynakları kullanılmaktadır.
Özellikle İlin rüzgar potansiyeli değerlendirilerek birçok noktada rüzgar enerji santrali
kurulmuştur. Amasya İl sınırları dahilindeki rüzgar enerji santralleri; Kayadüzü Enerji Santrali
(75 Mw) ve Amasya Rüzgar Enerji Santrali (42 Mw) halihazırda işletmede olan rüzgar enerji
santralleridir. Bunların dışında yapım ve ruhsat aşamasında olan çok sayıda rüzgar enerji santrali
(yaklaşık 75 Mw) mevcuttur.
Hidroelektrik santrali bakımından Amasya İlinde toplamda 172,52 MW güce sahip 12
adet hidrolektrik santrali mevcuttur. Bunların dışında toplamda yaklaşık 20 MW gücünde 2 adet
hidroelektrik santrali de ön lisans aşamasındadır.
Güneş enerjisi santralleri olarak Amasya İlinde toplamda 0,67 MW gücünde 3 adet güneş
enerjisi santrali mevcuttur.
Amasya İlinde ayrıca elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulmuş halihazırda 1 adet
termik santral, 1 adet doğalgaz santrali bulunmaktadır.
Amasya İlinde jeotermal kaynaklar olmasına rağmen enerji üretebilecek bir jeotermal
enerji santrali bulunmamaktadır.
Amasya İlinin elektrik santrali kurulu gücü 306 MWe ‘dir. Amasya’daki toplam 21 adet
elektrik santrali ile yılda yaklaşık 694 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır.

Resim 1. 1: Amasya İlindeki rüzgar potansiyelinden faydalanılarak yapılmış rüzgar enerji türbinlerinin görünümü

1.2.2.5. İlin Doğal Çevresi (Ekolojisi) ve Tarihi Kültürel Varlıkları
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Amasya coğrafi konumu itibarıyla Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde
yer almaktadır. Karadeniz ve Karasal iklimlerin etkin olduğu bir geçiş kuşağında bulunan
Amasya’nın yeryüzü şekillerinin genel özelliklerini dağlar, vadiler ve ovalar oluşturur. Ortalama
yükseltisi 412 m olan ilde yükselti 160 m ile 2200 m arasında değişir. Coğrafi ve ekolojik
özellikleriyle Türkiye’nin önemli illeri arasında bulunan Amasya, tarih boyunca doğu-batı
kültürlerinin temas halinde olduğu bir bölgede yer almaktadır. Bundan dolayı hem doğal hem de
kültürel özellikler bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir.
Amasya’da sulama amaçlı olarak yapılmış olan Yedikır Barajı (Göleti), aynı zamanda
göçmen kuşların göç yolu üzerinde olması nedeniyle özellikle kış aylarında kuşların yaşam alanı
haline gelmiştir. Çok sayıda kuş türünün yaşam alanı olarak kullandığı bu gölet ve çevresi, 1.
Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.
İl sınırları içerisindeki tek doğal göl olan Borabay Gölü, Taşova ilçe sınırları içinde yer
alır. İl merkezine 63 km. ve Taşova ilçesine 15 km mesafededir. Amasya-Taşova Karayolu’nun
44. km’den sola ayrılarak ulaşılır. Denizden yüksekliği yaklaşık 1.050 metredir. Set gölleri
grubunda değerlendirilen göl, kuzey yamacındaki bir heyelanın akarsu vadisini tıkaması
neticesinde oluşmuştur. Tabandan su kaynaması olan göl, ayrıca dereden gelen sularla da
beslenmektedir. 80 m. genişlik ve 25 m. derinliğe sahip göl, doğu-batı yönünde uzanan bir vadide
yer alır. Gölün etrafında kayın ve sarıçam ağaçları karışık bir orman oluşturur. Alt seviyelerde
ise meşeler yer alır. Gölün güney kıyısı sarp ve dik olup, kuzey kıyısı rekreasyonel kullanım
açısından daha uygundur. Göl, 20132 yılı içerisinde Tabiat Parkı olarak tescil edilmiştir.
Amasya İl merkezi ortasından geçen Yeşilırmak nehri kıyısı boyunca mevcut tarihi
yapılar ve sarp kayalıklardaki tarihi yapılar (kaya mezarlıkları) kentin turizm açısından önemli
özelliklerindendir. Kentin kuzeyindeki Harşena dağı yamaçlarında yer alan Pontus Kral Kaya
Mezarlıkları, Anadolu’nun en büyük kaya mezarlığı olarak bilinmektedir. Söz konusu tarihi
mezarlıklar, UNESCO Dünya Mirasları Geçici Listesinde yeralır. Yaklaşık 8500 yıllık tarihe
sahip oluşu; Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı gibi önemli
medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması kültür ve turizm açısından kendi ilgi odağı haline
getirmektedir. Osmanlı İmaparatorluğu döneminde çok sayıda devlet adamı ve şahzadenin
yetiştiği kent, “Şahzadeler Şehri” olarak da anılır. Şehir, önemli tarihi olaylara da tanıklık
etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 12 Haziran 1929 tarihinde Amasya’ya gelerek milli
mücadelenin ilk adımlarını bu kentte atmıştır. 22 Haziran 1919 Tarihinde Milli Mücadelenin ilk
yazılı beyannamesi olarak bilinen “Amasya Tamimi” tüm yurda Amasya’dan ilan edilmiştir. Bu
nedenle Amasya, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilk önemli adımın atıldığı yer olarak tarihe
geçmiştir.
1.3. Sosyo Deomgrafik Yapı:
1.3.1. İl Nüfusu Yaş Dağılımı
Türkiye’nin az nüfuslu illerinden biri olan Amasya, TR83 Bölgesi’nin de en küçük ili
konumundadır.
Amasya İli nüfusu 2020 yılı itibariyle (adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanı-TÜİK)
335.494’lük nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık illeri arasında 57.sıradadır.
İlin genel nüfusu son yıllarda düşüş eğiliminde olmakla birlikte nüfus yoğunluğu olarak
59 kişi/km² olduğu tespit edilmiştir (www.tuik.gov.tr).
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2000-2020 Yılları Arasında Amasya İli Nüfus Grafiği
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Şekil 1. 8: Amasya İli 2000-2020 yılları arasındaki nüfus değişim grafiği (www.tuik.gov.tr)

Amasya İli 2007-2020 Yılları Arasındaki Nüfus Yoğunluğu
(kişi/km²) Grafiği
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Şekil 1. 9: Amasya ili 2007-2020 yılları arasındaki nüfus yoğunluğu grafiği (www.tuik.gov.tr)

İlde kadın-erkek nüfusun yaşlara göre dağılımı arasında önemli farklılıklar
bulunmamaktadır. 65 yaş üzeri nüfusta fizyolojik etmelerin de etkisiyle kadın nüfusun erkek
nüfustan fazla olduğu görülmektedir. Yaş dağılımı incelendiğinde ise 55 yaş ve sonrasına kadar
nüfusun yaş grupları büyüklükleri arasında önemli farklılıklar olmadığı görülmektedir.
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Amasya İli 2007-2020 Yılları Arası Nüfus Artış Hızları (%)
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Şekil 1. 10: Amasya İli 2007-2020 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği (www.tuik.gov.tr)

Şekil 1. 11: Amasya İli ve Türkiye'nin nüfus piramitleri (www.tuik.gov.tr)

Nüfusun yapısını gösteren il nüfus piramidi Türkiye nüfus piramidi ile kıyaslandığında
Türkiye nüfus piramidinin tabanının daha geniş olduğu görülmektedir. Bu farkın nedeni ise
Türkiye’de nüfus artış hızının daha yüksek olmasıdır. Ayrıca Amasya’da 0-14 yaş grubu oranının
(yüzde 19,8) Türkiye oranından (yüzde 24,2) daha az ve 65+ üstü grubun oranının (yüzde 13,3)
ise Türkiye ortalamasından (yüzde 7,9) daha fazla olduğu fark edilmektedir. Amasya İlinde
Türkiye’ye kıyasla yaşlı nüfusun fala oluşu,afetlerdeki incinebilir grupların da Amasya İlinde
Türkiye’ye oranla daha fazla olabileceği anlamı taşımaktadır.
1.3.2. Nüfusun Yaşlara Göre Dağılımı ve Yaşlanma
65 yaş üzeri nüfusun önemli paya sahip olduğu ilde yapılan nüfus projeksiyonları da bu
oranın önümüzdeki dönemde artacağını göstermektedir. Bununla birlikte yaş bağımlılık
oranlarının incelenmesi ilde yapılacak sosyal ve ekonomik planlamalar için önem taşımaktadır.
Yaş bağımlılık oranının küçük olması ekonomik değer üretme potansiyeli olan nüfusun
çokluğunu, oranın % 50 olması çalışma çağındaki 1 kişinin, 1 çocuk veya yaşlıyı çalışarak
desteklediği bir dengenin varlığını göstermektedir. 1990 yılından günümüze toplam yaş
bağımlılık oranının önemli derecede düşerek ilde yüzde 50,6 düzeyine gelerek denge durumunda
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olduğu görülmektedir. Yaşlı nüfus sayısı ve bağımlılık oranı artarken, 0-14 yaş bağımlılıklarında
önemli düşüşler görülmektedir. Demografik trendlerin bu şekilde devam etmesiyle yaşlı nüfus
oranı artarken genç nüfus azalacaktır. Nüfusun bu yapısı sosyal ve ekonomik hayatı da
etkilemektedir. İşgücünün oransal olarak azalmasıyla bakmakla yükümlü oldukları nüfus
artmakta, bu da ekonomik bağımlılığı artırmaktadır.
YER

Yaşlılık Bağımlılık
Oranı (%)
(65+ Yaş)
23,1

Toplam Yaş Bağımlılık Oranı
(%)

Amasya

Çocuk Bağımlılık
Oranı (%)
(0-14 Yaş)
27,5

TÜRKİYE

33,7

14,1

47,7

50,6

Tablo 1. 10: 2020 yılına ögre Amasya ve Türkiye'deki yaş bağımlılık oranları (www.tuik.gov.tr)

1.3.3. Nüfusun Mekânsal Dağılımı
Nüfusun mekansal dağılımına bakıldığında 2000 yılından bu yana il ve ilçe merkezi
nüfuslarının arttığı ancak bu artışın 2010 yılından itibaren düşük düzeylerde yaşandığı
görülmektedir.
İlçeler
Göynücek

10.033

Nüfus Artış Hızı (Binde)
-17,2

22.764

-27,6

3.680

-32,6

147.266

-23,9

Merzifon

73.849

21,5

Suluova

47.314

14,2

Taşova

30.358

-1,5

Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merkez

Nüfus

Tablo 1. 11: Amasya İli ve ilçelerinin 2020 yılı itibariyle nüfusları ve nüfus artış oranları (www.tuik.gov.tr)

1.3.2. Göç Hareketleri ve İncinebilir Nüfus
Nüfusun hareketliliği ve yapısını etkileyen çok önemli bir faktör de göçtür. Göçler iç göç,
dış göç, kısa ve uzun süreli göçler şeklinde gerçekleşebilmektedir. Tüm bölge için çok önemli bir
olgu olan göç, Amasya’dan il dışındaki iş, eğitim ve sosyal olanakların daha gelişmiş olduğu
şehirlere doğru yaşanmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi
(ADNKS) “adrese kayıtlı olunan yer” veri setine göre ülke içinde Amasya nüfusuna kayıtlı
646.069 kişi bulunmaktadır. Bunların %40,92’si Amasya’da, geri kalan %60’ının yarısı İstanbul
İlinde, diğer yarısı ise ülkenin diğer illerinde ikamet etmektedir.
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Şekil 1. 12: Amasya İlinin 2008-2020 yılları arasındaki net göç hızı (binde) grafiği (www.tuik.gov.tr)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre Amasya iline Yurt dışından 2016
yılından itibaren gelen göç toplamı 5840 kişidir.

2016-2019 Yılları Arasında Amasya'ya Yurt dışından Gelen
Göç Sayıları
2500
2332
2000

1500

1403
1248

1000
857
500

0
2016

2017

2018

2019

Şekil 1. 13: Yurt dışından Amasya iline 206-2019 yılları arasında gelen göç miktarları (www.tuik.gov.tr)

Cinsiyet ve yaş grubuna göre göçün alınan ve verilen göçün dağılımına bakıldığında göç
en çok 20-24 yaş grubunda, kadınlarda erkeklerden daha yüksek bir sayıda, sonrasında ise 15-19
yaş grubunda, yine kadınlarda erkeklerden daha yüksek bir sayıda görülmektedir. Bu yaş grupları
alınan ve verilen göçte eğitim ve çalışma hayatı için gelenlerin ve gidenlerin önemli olduğunu
göstermektedir.
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50-54 yaş grubuna kadar her yaş grubu için verilen göç alınan göçten fazla durumdadır
ve net göç hızı negatiftir. Ancak, iki grup arasındaki fark 30 yaş sonrasında önemli oranda
azalmakta; alınan göç 50 yaş sonrasında verilen göçü az da olsa geçmektedir.
İş olanaklarının daha gelişmiş olduğu sanayi ve ticaret merkezleri olan Ankara ve İstanbul
en çok göç verilen illerdir. Diğer taraftan TR83 Bölgesi illeri arasında göçle sık karşılaşıldığı
görülmektedir.
Eğitim durumuna göre göç istatistikleri lise mezunlarının en çok il dışına çıkan ve aynı
zamanda gelen grup olduğunu göstermektedir. İlköğretim ve ilkokul mezunları beraber
düşünüldüğünde, ikinci hareketliliği yüksek gruptur. Alınan göçte ikinci sırada ise yüksek okul
mezunları bulunmaktadır.
Göç verileri incelendiğinde göç ile önemli bir nüfusun bölge dışına çıktığı görülmektedir.
Bu durumun nedenleriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri olan “İllerin
Gelişmişlik Sıralaması Üzerine Nüfus Verileri ile Yaklaşımlar” (2009) ile illerin yeterlilik
düzeyi1, çekim düzeyi 2 ve gelişmişlik düzeyleri3 hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular bölge
illerinde yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının beklenen düzeyde
karşılanmaması ile çekim düzeyi yüksek illere doğru göç yaşandığını desteklemektedir (Kabalcı
vd., 2009).
2011 yılında yapılan Nüfus ve Konut Araştırması da Türkiye genelinde göç eden nüfus
içerisinde en büyük payın hane halkındaki fertlerden birine bağımlı göç (yüzde 41,5) olduğunu
arkasından ise eğitim (yüzde 22,6) ve iş aramak/bulmak (yüzde 12,2) olduğunu göstermektedir.
İlçeler arasındaki farklılaşmalara bakıldığında Amasya’nın tüm ilçelerinin net göç hızının
negatif olduğu, en fazla göçle nüfus kaybeden ilçelerin ise Göynücek ve Hamamözü olduğu
görülmektedir.
Amasya’da kırsal alanlardan il merkezine yönelik olarak göç yaşanmaktadır. Göçle
gelenlerin yoğunlaştığı mahalleler Şeycui, Hızırpaşa ve Hacılar Meydanı mahalleleridir. 55 evler,
Beyazıtpaşa ve Akbilek mahalleleri ise eski yerleşim yerleridir ve doğal sınırlarına ulaştıkları
için genişleyememektedir. Göç alan mahallelerde altyapı ve çevre düzenleme sorunları
bulunmaktadır. Özellikle altyapı bakımından sorunların oluşu, muhtemel su baskını olaylarına
karşı belirli noktalardaki altyapıların revize edilerek/onarılarak rehabilite edilmesi
gerekmektedir.
Amasya fazla göç alan bir il olmamakla beraber, kırsal alan ve ilçelerden il merkezine
yönelik göç görülmektedir. Göçle gelen nüfus içerisinde kırsal alanlardan gelenlerin istihdam
piyasasına girme konusunda zorluk çekmeleri ile yoksullukla da karşılaşabildikleri
görülmektedir. Göç istatistiklerine girmeyen ancak her sene düzenli olarak bir başka göç türü
mevsimlik işçilerdir. Yazın tarımda çalışmak için genellikle Doğu ve Güneydoğu’dan gelen
kişiler ilde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Mevsimlik işçiler barınma, sağlık ve
eğitim alanında önemli sorunlar yaşamaktadırlar.
Amasya ilinde ağırlıkla Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar göze çarpmaktadır. Sığınmacıların
genellikle Şeycui, Dere, Çamlık, Yüzevler, Hacı İlyas mahallelerinde yaşadıkları gözlenmiştir.
Sığınmacıların yaşadığı önemli toplumsal sorunlar bulunmaktadır. Bunlar arasında; çalışma
konusunda yaşanılan sıkıntılar (düşük ücret, sigortasız çalışma vb.), barınma sorunları, kültürel
uyum sorunları, kendi aralarında grup olarak hareket edilmesi, yeteri derecede Türkçe
bilinmemesi, çocuk eğitiminde yaşanılan sorunlar olarak sıralanabilir.
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1.4. Ekonomik Yapı:
Amasya ili ekonomisinde tarım ilk sırada yer almakta olup, 2019 yılı Amasya İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 28.087 çiftçi ailesinden 122.011 kişi bu sektörden geçimini
sağlamaktadır. 2018 yılı Bitkisel ve Hayvansal Üretimin parasal değeri 3.695.394.000 TL’dir.
İlin toplam yüzölçümünün % 44,7’si yani yaklaşık 255.000 hektarı tarım alanlarıdır.
Tarım alanının % 63,1’i kuru tarım alanları,% 36,9’u sulu tarım alanıdır.
Amasya İlinin GSYH verileri Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre
12.068.708.000,00TL’dir. 2014-2019 yılları arasındaki GSYH değerleri aşağıdaki grafikte
verilmiştir.

Amasya İlinin 2014-2019 Yılları Arasındaki GSYH(bin TL)
Değerleri
14,000,000

12,068,708

12,000,000

10,356,826
9,105,283

10,000,000
7,939,195
7,037,740

8,000,000
5,909,785
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Şekil 1.14: Amasya İlinin 2014-2019 yılları arasındaki GYSH değerleri (www.tuik.gov.tr)

Tarım ürünlerinin alım satımına dayanan il ticareti, en çok İstanbul, Ankara, Antalya,
Mersin ve Samsun illeri ile yapılmaktadır. İlde hayvancılık ticaretinin de önemli bir yeri
bulunmaktadır. Ayrıca süt ve besi amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık Amasya
ekonomisinde önemli bir yer tutar. Son dönemlerde hayvancılık ve kanatlı hayvancılık sektörüne
yapılan yatırımların artmasıyla yumurta üretimi bakımından Türkiye yumurta üretiminin
%2,5’ini karşılayabilecek duruma gelmiştir. Suluova ilçesinde kurulan Organize Besi Bölgesi,
Amasya’daki hayvancılık sektörünün gelişmesine, Merzifon’daki Organize Sanayi Bölgesi il
ticaretinin gelişmesine ve il ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır .
1.4.1.İlin Genel Ekonomik Yapısı:
Amasya İlinde yurtdışına başlıca ihraç ürünleri un, maya, mutfak eşyası, tekstil ürünleri
ve orman ürünleri olarak sayılabilir. İlin en önemli gelir kaynaklarından tarım ve hayvancılık için
Suluova ilçesi, Sanayileşme için Merzifon ilçesi Amasya’nın gelişmesinde 2 önemli ilçe
konumundadır. Amasya ile çevre illerden Çorum, Samsun, Tokat, Yozgat ve Sinop ile GSYH
bakımından karşılaştırıldığında karşılaştırıldığında 5. Sırada yer alır.
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GSYH Bakımından 2019 Yılı İtibariyle Amasya İlinin Çevre İllere
Göre Durumu (bin TL)
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Şekil 1.15: Amasya İlinin 2019 yılı itibariyle GYSH bakımından çevre illere göre durumu (www.tuik.gov.tr)

1.4.2. Ekonomik Faaliyet Sektörleri:
İlin ekonomik anlamdaki temel sektör alanları: tarım, hayvancılık ve sanayi sektörü ile
turizm sektörü gösterilebilir.
TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 2019 yılına göre GSYH değeri 4.320.191.227.000,00₺
olup Amasya İli bu değerin %0,2’si kadardır.
Amasya İli ekonomik büyüme potansiyelinin önemli noktası olarak görülen ve
sanayileşme adına gelişmekte olan ilçeler arasında yer alan Merzifon ilçesinin bölgenin
depremsellik özellikleri de dikkate alındığında, büyük ölçekli depremlerde Organize Sanayi
Bölgelerinin zarar görebilirlik durumlarının değerlendirmesinin önem arz ettiği anlaşılmaktadır.
1.5.İlin Ulaşım ve Altyapı Durumu:
1.5.1.Karayolu Ağı:
Amasya, komşu illerden Samsun, Çorum ve Tokat'a Devlet yolu ile bağlıdır. Transit karayolu
güzergahı 100-17,100-18 ve 100-19 kontrol kesim no'lu devlet yolu (Avrupa - İran Uluslararası
Transit Karayolu) üzerinde yer almaktadır. İl genelinde yolu bulunmayan yerleşim merkezi
olmadığı gibi köy yollarının da %90'ı asfalttır. Yaz-kış ulaşım sorunu yoktur.
Amasya Otobüs Terminaline günlük ortalama 140 şehirlerarası otobüs girip çıkmaktadır.
Amasya ile komşu iller Samsun ve Çorum arasında her saat araç bulmak mümkündür.
Amasya İl Özel İdaresi 2017 yılı verilerine göre Amasya İlinde toplamda 2737 km köy
yolu üzerinde asfaltlama, stabilize ve tesviye işlemleri yapılmıştır.

51

Yol Tanımı

Yol Cinsi- Anayol (km)
Asfalt

Amasya-Merkez İlçe

420

Stabilize
315

Tesviye
103

Toplam

Merzifon

191

181

41

413

Suluova

151

107

6

264

Gümüşhacıköy

149

127

29

305

Taşova

283

297

34

614

Göynücek

134

73

22

229

Hamamözü

34

21

19

74

TOPLAM

1362

1121

254

2737

838

Tablo 1. 12: Amasya İlinde İl Özel İdaresince 2017 yılında gerçekleştirilmiş yol hizmetleri detayı (Amasya İl Özel
İdaresi, 2017)

1.5.2. İldeki Diğer Ulaşım Çeşitleri ve Erişim
Amasya, Sivas-Samsun demiryolu üzerinde Sivas'a 261 km. Samsun'a ise 130 km.
uzaklıktadır. İl hudutları içerisinde 2 gar (Amasya-Hacıbayram) ve 6 istasyon (Kızılca, Kayabaşı,
Eryatağı, Boğazköy, Suluova, Hacıbayram) bulunmaktadır.
İlimiz Merzifon ilçesinde AMASYA MERZİFON HAVAALANI bulunmaktadır.
Havaalanı Amasya şehir merkezine 46 km uzaklıktadır.
Türk Hava Yollarının İstanbul-Amasya Merzifon hattında 20 Haziran 2008 tarihinde
başlayan uçuşları; haftanın her günü karşılıklı olarak yapılmaktadır. Ayrıca, İlimize 130 km
uzaklıktaki Samsun ilinden de hava ulaşımı sağlanmaktadır.
1.5.3.Ana Yaşam Hatları
1.5.3.1. Su Şebekelerinin Durumu
Amasya İl genelinde 2018 yılı TÜİK verilerine göre İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi
ile hizmet verilen Belediye nüfusunun toplam Belediye nüfusuna oranı %99’dur.
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılı Çevre Durum
Raporuna göre Amasya İl merkezinde Amasya Belediyesi içme suyu ihtiyacını Akdağ su
kaynaklarının yanı sıra şehir içindeki kuyulardan karşılamaktadır. Amasya İli Merkez ilçesi için
Devlet Su İşlerince hazırlanan planlama raporuna göre Merkez ilçesine Akdağ kaynağından
gelen ortalama 235 lt/s debi, merkez ilçenin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılamaktadır. Akdağ
kaynağının her ay aynı debiyi vermemesi nedeniyle İlçe Merkezinin su ihtiyacı bu nedenle
kuyulardan desteklenmektedir. İlçe Merkezi içerisindeki nüfusun tamamına içme suyu temini
sağlanabilmektedir.
Merzifon ilçesinde ise içme suyu temini, 15 adet su sondajı kuyusu ile ve Muşruf deresi
ve Şırgayıp kaynaklarından cazibesiyle gelen sularla sağlanabilmektedir. Yeraltından elektrik
enerjisi kullanılmak suretiyle depolara basılan su miktarı, toplam şebekeye verilen su miktarının
yaklaşık %81’ini oluşturmaktadır. İlçe şebeke hattına verilen toplam su debisi 202 lt/s’dir. Bu
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debinin yaklaşık 162 lt/s’si yeraltı suyundan, 40 lt/s’si kaynak sularından temin edilmektedir.
Merzifon ilçesinin tamamına içme ve kullanma suyu temini sağlanabilmektedir.
Suluova ilçesinin tamamı da Belediye içme ve kullanma suyu şebekelerinden
yararlanabilmektedir. İçme suyu arıtma tesisi bulunmamaktadır.
Taşova ilçesinin içme ve kullanma suyu temininin tamamı kaynak sularından
sağlanabilmektedir. İçme suyu arıtma tesisi bulunmamaktadır.
Hamamözü ilçesinin içme ve kullanma suyu temini iki adet kaynaktan
sağlanabilmektedir. Kaçak ve kayıplar haricinde ilçenin tamamına mevcut kaynaklardan alınan
sular ile içme ve kullanma suları temin edilebilmektedir. İçme suyu arıtma tesisi
bulunmamaktadır.
Ziyaret Beldesi ise, Amasya Belediyesinin İlçe Merkezi için Akdağ kaynağından almış
olduğu içme ve kullanma suyu şebekesinden faydalanmaktadır. İçme suyu arıtma tesisi
bulunmamaktadır.
1.5.3.2.Elektrik Altyapısının Durumu:
Amasya İlinde TÜİK verilerine göre 2018 yılı itibariyle kişi başına düşen toplam elektrik
tüketimi 1.892 kWh’dır. YEDAŞ Amasya Bölge Müdürlüğü verilerine göre 7 ilçe, 1 belde, 372
köyün tamamında kesintisiz hizmet verilebilmektedir.
Trafo Merkezi
Amasya TM 154 kV
Kayabaşı TM 380 kV
Merzifon TM 154 kV
Erbaa TM 154 kV
Yenidere TM 154 kV
Toplam Kurulu Güç
Puant Güç

Güç (MVA)
75 MVA
100MVA
50 MVA
50 MVA
150 MVA
425 MVA
117 MVA

Tablo 1. 13: Amasya YEDAŞ'ın enterkonnekte sistemden enerji aldığı trafo merkezleri ve toplam kurulu güç bilgi
tablosu (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş, 2021)

Amasya İlinde dağıtım şirketine ait toplam trafo sayısı 1404 olup toplam kurulu gücü
277.5 MWA’dır. Üçüncü şahıslara ait toplam 1498 trafo mevcut olup toplam kurulu gücü
328,218 MVA’dır. İl genelinde toplamda 2902 adet trafo ve 605,718 MVA kurulu güç söz
konusudur.
Amasya İlinde toplam yeraltı enerji iletim hattı uzunluğu 1306,5km, toplam hava hattı
uzunluğu 6084,558 km olup toplamda 7391 km hat uzunluğu söz konusudur.
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Abone Grubu
Aydınlatma
Ticarethane
Tarımsal Sulama
Sanayi
Mesken
Diğer
Toplam

Abone Sayısı

Tüketim KWH

1503
33.525
4.300
385
173.802
7.232
220.747

26.182.404,000
161.010.017,200
32.872.758,600
120.900.888,400
214.530.809,100
7.662.421,30
563.159.298,60

Tablo 1. 14: Amasya İl genelinde toplam elektrik abone sayıları ve toplam tüketim değerleri (Yeşilırmak Eletkrik
Dağıtım A.Ş, 2021)

1.5.3.3.Doğalgaz Altyapısının Durumu:
Amasya İlinde 2008 yılından itibaren doğalgaz kullanımı başlamıştır. Merkez ilçe,
Suluova ve Merzifon ilçelerinde konutlarda da doğalgaz kullanımı vardır. Amasya İlçe
Merkezinde doğalgaz ulaşan hane sayısı %91 olmuştur.
İl Merkezinde 22,6km çelik hat, 194 km polietilen hat, 64 km servis hattı ve 8100 adet
servis kutusu ile doğalgaz hizmeti verilmektedir (AKSA -2017).
Konutların yanı sıra sanayi sektöründe de doğal kullanımı mevcuttur. 2017 yılı sonu
itibariyle sadece Amasya Merkez OSB’de doğalgaz kullanımı vardır. Bu nedenle Merkez ilçenin
doğalgaz kullanımının %40’ı konut kullanımı olarak görülmektedir.
1.5.3.4.Haberleşme Altyapısının Durumu:
2017 yılı itibarıyla Amasya ilinde 367 PTT noktası, 15 PTT Bank ve 11 adet PTT matik
bulunmaktadır. Amasya’da Genişbant Abone Sayısı 15 yıl öncesinde hiç yokken 2016’da
256.168'e ulaşmıştır. Daha hızlı ve ekonomik internet bağlantısı için Amasya’da 2003 öncesi 771
kilometre olan fiber optik kablo uzunluğu yine 2017 yılı itibarıyla 1.555 kilometreye olmuştur.
Amasya il merkezi verilerine göre, bakır kablo uzunluğu 2032 kilometre, fiber optik kablo miktarı
1555 kilometredir. Bakır fiber kablo dönüşümü sürmektedir. Ayrıca, 3G alanlarında 4.5 G
sistemine geçiş de, hedefler arasındadır (Türk Telekom Yazılı Mülakat). Amasya ili sınırları
içinde 2017 itibarıyla telefonsuz yerleşim yeri bulunmamaktadır. Amasya il merkezinde şu anda
44432 sabit hat bulunmaktadır. Bunun % 87’si dijital hatlardan oluşmaktadır.
1.5.3.5.Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenajı Altyapısının Durumu:
Amasya ili için 2018 yılı TÜİK verilerine göre atık hizmeti veren belediye nüfusunun
toplam belediye nüfusuna oranı %100 olarak görülmektedir. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet
veren Belediye nüfusunun toplam Belediye nüfusuna oranı ise %99’dur.
Amasya ilçe merkezinin bazı bölümlerinde kanalizasyon ve yağmur suları ayrı sistemler
halinde olmasına rağmen merkeze bağlı mahallelerin bir bölümünde ve ilçelerde birçok
mahallede kanalizasyon ve yağmur suyu drenajları aynı sistem içerisine dahil edildiği
anlaşılmaktadır. Aşırı yağışlara bağlı olarak söz konusu sistemde kent içi taşkınlara sebep
olabilecek bu durumun ayrı sistemler dahilinde planlanması gerekmektedir.
1.5.3.6.Çöp Toplama ve Depolama:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Amasya İli için hazırlamış olduğu 2018 yılı Çevre
Değerlendirme Raporuna göre ilimizde 1 adet düzenli depolama tesisi bulunmaktadır. Merkez
ilçesi Bağlarüstü mevkiinde 67 hektarlık alana 1 adet katı atık düzenli depolama tesisi
kurulmuştur. Tesis Depolama Hücresine proje ömrü boyunca toplam 2.395.000 ton katı atık
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depolanması planlanmaktadır. Olası bir afet anında tesisin zarar görebilirlik durumu ile ilgili
gerekli değerlendirmeler risk analizleri değerlendirmeleri sonucu yapılacaktır.
1.5.3.7.Sanat Yapıları:
Amasya İli genelinde başta ilgili Belediyeler olmak üzere İl Özel İdaresi, Karayolları ve
DSİ gibi kurumlar ulaşım yolları ve dere güzergahları boyunca mevzuatları kapsamında belirli
sanat yapıları imalatları gerçekleştirmektedirler. Amasya İlinin Taşova, Suluova ve Merzifon
ilçeleriyle olan karayolu güzergahları KAF zonuna ait kırık sistemleri içerisinde kalmaktadır.
Benzer şekilde Merzifon-Çorum karayolu güzargahı boyunca da aktif fay kırıkları söz konusudur.
İRAP süreci içerisinde yapılacak çalıştaylarda ilgili kurumlardan sanat yapılarına dair sayısal
veriler istenecek ve risk çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.
1.5.3.8.Sosyal Altyapı:
İlimiz sınırları dahilinde 7 adet devlet hastanesi (1 adet eğitim ve araştırma hastanesi, 4
adet ilçe devlet hastanesi, 2 adet ilçe entegre hastanesi) ve toplamda 878 hasta yatak kapasitesi
mevcuttur. İl genelinde ayrıca 3 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 2 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), 45
Aile Sağlık Merkezi bulunur.
İlimizde 2019 yılı TÜİK verilerine göre 120 ilkokul, 103 ortaokul ve 73 ortaöğretim
okulu ile toplamda 296 eğitim ve öğretim kurumu bulunmaktadır. İl genelinin 209 yılı verileri
itibariyle okuma yazma oranı %96,4’tür.
1.6.Şehirleşme ve Yerleşim Altyapısı:
1.6.1. Kentin Gelişim Tarihi ve Planlama Geçmişi:
Amasya şehrinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yerleşimin Hitit
dönemine kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Şehir, M.Ö.281 yılında kurulmuş olan Pontus
Krallığına başkentlik yapmıştır. M.Ö.70’li yıllarda da Roma İmparatorluğuna katılmıştır. M.S.3.
yüzyılda yerleşim önemli bir dini merkez konumuna gelmiştir. Amasya, 4. Yüzyıl sonlarında
Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.
Yerleşim, 712’li yıllarda Arap ordularınca ele geçirilmiş ise de, kısa bir süre sonra Bizans
İmparatorluğu topraklarına dahil edilmiştir. 11. Yüzyıl ortalarına kadar da Bizans İmparatorluğu
hakimiyetinde kalmıştır. Şehir, 11. Yüzyıl ortalarından sonra 1071 Malazgirt Muharebesi
sonrasında Selçuklu hakimiyetine girmiştir. 1175 yılından sonra Anadolu Selçuklu hakimiyetinde
olan Amasya, 1393 yılında Osmanlı Devletine katılmıştır. Osmanlı tarihi boyunca birçok devlet
adamının yetiştiği önlemli bir şehir konumuna gelen Amasya, Osmanlı Devletinin son yıllarında
milli mücadelenin başlatılması noktasında ilk adımı oluşturan şehirdir. 1923 Yılında yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nin idari taksimatı sonucunda Amasya il merkezi olmuştur.
Amasya İli 7 ilçe, 1 belde ve 372 köyden oluşmaktadır. İlin toplam yüzölçümünün %
44,7’si yani yaklaşık 255.000 hektarı tarım alanlarıdır. Tarım alanının % 63,1’i kuru tarım
alanları,% 36,9’u sulu tarım alanıdır. Amasya İli, 5.701 km² yüzölçümü ile Türkiye
yüzölçümünün %0,72’si kadardır. 5.702 km²’lik yüzölçümü ile 81 il içerisinde yüz ölçüm
büyüklüğü bakımından 60.sıradadır. Amasya İli nüfusu 2020 yılı itibariyle (adrese dayalı nüfus
kayıt sistemi veri tabanı-TÜİK) 335.494’lük nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık illeri arasında
57.sıradadır. 2020 yılı itibariyle Amasya İli nüfus yoğunluğu 59kişi/km²’dir. Bu değerle, nüfus
yoğunluğu bakımından 109kişi/km² olan ülke geneline göre Türkiye ortalamasının altında bir
nüfus yoğunluğuna sahiptir.
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1.6.2.Arazi Kullanımı:
İlin toplam yüzölçümünün % 44,7’si yani yaklaşık 255.000 hektarı tarım alanlarıdır.
Tarım alanının % 63,1’i kuru tarım alanları,% 36,9’u sulu tarım alanıdır.

Arazi Varlığı (Ha)
42483.00

254960.00
220681.00

51576.00

Tarım Arazisi (Kullanılmayan halihazır araziler dahil)

Çayır-Mera Alanı

Orman ve Fundalık

Diğer (Bataklık vb.)

Şekil 1. 16: Amasya İlinin arazi varlığı (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)

Amasya İli için 2017 yılında düzenlenmiş olan Tarım ve Kırsal kalkınma eylem planına
göre 254.960 Ha tarım arazisinin %72,39’u Tarla arazisi olarak kullanılmaktadır.

Tarım Arazilerinin Kullanım Amaçları

10.25%
0.17%

12.66%

1.67%
2.86%
72.39%

Tarla Arazisi

Bağ Bahçe Ziraat Arazisi

Sebze Ziraat Arazisi

Örtü Altı Alan

Nasa Arazisi

Kullanılmayan Alan

Şekil 1. 17: Amasya İlinde Tarım arazilerinin kullanım amaçları (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)
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1.6.3. Yapı Stoku ve Haritalama:
2020 yılı TÜİK verilerine göre 2020 yılı içerisinde Amasya İl genelinde yapı kullanma
izin belgesi almış bina sayısı 326, daire sayısı 2256’dır. 2020 yılı için Türkiye için bu sayı bina
sayısı için 77.679, daire sayısı için 599.889’dur.
Türkiye
Yıllar

Amasya

2015

Bina
sayısı
110.204

Daire
Dayısı
732.948

Yüzölçümü
(m²)
143.105.650

Bina
Sayısı
386

Daire
Sayısı
2471

Yüzölçümü
(m²)
445.517

B.Sayısı
Pay (%)
0,35

D.Sayısı
Pay (%)
0,34

Yüzölçüm
Pay (%)
0,31

2016

111.383

754.174

151.305.780

396

2911

483.075

0,36

0,39

0,32

2017

118.802

833.517

163.356.035

397

3115

537.603

0,33

0,37

0,33

2018

127.117

894.240

174.607.255

601

5052

799.245

0,47

0,56

0,46

2019

94.067

740.470

150.467.763

370

2738

439.983

0,39

0,37

0,29

2020

77.679

599.889

122.013.147

326

2256

357.636

0,42

0,38

0,29

Tablo 1.15: Amasya İli ve Türkiye'de 2015-2020 yılları arasında alınan yapı kullanma izin belgeleri
(www.tuik.gov.tr)

Amasya İl Genelinde 2002-2020 Yılları Arasında Yapı Kullanma
İzin Belgesi Verilen Daire Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
6000
5052

5000
4000
3586
3000
2317

2000
1000

2666

917

1232 1083

1475
800 907

2626

2911
2471

3115

2738
2256

1794
1372

1091

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Şekil 1. 18: Amasya İlinin 2002-2020 yılları arasında yapı kullanma izin belgesi almış daire sayılarının yıllara göre
dağılımı (www.tuik.gov.tr)
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Türkiye'de 2002-2020 Yılları Arasında Yapı Kullanma İzin
Belgesi Verilen Daire Sayılarının Yıllara göre Dağılımı
1000000
900000

894240
833517
777596
754174
740470
732948
726339

800000
700000
600000

599889

556769
556331

500000

469981
429755
357286
326484
295383
249816
164994
162908
161491

400000
300000
200000
100000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Şekil 1. 19: Türkiye'de 2002-2020 yılları arasında yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayılarının yıllara göre
dağılımı (www.tuik.gov.tr)

Amasya İl Genelinde 2002-2020 Yılları Arasında Yapı Kullanma
İzin Belgesi Verilen Bina Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
700
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472
353

385

352

300

284 294

251
200

450

424

400

164

330
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203
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Şekil 1. 20: Amasya İlinin 2002-2020 yılları arasında yapı kullanma izin belgesi almış bina sayılarının yıllara göre
dağılım (www.tuik.gov.tr)
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Türkiye'de 2002-2020 Yılları Arasında Yapı Kullanma İzin
Belgesi Verilen Bina Sayılarının Yıllara göre Dağılımı
140000
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120933
118802
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110204
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4134240792

20000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Şekil 1. 21: Türkiye'de 2002-2020 yılları arasında yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayılarının yıllara göre
dağılımı (www.tuik.gov.tr)

1.6.4.Doğal-Kültürel Varlıklar ve Miras Alanları:
Çevre ve Altyapı Sektörel Eylem Planı’na göre, Amasya ili XIII. yüzyıldan günümüze
kadar birçok medeniyetin egemenliğine girmiş tarihi bir yerleşmedir. Hitit döneminden
başlayarak önemli bir merkez olan Amasya, Pontus Krallığı’na başkentlik yapmış ve Roma ve
Bizans dönemlerinde de önemini sürdürmüştür. Selçuklular, İlhanlılar ve Osmanlı
İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmıştır. Amasya özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden
günümüze kadar gelen birçok cami, medrese, çeşme, türbe, han, hamam, kaleler, surlar,
bedestenler, geleneksel konut dokusu ve tarihi mahalleleri ile somut kültürel mirası açısından
oldukça zengin bir kentimizdir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013, s. 4-6). Bu açıdan
bakıldığında Amasya kent merkezi önemli bir düğüm noktasını oluşturmaktadır. Kent
merkezindeki yapı stoğu oldukça eski olmakla beraber, çevresel faktörlerle birlikte oldukça
yıpranmış durumdadır. Kent imajı açısından özellikle ana caddenin geçtiği güzergahta binaların
dış cephelerinin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu hedef 2011 yılında hazırlanan Amasya Marka
Kent Eylem Planında da belirtilmiş fakat uygulamaya geçirilememiştir (OKA, 2012). Kültürel
miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik
duygularını güçlendiren bir hazinedir. Bu nedenle Amasya il ve ilçelerinde önemli tarihi eserler
ve kültürel miras varlıklarına yönelik mimari koruma ve restorasyon çalışmaları ile afet
risklerinin azaltılmasına yönelik koruma çalışmalarına devam edilmesi oldukça önemlidir.
Amasya merkez ilçesinde yer alan Hatuniye, Sofular ve Nergis mahallerindeki tescilli binaların
aslına uygun olarak restorasyon projelerinin yapılmasına ve bakım ve onarım çalışmalarına hız
verilmelidir. İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023), Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği
Eylem Planı-2020, gibi belgelerde binalardaki enerji performansına vurgu yapılmaktadır. Bu
kapsamda kullanım alanı 20.000 metrekareyi geçen kamu binalarında tüm aydınlatma ve enerji
ihtiyacının yenilenebilir (güneş veya rüzgâr) enerji kaynaklarından kullanılması gerekmektedir.
Bununla beraber Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 performans programında tüm binaların 2023’e
kadar enerji kimlik belgesi alması hedeflenmektedir. Bu nedenle hem meskûn alanlarda hemde
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yeni yapılacak inşaat çalışmalarında binaların enerji verimliliğini arttırmak için gerekli
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
İRAP çalışmaları kapsamında Amasya İlindeki tarihi kültürel miraslarımıza ait yapılara
dair sayısal veriler de ilgili Kurumlardan temin edilecek olup yapılacak risk değerlendirmelerinde
bu yapıların risk durumlarına da değinilecektir.

1.7.Afetsellik ve Afet Yönetimi Uygulamaları:
1.7.1.İldeki Hakim Tehlikeler ve Yaşanan Afetler:
Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı dönemlerini de içerisine alan yaklaşık 60 yıllık dönem içerisinde
7269 Sayılı Kanun kapsamında yapılan tüm çalışmalar geriye dönük olarak Kurumsal arşivde
İRAP süreci kapsamında incelenerek değerlendirilmiş, Amasya İlinin afetsellik öncelikleri ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır.

Amasya İlinde 1960-2021 Yılları Arasında Doğal
Afetlere Yönelik 7269 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan
Jeolojik Etüt Çalışmalarının Sayısal Dağılımları
103

88

58
220

Deprem

Heyelan

Kaya Düşmesi

Su Baskını

Şekil 1. 22: Amasya İli 1960-2020 yılları arasında doğal afetlere yönelik 7269 sayılı Kanun kapsamında yapılan
jeolojik etüt çalışmalarının afet türlerine göre sayısal dağılımı
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Amasya İlinde 1960-2021 Yılları Arasında Doğal Afetlere Yönelik 7269
Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Çalışmalarda (jeolojik etütler, hasar
tespitler) Etkilendiği Tespit Edilen Konut Sayıları

996

1375

672
734

Deprem

Heyelan

Kaya Düşmesi

Su Baskını

Şekil 1. 23: Amasya İli genelinde 1960-2020 yılları arasında doğal afetlere yönelik 7269 sayılı Kanun kapsamında
yapılan çalışmalarda (jeolojik etütler, hasar tespitler) etkilendiği tespit edilen konut sayıları

Amasya İlinde son 60 yılda en fazla inceleme gören ve çalışılmış olan doğal afet türünün
Heyelanlar olduğu görülmektedir. Amasya İlinde çalışmaların yoğunlaştığı ikinci doğal afet
türünün ise Su Baskınları olduğu anlaşılmaktadır. Su baskınlarını, deprem ve kaya düşmelerine
dair çalışmalar izlemektedir.
Amasya İl genelinde doğal afetlerden zarar gören konut sayıları dağılımı incelendiğinde,
Depremlerin daha büyük ölçekte alanları etkilediği ve buna bağlı olarak da diğer afet türlerine
nazaran daha fazla konutu etkilediği anlaşılmaktadır. Depremlerden sonra en fazla konut
etkilemiş olan doğal afet türünün Su Baskınları olduğu görülmektedir. İlin geçmiş afetselliği ile
ilgili bir diğer dikkat çekici nokta, kaya düşmesi olaylarına yönelik saha incelemelerinin sayısının
diğer doğal afet türlerinden az olmasına rağmen kaya düşmesi olaylarının etkilediği konut
sayılarının diğer doğal afetlerin etkilediği konut sayılarına yaklaşmış olmasıdır.
Amasya İlinde konutları en fazla etkilemiş olan doğal afet olan depremlerin İlde
14.08.1996 ve 28.02.1997 tarihlerinde meydana gelen orta büyüklükte iki deprem olduğu;
özellikle 14.08.1996 tarihinde yaşanan 5,4 Mw büyüklüğündeki depremin 28.02.1998 tarihli 4,8
Mw büyüklüğündeki depremden daha fazla üst yapılarda hasarla neden olduğu anlaşılmaktadır.
Her iki depremde hasar gören toplam konut sayısının 1375 olduğu tespit edilmiştir.
İl sınırları dahilinde son yıllarda dikkat çeken bir diğer olay ise kent (konut) yangınlarıdır.
Geriye dönük yapılan arşiv incelemeleri ve güncel çalışmalar dikkate alındığında özellikle son 2
yıl içerisinde konut yangını olaylarının artış gösteriyor oluşu nedeniyle yangın konularına yönelik
ilave önlem ve tedbirlere yönelik inceleme ve değerlendirmelerin yapılmasında fayda
görülmektedir.
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Amasya İli Konut Yangınlarının Yıllara Göre Dağılımı
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Şekil 1. 24: Amasya İl genelinde 2016-2020 yılları arasında meydana gelen konut yangınlarının yıllara göre dağılım
grafiği

1.7.1.1. Duyarlılık ve Tehlike Analizleri:
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde bütünleşik afet risk
haritaları yapımı çalışmaları kapsamında ilin heyelan ve kaya düşmesi duyarlılık analizleri
yapılarak duyarlılık haritaları çıkarılmıştır.
Heyelan duyarlılık analizleri için Amasya İli genelinde toplam 401 adet heyelan sahası
kapalı poligon şeklinde sayısallaştırılarak envanter elde edilmiştir. Envanter haline getirilen
heyelan sahaları GIS ortamında litoloji, eğimi bakı, yükseklik, eğrilik parametreleri kullanılarak
analiz edilmiştir.
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Harita 1. 8: Amasya İli heyelan duyarlılık haritasının ilçe sınırlarıyla birlikte görünümü (Amasya İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)

Amasya İlinde, bütünleşik afet risk haritaları yapımı kapsamında kaya düşmesi duyarlılık
analizleri de yapılmış ve kaya düşmesi duyarlılık haritası oluşturulmuştur.
Kaya düşmesi analizleri için sahada kaya düşmesi kaynak alanların tespiti yapılmış ve
sayısallaştırılmıştır. Bu kapsamda Amasya İli genelinde 172 adet kaya düşmesi kaynak alan tespit
edilmiştir. Analizlerde enerji çizgisi yöntemi için 32,35 ve 38°’nin yanı sıra ilin genel topografik
özellikleri dikkate alınarak 28 ° de dikkate alınmıştır.
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Harita 1. 9: Amasya İli kaya düşmesi duyarlılık haritası (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından
hazırlanmıştır)

1.7.2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Düzeni:
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükümleri gereği 18.12.2013 tarih ve 2885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5703
Sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetmeliği il 03.01.2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmi
gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) esasları
çerçevesinde düzenlenen Amasya İl Afet Müdahale Planı, ildeki afet ve acil durumlara
müdahalenin nasıl, ne şekilde, hangi Kurumlarla işbirliği içerisinde olunacağı, hangi Kurumların
hangi hizmet gruplarından sorumlu olarak afetlerde hizmet vereceği belirtilmiştir. Buna göre
plan; ana çözüm ortağı 26 adet hizmet grubu ve bu hizmet gruplarının müşterek çalışacakları
destek çözüm ortaklarının müdahale organizasyonlarını her bir hizmet grubuna ait alt planlar
vasıtasıyla açıklamaktadır.
Planın işlerliği aynı zamanda Bilgi Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu
sorumlusu olan AADYM’nin (Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi) faaliyetlerine bağlıdır.
AADYM, 7/24 saat çalışma esasına göre görev yapar ve görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezleri Yönetmeliğine göre belirtilmiştir. Bununla birlikte, müdahale organizasyonunda il
düzeyinde 4 temel servis (operasyon, lojistik, bakım, bilgi ve planlama, finans ve idari işler) teşkil
edilmiş olup; servisleri Vali Yardımcıları koordine eder. İl özelinde ise, afet ve acil durum
hallerinde operasyon servisleri kuruluncaya kadar yetkilendirilen Vali Yardımcıları görev alır.
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Standart Operasyon Prosedüründe;
-

AADYM görevlisi ihbarı alır veya 112’den gelen ihbar AADYM görevlisine iletilir.
AADYM Şube Müdürü Bilgilendirilir.
AADYM Şube Müdürü vasıtasıyla İl AFAD Müdürü bilgilendirilir.
İl AFAD Müdürü vasıtasıyla Vali Yardımcısı ve Vali bilgilendirilir.
-Valinin talimatıyla AADYM faaliyete geçer; Amasya İl Afet Müdahale Planına
göre müdahale çalışmaları başlar. Afetin büyüklüğüne göre İAADKK üyeleri
AADYM’ ye çağrılır.
-Afetin türü ve büyüklüğüne göre İAADKK üyelerinin 2. Derece temsilcilikleri de
AADYM’ ye çağrılır.

1.7.3.Afet Risk Azaltma Çalışmaları – Yapısal Önlemler:
1.7.3.1. Deprem:
18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde
yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritasına Göre Amasya İlinde beklenen en büyük yer
ivmesi (50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem yer hareket düzeyi için PGA) değerleri 0,270g
ile 0,740g arasında değişmektedir (tdth.afad.gov.tr).

Harita 1. 10: Türkiye Deprem Tehlike Haritası (https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi)

Amasya İlinde günümüze kadar yaşanmış olan doğal afetler nedeniyle afetzede hak sahibi
olan ailelere toplamda 2382 afet konutu inşaatı yapılmıştır. Bu konutlardan 1295 adedi deprem
nedeniyle konutları yıkık/ağır hasarlı olan konut maliklerinden hak sahibi kabul edilen aileler için
yapılan afet konutudur.
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Çeşitli Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına ait binaların ilgili Kurumlarca incelenerek
depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Bu kapsamda incelenen ve
güçlendirilmesi yapılan binalara dair sayısal veriler İRAP çalıştayları süresince ilgili
Kurum/kuruluşlardan talep edilecek ve risk değerlendirmelerinde söz konusu yapılar da yer
alacaktır.
1.7.3.2. Kütle Hareketleri (Heyelan ve Kaya Düşmeleri):
Amasya İlinde meskun alanların korunmasına yönelik heyelanlara karşı alınmış yapısal
bir önlem bulunmamaktadır. Ancak önlem alınabilmesinin mümkün görülmediği “genel hayata
etkili” durumlarda heyelanın etkilediği alan içerisindeki konut malikleri 7269 sayılı Kanun
kapsamında hak sahibi ilan edilerek Kanun kapsamındaki süreç sonunda hak sahiplerine daha
güvenli alanlarda afet kontları inşa edilmiştir. Günümüğze kadar Amasya İli genelindeki heyelan
ve kaya düşmesi afetlerinin etkilediği tespit edilen toplamda 884 adet (582 adet konut heyelan,
302 konut kaya düşmesi nedeniyle) afet konut inşaatı tamamlanmıştır.
Kaya düşmelerine konu meskun alanlarının korunması için Kuurumsal anlamda Amasya
İlinde bir ıslah çalışmamız bulunmamakta olup, meskun alanlar için “genel hayata etkililik”
kapsamında kaya düşmesi risk altındaki konut malikleri için hak sahipliği işlemleri uygulanarak
daha güvenli bir alanda kendilerine afet konutları inşa edilmiştir. Amasya İl Özel İdaresince
kaya düşmesi riski nedeniyle kaya ıslahı çalışmaları yaptırılmıştır.
Amasya İli içerisinde yapısal önlemlere örnek anlamında 2020 ve 2021 yılları içeriisnde
İl Merkezine bağlı Çakallar mahallesindeki mevcut afete maruz bölge sahasının heyelana yönelik
yerleşime uygunluk açısından yeniden değerlendirilmek üzere ayrıntılı olarak jeolojik-jeoteknik
ve mikrobölgeleme etüt çalışması yapılmış ve olası kütle hareketi mekanizmasının mühendislik
özelliklerinin belirlenebilmesi maksadıyla 15 adet inklinometre kuyusu açılmıştır. Bu kapsamda
inklinometre kuyularının referans okumaları tamamlanmış olup ilerleyen süreçte inklinometre
kuyu okumaları devam edecektir.
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Resim 1. 2: Amasya İli merkez ilçesi Değirmendere köyünde İl Özel İdaresi tarafından kaya düşmesi riski nedeniyle
hendek açılmak suretiyle yapılan kaua ıslahı çalışması

Resim 1. 3: Amasya İli Taşova ilçesi Gürsu ve Gökpınar köylerindeki heyelan riski nedeniyle hak sahibi aileler için
yapılan afet konutları
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Resim 1. 4: Amasya İli Merkez ilçesi Şeyhcui ve Göllü Bağları mahallelerinde yapımı tamamlanmış olan afet
konutlarının görünümü.

1.7.3.3.Drenaj ve Taşkın Kontrolü:
Amasya İlinde önlem imalatları ile su baskını tehlike ve riskin ortadan aklrırılamayacağı
kanaatine varılmış olan toplam 203 adet afetzede hak shibi aileye afet konutu inşa edilmişitir.
Su Baskınlarına yönelik ilgili Kurum tarafından çok sayıda havzada taşkın ve sel kontrol
imalatları yapılmıştır. DSİ tarafından Amasya İli genelinde taşkın koruma amaçlı yapılmış olan
tesis örnekleri EK-1.1’de tablo halinde verilmiştir.
1.7.4. Afet Risk Azaltma Çalışmaları – Yapısal Olmayan Önlemler:
Afetler ile ilgili yapısal olmayan önlemlerin başında doğal afet riskleri dikkate alınarak
arazi kullanım kararlarındaki birtakım değişiklikler gelir. Heyelan, kaya düşmesi ve su baskını
afetleri nedeniyle afet önleyici tedbirlerin yetersiz kalacağı durumlarda afet etki alan sınırları
içerisinde kalan üst yapı ve her türlü taşınmazlar, 7269 sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca
Cumhurbaşkanı Kararı ile “afete maruz bölge kararı” çıkarılarak “afete maruz bölge (yapı ve
ikamete yasaklanmış afet bölgesi)” olarak ilan edilmektedir. Heyelan, kaya düşmesi ve su baskını
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afetleri nedeniyle afet önleyici tedbirlerin yetersiz kalacağı durumlarda afet etki alan sınırları
içerisinde kalan üst yapı ve her türlü taşınmazlar, 7269 sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca
Cumhurbaşkanı Kararı ile “afete maruz bölge kararı” çıkarılarak “afete maruz bölge (yapı ve
ikamete yasaklanmış afet bölgesi)” olarak ilan edilmektedir
Amasya İlinde günümüze kadar 7269 sayılı Kanun kapsamında 84 adet afete maruz bölge
kararı alınmıştır. Alınan afete maruz bölge kararlarına neden olan doğal afetler su baskını,
heyelan ve kaya düşmeleridir. İlgili mevzuat uyarınca bu alanlardaki binalarda ikamet edilmesi
ve de yeni bina inşa edilmesi yasaklanmıştır. Afete maruz bölge kararı bulunan sahalar sayısal
ortam verileriyle birlikte sorumluluk sahasına göre ilgili Belediyesine, İl Özel İdaresi’ne imar
planlarına işlenilmek üzere gönderilmektedir. Ayrıca doğal afet riskli alanların bilinmesi
yönünden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve afete maruz bölge içerisindeki taşınmaz tapı
bilgileri üzerine şerh düşülmesi maksadıyla Tapu Müdürlüklerine de bildirilmektedir.
Kurumumuza gönderilen “Kurum Görüşleri” konulu resmi yazışmalarda öncelikli olarak görüş
istenen sahaların 7269 Sayılı Kanun kapsamında afete maruz bölge kararı olup olmadığıne
yönelik mevzuatlarımız kapsamında bilgi verilmektedir.

1.7.4.1.Deprem:
Amasya İli genelinde 8 adet deprem ölçüm istasyonu yer almaktadır.
Ajans

İstasyon

Enlem
K/G

Boylam
D/B

Yükseklik

İl

İlçe

Köy

Diğer

AFAD

505

40.3925N

35.5215E

484

AMASYA

GOYNUCEK

MERKEZ

SAGLIK OCAGI

AFAD

506

40.6438N

35.8039E

405

AMASYA

MERKEZ

YUVACIK

MACIT ZEREN FEN LISESI

AFAD

507

40.8797N

35.4588E

757

AMASYA

MERZIFON

MERKEZ

METEOROLOJI MUDURLUGU

AFAD

508

40.6371N

35.8347E

951

AMASYA

MERKEZ

MERKEZ

AFAD TELSIZ VERICISI

AFAD

509

40.7599N

36.3205E

214

AMASYA

TASOVA

MERKEZ

MUFTULUK

AFAD

510

40.8815N

35.2034E

846

AMASYA

GUMUSHACIKOY

MERKEZ

DEVLET HASTANESI

AFAD

511

40.7857N

35.0285E

707

AMASYA

HAMAMOZU

MERKEZ

ILCE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MUDURLUGU

AFAD

512

40.8154N

35.6631E

519

AMASYA

SULUOVA

MERKEZ

ILCE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MUDURLUGU

Tablo 1. 16: Amasya İlindeki deprem izleme istasyonları

1.7.4.2. Afet Eğitimleri:
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında
toplumun tüm kesimleri için afet bilinci ve farkındalık eğitimleri verilmektedir. Ayrıca 2012
yılının “Afet Eğitim yılı” olarak belirlenmiş olması nedeniyle de söz konusu eğitim
faaliyetlerimiz hız kazanmıştır. Bu kapsamda 2017-2021 yılları arasında toplamda 48830 kişiye
eğitim verilmiştir.
Yılı

Eğitim Verilen Kişi Sayısı

2017

26.781

2018

7.519

2019

12098

2020

2432

TOPLAM

48830

Tablo 1. 17: Amasya İlinde 2017-2020 yılları arasında yapılan eğitim faaliyetleri

69

1.7.4.3. Lojistik Destek Birimleri, Geçici Barınma Durumu ve Acil Toplanma Alanları:
Amasya İlinde ve yakın çevresinde meydana gelebilecek afetlerde afetzedelerin acil
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi maksadıyla Amasya İlçe Merkezi fındıklı mahallesinde İl Özel
İdaresi Yol ve ulaşım Şube Müdürlüğüne ait sahada 10 adet konteynerın yer aldığı cep depo
mevcuttur.
Amasya İli genelinde 149 adet toplanma alanı mevcuttur. Toplanma alanlarına dair
bilgiler Ek.1.2.’de tablo halinde verilmiştir.
Amasya İlinde 51 adet geçici barınma alanı bulunmaktadır. Geçici barınma alanlarına
ilişkin bilgiler EK.1.3’te tablo halinde verilmiştir.
1.7.4.4. Zorunlu Deprem Sigortası Oranı:
Amasya İlindeki toplam 73.980 konutun 33.917’sinin zorunlu deprem sigortası yaptırdığı tespit
edilmiştir.
İL

BİNA SAYISI

SİGORTALI
BİNA SAYISI

ORAN
(%)

PRİM

AMASYA
73.980
33.529
45,30
7.473.678
SAMSUN
287.770
116.034
40,30
19.907.999
ÇORUM
128.460
52.808
41,10
9.029.501
TOKAT
127.320
44.451
34,90
9.209.434
SİNOP
44.090
20.496
46,50
1.913.023
Tablo 1. 18: Amasya İli ve çevre illerdeki binaların zorunlu sigortalılık oranları (https://www.dask.gov.tr/zorunludeprem-sirotasi-istatistikler-2.html)
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MODÜL 2

KÜTLE HAREKETLERİ
-HEYELANLAR
-KAYA DÜŞMELERİ

YANGINLAR
VE
ENDÜSTRİYEL KAZALAR

TEHLİKE BELİRLEME, RİSK DEĞERLENDİRME VE
OLASI ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ
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2.MODÜL 2: TEHLİKE BELİRLEME, RİSK DEĞERLENDİRME VE OLASI
ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ:
2.1.Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri:
2.1.1. Fay Sistemi, Geçmiş Depremler ve Etkileri:
Amasya, tarihsel dönemde ve son yüzyılda önemli can ve mal kaybına neden olan,
depremleri ürettiği bilinen Kuzey Anadolu Fayı, Esençay-Merzifon Fayı, Ezinepazarı-Sungurlu
Fayı, Turhal Fayı, Almus Fayı ve Çorum-Salhançayı faylarının bulunduğu bölgede
yeralmaktadır. Bunlardan ilk dört fayın bir bölümü, Amasya İl sınırları içinde yer almaktadır.
Amasya’da, tarihsel ve aletsel dönemlerde bu faylardan kaynaklanan can ve mal kaybıyla
sonuçlanan yıkıcı depremlerin olduğu bilinmektedir. Bunlardan en önemlileri 1939 Erzincan,
1942 Niksar-Erbaa, 1943 Ladik-Tosya depremleridir.
18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde
yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritasına Göre Amasya İlinde beklenen en büyük yer
ivmesi (50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem yer hareket düzeyi için PGA) değerleri 0,290g
ile 0,740g arasında değişmektedir (tdth.afad.gov.tr).
Kuzey Anadolu Fayı’nın 20 Aralık 1942’de kırılan Niksar–Erbaa bölümünde 7.1
büyüklüğünde meydana gelen depremde 3000 insan hayatını kaybetmiş, 32000 konut yıkılmış
veya ağır hasar görmüştür. Yine bu fay üzerinde 26 Kasım 1943’te 7.3 büyüklüğünde meydana
gelen Ladik–Tosya depreminde 2824 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 25000 konut yıkılmış
veya ağır hasara uğramıştır. Ayrıca 26 Haziran 1910’da M=6.1 ve 12 Aralık 1942’de M=5.9
büyüklüğünde Osmancık ve çevresinde etkili olan, can kaybına ve yapısal hasara neden olan
depremler, Kuzey Anadolu Fayı’nın Orta Anadolu bölümünde, son yüzyıl içinde meydana gelen
önemli depremlerdendir (Tabban, 1979). Paleosismolojik veriler KAFZ boyunca, son 2000 yılda
gerçekleşen tarihsel depremlerde, benzer miktarlarda yer değiştirmelerin gerçekleştiğini ve yüzey
kırığı oluşturan büyük depremlerin tekrarlanma aralığının 150-200 yıl arasında olduğunu ortaya
koymuştur (Yashika ve diğerleri, 2000; Sugayi ve diğerleri, 1998; Rockwell ve diğerleri, 2001;
Kondo ve diğerleri, 2005).
Çorum–Merzifon Ovası arasında kuzeydoğu yönünde uzanan Çorum–Salhançayı Fayı
yaklaşık 45 km uzunluğundadır. 14 Ağustos 1996 tarihinde fayın Sarıbuğday Beldesi-Düvenci
Ovası arasında uzanan segmenti üzerinde, deprem episantırı Çaybaşı Köyü olan, magnitüdü 5.4,
4.1 ve 5.2 olan depremler meydana gelmiştir. Bölgede, 20 Ekim 1996 tarihine kadar iki aylık
zaman içerisinde magnitüdü M=1.5 ile M=4.1 arasında değişen 900’e yakın artçı sarsıntılar
kaydedilmiştir (İravul ve diğerleri, 1996). Bu tarihe kadar gözlenen en büyük artçı şoklar M=5.3–
4.0 arasında 20 adettir. Deprem sırasında fay üzerinde yüzey kırığı oluşmamış, ancak farklı
doğrultularda tali kırık ve çatlaklar gözlenmiştir (Demirtaş, 1996; Kalafat ve diğerleri, 2000).
Amasya ve çevresinde deprem oluşturma potansiyeli taşıyan önemli aktif faylar; Kuzey
Anadolu Fayı, Esençay-Merzifon Fayı, Ezinepazarı-Sungurlu Fayı, Turhal Fayı, Almus Fayı ve
Çorum-Salhançayı faylarıdır. Kuzey Anadolu Fayı Anadolu’nun önemli sismolojik ve tektonik
ana yapılarından biridir. Diğerleri ise Kuzey Anadolu Fayı’ndan batı yönünde birer kol şeklinde
ayrılan, çoğunlukla güneybatı yönünde uzanan faylardır. Bu faylar içinde, Almus Fayı dışındaki
fayların belli bölümleri, Amasya İl sınırları içinde yer almaktadır.
Amasya Kent Merkezinin 10 km kadar güneyinde yer alan Ezinepazarı Fayı,
yaklaşık 250 km uzunluğundadır. Seğmen (1975)’e göre, 1939 Erzincan depreminde oluşan
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yüzey kırığı bu fayın Ezinepazarı’na kadar olan bölümünde de gelişmiştir. Amasya, aletsel
dönemde olan büyük depremler içinde en çok 1939 Erzincan depreminden etkilenmiştir.
Tarih

Fay

27-28
1939

Aralık

EzinepazarıSungurlu fayı

21
1942

Kasım

KAF

Büyüklük
7.8

5.5

2 Aralık 1942

EsençayMerzifon Fayı

5.9

11 Aralık 1942

KAF

5.9

20
1942

KAF

Aralık

7.1
7.2

Hasar Oluşan Yerler

Açıklama

Erzincan

116720 ağır hasarlı bina, 32962 ölü

Osmancık

448 konutta ağır hasar, 7 ölü.

Çorum

300 konut ağır hasar, 26 ölü.

Çorum

816 konut ağır hasar, 25 ölü.

Erbaa-Niksar

3000 ölü.

Tosya-Ladik

25000 ağır hasarlı bina, 2824 ölü.

26.11.1943

KAF

03.09.1968

KAF

Kastamonu, Çorum, Amasya

14 Ağustos
1996Salhançayı
depremi

ÇorumSalhançayı
Fayı

Çorum iline bağlı bazı köylerde ve
Amasya iline bağlı hasarın yoğun
olduğu yerleşim yerleri
Akpınar,
Oymaağaç,
Mahmutlu,
Balgöze,
Diphacı köyleri.

5.4

1 ölü, 9 yaralı, 601 ev ağır, 599 ev hafif
hasarlı.

Tablo 2. 1: Aletsel dönemde Amasya İli ve çevresini etkilemiş olan depremler ve sonuçları (Ambreseys ve Finkel,
1995’ten değiştirilerek)

2.1.1.1 Kuzey Anadolu Fayı (KAF)
İlk kez Ketin (1948) tarafından karakteri tanımlanan Kuzey Anadolu Fayı, deprem üreten
ve deprem üretme potansiyeli taşıyan, Ülkemizde en aktif ana tektonik yapılarındandır. Doğu’da
Karlıova’dan başlayarak, batıda Saros körfezine kadar uzanan Kuzey Anadolu Fayı, yaklaşık
1200 km uzunluğundadır. Sağ yanal doğrultu atım özelliğinde olan fay, bazen tek bir çizgi
halinde, bazen de genç havzaları denetleyen, çok sayıda kırıklardan meydana gelen zon halinde
izlenir (Ketin, 1966; Mc Kenzie, 1972; Şengör ve Yılmaz, 1981; Şaroğlu ve diğ., 1987). Amasya
yakın çevresinde ise Niksar, Erbaa, Taşova, Ladik ve Havza’ya kadar olan bölgede, kuzeybatı
yönünde uzanan Kuzey Anadolu Fayı, Havza kuzeyinden itibaren Vezirköprü güneyi, Kargı,
Tosya üzerinden batıya doğru devam eder. Fayın yaklaşık 20 km’lik bölümü, Amasya İl sınırları
içinden, Taşova İlçesi’nin yaklaşık 4 km kuzeydoğusundan geçmektedir. Fayın bu bölümünde,
tarihsel dönemlerde ve 20. yüzyılda can ve mal kaybına neden olan büyük yıkıcı depremler
olmuştur. Bunlardan bilinen en önemlileri 1942 (Ms: 7.1) Niksar-Erbaa, 1943 (Ms: 7,3) LâdikTosya, 1910 (Ms: 6.1) ve 1942 (Ms: 5.9)’de olan Osmancık depremleridir.
2.1.1.2. Esençay-Merzifon Fayı (EMF)
Esençay-Merzifon Fayı (EMF), Niksar ovası güneyinde, KAF zonundan ayrılan önemli
kollarından biridir. Ana faydan ayrılan bu kol, batıya doğru, Kızılırmak vadisine kadar uzanan
doğrultu atımlı fay sitemi meydana getirir. Niksar ve Kızılırmak arasında, KAF’na paralel uzanan
bu fay sistemi, toplam 180 km uzunluğundadır. Sağ yanal doğrultu atımlı bu fay sistemi, Esençay,
Amasya, Merzifon ve Hamamözü fay segmentlerinden meydana gelmektedir.
Esençay Fayı segmenti, batıda Niksar Ovası ile doğuda Yeşilırmak vadisi güneyinde
bulunan Tekke Beldesine kadar uzanır. Toplam uzunluğu 70 km ve genel doğrultusu K70B’dır.
Fay, Miyo-Pliyosen ve Kuvaterner çökel dolgulu Erbaa-Destek Havzasını güneyden
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sınırlamaktadır. Fayın güneyinde ise Turhal metamorfitleri bulunmaktadır. Fay, farklı litolojik ve
jeomorfolojik özellikler sunan birimler arasında gelişmiş fay vadisi içinde uzanır. Fay boyunca
izlenen ötelenmiş vadiler, fay diklikleri ve faya paralel gölcükler, Holosen aktivitesini
göstermektedir.
Tarihsel ve aletsel dönemlerde, depremselliği ile ilgili kayıt bulunmayan EsençayMerzifon Fayı, bölgede son yüz yılda KAFZ boyunca yüzey kırığı gelişmeyen, yani kırılmayan
tek faydır. Fayın, Niksar ovası batısı ile Tekke Beldesi arasındaki segmentinde oluşabilecek
depremin magnitüdü, ampirik değerlendirmelere göre 7.2 olması beklenmektedir. Tekke
beldesinden batıya devam eden üç segmentinde de benzer büyüklüklerde depremlerin olma
olasılığı vardır. 1942 yılında, Hamamözü, Laçin, Osmancık ile Çorum’u etkileyen, birer hafta
arayla üç deprem olmuştur. Bu depremlerden 2 Aralık 1942 depreminin, hasar dağılımı göz
önünde bulundurularak, Hamamözü güneyinden, Laçin yönüne uzanan segmenti üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir.
2.1.1.3. Ezinepazarı-Sungurlu Fayı (ESF)
Ezinepazarı-Sungurlu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı’ndan Niksar Ovası güneyinde, batıya
uzanan bir kol şeklinde ayrılarak, Ezinepazarı üzerinden geçtikten sonra, Çorum Çayı vadisinde
güneybatıya yönelir ve Alaca Havzası kuzeybatısından güneybatıya devam ederek, Delice
güneyinde sönümlenir. Yaklaşık 250 km uzunluğunda olan bu fayın, Niksar-Ezinepazarı
arasındaki bölümü Seğmen (1975) tarafından haritalanmıştır. Ezinepazarı Fayı’nı sağ yönlü
doğrultu atımlı olarak nitelendiren Seğmen (1975), fayı Kuzey Anadolu Fayı’nın devamı olarak
kabul etmektedir. Fayın depremselliği ile ilgili bilgileri Parajas ve diğerleri (1942)’den aktaran
yazar, 1939 Erzincan depreminde oluşan yüzey kırığının batı ucunun, bu faya rastladığını
belirtmektedir.
Ezinepazarı-Sungurlu Fayı, fay zonunda ve fayın uzanımına uygun olarak gelişen jeolojik
yapılar ve morfolojik özellikleri ile topoğrafyada çok belirgindir. 1939 Erzincan depreminde
Ezinepazarı’na kadar olan yaklaşık 90 km’lik bölümü kırılmış, meydana gelen yüzey kırıklarıyla
da diriliği belgelenmiştir (Şaroğlu ve diğerleri, 1987). Fayın aktif olduğunu gösterir bu verilere
karşın, Sungurlu Fayı olarak ta bilinen, Geldingel ovası ve batısında kalan bölümünün aktivitesini
gösterir, aletsel döneme ait veriler oldukça sınırlıdır. Bu veri eksikliği, bölgede yeteri kadar
sismik ağın ve araştırmaların bulunmamasından kaynaklanmaktadır.
2.1.1.4. Turhal Fayı (TF)
Turhal Fayı, Türkiye Diri Fay Haritasının revizyonu projesi kapsamında, MTA Genel
Müdürlüğü, Aktif Tektonik Grubu elemanlarınca ilk defa haritalanmıştır. Proje grubunca, Turhal
Fayı adı verilerek haritalanan fay, Turhal 5 km kuzeyindeki Yeniceler köyü batısı ile Çekerek
ırmağı vadisi (Göynücek kuzeybatısı) arasında izlenebilmektedir. Yaklaşık 40 km uzunluğunda
olan fay, biribirinin devamı şeklinde, ara aşmalı birden çok kırıktan oluşur. Fayın Turhal kuzeyi
ile Başpınar köyü doğusuna kadar uzanan bölümü, kuzeyde Yeşilırmak vadisi ile güneyde
Çivrilözü deresi arasında, metamorfitlerle, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşlarından oluşan
doğu-batı yönünde uzanan, dağ sırasının zirvesinden geçer. Bu yükselim alanının kuzeyindeki
segmenti, doğuda Yeniceler köyü batısında başlar, Ormanözü köyü güneyinden, Akyazı köyü
batısına kadar uzanır. Bu alanda yer yer metamorfitlerle kireçtaşlarını sınırlayan ve genellikle
kireçtaşları içinde izlenen fay, oluşturduğu fay vadisi, asılı vadiler ve fay düzlemi ile çok
belirgindir. Yükselim alanının güneyindeki segmenti, Sarıkaya köyü batısında başlar, Ulutepe
köyüne kadar, metamorfitlerle, kireçtaşlarını sınırlandırır, batıya devamında kireçtaşlarını
kesmektedir. Akyazı köyü, Başpınar köyü arasında ara aşmalı tek kırık olarak izlenen fay,
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Başpınar köyünde doğrultusunu değiştirerek güneybatıya kavislendiği alanda, yüksek açılı
bindirme faylarına dönüşür. Devamında 1 km kadar sola sıçrama yapar, Gediksaray göleti
güneyinden, Yeniköyden geçerek, Çekerek Irmağı vadisine kadar uzanır. Akyazı köyünden
batıya devamı, Eosen yaşlı volkano-totullar da yer almaktadır. Turhal Fay Zonu sağ yanal
doğrultu atımlı fay özelliğinde olmasına karşın, normal faylanma ve bindirme fayı özellikleri de
taşımaktadır. Fay çizgiselliği ve morfotektonik özellikleri ile çok belirgin olmasına karşın,
tarihsel ve aletsel dönemlerde faya bağlı oluşmuş deprem kaydı bilinmemektedir.
2.1.1.5 Almus Fay Zonu (AFZ)
KAF’ndan Reşadiye güneydoğusunda bir kol şeklinde ayrılan Almus Fay Zonu, KAF’nın
ana kollarından biri olarak kabul edilmektedir (Koçyiğit ve Bozkurt, 1991; Bozkurt ve Koçyiğit,
1995). Almus Fay Zonu, KAF’ndan ayrıldığı Reşadiye güneydoğusu ile batıda Bakımlı Beldesi
arasında doğu-batı yönlü tek bir çizgi halinde izlenir. Koçyiğit ve Bozkurt (1991), doğrultu atımlı
fay özellikleri sunan ve 50 km uzunluğundaki bu faya Almus Fayı adını vermişlerdir. Almus
Fayı, Bakımlı Beldesi batısında at kuyruğu şekilli, birden çok faydan oluşan fay zonuna
dönüşmektedir. Yaklaşık 60 km uzunluğundaki Kazova havzası, bu fayların denetiminde
gelişmiştir. Almus Fayı, havzayı kuzeyden ve güneydan sınırlayan iki ana kola ayrılmaktadır.
Güneydeki kol da Gümenek cıvarında iki kola ayrılır. Güneydeki koldan ayrılan kuzeydeki kol
Koçyiğit ve Bozkurt (1991)’a göre ana fayı oluşturmaktadır. Kuzeydeki kolu, MercimekdağıÇamdere fay seti, güneydeki kolu Tokat Fay Seti, havzanın ortasından uzanan ana fayı da
Dökmetepe Fayı adını vererek tanıtmışlardır. Aynı yazarlara göre, 1939 Erzincan depreminde her
üç fayda yüzey kırıkları oluşmuştur. En büyük yıkım ve hareket ise havzanın ortasındaki fayda
gelişmiştir. (Koçyiğit ve Bozkurt, 1991; Bozkurt ve Koçyiğit, 1996). Almus Fayın’dan
kaynaklanan, tarihsel dönemlere ait deprem kaydı bilinmemekle beraber, 1919 Almus depremi
makro sismik verilere dayandırılarak bu faydan kaynaklanmış olabileceğine yorumlanmaktadır.
2.1.1.6. Çorum-Salhançayı Fayı (ÇSF)
Çorum-Salhançayı Fayı, Çorum ile Merzifon Ovası güneybatısında yeralan Sarıbuğday
Beldesi arasında yer alır .
Fay üzerinde 14 Ağustos 1996 tarihinde büyüklükleri Ms=5.4, Ms=4.1 ve Ms=5.2 olan
depremler olmuştur (Demirtaş 1996; Kalafat ve diğerleri, 2000).
Sarıbuğday Beldesi-Kuşsaray Köyü arasındaki bölümü, depremler sonrasında Demirtaş
(1996) tarafından haritalanarak Salhançayı Fayı adı verilmiştir. Fayın, Çorum Kent Merkezi
doğusuna kadar uzanması nedeniyle, Çorum-Salhançayı Fayı adı benimsenmiştir.
Sarıbuğday Beldesi-Düvenci Ovası arasında fayın en belirgin görülebildiği yer, Kamışlı
köyü-Düvenci ovası arasıdır. Bu bölümünün çizgiselliği topoğrafyada ve hava fotoğraflarında
çok belirgindir. Fay, Büyükçay-Kamışlı köyleri arasında Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı
birimleri kesmiş ve kıvrımlandırmıştır. Büyükçay köyünden batıya devamı, Düvenci ovasının
kuzeyinde bir süre izlenebilmektedir. Demirtaş (1996) Düvenci ovasının çek-ayır havza olarak
geliştiğini ve ovayı doğudan sınırlayan fayın, Kuşsaray köyüne kadar uzandığını belirtmektedir.
Fayın iyi izlenebildiği diğer alan ise Kuşsaray köyü, Çorum Çimento Fabrikası arasıdır.
Fayın bu bölümü Çorum-Samsun karayolu geçen vadide ve güney yamacında yeralır. Bu
bölümünde Triyas ve Jura yaşlı temel kayalar ile Eosen yaşlı birimler fay tarafından yanyana
getirilmiştir. Fayın güneyinde, temel kayalardan oluşan blok yükselmiştir. Çimento Fabrikası
doğusunda, kuzeye akaçlanan küçük dereler arasındaki sırtlar üzerinde basamak şeklindeki
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düzlükler ve doğu-batı yönünde akaçlanan küçük derecikler, fayın varlığını gösteren morfolojik
veriler olarak değerlendirilmiştir.
Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan, ilk depremin odak mekanizması
çözümü, sağ yönlü doğrultu atım faylanma mekanizması vermiştir (İnan, 1996). Fay boyunca
gözlenen jeolojik ve jeomorfolojik veriler ve bölgede etkin olan ana tektonik yapılar dikkate
alınarak değerlendirildiğinde, sağ yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay özelliğinde olmalıdır.
2.1.2. Deprem Tehlike ve Risk Analizi:
Amasya, tarihsel dönemde ve son yüzyılda önemli can ve mal kaybına neden olan
depremleri ürettiği bilinen Kuzey Anadolu Fayı, Esençay-Merzifon Fayı, Ezinepazarı-Sungurlu
Fayı, Turhal Fayı, Almus Fayı ve Çorum-Salhançayı faylarının bulunduğu bölgede
yeralmaktadır. Bunlardan ilk dört fayın bir bölümü, Amasya İl sınırları içinde yer almaktadır.
Amasya’da, tarihsel ve aletsel dönemlerde bu faylardan kaynaklanan can ve mal kaybıyla
sonuçlanan yıkıcı depremlerin olduğu bilinmektedir. Bunlardan en önemlileri 1939 Erzincan,
1942 Niksar-Erbaa, 1943 Ladik-Tosya depremleridir.
Kuzey Anadolu Fayı’nın 20 Aralık 1942’de kırılan Niksar–Erbaa bölümünde 7.1
büyüklüğünde meydana gelen depremde 3000 insan hayatını kaybetmiş, 32000 konut yıkılmış
veya ağır hasar görmüştür. Yine bu fay üzerinde 26 Kasım 1943’te 7.3 büyüklüğünde meydana
gelen Ladik–Tosya depreminde 2824 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 25000 konut yıkılmış
veya ağır hasara uğramıştır. Ayrıca 26 Haziran 1910’da M=6.1 ve 12 Aralık 1942’de M=5.9
büyüklüğünde Osmancık ve çevresinde etkili olan, can kaybına ve yapısal hasara neden olan
depremler, Kuzey Anadolu Fayı’nın Orta Anadolu bölümünde, son yüzyıl içinde meydana gelen
önemli depremlerdendir (Tabban, 1979). Paleosismolojik veriler KAFZ boyunca, son 2000 yılda
gerçekleşen tarihsel depremlerde, benzer miktarlarda yer değiştirmelerin gerçekleştiğini ve yüzey
kırığı oluşturan büyük depremlerin tekrarlanma aralığının 150-200 yıl arasında olduğunu ortaya
koymuştur (Yashika ve diğerleri, 2000; Sugayi ve diğerleri, 1998; Rockwell ve diğerleri, 2001;
Kondo ve diğerleri, 2005).
Çorum–Merzifon Ovası arasında kuzeydoğu yönünde uzanan Çorum–Salhançayı Fayı
yaklaşık 45 km uzunluğundadır. 14 Ağustos 1996 tarihinde fayın Sarıbuğday Beldesi-Düvenci
Ovası arasında uzanan segmenti üzerinde, deprem episantırı Çaybaşı Köyü olan, magnitüdü 5.4,
4.1 ve 5.2 olan depremler meydana gelmiştir. Bölgede, 20 Ekim 1996 tarihine kadar iki aylık
zaman içerisinde magnitüdü M=1.5 ile M=4.1 arasında değişen 900’e yakın artçı sarsıntılar
kaydedilmiştir (İravul ve diğerleri, 1996). Bu tarihe kadar gözlenen en büyük artçı şoklar M=5.3–
4.0 arasında 20 adettir. Deprem sırasında fay üzerinde yüzey kırığı oluşmamış, ancak farklı
doğrultularda tali kırık ve çatlaklar gözlenmiştir (Demirtaş, 1996; Kalafat ve diğerleri, 2000).
Deprem sonrasında, Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda,
Amasya ve Çorum’a bağlı kırsal yerleşimlerde 707 bina yıkılmış, ya da ağır hasara uğramış, 789
bina orta ve 2080 binanın az hasar gördüğü belirlenmiştir. Depremin maksimum şiddeti VI
(MSK) olarak belirlenmiştir.
Amasya İl sınırları içerisinde 7 ilçenin tamamı doğrudan ya da dolaylı da olsa Kuzey
Anadolu Fayı ve yukarıda tanımlanmış olan fay zonlarının etkileri altında yer alır. Etki altında
olan alanların içerisinde okullar, hastaneler, öğrenci yurtları vb. birçok kritik tesis yer alır (Tablo
2.1)
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Amasya İl geneli için zemin açısından bir değerlendirme yapıldığında yapılaşma
yönünden en zayıf zeminleri Kuvaterner yaşlı birimler ile Holosen yaşlı alüvyon ve yamaç
molozlarının temsil ettiği söylenebilir.
Kuvaterner yaşlı birimler genelde Merzifon ilçesi güney/güneydoğusu ile Suluova ilçesi
güneyinde izlenir. Bölgede Kuvarerner yaşlı birimler sarımsı boz- kahve, yeşil renkli çakıltaşı,
kumtaşı-kiltaşı ardalanmalarından oluşmaktadır. Kuvaterner yaşlı birimler genelde gevşek
tutturulmuş ve dağılgandırlar.
Holosen yaşlı alüvyal yelpazeler genelde derelerin vadi tabanlarında ve ova tabanlarıyla
kesiştikleri bölümlerde geliştiği gözlenir. Tutturulmamış blok, çakıl, kum, silt ve az oranda kil
dane boylu malzemelerden oluşurlar. Holosen yaşlı alüvyonlar Yeşilırmak, Çekerek ırmağı,
Tersakan çayı ve Deliçay ile söz konusu vadilerin yan kollarını oluşturan dere tabanları ile
Geldingel ve Merzifon Ovalarında gözlenir. Genellikle tutturulmamış blok, çakıl, kum, silt ve kil
dane boylu malzemelerden oluşurlar. Holoesen yaşlı yamaç molozları ise genellikle gevşek
tuttulumuş, köşeli blok ve çakıllar ihtiva etmekte olup az oranda kum içerirler.
Yapılaşma yönünden incelendiğinde, Kuvaterner ve Holosen yaşlı birimler üzerinde
kurulu yerleşkelerin bölgenin deprem tehlikesi, zeminlerin fiziksel özellikleri ile yeraltı suyu
durumları dikkate alındığında bu birimlerin deprem anındaki sıvılaşma potansiyellerinin yüksek
oluşu nedeniyle zarar görebilme olasılığı “yüksektir”. Amasya şehir merkezi, Merzifon ve
Suluova ilçe merkezlerinin tamamındaki yapılar için bu risk söz konusudur.Amasya İli
doğusunda yer alan Taşova ilçesi sınırları dahilinde tespit edilmiş olan aktif/eski heyelan
sahalarının yanı sıra 26 Kasım 1943 tarihinde M = 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depreme
neden olan aktif Kuzey Anadolu Fayı kırığının varlığı, Taşova ilçesi ve yakın çevresindeki
durayszılıkların oluşacak depremlerle tetiklenebileceği; depremler tarafından tetiklenebilecek
heyelanlarla Taşova ilçesinde ikincil afetlerin yaşanması da olası görülmektedir.
Sonuç olarak Amasya İli, Kuzey Anadolu Fayı ile 5 ayrı fay zonu arasında kalmış, sismik
aktivitesi yüksek bir coğrafyanın içerisinde yer almaktadır. Özellikle Amasya-Suluova-Merzifon
segmenti üzerinde yer alan fay zonları üzerinde meydana gelebilecek büyük ölçekli (M>6)
depremlerin, bölgedeki zayıf zemin özelliklerine bağlı olarak sadece kırılan fayla yakın
yerleşkelerde değil; daha geniş ölçekte hasar oluşturabilme potansiyeli yüksek olarak
görülmektedir.
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Sıra
No

Kritik Tesis

Enlem

Boylam

pga 475 (g)

1

Merzifon Kaymakamlığı

40.875034

35.459475

0.487

2

Merzifon Devlet Hastanesi

40.867734

35.437765

0.479

3

Merzifon Belediye Başkanlığı

40.876921

35.460259

0.489

4

Hamamözü Kaymakamlığı

40.781840

35.023353

0.458

5

Hamamözü Devlet Hastanesi

40.783805

35.018030

0.457

6

Hamamözü Belediye Başkanlığı

40.782256

35.023417

0.458

7

Göynücek Kaymakamlığı

40.395658

35.522498

0.272

8

Göynücek Devlet Hastanesi

40.392073

35.521179

0.271

9

Göynücek Belediye Başkanlığı

40.398777

35.524101

0.273

10

Suluova Kaymakamlığı

40.827293

35.651565

0.475

11

Suluova Devlet Hastanesi

40.826189

35.651281

0.475

12

Suluova Belediye Başkanlığı

40.828069

35.652092

0.476

13

Suluova Meslek Yük. Okulu

40.844247

35.631563

0.483

14

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı

40.875567

35.217922

0.446

15

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi

40.880834

35.203599

0.446

16

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı

40.873744

35.214805

0.445

17

Amasya Valiliği

40.653361

35.833599

0.439

18

Amasya Üniversitesi Rektörlük Binası

40.653564

35.805689

0.431

19

Amasya KYK Erkek Öğrenci Yurdu

40.648598

35.795992

0.426

20

Hüsnüşah Hatun Yüksek Öğrenim KYK

40.656876

35.799614

0.431

21

Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğ.ve Arş.Hastanesi

40.661290

35.846567

0.445

22

Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi

40.658926

35.806799

0.434

23

Amasya İl Özel İdaresi

24

Amasya Belediye Başkanlığı

40.667328
40.650874

35.833133
35.831241

0.445
0.437

25

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Binası

40.664052

35.844687

0.446

26

Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

40.665976

35.833719

0.444

27

Amasya DSİ 73. Şube Müdürlüğü

40.665716

35.849257

0.448

28

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

40.668269

35.852575

0.450

29

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü

40.669795

35.836705

0.446

30

Amasya İl Jandarma Komutanlığı

40.670355

35.834552

0.446

31

Amasya II. Bayezit Camii ve Külliyesi

40.650414

35.827054

0.435

32

Taşova Kaymakamlığı

40.760725

36.321848

0.652

33

Taşova Devlet Hastanesi

40.753051

36.340892

0.663

34

Taşova Belediye Başkanlığı

40.757050

36.333274

0.659

40.758114

36.340622

0.664

Taşova Meslek Yüksek Okulu
35
Tablo 2. 2: Amasya İl sınırları içerisinde
(https://tdth.afad.gov.tr/TDFH/main.xhtml)

bazı

ktirik

tesisler

ve

pga

475

(g)

değerleri
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Harita 2. 1: Amasya ve civarı diri fay ve yüzey kırığı haritası (http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx)

2.1.3. Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları:
Deprem risk analizi çalışmalarının temeli standart veri toplama, depolama ve analiz
çalışmalarıdır. AFAD, deprem risk analizi çalışmaları için AFAD-RED Sistem Analizi yazılımı
kullanmaktadır. AFAD RED Sistemi; Deprem Dairesi Başkanlığı ve akademik işbirliği ile
geliştirilerek, bir deprem sonrasında hasarla ilgili olarak oluşabilecek olumsuzlukları önceden
tespit ederek acil müdahale ekiplerinin doğru bölgelere zaman kaybetmeden sevk edilmesine
yardımcı olabilmek amacıyla, bir depremin oluşturabileceği potansiyel kayıplara dair tahmini
sonuçları üreten önlemli bir yazılım aracı olarak geliştirilmiştir.
AFAD RED Sistemi altlık olarak;
-

İdari bölümlerin veri tabanı (ülke, il, ilçe, mahalle sınırları)
Nüfus veri tabanı (mahalle ve köy detayında)
Konut veri tabanı (mahalle ve köy detayında bina sayısı)
Yerbilimsel veri tabanı (MTA Diri Fay Haritası, USGS Vs30 Hız Haritası, AFAD
KYH İstasyon altı Vs30 Hız Haritası)
Kritik Tesisler ve Ulaşım ve İletim Hatları
Bilgilerini kullanmaktadır.

Sistemde hem dünyanın çeşitli 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 kullanılabildiği gibi, aynı anda birden fazla azalım
ilişkisi de birlikte kullanılabilmektedir.
AFAD RED, hem gerçek bir depremin, hem de senaryo bir depremin oluşturabileceği
hasar ve kayba ilişkin sonuçlar üretmektedir.
Sistem çıktılarında;
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-

Yapısal Hasar (Hafif, Orta, Ağır ve Yıkık),
Ayakta Tedavi Gerektiren Hasta Sayısı, Hafif Yaralı Sayısı, Ağır Yaralı Sayısı, Can
Kaybı Sayısı,
Geçici Barınma İhtiyacı Duyabilecek Kişi Sayısı,
Sismik Şiddet Haritası, İvme (Pga) ve Hız (Pgv) Haritası
Oluşturulur.

Ayrıca kritik tesisler (okullar, hastaneler, kamu binaları), ulaşım sistemleri (kara ve
demiryolu ulaşım ağları, köprü, geçit ve viyadükler) ile diğer iletim hatları (enerji, petrol,
doğalgaz, haberleşme) tahmini hizmet verebilme olasılıklarına dair çıktılar üretebilir.

Harita 2. 2: AFAD RED Analizleri sonucu 1.Senaryoya konu Mw:7.0 büyüklüğünde depreme göre şiddet dağılımı
(www.afad.gov.tr)

Harita 2. 3: AFAD RED Analizleri sonucu 2.senaryoya konu Mw:6.8 büyüklüğündeki depreme göre şiddet dağılımı
(www.afad.gov.tr)
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AFAD RED deprem risk analizi çalışmalarında Amasya İlini etkileyebilecek iki ayrı
senaryo üzerinde durulmuştur. İlk senaryo, Amasya İli güneyinde yer alan Ezinepazarı-Sungurlu
Fayı üzerinde Mw=7.0 büyüklüğünde olan bir deprem (harita 2.3); ikinci senaryoda ise MerzifonEsençay Fayı üzerinde Mw:6.8 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinde durulmuştur
(harita 2.2). Yapılan AFAD RED tahmini hasar değerlendirme sonuçlarına göre ikinci
senaryodaki depremin Amasya İl sınırları içerisinde tahmini hasar yapabilirliğinin daha fazla
olması nedeniyle ikinci senaryo üzerinde durulmuştur. Senaryoya göre depremin meydana
geldiği episantır noktası, Suluova ilçesi Salucu-Ortayazı-Kurnaz Köylerinin bulunduğu
E:40.7783 B:35.666 koordinatları izdüşümünde, Esençay-Merzifon Fayı olarak tanımlanan fay
üzerinde ( harita 2.4), 12km derinliktedir. Esençay-Merzifon Fayı üzerinde meydana gelen
kırılmanın sonucu olarak oluşan yapısal bazlı (bina) tahmini hasarlar tablo 2.2’de verilmiştir.
AFAD RED deprem senaryosu analiz sonuçlarına göre Amasya Merkez ilçesinde
yıkık/ağır hasarlı toplam 2408 binanın tamamının ilçe merkezi yerleşime uygunluk haritasında
ve Plan Notları Lejantında Ö.A.5.1 olarak gösterilen alanlar üzerinde yer alan binalar olacaktır;
Söz konusu alanlarda Yeşilırmak Nehir suyu tarafından taşınarak depolanan Holosen yaşlı
alüvyonlar geniş yayılım göstermekte olup yeraltı suyu varlığı, zemin fiziksel özellikleri gereği
sıvılaşma riski yüksek alanlar olması nedeniyle bu alanlarda yer alan binaların tamamı yıkık/ağır
hasarlı olacaktır.

Harita 2. 4: AFAD RED Deprem senaryo analizine göre Mw:6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği EsençayMerzifon Fayı (www.mta.gov.tr)
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İlçe
Merkez

Bina
Sayısı
24.163

Az Hasarlı
Sayısı

Bina

Orta Hasarlı Bina Sayısı

Ağır Hasarlı
Sayısı

Bina

Yıkık Bina Sayısı

3.634

2.898

2.166

242

Göynücek

1.111

98

45

10

0

G.Hacıköy

9.203

1.117

656

265

6

Hamamözü

360

27

11

3

0

Merzifon

19.043

3.202

3.255

3.450

498

Suluova

13.320

1.801

2.347

4.255

1.440

Taşova

3.384

293

133

35

0

Toplam

70.584

10.172

9.345

10.184

2.186

Tablo 2. 3: AFAD RED deprem senaryo analizine göre Mw: 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında üst yapılardaki
(bina) tahmini hasarlar (www.afad.gov.tr)

AFAD RED Deprem Senaryo Analizi sonuçlarına göre Esençay-Merzifon Fayı üzerinde
meydana gelebilecek Mw=6.8 büyüklüğündeki bir depremden en fazla hasar görebilecek
yerleşkeler olarak Suluova ilçesi, Merzifon ilçesi ve Amasya Merkez ilçesi öne çıkmaktadır.
Senaryonun verdiği sonuçlara göre, İl Merkezi ve diğer ilçe Belediyelerinden alınan yerleşime
uygunluk haritaları, imar planları ve yapı stoku bilgileri alınarak öncelikle hasarın en fazla
olabileceği Suluova, Merzifon ilçeleri ile Amasya Merkez ilçesinde ayrıca risk değerlendirmeleri
yapılmıştır.
Amasya İli Merkez ilçesindeki yapılaşmalara dair Amasya Belediye Başkanlığından
temin edilmiş olan yapı stoku bilgileri ve güncel yerleşime uygunluk haritaları kullanılarak
yerleşime uygunluk haritalarında Amasya Merkez ilçesinde Belediye İmar Plan sınırları
içerisinde yer alan 15762 adet binadan 7091 adedinin depremsellik anında sıvılaşma riski yüksek
zeminler (Ö.A.5.1) üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Binaların yapı kalitelerine göre (kötüorta kalite) söz konusu deprem senaryosu sonucunda Amasya Merkez ilçesinde (ilçe merkezine
bağlı köyler hariç) yıkık/ağır hasarlı tahmini bina sayısı tablo 2.5’te gösterildiği gibidir.
İlçe

Bina Sayısı

Merkez

İyi Kalite

15762

Orta Kalite

6545

Kötü Kalite

3557

Kalite
Bilgisine
Ulaşılamamış
2956
2704

Tablo 2. 4: Amasya Merkez ilçesine bağlı imar planı sınırları içerisindeki yapıların kalitelerine göre sayıları

İlçe

Bina
Sayısı

Merkez 15762

Sıvılaşma Riski Yüksek Zerminler (Ö.A.5.1) Üzerindeki Binalar
Kalite
Bina Sayısı
Orta Kalite Kötü Kalite
Bilgisine
İyi Kalite
Ulaşılamamış

7091

4034

943

842

1272

Yıkık ve Ağır Hasarlı
(Orta+Kötü Kalitede)
Bina Sayısı

1785

Tablo 2. 5: Deprem senaryosu analizine göre Mw: 6.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda, Amasya ilçe Merkezinde
binaların tahmini hasar - zarar görebillirlik durumu
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İlçe
Merkez

Sıvılaşma Riski Yüksek Zeminler (Ö.A.5.1) Üzerindeki Binalar
Bina
Sayısı
7091

Ahşap

Yığma
5

1353

Prefabrik

Betonarme
52

4742

Cinsi Belirlenememiş
938

Tablo 2. 6: Amasya ilçe Merkezinde sıvılaşma potansiyeli yükzek zeminler üzerinde yer alan binaların cinslerine
göre dağılımı.

AFAD RED Analiz programı ile geliştirilen Mw=6.8 büyüklüğündeki deprem
senaryosuna göre il bazlı hasar tablosu ve analiz sonuçları Harita 3, Tablo 2.3’de verilmiştir.
Ayrıca yerel zemin koşulları ve ulaşılabilen yapı stoku (Tablo 2.3) bilgilerine göre EsençayMerzifon Fayı üzerinde meydana gelebilecek Mw=6.8 büyüklüğündeki depremin hasar tabloları
ve analiz sonuçları Tablo 2.5 ve Tablo 265’te verilmiştir).
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Harita 2. 5: Amasya Belediye Başkanlığından temin edilen yerleşime uygunluk haritaları ve yapı stoğu bilgilerine
göre sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerinde yer alan binaların yerleşimi (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
tarafından hazırlanmıştır)
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Harita 2. 6: Amasya Belediye Başkanlığından temin edilen yerleime uygunluk haritaları ve yapı stoğu bilgilerine
göre sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerinde yer alan binaların bir bölümünün görünümü (Amasya İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)

Yapılan değerlendirmelere göre, Amasya ilçe merkezinde Belediye İmar Plan sınırları
içerisindeki binaların en az 1785 adedinin (sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerindeki orta ve
kötü kalitedeki yapılar) Esençay-Merzifon Fayı üzerinde meydana gelebilecek Mw=6.8
büyüklüğündeki bir depremde yıkık-ağır hasar alacağı sonucuna varılmaktadır. AFAD RED
Deprem Senaryo Analizine göre Merkez ilçesinin tamamı için bu sayı (il merkezi ve köyler dahil)
2408’dir. Amasya ilçe merkezine bağlı, Belediye İmar Plan sınırları dışında yer alan köy yerleşik
alanlarından depremden etkilenebilecek köy yerleşkeleri tablo 2.7’de verilmiştir.
Sıra
1

İL
AMASYA

İLÇE
MERKEZ

KÖY ADI
Boğazköy

2

“

“

Duruca

3

“

“

Değirmendere

4

“

“

Fındıklı

5

“

“

Yeşilyenice

6

“

“

Ziyaret

7

“

“

Yıkılgan

8

“

“

Çiğdemlik

9

“

“

İpekköy

10

“

“

Kapıkaya

11

“

“

Kayabaşı

12

“

“

Dadı
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13

“

“

İlyas

14

“

“

Sevincer

15

“

“

Mahmıtlar

16

“

“

Kaleköy

17

“

“

Keşlik

18

“

“

Küçükkızılca

19

“

“

Eskikızılca

20

“

“

Tatar

21

“

“

Sarımeşe

22

“

“

Karaali

23

“

“

Avşar

24

“

“

Sarayözü

25

“

“

Sarıalan

26

“

“

Albayrak

27

“

“

Yeşildere

28

“

“

Keçili

29

“

“

İbecik

30

“

“

Sarıkız

31

“

“

Kızoğlu

32

“

“

Aksalur

33

“

“

Kızılca

34

“

“

Ovasaray

35

“

“

Karaköprü

36

“

“

Gözlek

37

“

“

Kutu

38

“

“

Doğantepe

39

“

“

Toklucak

40

“

“

İlgazi

Tablo 2. 7: Deprem senaryo analizine göre Mw: 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, yapı hasarları beklenen
Amasya ilçe merkezine bağlı köyler

Yapılan deprem senaryosuna göre kırılması düşünülen Esençay-Merzifon Fayının kestiği
Suluova-Amasya karayolu güzergahında Suluova ilçe merkezi ile Amasya Merkez ilçesi
arasındaki karayolunda ve karayolu üzerindeki Akören (kırmızı) köprüsü, Tersakan 2
viyadüğü ile Beşgöz DDY Üst Geçit yapılarının da oluşacak deprem nedeniyle hasar
görmesi muhtemel riskli yapılar/riskli altyapılar sınıfı içerisinde yer alacağı düşünülmektedir.
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Harita 2. 7: Merzifon Belediye Başkanlığından temin edilen yerleşime uygunluk haritaları ve imar planı bilgilerine
göre sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerinde yer alan binaların görünümü ( Amasya İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)

Merzifon ilçe merkez yerleşkesindeki yapılaşmalar Sıvılaşma riski yüksek alüvyonlar
üzerinde kurulmuş olduğu görülmektedir. İlçe merkezi ve yakın çevresinde sıvılaşma riski
yüksek alüvyonlar Kuvaterner ve Holosen yaşlıdır. Yeraltı suyu varlığı, alüvyon istifinin fiziksel
özelikleri gibi faktörler, bir deprem anında ortaya çıkan titreşimlere bağlı olarak zeminlerde
boşluk suyu basınçlarının artmasını yani sıvılaşabilme riskini denetleyebilen faktörlerdir.
Merzifon Belediye Başkanlığından temin edilen İmar Planında yer alan jeolojik sınırlar ile imar
plan sınırlarının çiziminden sonra sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerindeki yapılaşma dağılımı,
bina sayısı (mesken, okul, resmi bina) ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Merzifon ilçe merkezinde
yer alan bina sayısı ve sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerinde yer alan bina sayısı tablo 2.8’de
gösterilmiştir. Sıvılaşma potansiyeli olan zeminler üzerine kurulu binaların Esençay-Merzifon
Fayı üzerinde meydana gelebilecek Mw=6.8 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında orta-ağıryıkık derecede hasar alabilme riski mevcuttur. Belediyesince İmar Plan sınırları içerisindeki
binaların cins-kalite-kullanım (yapı stoku) sınıflarına dair CBS (Coğrafi Bilgi Sistem) tabanlı
sınıflandırma çalışmaları ile birlikte İmar Plan Sınırları dahilinde yapı zeminlerinin ayrıntılı
jeoteknik özelliklerinin belirlenebileceği çalışmalar yapılması halinde senaryoda yer alan deprem
sonrasında Merzifon İlçe merkezinde hangi binaların orta-yıkık-ağır derecede hasar alabileceğine
yönelik risk değerlendirmeleri konusunda daha ayrıntılı ve doğru sonuçlar elde edilebilecektir.
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İlçe
Merzifon

İlçe Merkezindeki
Toplam Bina
Sayısı
19043

Merzifon İlçe Merkezindeki Sıvılaşma Riski Yüksek
Zeminler Üzerindeki Binalar
(Mesken-Okul-Resmi Bina)
4060

Tablo 2. 8: Merzifon ilçe merekzinde depremsellik aşısından sıvılaşma potansiyeli yüksek zeminle üzerine kutulu
bina sayısı (mesken-okul-resmi bina) sayıları.

Merzifon ilçe merkezindeki sıvılaşma potansiyeli olan zeminler üzerine kurulu bina sayısı
(mesken-okul-resmi bina) 4060 olarak tespit edilmiştir. Bu binaların Esençay-Merzifon Fayı
üzerinde meydana gelebilecek Mw=6.8 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında orta-yıkık-ağır
derecede hasar alabilme riski mevcuttur. AFAD RED Deprem Senaryo Analizine göre Merzifon
ilçesinin tamamı (ilçe merkezi ve köyler dahil) 7203’tür. Merzifon ilçe merkezine bağlı, Belediye
İmar Plan sınırları dışında yer alan köy yerleşik alanlarından depremden etkilenebilecek köy
yerleşkeleri tablo 2.9 ve harita 2.9’da verilmiştir.
Sıra
1

İL
AMASYA

İLÇE
MERZİFON

KÖY ADI
Karatepe

2

“

“

Hanköy

3

“

“

Hayrettin

4

“

“

Yakup

5

“

“

Çayırözü

6

“

“

Yenice

7

“

“

Yalnız

8

“

“

Yeşilören

9

“

“

Sarıbuğday

10

“

“

Saraycık

11

“

“

Kamışlı

12

“

“

Çatalkaya

13

“

“

Alişar

14

“

“

Aktarla

15

“

“

Kuyuköy

16

“

“

Çaybaşı

17

“

“

Bulak

18

“

“

Koçköy

19

“

“

Ortaova

Tablo 2. 9: Deprem senaryo analizine göre Mw:6.87 büyüklüğündeki deprem sonrasında, zemin sıvılaşma
potansiyeli yüksek Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar üzerine kurulu olması nedeniyle Merzifon ilçesinde yapı hasarları
beklenen köyler
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Harita 2. 8: Amasya Merkez ilçe sınırları dahilinde sıvılaşma riski yüksek Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar üzerine
kurulu köyler (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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Harita 2. 9: Merzifon ilçe sınırları dahilinde sıvılaşma riski yüksek Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar üzerine kurulu
köyler (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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Suluova ilçe merkezi yerleşkesindeki zeminler incelendiğinde, zemin fiziksel özellikleri
itibariyle Merzifon ilçesi ile benzer zemin özelliklerinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.
Suluova Belediye Başkanlığından elde edilen veriler coğrafi bilgi sistemi ortamında tekrar
değerlendirilmiş olup, Kurumumuza göndeirlen veriler dikkate alındığında ilçe merkezindeki
toplam 13220 yapıdan (konut, işyeri, okul, kama binaları, ticarethane, ahır, depo, fabrika, vb. tüm
binalar) 9900 adedi sıvılaşma potansiyeli olan zeminler üzerinde yer almaktadır. Sıvılaşma
potansiyeli olan zeminler üzerindeki yapıların Esençay-Merzifon Fayı üzerinde meydana
gelebilecek Mw= 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında orta-ağır-yıkık derecede hasar alabilme
riski söz konusudur.
İlçe

İlçe Merkezindeki
Toplam Bina Sayısı

Suluova
13320

Suluova İlçe Merkezindeki Sıvılaşma Riski Yüksek Zeminler
Üzerindeki Binalar
(Mesken-Okul-Resmi Bina-Fabrika- Ahır-Depo vb.)
9900

Tablo 2. 10: Suluova ilçesi merekzinde depremsellik açısından sıvılaşma potansiyeli yüksek zeminler üzerine kurulu
yapı (mesken-okul-resmi bina-fabrika-depo-ahır vb.) sayıları.

Suluova ilçe merkezindeki sıvılaşma potansiyeli olan zeminler üzerine kurulu bina sayısı
(mesken-okul-resmi bina-fabrika-ahır-depo vb.) 9900 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2.10). Bu
binaların Esençay-Merzifon Fayı üzerinde meydana gelebilecek Mw=6.8 büyüklüğündeki bir
deprem sonrasında orta-yıkık-ağır derecede hasar alabilme riski mevcuttur. AFAD RED Deprem
Senaryo Analizine göre Suluova ilçesinin tamamı (ilçe merkezi ve köyler dahil) konut, resmi bina
ve işyerleri için 8042 olarak tahmin edilmektedir. Suluova ilçe merkezine bağlı, Belediye İmar
Plan sınırları dışında yer alan köy yerleşik alanlarından depremden etkilenebilecek köy
yerleşkeleri tablo 2.11’de verilmiştir.
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İL

İLÇE

AMASYA

SULUOVA

2

“

“

Kerimoğlu

3

“

“

Kılıçarslan

4

“

“

Çayüstü

5

“

“

Gürlü

6

“

“

Ortayazı

7

“

“

Salucu

8

“

“

Kurnaz

9

“

“

Uzunoba

10

“

“

Yolpınar

11

“

“

Harmanağılı

12

“

“

Aşağıkarasu

13

“

“

Küpeli

14

“

“

Ayrancı

15

“

“

Kulu

16

“

“

Deveci

17

“

“

Yüzbeyli

18

“

“

Saygılı

19

“

“

Eraslan

20

“

“

Kapancı

Sıra
1

21

KÖY ADI
Kazanlı

Alabedir

Tablo 2. 11: Deprem senaryosuna göre Mw:6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Suluova ilçesinde yapı
hasarları beklenen köyler
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Harita 2. 10: Suluova ilçes sınırları dahilinde sıvılaşma riski yüksek Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar üzerine Kurulu
köyler (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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Harita 2. 11: Suluova ilçe Belediye Başkanlığından alınnan yerleşime uygunluk haritaları ve imar planı bilgilerine
göre sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerinde yer alan binaların görünümü (Amasya İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)

94

Hamamözü ilçe merkezinde imar planı içerisindeki binaların Kuvaterner yaşlı sıvılaşma
riski yüksek alüvyon zeminler üzerinde olanlarının (mesken, resmi bina, okul, ahır, depo, dini
tesis vb.) sayısı 435 olduğu saptanmıştır (Tablo 2.12). Bu binaların Esençay-Merzifon Fayı
üzerinde meydana gelebilecek Mw=6.8 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında orta-yıkık-ağır
derecede hasar alabilme riski mevcuttur. AFAD RED Deprem Senaryo Analizine göre
Hamamözü ilçesinin ilçesinin tamamı (ilçe merkezi ve köyler dahil) için konut, resmi bina ve
işyerleri için 153 olarak tahmin edilmektedir.
İlçe

İlçe Merkezindeki
Toplam Bina
Sayısı
Hamamözü
1200

Hamamözü İlçe Merkezindeki Sıvılaşma Riski Yüksek
Zeminler Üzerindeki Binalar
(Mesken-Okul-Resmi Bina- Ahır-Depo vb.)
435

Tablo 2. 12: Hamamözü ilçe merekzinde depremsellik açısından sıvılaşma potansiyeli yüksek zeminler üzerine
kurulu yapı (mesken-okul-resmi bina-depo-ahır vb.) sayıları.

İL

İLÇE

AMASYA

HAMAMÖZÜ

2

“

“

Çayköy

3

“

“

Damladere

4

“

“

Kızılcaören

5

“

“

Omarca

6

“

“

Sarayözü

7

“

“

Tutkunlar

Sıra
1

KÖY ADI
Arpadere

Tablo 2. 13: Deprem senaryo analizine göre Mw:6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Hamamözü ilçesinde yapı
hasarları beklenen köyler
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Harita 2. 12: Hamamözü sınırları dahilinde sıvılaşma riski yüksek Kuvaterner Alüvyonları üzerine kurulu köyler
(Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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Gerek Amasya ilçe merkezine bağlı köylerin, gerekse Hamamözü, Suluova ve Merzifon
ilçelerine bağlı köylerin bina stoklarına dair net bilgilere (yapı kalitesi, bina kat sayısı, yapı yaşı
vb.) ulaşılamadığından hangi köy yerleşkesinde hangi binaların veya kaç adet binanın meydana
gelebilecek depremden hasar alabileceğine dair bir risk değerlendirmesi yapılamamıştır. Bu
nedenle sadece köy yerleşkeleri için sıvılaşma potansiyeli yüksek Kuvaterner yaşlı Alüvyon
zeminler üzerine kurulu olduğu bilinen köylerdeki binaların “öncelikli” hasar görebilme
risklerinin söz konusu olabileceği yorumu yapılabilmektedir.
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Harita 2. 13: Hamamözü ilçe Merkezinde İmar Planı içerisindeki binaların Kuvarnet yaşlı sıvılaşma potansiyeli
yüksek Alüvyonlar üzerindeki dağılımı (Amasya İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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2.2.Kütle Hareketleri (Heyelan ve Kaya Düşmesi) Tehlike ve Risk Değerlendirilmesi
2.2.1 Geçmiş Kütle Hareketleri (Heyelan ve Kaya Düşmesi) ve Etkileri
Amasya İl genelindeki kütle hareketlerini heyelan ve kaya düşmeleri olarak iki ana başlık
altında inceleyebiliriz.
Amasya İl genelinde 7269 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalar incelendiğinde,
kütle hareketleri bakımından il genelinde en yaygın kütle hareketi türünün heyelan olduğunu
görmekteyiz. Heyelanlar, özellikle Amasya ili doğusundaki Taşova ilçesi ve yakın çevresi ile
Amasya Merkez ilçesi ve yakın çevresinde ilin diğer bölgelerine göre daha yoğun olarak
yaşanmaktadır. Kaya düşmesi olayları ise Amasya Merkez ilçesinde daha fazla gözlenmektedir
(Tablo 2.14).
Heyelan tehlikelerinin belirlenebilmesi için öncelikle bölgede meydana gelmiş olan
heyelanların tetikleyici parametrelerinin neler olduğunu ve de heyelanların tam olarak meydana
geliş tarihlerinin biliniyor oluşu gerekmektedir. Amasya ilinin iklim özellikleri de dikkate
alındığında daha geniş bir zaman aralığı içeriisnde özellikle yağış tetikli heyelan aktivitelerinin
fazla olabileceği düşünülmektedir.
Heyelanların meydana geliş tarihlerinin tam olarak bilinemiyor oluşuna bağlı olarak
sadece ampirik yaklaşımlarla oluşturulan ulusal çaptaki yağış ve deprem eşik değerlerine ait
aşılma olasılıklarını gösteren haritalar, uluslararası literatürdeki heyelan tehlike haritaları için
kabul görmüş frekanslara göre oluşturulmaktadır.
Söz konusu haritalar, Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) içerisinde tehlike haritaları
üretmek üzere kullanılmakta olup seçilen frekans ve paramtertelere bağlı olarak tehlike
analizlerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. ARAS üzerinde, Amasya ili için tespit edilmiş
heyelan sahalarının haritalanmış olduğu heyelan envanterleri dikkate alınarak oluşturulan
heyelan duyarlılık haritasının (harita 2.15) ana veri olarak kullanıldığı; 100 yıl peryotlu, 100mm
eşik değerli yağış tetikli heyelan tehlike haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan heyelan tehlike
hartiasında “çok az tehlikeliden çok tehlikeliye kadar 5 dereceye ayrılmış bölgeler yer alır.
Amasya İlinde, heyelanların en fazla gözlemlendiği Taşova ilçesi ile Amasya ilçe
merkezine bağlı köylere ait liste tablo 2.13 ve tablo 2.14’te verilmiştir. Amasya il genelinde
meydana gelmiş olan heyelanların oluşmasında yağış, topografik özelikler, jeolojik faktörler, su
durumu gibi doğal faktörler önemli rol oynamakla birlikte, insan eliyle yapılan kontrolsüz kazılar
ve plansız yapılaşmalar (altyapı eskiklikleri vb.) ile yanlış arazi kullanımı da, heyelanların
oluşmasında tetikleyici yapay etmenler olarak göze çarpmaktadır.
Amasya il genelinde meydana gelmiş olan kaya düşmesi olaylarının Merkez ilçede
yoğunlaştığı görülmektedir. Merkez ilçe yerleşkesinin Yeşilırmak nehir suyu tarafından geçmiş
jeolojik dönemler boyunca yaptığı aşındırmaların sonucu olarak Merkez ilçe yerleşkesinin kuzey
ve güneyinde yer alan kireçtaşlarının dik/dike yakın açılı yamaç şevleri oluştuğu anlaşılmaktadır.
Yapısal anlamda kireçtaşlarının orta-sık çatlaklı özellikler göstermesi ve bölgenin yarı karasal
iklim özellikleri nedeniyle gece/gündüz sıcaklık farklarının fazla olması gibi faktörler de kaya
düşmei olaylarını tetikleyebilecek doğal nedenler arasında yer almaktadır.
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AMASYA İLİ GEÇMİŞ AFETLER (KÜTLE HAREKETLERİ) ÖZET TABLOSU
İLÇE/BELDE
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
G.HACIKÖY
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
HAMAMÖZÜ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ

MAHALLE/KÖY
Çaykışla
Hasanbey
Karayakup
Karayakup
Çalköy
Arpaderesi
Çayköy
Gölköy
Kızılcaören
Boğa
Direkli
Doğantepe
Hasabdal
İpekköy
Karataş
Karataş
Kızseki
Kızseki

AFET TÜRÜ
Kaya Düşmesi
Kaya Düşmesi
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Kaya Düşmesi
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Merkez (Helkız ve Kaya Düşmesi

AFET TARİHİ
09.05.1998
28.09.1990
26.02.1990
30.10.1990
30.06.1998
17.10.1988
20.08.2001
03.03.1994
24.01.1995
04.11.1988
05.12.1996
13.06.1997
28.10.1993
15.11.1988
01.11.1993
01.02.1993
02.11.1990
03.01.1992
22.06.1979

AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB

AÇIKLAMA

08.06.1983

AMB

Su Baskını nedeniyle 5 konut maliki kendisi konut yapmış. Heyelan nedeniyle konut nakline gerek yok, 25 HS.
İptali. Kaya düşmesi nedeniyle 43 konutun nakli.Daha önce nakledilen 51 konut için G.H Etkililik oluru.

06.01.1986

AMB

4 Konut. G.H.Etkisiz.

18.07.1989

AMB

99 Konut. G.H.Etkili.

2 Konut. G.H. Etkisiz
2 Konut. G.H.Etkisiz.
53 konut. G.H.Etkili.
3 konut. G.H.Etkili
Köy yerleşik alanı temel etüt çalışması.
2 Konut. G.H.Etkisiz.
Köy yerleşik alanı temel etüt çalışmasında yapı yasaklı alanların tespiti
1 konut. G.H.Etkisiz.
18 Konut için Yapı Yasaklı Alan
1 İlkokul. G.H.Etkisiz.
2 Konut. G.H Etkisiz.
5 Konut. G.H Etkisiz.
2 Konut. G.H Etkisiz.
11 Konut.G.H.Etkili.
Heyelan, meskun alanı etkiler nitelikte değildir.
1 Konut. G.H.Etkisiz.
12 Konut.G.H.Etkili.
29 Konut. G.H.Etkili
Helkız mahallesinde 30 Konut nakil. G.H Etkili. Gökmedrese mahallesinde kaya Islah Önerisi.

Gökmedrese Mh.)
Kaya Düşmesi+Su
Baskını+Heyelan

MERKEZ

Merkez

MERKEZ

Merkez
(Dere Kaya Düşmesi
Mh.)
Merkez
Kaya Düşmesi
(Hatuniye Mh.)

MERKEZ

100

MERKEZ

Merkez (Fethiye
Mh.)
Merkez
(Savadiye Mh.)
Merkez (Fethiye
Mh.)
Merkez
(Dere
Mh.)
Merkez (FethiyeÇakallar-DereHelkız Mh)

Heyelan

14.03.1996

Heyelan

10.02.2000

Kaya Düşmesi

10.11.2004

Kaya Düşmesi

28.09.2005

Heyelan+Kaya
Düşmesi

02.03.2010

MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERZİFON
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA

Yağcıabdal
Yavru
Yeşilyenice
Yıkılgan
Yolyanı
Ziyaret
Kayadüzü
Çalkaya
Çılkıdır
Gökpınar
Güngörmüş
Gürsu
Hacıbey
Hacıbey

Heyelan
Kaya Düşmesi
Kaya Düşmesi
Kaya Düşmesi
Heyelan
Kaya Düşmesi
Heyelan
Heyelan
Kaya Düşmesi
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan

01.02.1993
28.08.1993
09.06.2006
07.02.1991
03.01.1994
30.06.1997
12.12.1987
20.10.1989
08.10.1985
27.04.1989
01.05.1989
24.01.1989
12.12.1987
30.06.1997

AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB

TAŞOVA
TAŞOVA

Merkez
Merkez

Heyelan
Heyelan

16.09.1980
15.02.1983

AMB
AMB

MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ

AMB
AMB
AMB
AMB

AMB

AMB

9 Konut. G.H.Etkisiz.

4 Konut. G.H.Etkisiz. 11 Konut ise Belediyesince istinat duvarı yapılıncaya kadar boşaltılacak.

4 Konut. G.H.Etkisiz.

08.05.1972 tarihli rapor ekli haritasında belirtilen alanlar için AMB alınması, 13 konut için h.H.S çalışmasının
yeniden yapılması istemi.
Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi nedeniyle toplamda 192 konut nakil. G.H.Etkili. Çakallr mh.nde 3 konut
Amb içinde. Dere mahallesinde nakledilen 15 konut için ayrıca G.H.E alınması. Çakallar ve Dere Mh.ndeki
126 konutun etkilendiği kaya düşmesi ve heyelan olayının G.H.Etkili olduğu. Fethiye mah.ndeki heyelan
nedneiyle nakledilen 9 konut için de G.H.E tkisizlik olurunun iptali ve G.H.E oluru alınması, Çakallr, Fe3thiye,
Dere, Halkız mahallelerinde toplam 167 konut için GHe alınması gerektiği, Çakallar mahallesi için yeniden
AMB alınması, Helkız mahallesinde 2 bina 3 konu için GHE. oluru ve yeniden AMB alınması.
4 Konut. G.H Etkisiz.
1 Konut ve 1 cami. G.H.Etkisiz.
8 Konut. G.H.Etkisiz.
Kaya düşmesinden etkilendiği daha önce tespit edilen 5 konutun bulunduğu alanlar için AMB belirlenmiş.
2 Konut. G.H.Etkisiz.
7 Konut. G.H.Etkisiz.
13 Konut. GH.Etkili.
12 Konut. G.H.Etkili.
8 Konut. G.H.Etkisiz.
14 Konut. G.H.Etkili.
5 Konut nakil. G.H.Etkisiz.
14 Konut. G.H.Etkili.
15 Konut. G.H.Etkili.
1 Konut. İlave Daha önceki G.H.Etkililik oluruyla. AMB sırlarının genişlemiş olduğu ve yeniden AMB kararı
alınması istemi.
41 Konut. G.Hetkili
4 konutun daha nakledilmesi. Önceki G.H.Etkililik oluru ile.
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TAŞOVA

Merkez

Heyelan

10.06.1983

AMB

Toplam 45 hanenin 25'inin H.S iptali, 27 kişinin ( 7 kişi yeni ) H.S'nin yapılmasına. Ekli haritadaki şekliyle
yeniden AMB alınması

TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Şahinler
Sepetli

Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan
Heyelan

20.09.1990
15.03.1991
25.10.1991
23.11.1993
09.02.1987
13.12.1991

AMB
AMB
AMB
AMB
AMB
AMB

Rapor Ekli Krkisinde belirtildiği şekliyle yeniden AMB alınması. 1 konutun daha heyelanlardan etkilendiği.

TAŞOVA

Sepetli

Heyelan

AMB

TAŞOVA
TAŞOVA
TAŞOVA

Şeyhli
Şeyhli
Yayladibi

Heyelan
Heyelan
Heyelan

02.12.1996
05.02.1991
25.11.1996
15.05.1989

AMB
AMB
AMB

1 konutun daha G.H.E ile nakli
4 konut için ilave G.H. Etkililik Oluru alınması
1 konutun daha G.H.E ile nakli
19 Konut. GH.Etkili.AMB Yok.
12 Konut. G.H.Etkili
4 konutun daha heyelandan etkilendiği. Önceki G.H.E. İle. AMB sınırlarının genişlediği, ekli krokideki şekliyle
yeniden AMB alınması.
2 konut. G.H.Etkisiz.
1 Konut. G.H.Etkisiz.
21 Konut. G.H.Etkili.

Tablo 2. 14: Amasya ilinde geçmişte 7269 Sayılı Kanun kapsamında kütle hareketlerine (heyelanlar, kaya düşmeleri) konu jeolojik etüt raporlarıyla Afete Maruz Bölge kararları
alınan meskun alanlar (AMB: Afete Maruz Bölge)
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2.2.2 Heyelan Tehlike ve Risk Analizi:
Amasya İli genelinde haritalanabilmiş olan heyelan sahaları harita 2.16’da verilmiştir.
Taşova ilçe merkezi ve yakın çevresinde tespit edilmiş heyelan sahaları harita 2.17’de verilmiştir.
Amasya İl genelindeki heyelan sahalarının haritalanması sonrasında yapılan duyarlılık analizleri
sonucunda heyelan duyarlılık haritası (harita 2.15) oluşturulmuştur. Heyelan duyarlılık haritası
ve yağış rejimi parametreleri kullanılarak elde edilen heyelan tehlike haritasına (harita 2.18,
harita 2.19, harita 2.20) göre çok tehlikeli/tehlikeli bölgelerin en geniş alanda Taşova ilçesi ve
yakın çevresinde yoğunlaşmış olduğu görülmüştür. Gerek Amasya İli yağış normalleri haritası
(harita 2.14), gerekse heyelan duyarlılık haritası (harita 2.15) ile Kurumsal arşivde kayıtlı heyelan
olaylarının değerlendirildiği jeolojik etüt raporları (şekil 2.1, şekil 2.2) dikkate alındığında da,
Taşova ilçesinin heyelan olayları açısından diğer bölgelere göre daha duyarlı bir yerleşke olduğu
anlaşılmaktadır. Bu nedenle heyelan afeti bakımından oluşturulacak senaryoda Taşova ilçesinin
değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaati oluşmuştur.
Taşova ilçesinde, yerleşimin en yoğun olduğu ilçe merkezi Belediye imar plan sınırları
içerisinde kalan alanlar öncelikli olarak heyelan tehlikesi ve risk değerlendirmelerine tabi tutlmuş
olup çok tehlikeli/tehlikeli bölgeler içerisinde kalan binaların varlığı söz konusudur. Taşova ilçe
merkezinde imar planı sınırları dahilinde heyelan tehlike haritasına göre heyelan bakımından çok
tehlikeli/tehlikeli bölgeler içerisinde toplamda 716 adet bina yer almakta olup bu binalar heyelan
olayları bakımından risk teşkil etmektedir (harita 2.20 ve harita 2.21)
İl genelinde ise, oluştutulmuş olan heyelan tehlike hartiasında çok tehlikeli/tehlikeli
bölgeler içerisinde kalan enerji iletim hatları ile demiryolu güzergahı da değerlendirilerek tablo
2.17 ve tablo 2.18’de söz konusu tesislerin heyelan açısından risk teşkil eden bölümleri
verilmiştir.

Amasya İlinde Jeolojik Etüt Raporlarına ve Hasar
Tespitlere Konu Çalışmaların Sayıca Dağılımı
103

88

57
168

Deprem

Heyelan

Kaya Düşmesi

Su Baskını

Şekil 2. 1: Amasya İlinde 1960-2020 yılları arasında jeolojik etüt raporlarına ve hasar tespit raporlarına konu afet
türlerinin sayıca dağılımı
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Amasya İlinde Jeolojik Etüt Raporlarına Konu Edilmiş
Heyelan Olaylarının İlçelere Göre Sayısal Dağılımı
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Şekil 2. 2: Amasya İlinde 1960-2020 yılları arasındajeolojik etüt raporlarına konu heyelan olay sayılarının ilçelere
göre dağılımı

İL

İLÇE

KÖY /MAH.

Beke
Goğa
Böke
Direkli
Fındıklı
Hasabdal
İpekköy
Kaleköy
Karaçavuş
Karataş
Karsan
Kavakçayırı
Kayrak
Kızılkışlacık
Kızseki
AMASYA
MERKEZ
Köyceğiz
Dere Mahallesi
Kurlunlu Mahallesi
Fethiye Mahallesi
Şamlar Mahallesi
Savadiye Mahallesi
Çakallar Mahallesi
Helkız Mahallesi
Sarayözü
Sevincer
Toklucak
Yağcıabdal
Yeşilyenice
Yolyanı
Tablo 2. 15: Amasya Merekez ilçesi ve köylerinde heyelan nedeniyle incelemeleri yapılmış köy ve mahalleler.
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İL

İLÇE

AMASYA

Taşova

KÖY /MAH.
Arpaderesi
Çalkaya
Çaydibi
Dereköy
Devre
Gökpınar
Güngörmüş
Gürsü
Hacıbey
Hüsnüoğlu
Ilıpınar
Karlık
Merkez
Şahinler
Sepetli
Şeyhli
Tatlıpınar
Yayladibi
Yolaçan

Tablo 2. 16: Taşova ilçesinde heyelan nedeniyle incelemeleri yapılmış köy ve mahalleler

Heyelan Açısından Çok Tehlikeli / Tehlikeli Bölge İçerisinde
Kalan Bölümü
Altyapı Cinsi
Tahmini
Enlem
Boylam
Yaklaşık
Uzunluk (km)
Elektrik İletim Hattı
40.755404
36.299819
8,90
1
40.739724
36.196438
40.730079
36.395433
5,30
“
2
40.750668
36.340712
40.767441
36.323956
1,20
“
3
40.772936
36.333509
40.826890
36.696330
1,50
“
4
40.834526
36.709677
40.859042
35.595057
“
5
3,50
40.882376
35.567105
40.706038
35.354804
“
6
2,50
40.716982
35.330450
40.884808
35.436396
9,70
“
7
40.868260
35.323495
40.671170
35.821160
“
8
0.25
40.672997
35.819866
Çok Tehlikeli / Tehlikeli Bölge İçerisinde Kalan Yaklaşık Toplam
32,85
Uuzunlukelektrik
(km) iletim hatlarının heyelan tehlike haritasında "çok tehlikeliTablo 2. 17: Amasya İl sınırları içerisindeki
tehlikeli” bölgeler içinde kalan bölümleri
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Heyelan Açısından Çok Tehlikeli / Tehlikeli Bölge İçerisinde
Kalan Bölümü
Altyapı Cinsi
Tahmini
Enlem
Boylam
Yaklaşık
Uzunluk (km)
Demiryolu Güzergahı
40.492308
35.846295
1
2,80
1
40.493413
35.874995
40.521574
35.754640
“
2
0.85
40.526002
35.746698
40.672351
35.829007
“
3
0,40
40.674960
35.825669
Çok Tehlikeli / Tehlikeli Bölge İçerisinde Kalan Yaklaşık Toplam Uuzunluk
4,05
(km)
Tablo 2. 18: Amasya İl sınrları içerisindeki elektrik iletim hatlarının heyelan tehlike haritasında "çok tehlikelitehlikeli" bölgeler içerisinde kalan bölümleri.

Harita 2. 14: Amasya ilinde 1981-2010 yılları arasındaki yağış normalleri haritası (www.mgm.gov.tr)
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Harita 2. 15: Amasya İli heyelan duyarlılık haritası (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından
hazırlanmıştır)
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Harita 2. 16: Amasya İli heyelan envanter haritası (Amasya İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü tarafından
hazırlanmıştır)
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Harita 2. 17: Taşova ilçesi heyelan envanter haritası (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından
hazırlanmıştır)
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Harita 2. 18: Amasya İli heyelan tehlike haritası ve il genelindeki karayolu-demiryolu-enerji iletim hatlarının
görünümü (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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Harita 2. 19: Taşova ilçe merkezi ve yakın çevresinin heyelan tehlike haritası görünümü (Amasya İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)

111

Harita 2. 20: Yaşova ilçe merkezi kuzey/kuzeydoğusunun heyelan tehlike haritası görünümü (Amasya İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır).

112

Harita 2. 21: Taşova ilçe merkezinde imar plan sınırları içeriisnde olan ve heyelan tehlike haritasına göre çok
tehlikeli/tehlikeli bölge içerisinde kalan binaların görünümü (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından
hazırlanmıştır).
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2.2.2.1.Senaryo ve Değerlendirme Sonuçları:
Amasya İlinde heyelan ile ilgili olarak 2 farklı senaryo üzerinde durulmuştur. 1.Senaryoda
Amasya İli Taşova ilçesi Yemişen mahallesi ve yakın çevresinin heyelan tehlike hartias verileri
de dikkate alınarak aşırı yağışlara bağlı olarak heyelanlara maruz kaldığı senayo ele alınmıştır.
Senaryo kapsamında Taşova ilçesi Yemişen mahallesinde 20 binanın etkilendiği, heyelan etki
alan sınırları içerisinde mahalle ulaşım yollarının, mahalle altyapısının ve enerji nakil hatlarının
zarar gördüğü belirtilmiştir.
Heyelan senaryoları üretilirken mevcut veriler doğrultusunda afet risklerinin belirlenmesi,
belirlenen risklerin senaryoya dahil edilmesine ilişkin önceliklerin ortaya konulması noktasında
farklı yaklaşımlara dayanan teknik tartışmalar en olumsuz senaryolar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Amasya iline ait bir diğer heyelan senaryosu ise aşırı yağışlara bağlı olarak merkez ilçe
sınırları dahilinde şehir merkezi içerisinde Çakallar mahallesinde eski bir heyelan basamağı
üzerine kurulu meskun alanların etkilenmiş olması üzerine gerçekleştirilmiştir. Senaryoda, 5
binada orta-hafif derecede hasarlar görüldüğü, mahalle içi ulaşım yolları ile mahalle içi içme
suyu ve altyapı tesislerinin zarar görmüş olduğu belirtilmiştir.
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2.2.3 Kaya Düşmesi Tehlike ve Risk Analizi:
Amasya İli genelinde muhtemel kaya düşmesi kaynak alanları belirlenmiş ve
haritalanabilmiştir. Haritalanan kaynak alanları topografik özellikler parametre olarak
kullanılarak kaya düşmesi duyarlılık haritaları oluşturulmuştur. Duyarlılık haritalarına bağlı
olarak 32°’lik yamaç yüzeyi açısı parametre olarak kullanılarak tehlike haritası oluşturulmuştur
(harita 2.22). Kaya düşmesi olaylarının geçmişte en sık görüldüğü merkez ilçesinde, tehlike
haritasının Amasya İl Merkezindeki bölümleri daha büyük ölçekte değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Amasya Merkez ilçesinde, il merkezinde imar planı içerisinde yer alan yerleşkelerin
tehlike ve risk durumlarına yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda il merkezinde kaya
düşmesi bakımından tehlikeli/çok tehlikeli sahalar içinde 63 adet bina bulunmaktadır (harita 2.23,
harita 2.24 ve harita 2.25).
Amasya İli şehir merkezi içerisinde muhtemel kaya düşmesi kaynak alanları baz alınarak
hazırlanan kaya düşmesi duyarlılık haritasına göre oluşturulan kaya düşmesi tehlike haritasında
çok tehlikeli /çok az tehlikeli bölge içerisinde kalan demiryolu güzergahının da muhtemel kaya
düşmesi bakımından risk teşkil eden bölümleri tablo 2.20’de ve harita 2.25’de verilmiştir.
Amasya ili sınırları dahilinde tespit edilmiş olan muhtemel kaya düşmesi kaynak alanları
incelendiğinde, kaynak alanlarının büyük bir çoğunluğunun il merkezinde, bunun yanısıra İl
Merkezi - Taşova ilçesi karayolu güzergahı üzerinde görülmektedir. Muhtemel kaya düşmesi
kaynak alanları başta kireçtaşları olmak üzere kumtaşı-çakıltaşı-çamurtaşı ardalanmalarının
olduğu jeolojik birimlerde sıkça görüldüğü anlaşılmaktadır. İlimizde bu tip litolojileri barındıran
formasyonlar Üst Jura Yaşlı Carcurum Formasyonu, Ferhatkaya Formasyonu ve Helvacı
Formasyonu ile Üst Kretase yaşlı Tersakan Formasyonları olduğu anlaşılmaktadır. Amasya İl
Merkezi sınırları dahilinde muhtemel kaya düşmesi kaynak alanları kullanılarak üretilen kaya
düşmesi duyarlılık haritası baz alınarak oluşturulan kaya düşmesi tehlike haritasına göre tehlike
zonları içerisindeki bina sayıları tablo 2.19’da verilmiştir.
Amasya İlinde Jeolojik Etüt Raporlarına Konu Edilmiş
Kaya Düşmesi Olaylarının İlçelere Göre Sayısal Dağılımı
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Şekil 2. 3: Amasya İli genelinde 1960-2020 yılları arasında jeolojik etüt raporlarına konu kaya düşmesi olay
sayılarının ilçelere göre dağılımı
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Harita 2. 22: Amasya İl Merkezinde ima planı sınırları içerisinde muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarına göre
üretilmiş olan kaya düşmesi tehlike haritası (Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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Harita 2. 23: Amasya İl Merkezinde imar planı sınırları içerisinde olan ve muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarına
göre üretilen kaya düşmesi tehlike haritasındaki zonlara göre binaların dağılımı (Amasya İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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Harita 2. 24: Amasya İl Merkezinde imar planı içerisinde olan ve muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarına göre
kaya düşmesi tehlike zonları üzerindeki bina dağılımlarının bölümünün görünümü (Amasya İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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İL

İLÇE

TEHLİKE BÖLGESİNDEKİ BİNA SAYISI
ÇOK
TEHLİKELİ

AMASYA

MERKEZ

BÖLGEDE
BİNA SAYISI

4

ORTA
TEHLİKELİ

DERECEDE

BÖLGEDE

TEHLİKELİ

BİNA SAYISI

BÖLGEDE
BİNA SAYISI

59

310

AZ

ÇOK AZ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

BÖLGEDE

BÖLGEDE

BİNA SAYISI

BİNA SAYISI

432

516

Tablo 2. 19: Amasya İl merekzinde kaya düşmesi kaynak alanları baz alınarak oluşturulan kaya düşmesi tehlike
haritasına göre ima rplanı içeriisnde tehlike zonlarına göre binaların sayısal dağılımı.

Kaya düşmesi Açısından Çok Az Tehlikeli / Çok Tehlikeli Bölge
İçerisinde Kalan Bölümü
Altyapı Cinsi
Tahmini Yaklaşık
Enlem
Boylam
Uzunluk (km)
Demiryolu Güzergahı
40.653306
35.821594
1,40
1
40.657123
35.833319
Çok Az Tehlikeli / Çok Tehlikeli Bölge İçerisinde Kalan Yaklaşık Toplam
1,40
(km)
Tablo 2. 20: Amasya İl MerekzindeUuzunluk
kaya düşmesi
kaynak alanları baz alınarak oluşturulan kaya düşmesi tehlike
haritasına göre şehir içinden geçen Devlet Demiryollarına ait Tren yYolu güzergahının "çok tehlikeli-tehlikeli"
bölge içerisinde kalan bölümleri
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Harita 2. 25: Amasya İli Merkez ilçesi sınırları dahilinde şehir merkezinden geçmekte olan Demiryolu güzergahının
kaya düşmesi tehlike hartiasına göre "çok tehlikeli7tehlikeli alanlar" içerisinde kalan bölümleri (Amasya İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır)
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2.2.3.1.Senaryo ve Değerlendirme Sonuçları:
Amasya İlinde kaya düşmesi ile ilgili olarak 2 farklı senaryo üzerinde durulmuştur.
1.Senaryo, Amasya İli Merkez ilçesi Kurşunlu ve Hatuniye mahalleleri üst kotlarındaki kaynak
alandan kaya bloklarının devrilme/düşme/yuvarlanma şeklinde hareekt kazanmış ve de topografk
eğim yönünde hız ve enerji artışına bağlı olarak düşme doğrultuları boyunca üst yapılara ve yol
güzergahı üzerindeki araçlara zarar vermiş olması şeklindedir. Senaryoya göre olayda toplam 20
kişi etkilenmiş olup düşme doğrultusu üzerinde bulunan yol güzergahındaki araçlarda maddi
hasarlar meydana gelmiş, ulaşımda aksamalar yaşanmış, yol sanat yapıları hasar görmüş, Amasya
Kalesi, tescilli binalar ve kaya mezarlıklarında kısmi hasarlar oluşmuştur.
Amasya iline ait bir diğer kaya düşmesi senaryosu ise Amasya İli Taşova Karayolu
güzergaı üzerindeki şevlerde bulunan düşmesi muhtemel kaya bloklarının sismik aktiviteye bağlı
olarak bulundukları kaynak alanlardan düşme/devrilme/yuvarlanma şeklinde karaylu güzergahı
üzerine düşmesi şeklindedir. Senaryoya göre toplam 15 kişi etkilenmiş olup karayolu güzergahı
üzerinde seyir halindeki 5 araçta maddi hasar, yol sanat yapılarında hasarlar söz konusu olup
karayolu ulaşımı aksamıştır.
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2.3 Taşkın/Sel Tehlike ve Risk Analizi:
Taşkınlarda rol alan etkenlerden bazıları; yağışın şekli, zamana bağlı dağılımı, diğer bir
deyişle şiddeti, süresi, zamanla değişimi ve bir önceki yağıştan sonra geçen süre, yağışın havza
içindeki dağılımı, rüzgâr, sıcaklık, kar ergimesi ve erimesi gibi meteorolojik faktörler, zeminin
cinsine bağlı olarak geçirimlilik oranı ve suya doygunluk derecesi gibi jeolojik faktörler,
havzanın geometrisi, uzunluğu, alanı, eğimi gibi fizyografik faktörlerdir.
Diğer taraftan bitki örtüsünün çeşidi ve havzadaki dağılımı, kapladığı alan, yüksekliği,
büyüme hızı ile birlikte yerleşim alanlarının durumu, yol ve benzeri alt yapıların varlığı, toprağın
kullanılma şekli gibi etkenler de akışın durumunu belirlemektedir. Bu etkenler birbirlerinden
bağımsız değildirler ve birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedirler. Ayrıca uzun zaman zarfında
bu etkenlerin, doğa olayları, insanlar ve hayvanlar tarafından değiştirilmesi de söz konusudur. Bu
nedenle bu değişik etkenlerin etkisi altında ortaya çıkan akış, yağıştan yağışa, havzadan havzaya,
aynı havzada noktadan noktaya değişmekte ve hatta aynı yağış koşullarında, aynı havzanın aynı
noktasında zamanla farklı olabilmektedir. Bu bakımdan akışın meydana geliş şekli farklı
havzalarda birbirine benzemekle beraber, bir akarsu havzasının bir yağıştan sonraki davranışı, en
doğru şekilde ancak kendisine özgü bilgilerden bulunabilmektedir.
Havza genelinde taşkın oluşumuna neden olan genel fiziksel ve zemine ilişkin etmenler şu şekilde
sıralanabilir;
Fiziksel/Yapısal Etmenler:
-Akarsu yatağındaki yapılaşmalar ve dere kesitlerinin daraltılması.
-Akarsu yataklarında izinsiz köprü, menfez vb. imalatların yapılması.
-Akarsu yataklarında tekniğe aykırı dolgu ve bent iamaltları yapımı.
-Akarsu yataklarına evsel ve sanayi atıklarının atılması.
-Akarsu yataklarına kanalizasyon şebekelerinin döşenmiş olması.
-Akarsu yatak üzeri kapatılarak otopark, imar yolu, konut vb. yapılması.
-Akarsu yataklarında tabii olarak büyüyüen ağaç ve çalıların yatak kapasitelerini
daraltması.
-Plansız ve düzensiz kentleşme, kaçak yapıların yoğunluğu sonucu ortaya çıkan dere
yataklarının işgali.
-Derelere yapılan müdahaleler sonucu akış kesitinin yetersiz kalması.
-Kentteki derelerin büyük bir kısmı doğal haliyle teşkın riski taşımıyor olmasına karşın
yanlış imar uygulamaları sonucu taşkın riski oluşturur hale gelmesi.
-Yol kazıları ve bina inşaat kazılarından çıkan malzemelerin, yamaç araziler üzerinde
depolanmasına bağlı olarak yamaçlarda duraysızlıklar oluşması sonucu malzemenin vadi
mansabına doğru hareket etmesi nedeniyle dere yataklarının ve menfez yapılarının dolması.
-Kayalık alanlarda fiziksel ayrışmalar sonucu erozyon meydana geldiği için bozuk mera
ve makilik orman alanlarında yüzey erozyonu sonucu mansaba taşınan rüsubatın mansapta, dere
yatakları ve menfezlerde birikerek kapasite kaybına neden olması.
122

-Dere yatakları içine atılan çöp ve katı atık maddeler ile yukarı havzadan gelen rusubatın
zaten yetersiz olan yatak kapasitelerini daha da azaltarak taşkınlara neden olması
-Dere yataklarının üzerinde yer alan yetersiz enkesitli köprü ve menfezler ile yatak içine
inşa edilen muhtelif idarelere ait (TEDAŞ, TEİAŞ, PTT, TELEKOM, Devlet Su İşleri, İller
Bankası vs.) isale hatları ve muhtelif akışı engelleyici imalatların varlığı
Zeminlerle İlişkili Etmenler:
-Artan kentleşmeye paralel olarak büyüyen asfalt ve beton faaliyetleri.
-Zeminin taşkın esnasında veya daha önce meydana gelen yağışlar sebebiyle suya doygun
olması ve yağışın kısa sürede yüzeysel akışa geçmesi.
-Zeminlerin bulunduğu sahaların topografik özellikleri.

Yeşilırmak Havzasında hızla büyüyen ve gelişen kentlerimizde yaşayan halk için taşkınlar
yüksek risk doğurmaktadır. Kentlerin taşkın riski yüksek bir bölgede yerleşmiş olması, taşkın ve
olası büyük kazalar sonucu ortaya çıkması muhtemel zarar riskini her alanda yükseltmektedir.
Bu nedenle, Türkiye'de SYGM tarafından Taşkın Direktifinin gerekliliklerine uygun olarak,
2013 yılında Yeşilırmak Havzası için Taşkın Yönetimi Planını hazırlamıştır.
Amasya İl genelinde, geçmiş yıllarda yaşanmış su baskını olaylarına bakıldığında su
baskınlarının en fazla görüldüğü yerleşkelerin Amasya Merkez ilçesi ile Suluova ilçes ve yakı
çevresi olduğu görülür.
Amasya ili, Yeşilırmak havzası sıırları içerisinde yer almakta olup başta Yeşilırmak
olmak üzere Yeşilırmak nehrinin yan kollarının taşıdığı suların geçmiş yıllarda iklimsel etkilere
bağlı olarak su baskını olaylarına neden olduğu bilinmektedir. Amasya İlinde 1950’li yıllardan
günümüze kadar Kurumsal arşiv çalışmaları incelendiğinde 1990’lı yıllara kadar su baskını
olaylarının sıkça yaşandığı, ancak 1990’lı yıllardan itibaren su baskını sayılarında düşüş
gözlendiği görülmektedir (Şekil 2.4). Kurumsal arşiv çalışmalarında su baskınları bakımından en
fazla inceleme yapılan sahaların Amasya Merkez ilçesi sınırları dahilinde Yeşilırmak vadisi ve
yan kolları üzerinde olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 2.5).
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Amasya İl Geneli 1950-2021 Yılları Arasındaki Taşkın/Sel
Etki Alan Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
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Şekil 2. 4: Amasya İli genelinde 1950-2020 yılları arasında Taşkın/sel olaylarının yıllara göre sayısal dağılımı

Amasya İlinde Jeolojik Etüt Raporlarına ve Hasar Tespitlere Konu Su
Baskını Olaylarının İlçelere Göre Dağılımı
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Şekil 2. 5: Amasya İli genelinde 1950-2020 yılları arasında jeolojik etüt raporlarına ve hasar tespitlere konu
Taşkın/sel olaylarının ilçelere göre sayısal dağılımı
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AMASYA İLİ GEÇMİŞ TAŞKIN/SEL OLAYLARI ÖZET TABLOSU

İLÇE/BELDE
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK

MAHALLE/KÖY
Hasanbey
Sığırçayı

AFET TÜRÜ
Su Baskını
Su Baskını

AFET
TARİHİ
08.06.1983
05.09.1990

AMB
AMB
AMB

HAMAMÖZÜ Dede

Heyelan+SuBaskını 28.04.1989

AMB

HAMAMÖZÜ
MERKEZ
MERKEZ
MERZİFON

Dede
Karaköprü
Karataş
Akören

Su Baskını
Su Baskını
Su Baskını
Su Baskını

AMB

SULUOVA

Merkez

Su Baskını

SULUOVA

Merkez

Su Baskını

TAŞOVA

Hacıbey

TAŞOVA
TAŞOVA

14.05.1998
20.05.1965
14.05.1979
25.05.1983
25.09.1979

AÇIKLAMA
7 konut. G.H.Etkisiz.
6 Konut. G.H.Etkisiz.
Heyelandan 9 konut nakli. G.H. Etkili. Su baskını riskinden 4 konut için dere ıslah önerisi.
Su Baskınından etkilenen 4 konuttan 2'sinin kullanıldığı. 2 Konut G.H.Etkili.

AMB
AMB
AMB

60 konut. GH.Etkili.

AMB

38 Konutun taşkın riski nedeniyle daha güvenli bir alana nakli. DSİ Görüşü. GH.Etkili. 38 konut
Atabey afet kapsamında sırtlarına yerleştirilmiş.

AMB

Su Baskını

05.12.1984
05.12.1996

Kumluca

Su Baskını

22.09.1990

AMB

Sepetli

Su Baskını

25.05.1978

AMB

AMB

9 Konut. G.H.Etkili.DSİ Raporu.
35 Konut. G.H.Etkili.

Dere şevlerinde önleyici tedbir önerileri. Dere yatağı yakın kesimlerinde yapılaşma yapılmaması.
3 Konut. İlave G.H.Etkililik Oluru alınması önerisi
26.05.1983 tarihli rapor eki krokisine göre bu raporla AMB kararı alınması istemi.
DSİ'nin 18 binanın taşkın koruma tesisleriyler korunabilmesinin ekonomik olmadığına dair yazısı.
14 Konutun daha güvenli alana nakli.

Tablo 2. 21: Amasya İlinde geçmişte 7269 sayılı Kanun kapsamında Taşkın/Sel olaylarına konu hasar tespit ve jeolojik etüt raporlarıyla Afete Maruz Bölge Kararları alınan meskun
alanlar listesi (AMB: Afete Maruz Bölge)
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Şekil 2. 6: Amasya ilinde 1981-2020 yılları arasındaki yıllık yağış grafiği (www.mgm.gov.tr)

Şekil 2.4 incelendiğinde; Amasya ilinde 1950-1990 yılları arasında yerleşim yerlerini
etkileyen su baskını olaylarının artarak devam ettiği, 1990’lı yıllardan sonra yerleşim yerlerini
etkileyen su baskını olaylarının azalma gösterdiği anlaşılmaktadır. Su baskını olay sayılarındaki
bu durumun mevsimsel yağışlarla bağıntılı olup olmadığı durumu değerlendirildiğinde de, şekil
2.6’da da görüldüğü üzere 1981-1990 yılları arasındaki mevsimsel yağışlar ile 1990-2020 yılları
arasındaki mevsimsel yağışlar arasında yerleşim yerlerini etkileyebilecek su baskını sayılarını
şekil 2.4’teki gibi azalmasına sebep olabilecek derecede büyük farklılıklar olmadığı
görülmektedir.
Amasya İl sınırları içerisinde Yeşilırmak nehri ve yan kolları üzerinde geçmiş yıllarda can
ve mal kaybına sebep olmuş önmeli taşkınların meydana geldiği bilinmektedir. Sırasıyla 1948,
1952, 1954, 1967, 1968, 1975, 1977, 1979, 1980, 1990 ve 2000 yıllarında mal ve can güvenliğini
tehdit edebilir düzeyde taşkınlar meydana gelmiştir.
Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi aşamasında DSİ’ce belirlenen alanlarda yine DSİ
tarafından 50 yıl, 100 yıl ve 500 yıl yinelemeli taşkın hidrografına ait senaryo kullanılmış ve bu
senaryolar açısından taşkın tehlike haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan haritalarda değişik
yinelemeli debilere (Q50, Q100 ve Q500) karşılık gelen aşağıdaki unsurlar gösterilmiştir.
1-Taşkının yayılım alanı
2-Pik debinin neden olduğu su derinliği/ su seviyesi
3-Su akış hızı.

126

Taşkın riski ön değerlendirmesi sonucunda DSİ’ce belirlenen alanlarda gerçekleşme
ihtimali yüksek, orta ve düşük taşkınların yayılma alanları, suyun akış hızı, su derinlikleri ve kıyı
erozyonu yaşanacak alanlar ve taşkın rüsubatının birikeceği yerlerin gösterildiği taşkın tehlike
haritaları DSİ tarafından hazırlanmıştır. Şekil 2.7’de 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için
Amasya bölgesine ilişkin taşkın tehlike haritaları gösterilmektedir.

Q50

Q100

Q500

Şekil 2. 7: 50,100,500 yıllık yineleme periyotları için Amasya'ya ilişkin taşkın tehlike haritalarının görünümü
(SYGM, Yeişlırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı, 2015)

50 yıl yinelemeli taşkın için Amasya bölgesinde herhangi bir taşkın olayı meydana
gelmemektedir. Yeşilırmak nehrinde herhangi bir taşkın durumu gerçekleşmeden akarsu
akışyukarı yönünde 701 m3/s akışaşağı yönünde ise 901 m3/s değerindeki debiyi
geçirebilmektedir.
100 yıl yinelemeli taşkın için Amasya ilinin akışyukarı yönündeki kısmında bir miktar
taşkın olayı meydana gelmektedir. Akarsu 785 m3/s değerindeki Q100 debisini taşıyamamakta
olup su üzerinden aşmaktadır. Taşkın alanı taşkın derinliklerinin 1 ila 1.5 metreye ulaştığı
yaklaşık 5.3 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.
500 yıl yinelemeli taşkın için Amasya ilinin akışyukarı yönündeki kısmının yanı sıra
akışaşağı yönünde şehir alanının hemen dışında da ciddi bir taşkın olayı meydana gelmektedir.
Toplam taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı yaklaşık 194 hektarlık bir
alanı kaplamaktadır. Akışaşağı yönündeki taşkın olayına ise ıslah edilmiş (genişletilmiş) şehir
nehir kesitinin sona erdiği ve daha dar doğal nehir kesiti ile devam ettiği noktadaki Ziyaret
Beldesi’ne ulaşımı sağlayan karayolu köprüsünün yetersiz kesiti neden olmaktadır. Bu durum bir
geriye kabarma etkisi oluşturmakta ve su seviyelerinin duvar üzerinden aşmasına neden
olmaktadır.
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Şekil 2. 8: 500 yıllık yineleme periyotları için Amasya şehrine ait etkilenen kesimin görünümü ( SYGM, Yeşilırmak
Havzası Taşkın yönetim Planı, 2015)

Yerleşim
Amasya Merkez

Q50
-

Q100
-

Q500
19285

Q1000
-

Tablo 2. 22: Amasya ilçe merkezinde (şehir merkezi) Yeşilırmak Nehri taşkın yineleme periyotları için tahmini
etkilenen nüfus (2014 yılı nüfus sayımı dikkate alınarak yapılmıştır. SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim
Planı, 2015)
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Şekil 2. 9: 500 yıllık yinelemeli taşkında Amasya için taşkın zarar haritası (SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın
Yönetim Planı, 2015)

Şehir
Amasya Merkez

Q50
-

Q100
-

Q500
118.4

Q1000
-

Tablo 2. 23: Taşkın yineleme periyotları için mevcut binalar, içerikleri ve arazi sınıflarındaki tahmini hasarlar (2015
yılı verilerine görte, milyon TL: SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı, 2015)

DSİ tarafından hazırlanmış olan 2015 yılında düzenlenmiş olan Yeşilırmak Havzası
Taşkın Yönetim Planında Yeşilırmak havzasında bulunan iller taşkın nedeniyle beklenilen “yıllık
ortalama zarar” yılda yaklaşık 22.45 milyon TL’dir. Yeşilırmak havzasında bulunan Samsun,
Çorum ve Tokat illerindeki taşkın nedeni ile nevcut binalar, içerikleri ve arazi sınıflarındaki yıllık
ortalama tahmini hasarlarına göre Amasya İli diğer illere göre daha az hasar almaktadır.
2.3.1. Risk Haritalarının İnsan Sağlığı, Çevre, Kültürel Miras ve Ekonomik Etkinlikler
Bakımından İncelenmesi
Muhtemel taşkın hasar değerleri etkilenen insanlar ve altyapı, sadece sınırlı bir yineleme
grubu temel alınarak elde edildiğinden bu rakamların çok dikkatle ele alınmasında fayda
görülmektedir. Q50, Q100 ve Q500 taşkınlarından yollar ve demiryolları, endüstriyel alanlar,
korunan alanlar, köprüler, binalar, sulak araziler ve diğer arazi kullanım çeşitleri gibi çeşitli
sosyo-ekonomik unsurlar tablo 40’da gösterilmiştir.
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SINIFLANDIRMA

Alt
Sınıflandırma

Haritalama Parametreleri

Nüfus, Konut ve bazı Kritik Tesisler
1. İnsan Sağlığı

2. Çevre

Mili Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiat
Koruma Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası,
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Sulak
Alanlar.

RİSK
(Olası Kayıplar)

3. Kültürel Miras

4. Ekonomik
Etkinlikler

Anıtlar,
Alanları.

Mimari

Yapılar, Müzeler, Sit

Tarım,
Hayvancılık, Ormancılık,
Balıkcılık, Sanayi, Çalışma ve Ticaret Alanları ile
birliktetümUlaşımTesisleri.

Değerlendirme Parametreleri
 Kirlilik yü zü nden veya su tedariki ve arıtma
hizmetlerindeki
aksaklıklar
sebebiyle
ortaya
çıkabilecek
 Toplum Yerel yö netim ve kamu kuruluşları, acil durum mü
dahalesi, eğitim ve sağlık (hastaneler gibi)
tesisleri

 Bu tür sonuçlar çeşitli kaynakların (nokta ya da yayılma)
kirliliği veya taşkının hidro morfolojik etkileri yüzünden
ortaya çıkabilmektedir.
 Kuş
ve
Habitat
direkti�i kapsamındaki korunan
alanlar ve su kütleleri, yü zme suları veya içme sularının
çıkarıldığı noktalar üzerindeki olumsuz sonuçlar.
 Taşkın halinde potansiyel kirlilik kaynakları, tesisler ya da
nokta ya da yayılım kaynakları
 Toprak, biyolojik çeşitlilik, hayvanlar ve bitkiler vb.
üzerindeki diğer potansiyel olumsuz çevresel
etkiler

 Arkeolojik sit alanları/anıtlar, mimari yapılar, müzeler,
manevi alanlar ve binalar gibi unsurları içeren kültürel
miras üzerindeki olumsuz sonuçlar
 Geleneksel peyzaj kalıntıları, ankraj yerleri veya alanları gibi
doğanın ve insanların ortak çalışmalarının sonucunu
yansıtan kü ltü rel
varlıklar

 Mesken de dâhil olmak ü zere mü lkler ü zerindeki
olumsuz sonuçlar
 Kamu hizmetleri sağlayan kuruluşlar, elektrik ü retimi,
ulaşım, depolama ve iletişim gibi altyapı varlıkları ü
zerindeki olumsuz sonuçlar
 Tarımsal faaliyetler (hayvancılık, tarıma elverişli alanlar,
bahçecilik), ormancılık, maden çıkarma ve balıkçılık
gibi arazi kullanımları üzerindeki olumsuz sonuçlar
 U�retim, inşaat, perakende, hizmet ve diğer istihdam
kaynakları gibi sektö rler ü zerindeki olumsuz
sonuçlar

Tablo 2. 24: Taşkın risk haritalarının hazırlanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sınıflandırma ve kriterler
(DHI-WASY 2012'den düzenlenerek yapılmıştır; SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı, 2015)

Dünyamızda doğal kaynaklı olaylarda olağan dışı can kayıplarının yarısından fazlasının
sel-su baskınları ve taşkınlardan kaynaklandığı bilinmektedir.
Kültürel miras veya kültür varlıkları daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve
evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel isimdir. Dünya Kültürel ve
Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi kültür mirasını/valrıklarını; anıtlar, yapı toplulukları ve
sitler olarak üç sınıfta gruplandırmaktadır.
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Her bir kültürel eser kökenlerimiz, gelişmemiz ve bugünkü yaşamlarımız hakkında bilgi
vermekte ve diğer kültürleri anlamamıza ve tkadir etmemize yardım etmektedir. Bu nedenle
miras alanlarının korunması hayati önem taşımaktadır.
Taşkınlar, çevresel değişimler riskleri içerisinde de yer almaktadır. Taşkınlarda öncelikle
akarsu çevresindeki tarihi varlıklar afete maruz kalmaktadır. Hızlı ve güçlü akıntılar/taşkınlar
köprü ayaklarında hasarlara neden olabilmektedir. Tarihi ve kültürel yapıların bulunduğu yer ve
zemin özellikleri, yapı tasarımı, yapı imalat malzemeleri ve doğal etkenlere maruz kalma şiddeti
ve de süresi; taşkın gibi doğal afetlerden etkilenme durumunu belirleyen faktörlerdir. Örneğin
söz konusu varlığın topografik anlamda bir yamaç veya bir dere yatağı içerisinde yer alıyor
olması, taşkınlardan yoğun olarak zarar görmesine neden olmaktadır.
Yapılan çalışmalarda, taşkınların muhtemel fiziksel etkilerini belirleyen 6 adet zayıflık
faktörü olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler tablo 2.25’te verilmiştir.

Afet Zayıflık Faktörü
Topografya
Eğim
Bina Yoğunluğu
Nehir Yatağına Uzaklık
Drenaj Sistemi/Toprak Tipi

Yoldan Uzaklık

Detaylar
-Mevcut Yükseklik (rakım)
-Yüzey Suyu Akış Yolları
-Taşkının Akış yukarı Kaynağı
-Taşkına Duyarlılık
-Taban Yüzü (zemin sathı) Başına Arazi Değeri
-Arazi Kullanımı
-Taşkın riski Altındaki Alanın Nehir Yatağına
Uzaklığı
-Savunmasız Halk ve Kritik Altyapı Tesisleri
-Toprak Drenajı
-Toprak Nemi
-Kırılgan Ekosistem Dengesi İçerisinde Toprak
Görünümü
-Kültürel Varlığın Yola Uzaklığı

Tablo 2. 25: Taşkın durumuyla ilgili afet zayıflıkl faktörleri (SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı,
2015)

Bu 6 afet zayıflık faktörünün taşkınlar ile ilişkilerinin temelini, taşkının muhtemel fiziksel
etkilerinin analiz edilmesinde kullanılanm en önemli iki faktör olan topografya ve nehir
yatağından uzaklık oluşturtmaktadır.
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Şekil 2. 10: Amasya için taşkın nedeniyle yıllık beklenen zarar görünümü (SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim
Planı, 2015)
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Şekil 2. 11: Amasya için 500 yıllık yineleem periyodunda taşkın risk haritası görünümü (SYGM, Yeşilırmak Havzası
Taşkın Yönetim Planı, 2015)
Yerleşim yeri

Toplam
nüfus
(TÜİK
2014)

Etkilenebilecek
azami
sayı (Q500)

Yıllık
etkilenmesi
beklenen
kişi

Etkilenen
azami
yüzde

Yıllık
etkilenmesi
beklenen
yüzde

Amasya
98,935
19,285
96
19%
0.10%
Merkez
Tablo 2. 26: Amasya'da Yeşilırmak havzası içerisindeki taşkından etkilenebilecek tahmini nüfus (2015 yılına göre;
SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı, 2015)

No

1
2

Q50 Toplam
(Sağlık + Çevre
+
Kültür + Ekonomi)

Q100 Toplam
(Sağlık + Çevre +
Kültür + Ekonomi)

Q500 Toplam (Sağlık +
Çevre +
Kültür + Ekonomi)

AMASYA MERKEZ YEŞİLIRMAK

AMASYA MERKEZ YEŞİLIRMAK

AMASYA MERKEZ YEŞİLIRMAK

Q50+100+500
Toplamların
Toplamı

Risk Seviyesi

Orta
AMASYA
MERKEZ YEŞİLIRMAK

Düşük

Tablo 2. 27: Amasya İlindeki taşkın etki şiddeti ve tekerrürüne göre taşkın noktalarının sağlık, çevre, kültürel miras
ve ekonomik risk puanlarının toplamı bakımından risk puanları ve önem sıraları (SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın
Yönetim Planı, 2015)
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2.3.2.Sağlık, Çevre, Kültür ve Ekonomi Kriterlerine Göre Taşkın Alanları İçerisindeki Risk
Seviyesinin Belirlenmesi
Sağlık, çevre ve ekonomik risk matrikslerinde gösterilen taşkın noktalarının sağlık, çevre
ve ekonomik riskler için yönetim prosedürü tablo 2.28’te verilmiştir.
Taşkın etki şiddeti ve tekerrürüne göre taşkın noktalarının sağlık, çevre, kültürel miras ve
ekonomik risk puanlarının toplamı bakımından sıraları tablo 2.29 ve tablo 2.30’da verilmiştir.
Buna göre Amasya merkezde Yeşilırmask nehri boyunca taşkın risklerine ilişkin yapılacak
risk azaltma çalışmaları uzun ve orta vadede iyileştirilebilecek düzeydedir.
Tanımı

Risk Seviyesi

Yönetim Prosedürü

Çok yüksek (R4)
Yüksek (R3)

Tolerans gösterilemez
Önemli

Hemen gerekli önlemler alınmalı
Kısa dönemde iyileştirilmeli.

Orta (R2)

Olası

Orta vadede iyileştirilmeli.

Düşük (R1)

Önemsiz

Öncelikli değildir. Uzun dönemde iyileştirilmeli.

Çok düşük (R0)

İhmal edilir

Herhangi bir işlem yapılması gerekli değil.

Tablo 2. 28: Risk kabuledilebilirlik seviyeleri, tanım ve zarar azaltma stratejileri (SYGM, Yeşilırmak Havzası Taşkın
Yönetim Planı, 2015)

1.İnsan Sağlığı

Q50
Etkilenme Q100
Etkilenme O500
Etkilenme
Şiddeti
Şiddeti
Şiddeti

Etkilenen Kişi Sayısı

Taşkın Yok (0)

Taşkın Yok (0)

Çok Düşük (1)

Nüfus Yoğunluğu (kişi/Ha) (Ort.)

Taşkın Yok (0)

Taşkın Yok (0)

Düşük (2)

Etkilenen Sostal/Toplumsal Öğe Say.

Taşkın Yok (0)

Taşkın Yok (0)

Düşük (2)

Etkilenen Kritik Tesis (Adet)

Taşkın Yok (0)

Taşkın Yok (0)

Çok Düşük (1)

2.Çevre

Q50
Etkilenme Q100
Etkilenme O500
Etkilenme
Şiddeti
Şiddeti
Şiddeti

Korunan Alanlar (Ha)
Kritik Kaynaklar (Adet)
Yeşil alanlar (Ha)

Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)

3.Kültürel Miras

Q50
Etkilenme Q100
Etkilenme O500
Etkilenme
Şiddeti
Şiddeti
Şiddeti

Kültürel Varlıklar (Adet)

Taşkın Yok (0)

4.Ekonomik Sonuçlar

Q50
Etkilenme Q100
Etkilenme O500
Etkilenme
Şiddeti
Şiddeti
Şiddeti

Şahsi Mülkler (Adet)
Etkilenebilir Alan (Ha)
Ekonomik Öğe (Adet)
Etkilenebilir Yollar

Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)

Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)

Taşkın Yok (0)

Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)
Taşkın Yok (0)

Düşük (2)
Çok Düşük (1)
Çok Düşük (1)

Çok Dşük (1)

Çok Düşük (1)
Çok Düşük (1)
Çok Düşük (1)
Çok Düşük (1)

Tablo 2. 29: Amasya'da Q50, Q100 ve (bunların bütünleşik gösterimi de olan ) Q500 haritalarına göre sağlık, çevre,
kültürel miras ve ekonomik göstergeler ile önemli taşkın noktalarının ayrı ayrı puanlanması ( SYGM, Yeşilırmak
Havzası Taşkın Yönetim Planı, 2015)
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1.İnsan Sağlığı
2.Çevre
3.Kültürel Miras
4.Ekonomik Sonuçlar

Q50 Etkilenme
Şiddeti
Taşkın Yok (0)
Q50 Etkilenme
Şiddeti
Taşkın Yok (0)
Q50 Etkilenme
Şiddeti
Taşkın Yok (0)
Q50 Etkilenme
Şiddeti
Taşkın Yok (0)

Q100 Etkilenme
Şiddeti
Taşkın Yok (0)
Q100 Etkilenme
Şiddeti
Taşkın Yok (0)
Q100 Etkilenme
Şiddeti
Taşkın Yok (0)
Q100 Etkilenme
Şiddeti
Taşkın Yok (0)

O500 Etkilenme
Şiddeti
Düşük (4)
O500 Etkilenme
Şiddeti
Düşük (4)
O500 Etkilenme
Şiddeti
Çok Düşük (2)
O500 Etkilenme
Şiddeti
Çok Düşük (2)

Tablo 2. 30: Amasya'da Q50, Q100 ve (bunların bütünleşik gösterimi de olan ) Q500 haritalarına göre çevre,
kültürel miras ve ekonomik göstergeler ile önemli taşkın noktalarının toplam puanları (SYGM, Yeşilırmak Havzası
Taşkın Yönetim Planı, 2015)

Şekil 2. 12: Yeşilırmak Nehri ve Gökyar Deresi google earth görüntüsü.

2.3.3.Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları
Amasya İli için su baskını açısından 2 farklı senaryo düşünülmüştür. Senaryolardan
1.sinde; Amasya İli Merkez ilçesi Ellibeşevler mahallesi, Hacılar Meydanı, İstasyon Köprüsü
civarı ve Akbilek mahallesi ile Ziyaret Beldesi tarım arazilerinin ani yağan yoğun yağışlar sonucu
Yeşilırmak nehrinde meydana gelen taşkından etkilendiği; düşük kotlu köprüler ve nehir yatağı
doğal sınırına yakın inşa edilmiş yapı temelleri, su baskınının afete dönüşmesinde önmeli etkenler
olarak belirlenmiştir. Böyle bir afetten ilçe merkezinde 5000 cicivarında insanın sağlık, ulaşım,
tarım ve ekonomi açısından etkilenebileceği düşünülmektedir.
Su baskınına yönelik ikinci senaryoda ise Amasya ili Taşova ilçesi sınırları dahilinde
Dutluk, Kumluca, Devre ve Güngörmüş köylerinden geçen ve de Yeşilırmak Nehrinin yan
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kollarından olan Gökyar Deresinin aşırı yağışlar nedeniyle getirdiği rüsubata bağlı olarak adı
geçen köy meskun alanlarında ve tarım arazileri ile ulaşım yollarında hasar ve tahribatlar
meydana geldiği, Amasya-Taşova Karayolu güzergahı üzerindeki yamaç şevlerinde yaça
sellenmelerine bağlı olarak karayolu ulaşımının aksadığı belirtilmektedir. Gökyar deresi taşkını
nedeniyle yaklaşık 2000 kişi sağlık, ulaşım, tarım ve ekonomi açısından etkilenebileceği
düşünümüştür.
2.4 Yangınlar ve Endüstriyel Kazalar Tehlike ve Risk Analizi
2.4.1 Orman Yangınları
2.4.1.1 Geçmiş Orman Yangınları
Ormanlık alanlardaki yangın potansiyeline ilişkin yapılacak olan risk azaltma
çalışmalarında; yöredeki biyolojik çeşitlilik, doğal orman yapısı ve ekosistemin korunması,
bölgede doğa bilincinin yükseltilmesi, yerel halkın zorunlu ve temel ihtiyaçlarının karşılanması
suretiyle ormanlık alanı koruma-kullanma dengesinin tesis edilmesi, iklim ve hava halleri,
işletmenin sınırları, fiziki özellikleri ve geçmiş yangın verileri gibi hususlar dikkate alınmalıdır.
Ayrıca risklerin önceliklendirilmesi çalışmalarında ormanlık alanın yangın yönetim zonları,
fizyografik faktörleri, yangın risk ve tehlike durumu ve müdahale zorluğu gibi parametrelere
ihtiyaç duyulmaktadır.

Harita 2. 26: Amasya İli mesçere haritası (www.ogm.gov.tr)

Ülkemiz 78 milyon hektarlık alanının yaklaşık %29%u (22.621.000Ha) ormanlık alanlar
ile kaplıdır. Ülkemizde, buhüne kadar yangın başına zarar gören ormanlıkalan miktarı 2,6 Ha
olarak hesaplanmıştır. Amasya İlinin 168.962 hektarlık ormanlık alanı bulunmaktadır. Bu alan il
genelinin yaklaşık olarak %30’unu kapsamaktadır (Harita 2.29).
Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizeki orman alanlarının büyük bir bölümü yangın
tehdidi altındadır. Ormanlık alanların neredeyse %60’ını 1. ve 2. Derece yangına hassas alanlar
oluşturmaktadır. Amasaya Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme şefliklerinin sorumluluk alanındaki
orman alanları 2. Derece yangına hassas alanlar içerisinde yer alır (Harita 2.28).
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Harita 2. 27: Yangına hassaslık derecesi haritası (Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planı, 2020)

Harita 2. 28: Türkiye'nin yangın risk haritası (Orman Atlası, 2013)
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İşletme
Şefliği
Amasya

Normal
Orman
7.067,40

Bozuk
Toplam Orman
Orman
(Ha)
14.951,10
22.015,50

Ormansız
Alan (Ha)
42.906,80

Genel Alan
(Ha)
64.922,30

Aydınca

8.088,60

33.219,10

41.307,70

34.186,60

75.494,30

Göynücek

4.148,90

28.278,20

32.427,20

54.481,70

86.908,90

G.Hacıköy

6.790,50

8.815,30

15.605,80

27.820,00

43.425,80

Merzifon

3.044,40

12.328,70

15.673,10

65.141,00

80.814,10

Suluova

7.588,20

6.606,60

14.194,80

39.638,30

53.833,10

Tavşanlı

8.111,00

1.320,50

9.431,50

4.067,00

13.498,50

İnegöl

9.174,80

9.131,50

18.306,30

19.082,80

37.389,10

54.010,80

114.951,00

168.961,90

287.324,20

456.286,10

TOPLAM

Tablo 2. 31: Amasya İli orman varlığı durumu (www.orman.gov.tr)

İşletme Müdürlüğü

2016

2017

2018

2019

2020

Toplam

Amasya

9

1

5

3

2

20

Aydınca

4

0

1

1

3

9

Göynücek

3

0

1

2

0

6

Gümüşhacıköy

2

0

1

0

0

3

Merzifon

4

0

4

0

0

8

Suluova

0

0

0

2

5

7

22

1

12

8

10

53

TOPLAM

Tablo 2. 32: Amasya İlinde İşletme Müdürlüklerine bağlı sahalarda 2016-2020 yılları arasında meydana gelen
orman yangınları sayısı (Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 2021)
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Harita 2. 29: İllere göre orman yoğunluğu haritası (Orman Atlası, 2013)

Harita 2. 30: Amasya İli Orman yangınları risk haritası – ölçeksiz (Amasya Orman Bölge Müdürlüğü , 2021 )
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2.4.2 Kent Yangınları
2.4.2.1 Geçmiş Kent Yangınları
İlimizde meydana gelen yangınların sayısı ve meydana geliş sebeplerinin bilinmesi,
yangın önlemlerinin tasarlanmasında yol gösterici olmaktadır. 2016-2021 yılları arasında
Amasya İl genelinde konut, depo, işyeri ve ahır gibi yapıları etkilemiş yangın olaylarının sayısı
toplamda 82 olarak kayıtlarımıza geçmiştir (Tablo 2.34). Meydana gelen söz konusu yangınlar
Amasya İl genelinde değerlendirildiğinde en fazla yangın olayının %40 ile Amasya Merkez ilçesi
sınırları dahilinde gerçekleştiği görülmektedir. 2016-2021 yılları arasında Amaysa ilinde
meydana gelmiş olan yangın olaylarından etkilenen konut sayısı 94’tür. Yangın olaylarından
etkilenmiş olan konutların %37’si Amasya Merkez ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır (Tablo
2.33). İtfaiye Müdürlükleri ile Kolluk kuvvetlerince tutlmuş olan yangın tutanakları
incelendiğinde meydana gelen yangınların çıkış nedenleri olarak yaklaşık %40’ının sebebi
bilinmemekle birlikte, yaklaşık %50’si elektrik, %5’i baca tutuşması, %5 kadarı da diğer
nedenlerden kaynaklandığı tespit olunmuştur.
2.4.2.2 Kent Yangınları Nedeniyle Gönderilen Acil Yardım Ödenekleri
İlimizin muhtelif yerlerinde meydana gelen yangın afetlerinden etkilenmiş olan
vatandaşlarımız için 2016-2020 yılları arasında 395.750,00₺ Acil Yardım Ödeneği
gönderilmiştir. Gönderilen Acil Yardım Ödeneklerinin yıllara göre dağılımı şekil 2.13’de
verilmiştir.

Amasya İlinde 2016-2020 Yılları Arasında Meydana Gelen Kent Yangını
Olayları Sonucu Gönderilen Acil Yardım Ödenek Tutarları (₺)

250,000.00 ₺
200,000.00 ₺
150,000.00 ₺
100,000.00 ₺
50,000.00 ₺
0.00 ₺
2016

2017

2018

2019

2020

Şekil 2. 13: Amasya ili genelinde meydana gelen kent yangını olaylarında afetzedeler için göndeirlen Acil Yardım
Ödeneğinin yıllara göre dağılımı
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İlçe

Yıllar
2016

2017

2018

2019

2020

Toplam

2021

Göynücek

0

0

2

2

2

0

6

Gümüşhacıköy

1

4

5

1

7

0

18

Hamamözü

0

0

0

0

1

0

1

Merkez

0

0

4

10

16

6

36

Merzifon

0

0

1

3

1

0

5

Suluova

0

0

1

2

3

2

8

Taşova

7

0

0

1

10

2

20

TOPLAM

8

4

13

19

40

10

94

Tablo 2. 33: Amasya İlinde 2016-2020 yılları arasında meydana gelen yangın olaylarından etkilenen konut
sayılarının ilçelere göre dağılımı

İlçe

Yıllar
2016

2017

2018

2019

2020

Toplam

2021

Göynücek

0

0

2

3

2

0

7

Gümüşhacıköy

1

2

4

1

5

2

15

Hamamözü

0

0

0

0

1

0

1

Merkez

0

0

4

10

14

5

33

Merzifon

0

0

1

4

1

0

6

Suluova

0

0

1

2

4

2

9

Taşova

1

0

0

2

5

3

11

TOPLAM

2

2

12

22

32

12

82

Tablo 2. 34: Amasya İlinde 2016-2020 yılları arasında meydana gelen yangın olayı sayılarının ilçelere göre dağılımı

2.4.3 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları:
Yangınlar ile ilgili olarak birinci senaryo, kent yangını konu edilmiştir. İl Merkezinde
İçeri Şehir mevkiinde bir otelin zemin katındaki muftağında çıkan bir yangının başka tesislere ve
konutlara da sirayet etmiş olmasından ibarettir. Yangının başladığı saatlerde bölgedeki rüzgar
şiddeti ve yönü, yapı içerisindeki malzemelerin kolay yanıcı özellikler taşıyor oluşu, otellerin
dolulul oranının yüksek oluşu ve olay saati itibariyle alandaki nüfusun yoğun oluşu, senaryoda
öngörülen yangın olayının afete dönüşmesine neden olan etenler olarak öngörülmektedir.
Senaryoya göre toplamda 600 kişinin sağlık (Co2 zehirlenmesi, yanık ve travma) ve ekonomik
açıdan olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir. Yangından zarar görenlerin yangın olayına
söndürmek için kendi ikmanları ile müdahale etmek isteyen görevliler ile olayın meydana geldiği
anda alanda bulunan vatandaşlar olduğu tespiti söz konusudur. Bunun yanısıra kültürel ve tarihi
yapılarda (yalıboyu evleri, hamam, cami) yangına bağlı hasarlar meydana gelmiş, şehir içi
elektrik iletim hatları ve kritik altyapı tesisleri ve de ikamet alanları zarar görmüştür.
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Yangınlar ile ilgili ikinci senaryoda, ağustos ayında Amasya çevre yolundan geçen bir
araçtan sigara izmariti atılması sebebiyle meydana gelen orman yangını olarak düşünülmüştür. İl
Merekzinde Şeyhcui mahallesi, Akbilek Mahallesi ve Aamsya Üniversitesi Yeşilırmak köprüsü
ve civarının çıkabilecek orman yangınından etkilenme olasılığı düşünülmektedir. Çevre yolu
ulaşımı aksamıi elektrik iletim hatları zarar görmüş, orman alanlarında hayvan can kayıpları
meydana gelmiştir. Böyle bir olayda toplamda 150 kişinin sağlık (Co2 zehirlenmesi, yanık,
travma) ve ekonomik açıdan olumsuz etkilenebileceği öngörülmüştür.
2.4.3.Endüstriyel Kazalar Tehlike ve Risk Analizi
Endüstriyel kazaların ortaya çıkabileceği, felakete sebep olabilecek ana fiziksel olaylar;
patlama, yangın ve gaz bulutu yayılımı (toksik veya yanıcı) olarak özetlenebilir. Geçmiş yıllarda
amasya İl sınırları dahilinde resmi kayıtlara göre ölüm/yaralanma ile sonuçlanmış herhangi bir
endüstriyel kaza olayına rastlanmamıştır.
Toksik kimyasal maddeler 3 yolla insan sağlığına etki edebilirler; solunum, yutma ve
deriye temas. Gaz, buhar, duman, toz gibi maddelerin genellikle solunum yoluyla, sıvı ve katı
maddelerin ise yutulması suretiyle etkinin oluştuğu gözlenmiştir. Toksik etkiler akut veya kronik
olarak ortaya çıkabilir. Akut etkiler genellikle ani olarak yüksek konsantrasyona maruz kalma
sonucu oluşurken, kronik etkiler düşük konsatrasyona uzun bir süre (çalışma ortamı vb.) maruz
kalma sonucunda oluşur.
Yangınlar sonucu meydana gelen termal radyasyon, insan vücudunda yanık veya
yaralanmalara neden olabilir. Yanık ve yaralanmalara ilişkin termal radyasyon yoğunluğu Tablo
2.35’te verilmiştir.
Termal
(kW/m²)

Radyasyon

Yoğunluğu Termal Radyasyon Yoğunluğuna Göre Oluşan
Etkiler

1

Giysisi olan insan için tolere edilebilir sınır

8

Birkaç dakika içeriisnde ölüm

1.5

Acı eşiği

2.1

1 dakikadan sonra acı hissedilmesi

4.7

Acı eşiği (14.5 saniye ortalama zaman)

Tablo 2. 35: Yanık ve yaralanmaya ilişkin temel radyasyon yoğunluğu

Patlama sonucu ortaya çıkabilecek fiziksel etkinin (hasar ve ölüm) sağlığa etkisi geçmişte
çeşitli deney ve çalışmalarda ortaya konmuş olup sonuçlar Tablo 2.35’te verilmektedir.
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Patlama
Basıncı (psi)
1.0

Hasar-Zarar
Cam kırılması, ahşap evlerin kısmen yıkılması

1.0-2.0

Dalgalı metal ve asbest panellerin bükülmesi-kırılması

1.0-8.0

Uçan cam ve diğer parçalar sebebiyle hafif-ciddi yaralanmalar-kesikler oluşması

1.3

Kaplama binaların çelik iskeletlerinde hafif eğilmeler meydana gelmesi

2.0-3.0

Güçlendirilmiş beton-tuğla duvarların parçalanması

2.4-12.2

%1-%90 oranında kulak zarı yırtılması gerçekleşmesi

2.5

Prefabrik çelik binaların tamamen yıkılması

3.0
3.5

İnsanların basınç etkisiyle yere savrulması. Binalar içindeki ağır makinelerde hafif
hasar oluşması.
Sıklıkla ciddi yaralanmalar gerçekleşmesi.

5.0

Ahşap direklerin (telefon vs.) kırılması.

5.0-7.0
7.0
8.0-10.0
10.0
14.5-29.0

Ufak evlerin hemen hemen tamamen yıkılması
Dolu tren vagonlarının devrilmesi
Binaların tamamen yıkılması
Binalar içindeki ağır makinelerin yer değiştirmesi-ciddi hasar oluşması
%1-%90 oranında akciğer iç kanaması sonucu olüm gerçeklemesi

Tablo 2. 36: Patlama basıncı ile ölüm oranları-hasar seviyeleri

2.4.3.1. İlin Endüstriyel Açıdan Durumu
Amasya İlinde 2 adet Organize Sanayi Bölgesi (Merzifon OSB ve Suluova OSB) Büyük
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamına
giren 1 adet alt seviye, 1 adet üst seviyeli Kuruluş bulunmaktadır.
2.4.3.1.1.Merzifon Organize Sanayi Bölgesi
Merzifon OSB toplamda 155 Ha’lık alana sahip olup 90 adet sanayi parseli bulunur.
Samsun-Ankara Karayolu üzerinde, Merzifon ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafede bulunan
OSB’de 5500 kişi çalışmaktadır.

2.4.3.1.2.Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi
İlimizdeki mevcut hayvancılık potansiyelini daha da arttırmak ve Türkiye’nin kırmızı et
ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Amasya İl Özel İdaresi, Suluova
Belediyesi, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası ve Suluova Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin
katılımıyla Suluova Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Suluova Besi
OSB, Amasya Merzifon havaalanına 30 km, Samsun Limanına 100km mesafede yer alır. Suluova
Besi OSB Salucu Köyü Çardaklı Çayırı mevkiinde 90 Ha’lık bir alana sahip olup 37’si besi
parseli, 3’ü sanayi parseli olmak üzere toplamda 40 adet parsele sahiptir.
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Kuruluş Adı

Adresi

APAYDIN Metal Ürünleri San.Tic.
A.Ş
Güçgaz Pet.Ür.Tic.A.Ş.

Kümbethatun OSB Mh.2.Blv.No:6 1 -1 Merzifon
Ören Mh. Ören Mevkii, Küme Evler.
No:3 /1 Merzifon

BEKRA Kategorisi
Alt Seviye
Üst Seviye

Tablo 2. 37: Amasya İlinde yer alan tehlike madde bulunduran,depolayan, kullanan kuruluşlar.

2.4.3.1.3. Modelleme İçin Gerekli Veriler
Modelleme sonuçları için Tablo 2.38’de yer alan bilgiler temin edilerek EFFECTS²
yazılımı kullanılarak patlama ve yangın sonucna göre etki mesafeleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Kuruluş Adı
Kuruluş Koordinatları:
E:
Kuruluş Adresi:
Tank Tank Tipi Tank
No
(Silindirik, Konumu
Küresel)
(Silindirik
ise,
yatay/dikey)

B:
Tank Boyutları
(m)
Yükseklik

Madde
Adı

Çap

Maddenin
Tehlike
Özelliği
(yanıcı,
patlayıcı,
toksik vb.)

Madde
Miktarı
(m³)

Madde
Fazı
(katı,
sıvı,
gaz)

Doluluk
Oranı
(%)

Depolama
Sıcaklığı
(C°)

Basıncı
(Pa)

Tablo 2. 38: Kuruluşlardan istenen veri tablosu

2.4.3.1.4. Modelleme Sonuçları
Yapılan modelleme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan fiziksel etki mesafeleri Tablo
2.39’da verilmiştir.
No
1

Kuruluş Adı
Güçgaz Pet.Ür.Tic.A.Ş

Modellenen
Kimyasal
LPG

Patlama
375

Fiziksel Etki Mesafesi (m)
Yangın (%1 Ölümcül Mesafe)
113

Tablo 2. 39: Üst seviye kuruluş için yapılan modelleme sonuçları

Amasya İli Merzifon ilçe sınırları içerisinde, Merzifon ilçe merkez yerleşkesine yaklaşık
olarak 3.5 km batı mesafedeki LPG depolama ve dolum faaliyeti gerçekleştirilen, 5 adet yatay
silindirik tanka sahip bir tesistir. Tanklardan 181 m³ hacimli olanında meydana gelebilecek bir
patlama ve yangın olayına dair tehlike ve riskler modelleme sonucu görülmüştür. Tankta
meydana gelebilecek bir yangında 113 m çapındaki bir alanda yaşam riski ve 10kW/m²’lik ısıl
radyasyon etkisi bulunmakta olup patlama olayı sonucunda ise 375m çapındaki bir alanda ise %1
oranında yaşam riski bulunduğu tespit edilmiştir. Tesise en yakın yerleşke ise yaklaşık 1km
güneydoğu mesafede olan Şeyhyeni köyüdür.
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Şekil 2. 14: Güçgaz Petrol Ürünleri A.Ş'ye ait tehlike analizi

Merzifon ilçesi OSB içerisinde bulunan ve de alt seviye kuruluş olan Apaydın Metal
Ürünleri Tic.Aş. ise tesislerinde hidroklorik asit buulndurmaktadır. Tesisin içinde bulundurduğu
tank 21.125 m³ hacimlidir. Toksik bir yayılımın topograik konumun da etkisi dikkate alındığında
yaklaşık 453m doğu mesafesine kadar olan bölümde %1 oranında yaşam riski bulunduğu tespit
edilmiştir. Tesise en yakın yerleşim yeri, tesisin 1300m güneydoğusunda yer alan yolüstü
Köyüdür. Böyle bir durumda oluşabilecek bir edüstriyel kazada toksik yayılımın yerleşim yerini
etkilemesi beklememektedir.

Şekil 2. 15: Apaydın Metal Ürünleri San.Tic.A.Ş'ye ait tehlike analizi

2.4.3.2.Senaryo ve Değerlendirme Sonuçları:
Endüstriyel kazalar bakımından iki farklı senaryo üretilmiştir. Öncelikli senaryoda İl
sınırları içeriisnde meydana gelen M=6.8 büyüklüğünde bir depremin yarattığı sarsıntı esnasında
Merzifon ilçesinde LPG depolama tesisi olarak kullanılan bir üst kuruluşa ait tesisteki
tanklardaki çalkalanmaya bağlı tank vanalarında gaz kaçakları sonrasında patlamanın meydana
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geldiği düşünülmüştür. Tesis binaları ve Amasya-Samsun karayolunun meydana gelen yengından
etkilenebileceği, yangına bağlı olarak yakın çevrede duman nedeniyle hava kirliliğinin
oluşabileceği öngörülerinde bulunulmuştur. Olaydan yaklaşık 200 kişinin etkilenebileceği
varsayımı yapılmıştır. Olay sonrasında ulaşımda sorunlar ile hastanelerde yanık ünitelerinin
olmayışı nedeniyle sağlık tesisi kapasitesine bağlı sorunlar ve patlama sonrası açığa çıkan
maddelerin çevreye olan olumsuz etkilerin yaşanabileceği üzerine durulmuştur.
Endüstriyel kazalara yönelik hazırlanmış olan ikinci senaryo ise Merzifon ilçesinde HCL
bulunduran bir tesisteki tank sızıntısı durumu göz önünde bulundurulmuştur. Asit üretimi
sırassında tankta sızıntı oluştuğu ve tesis içine yayıldığı öngörüsü yapılmıştır. Muhtemel bir
sızıntıda 50-100m yakında bulunan çalışanlar ve yakında bulunan vatandaşların etkilenebileceği
varsayımı yapılmıştır. Olay sonucu yaklaşık 120 kadar vatandaşın sağlık (kimyasal maddenin
inhalasyonu ve temas sonucu yanıklar oluşması) sorunu yaşayabileceği düşünülmektedir. Sağlık
sisteminde yanık ünitelerinin olmayışına bağlı sorunlar yaşanabileceği öngörüleri söz konusudur.
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3.MODÜL.3: MEVCUT DURUM ANALİZİ
3.1. Değerlendirme Alanları ve İRAP için Kullanılacak Çıktılar
Amasya İlinin risk Azaltma Planı aşamalarından biri de, İl genelinin afet olaylarına karşı
tespit edilen mevcut durumların analizi ve İlin bu konudaki kapasitesinin belirlenmesidir. İlin
afetler ile ilgili mevcut durumunun belirlenmesi ve buna göre risklerin ortaya konulması, risk
azaltma planının daha gerçekçi bir temel üzerine oturtulmasını sağlayacaktır.
Bu kapsamda Amasya İli afetselliğine yönelik Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler (GZFT) ile ilgili gerekli değerlendirme ve analizler yapılarak güçlü yönlerin
korunmasına, zayıf yönlerin iyileştirilerek güçlendirilmesine ve de zayıf yönlerin güçlendirilmesi
için gereksinimlerin neler olabileceğine dair tespitler amaçlanmaktadır (Tablo 3.1).
Amasya İlinin afet risklerinin azaltılmasına yönelik amaç, hedef ve eylemlerin ve de
önceliklendirme kriterlerinin belirlenebilmesi için İl afetselliğine yönelik GZFT analizlerinin
yapılması önlemli bir aşama olarak görülmektedir.
Tablo 3.2’de verilen tabloda da görüldüğü üzere, GZFT analiz konuları çalıştay süresince
afet türlerine göre İl genelinin etkilenebilirlik düzeyine göre katılımcılarla birlikte
değerlendirilmiştir. Belirlenen tehlike ve riskler ile güçlü, zayıf yönler ve de fırsatlar ile tehditlere
göre önlem alanları ve önlem türlerine yönelik tartışmalar yapılmıştır. Değerlendirme konuları
dört grup için ayrı ayrı tartışılarak tüm katılımcıların görüşleri alınmıştır.

Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Fırsatlar

Tehditler

GZFT Analizinin Amacı
Güçlü yönlerin tespiti ve güçlü yönler sayesinde mevcut potansiyeli avantaja
dönüştürebilmek
Mevut güçlü yönlerin potansiyellerini kullanarak zayıflıkları iyileştirmek,
düzeltmek ve de gereksinimleri minimize edebilmek.
İlin afetsellik riskleriyle ilgili zarar görebilirliği azaltabilecek mevcut fırsatların
farkındalığını arttırabilmek, mevcut fırsatların yakalanabilirliğini arttırabilmek
ve fırsatları genişleterek güçlü yönlere çevirebilmek.
Afet risklerine yönelik tehditlerin neler olduğunu bilmek, tehditlere göre
alınabilecek önlemleri belirlemek, tehditlerden kaçınım kriterlerini belirlemek.

Tablo 3. 1: GZFT Analiz amaçları
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Yapısal Risk Azaltma Konuları

Yapısal Olmayan Risk Azaltma Konuları

Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji
hatları, iletişim hatları vb.)
Ulaşım (şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
karayolu, havayolu, demiryolu)

Tehlike, zarar görebilirlik hesaplama ve risk
değerlendirme
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama, sınırlı
yerleşim, çok amaçlı kullanımlar, doku riskleri,
uygun olmayan kullanımlar a yer seçimi, yoğunluk,
yeşil/açık alan dağılımı vb.)
Kentsel Dönüşüm ve Yendien Yerleşim
Finansman Hazırlıkları
İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum Mevzuat, Standartlar ve Denetim
Tedbirleri (şehir sellenmeleri)
Yapı Düzeyinde Fiziksel Güçlendirme İle Eğitim, Bilinçlendirme ve Toplum Katılımı
İlgili Önlemler
Kritik Hizmet Tesisleri (Kamu yapıları, Sosyal Kırılganlık Çalışmaları; İlgili gruplara
okullar, hastaneler, vb.)
yönelik tedbirler (kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist, göçmenler)
Önlem Yapıları (taşkın önleme tesisleri, Teknik Kapasite
istinat duvarları vb.)
Tehlikeli Madde Üreten Tesisler
Standartlar ve Denetim
Enerji ve Sanayi Tesisleri
Kurumsal Yapılanma
Konut Yapıları
Personelin Yeterli Sayı ve Nitelikte Olması
Kültür Varlıkları
Uyarı-İkaz Sistemleri
Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)
Köprü ve viyadükler
Bararjlar
İyileştirmeye Hazırlık
Diğer
Sigorta Sistemi
Tablo 3. 2: İRAP aşamasında risk değerlendirme ve azaltma alanları

İlin afetselliğine yönelik yapılacak mevcut durum analizleri uygulama süreçlerindeki
sorunların değerlendirilmesinde, sorunların çözülebilmesinde insani, finansal, sosyal veya
teknolojik potansiyellerin ve bunlara bağlı diğer sorunların değerlendirilebilmesi açısından
zorunluluk arz etmektedir. GZFT analizi, belirlenen rehber sorular doğrultusunda sorun ve
potansiyellerin belirlemek için kullanılmaktadır (Tablo 3.4 ve Tablo 3.5)
Güçlü Yönler: Afet risklerinin azaltılmasında Amasya İlinin halihazırda kullanabileceği
potansiyelini ifade eder. Organizasyonun iyi olduğu, AFAD da dail olmak üzere tüm Kurumların
var olma/kurulma sebebi olduğuna inanılan unsurlardır. İldeki Kurumların karar verici olduğu
konular bu kapsama girmektedir.
Zayıf Yönler: Afet risklerni azaltmada Amasya İlinin zayıf olduğu yönleri ifade eder.
Bunlar, afet riskerini azaltma planını kapsamında uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından
kırılgan unsurlardır.
Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal fakat organizasyonun
faaliyetlerini etkileyebilecek ve faaliyetlerini etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve uygulaması
için keşfetmesi, yakalaması ve genişletmesi gereken unsurlardır.
Tehditler: Afet risklerini azaltma çalışmalarında ne gibi engellerin olduğunu, zarar verici
faktörlerin tespitini, teknolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve politik sorunların varlığını ifade
eden unsurlardır.
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Güçlü Yönler
Hangi konuları daha kolay yapıyoruz?
Başarılı olduğumuz alanlar neler?
Gücümüzü oluşturan kaynaklarımız neler?
Avantajlı olduğumuz alanlar neler?
Bizi farklı kılan ne tür özelliklere sahibiz?
Diğer illerden daha iyi yaptığınız şey nedir?
Becerileriniz nelerdir?
Kaynaklar, varlıklar, insan kapasitesi yeterli mi?
Deneyim, bilgi, veri durumu nasıldır?
Finansal kapasitesi nasıldır?
Erişim, yayınlaştırma, farkındalık ne düzeydedir?
Konum ve coğrafi özelliklerinden dolayı stratejik
bir pozisyonda mıdır?
Süreçler, sistemler, bilişim, iletişim sistemlerinin
işleyişi başarılı mıdır?

Fırsatlar
Görebildiğiniz fırsatlar neler?
Fark yaratabilecek alanlar neler?
Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir?
Bizim için avantajlı konular neler?
Ne gibi iyi fırsatlar görebiliyorsunuz?
Hangi yeni eğilimlerin farkındasınız?
Alanınızla 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?

Tablo 3. 3: Güçlü Yönler-Fırsatlar ve rehber soruları.

Zayıf Yönler
Başarısız olduğumuz konular neler?
Hayata geçirmekte zorlandığımız konular neler?
Nelerden kaçınmak gerekir?
Becerilerdeki boşluklar nelerdir?
Finansal sıkıntılar var mıdır?
Verilerin güvenirliği, planın öngürebirliği?
Toplumsal olarak moral, bağlılık, liderlik
özellikleri var mıdır?

Tehditler
Risk azaltmada hangi sorunlar karşımıza
çıkabilir?
Bize zarar verebilecek rakipler kimler?
Hangi konularda hata yapabiliriz?
Bizi engelleyebilecek neler var?
Dünyadaki değişimlerin bize olumsuz etkileri
neler olabilir?
Afetlerin meydana gelme sıklığının artmasının
nedeni ne olabilir?
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?

Tablo 3. 4: Zayıf Yönler- Tehditler ve rehber soruları.

Her değerlendirme alanı için güçlü, zayıf yönlere ek olarak iyileştirmeye ilişkin fırsatların
ve tehditlerin de belirlenmesi ile her gruba yönelik temel vurgular ortaya konulmaktadır. GZFT
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analizi, Modül 2’de belirlenen tehlike ve risk değerlendirmelerinebağlı olarak, yapısal ve yapısal
olmayan önlemleri temel çerçevede değerlendirmektedir. Bu kapsamda ilin çevresel ve iç
dinamikleri esas alınarak siyasi, ekonomik, toplumsal, sosyal ve teknolojik etkenler açısından
önlemler üzerindeki etkisi belirlenmektedir.
25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen 1. Çalıştayda ildeki her bir afet türü için
(deprem, sel/taşkın, kütle hareketleri, yangınlar ve endüstriyel kazalar) risk azaltma çalışmaları
bakımından önceki tarihlerde il sınırları içerisinde yaşanmış afetler ile daha önce oluşturulmuş
duyarlılık ve tehlike haritalarından yola çıkılarak senaryolar oluşturulmuş, senaryolara göre
önlemlerin ortaya konulabilmesi maksadıyla olay önlem tabloları ile güçlü, zayıf yönler ve
fırsatlar, tehditler ortaya konularak mevcut durum analizi yapılmıştır.
3.1.1 Deprem
Amasya İli ve ilçeleri Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun son yüz yılda büyük depremler
üretmiş Reşadiye ve Ezinepazarı, Niksar, Erbaa, Destek, Havza, Köprübaşı, Kamil ve Kargı
segmentleri ile Merzifon-Esençay fayının Esençay, Amasya, Suluova, Diphacı, Laçin ve İskilip
segmenti gibi son yüz yılda deprem üretmemiş fay parçaları başta olmak üzere; Sungurlu, Turhal,
Almus, Gökçe, Çekerek, Akdağmağdeni, Kazankaya ve Buğdaylı faylarının etki alanı içerisinde
yer almakta olduğu bilinmektedir.
Birçok fayın etki alanı içerisinde yer alan Amasya İli, aynı zamanda bir deprem anında
sıvılaşma riski yüksek Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar üzerinde yoğun yapılaşmaların olduğu bir il
konumundadır. İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki yapılaşmanın büyük bir çoğunluğu alüvyon
zeminler üzerine kurulu olup, ayrıca plansız yapılaşmalar ve ekonomik ömrünü tamamlamış
binaların varlığı da, deprem anında yapıların hasar görme olasılığını arttırmaktadır.
Amasya İl sınırları dahilinde İl merkezi haricindeki diğer ilçe merkezleri ve köy
yerleşkelerindeki genel yapı stoku ve yapı envanterleri konusunda net bilgilerin verilememesi,
ilçe merkezlerindeki mikrobölgeleme haritalarının güncellenememiş olması, deprem açısından
geliştirilmiş bir erken uyarı sisteminin de bulunmayışı ayrıca değerlendirilmelidir. Özellikle ilçe
belediyelerinin, sorumlu oldukları imar plan sınırları içerisindeki yapıların tamamının yapı
envanter bilgilerini ve yapı stoku bilgilerini coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı çalışmalara
aktarmaları gerekmektedir. İl Özel idarelerince de, köy yerleşik alanlarında ruhsatlandırılan
binalar için envanter ve yapı stoku çalışmalarının CBS tabanlı oluşturulması gerekmektedir. Bu
konuda özellikle ilçe birimlerinde multidisipliner yapılanma ve teknik eleman sayısı bakımından
gereksinimler göze çarpmaktadır
İlçe merkezlerinde ve köy yerleşik alanlarındaki yapılara ilişkin envanter ve yapı stoku
bilgilerinin eksikliği nedeniyle değerlendirmelerimizde bir deprem anında sıvılaşma riski yüksek
Alüvyon zeminler üzerinde durulmuştur. Bir deprem nedeniyle yapı hasarlarının meydana
gelmesine sebep olabilecek sıvılaşma riski yüksek Alüvyon zeminler haritalanmıs olup il ve ilçe
belediyelerinin imar planlarında mevcut olan binaların da CBS yazılımında sıvılaşma riski
yüksek Alüvyonlar ile çakıştırılmasıyla elde edilen verilerden yola çıkılarak senaryoda belirtilen
nitelikteki bir depremin etkileyebileceği binalar ve bina sayıları öngörülmeye çalışılmıştır.
Olabilecek bir depreme bağlı olarak İl sınırlarımız dahilindeki endüstriyel kuruluşlarda
sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek ikincil afet konuları da ilgili BEKRA yönetmeliğinde
kayıtlı kuruluşlar kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Amasya İl sınırları dahilindeki
sanayi kuruluşlarının depoladığı/ürettiği tehlikeli madde bilgileri ile tesis bilgi güncellemelerinin
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de ilgili yönetmelik gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından güncellenmesi/güncelleştirilmesinde fayda görülmektedir.
Kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlemesi ve Kurumlararası bürokrasiden kaynaklı
gecikmelerin yaşanması, doğal afetlere konu çalışmalarda Amasya İl genelinde faydalanılacak
Kadastral harita verileri de dahil olmak üzere AFAD ile kurumsal veri paylaşımlarının da
irdelenmesi gereken konulardandır.
Köy yerleşik alanları başta olmak üzere özellikle ilçe Belediyelerindeki bina inşaatlarının
mevcut Bina Deprem Yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğinin kontrol ve denetim
mekanizmalarındaki aksaklıklar mevcut yasalar kapsamında değerlendirilmelidir.
Deprem konusunda halkın büyük bir bölümünün bilinçli (temel afet bilinci ve sigorta
konuları vb.) olmaması, deprem riski konusundaki bilimsel yayınlar ve uyarılara karşı tepkisiz
oluşu, mevcut konuların ciddiye alınmaması, gerekli önemin gösterilmiyor oluşu ile İlin sosyal
faktörleri değerlendirilmelidir.
Amasya İlini etkileyebilecek bir deprem senaryosu üzerinden üretilen GZFT tablosuna
Ek.3.1, senaryolara Ek.3.2 ve Olay Önlem Tablosuna Ek.3.3.’ten ulaşılabilir.

3.1.2. Kütle Hareketleri
3.1.2.1.Heyelan
Amasya İlinin mevcut topografik özellikleri, bölgenin yağış rejimi ve iklimsel özellikleri,
jeolojik birimlerin heyelan olaylarına karşı olan duyarlılıkları ve jeolojik birimlerin yapısal
unsurlarının mühendislik özellikleri ve de akarsuların yamaç topuk aşındırma kabiliyetleri
heyelanların oluşmasındaki başlıca etmenler olarak görülmektedir. Ayrıca, Amasya İlinin Kuzey
Anadolu Fay Zonu ve çevresindeki 23 adet farklı fay segmentinin etki alanı içerisinde yer alıyor
oluşu da, heyelana duyarlı alanların deprem kaynaklı doğal titreşimler tarafından
tetikleyebileceği de bilinmektedir.
Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak 7269 sayılı Kanun kapsamında
düzenlemiş olduğu jeolojik etüt raporlarıyla belirlediği heyelan etki sahaları ile 2015 yılından
itibaren yapılan sayısal heyelan envanter haritalamaları sonrasında 1/25.000 ölçekli sayısal
yüksek modeli haritaları da baz alınarak bakı, eğrisellik, yükseklik, eğim haritaları
oluşturulmuştur. CBS ortamında bakı, eğrisellik, yükseklik ve eğim haritalarıyla birlikte CBS
ortamında litoloji ve arazi kullanım potansiyeli verileri de kullanılarak Amasya İlinin heyelan
duyarlılık haritası oluşturulmuştur. Heyelan duyarlılık haritası veri tabanı olarak kabul edilerek
yağış rejiminin tetikleyebileceği heyelanlara yönelik tehlike haritası oluşturulmuştur.
İlimizdeki heyelan olaylarına ilişkin değerlendirmelerin farklı Kurum ve Kuruluşlarca
farklı parametreler üzerinden değerlendirmeler yapılması suretiyle çalışıldığı görülmektedir.
Gelecekte söz konusu değerlendirmelerin ve bu değerlendirmelerde esas alınan verilerin
Kurumsal işbirliği kapsamında derlenerek söz konusu çalışmalar daha ileri düzeye taşınabilir. İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan heyelan duyarlılık ve tehlike haritalarının daha
büyük ölçekte, daha lokal veriler kullanılmasına bağlı olarak daha gelişmiş, daha gerçekçi ve
yüksek çözünürlüklü haritaların üretilebileceği düşünülmektedir. İl genelindeki heyelan
duyarlılık ve tehlike haritalarının üretilmesi öncesinde ilçe, hatta mahalle bazında, seçilecek pilot
alanlarda daha büyük ölçekli haritalar üretilmelidir. Yerel düzeyde ilçe belediyeleri sorumluluk
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saha sınırları içerisinde imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme çalışmalarının
güncellenerek eksikliklerinin giderilmesi, yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Daha büyük
ölçekli bu tip haritaların temsil ettiği sahalar, tehlikeye maruz varlıklara hakimiyetleri
doğrultusunda önceliklendirilmelidir. Risk analizlerinde, ihtiyaç duyulacak her türlü envanterin
yerinde tespit edilmesi ayrıca bir süreç gerektirdiğinden, belirli sahalar için envanter belirleme
hususunda
uzaktan algılama ve görüntü işleme teknolojilerinden de faydalanılması
gerekmektedir.
Heyelan afetine ilişkin ilimizde yürütülen planlama, etüt ve risk azaltıcı tedbir çalışmaları
dikkate alındığında; il merkezindeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve özellikle teknik
eleman sayısı ve niteliği yönünden yeterli durumda olduğu değerlendirilmekle birlikte, ilçe
birimlerinde özellikle multidisipliner yapılanma ve teknik eleman sayısı bakımından
gereksinimler göze çarpmaktadır.
Heyelan tehlikelerini dikkate alan planlama çalışmalarının il genelinde belirli bir
standarda taşınması ve risk azaltıcı tedbirlerin yerel parametrelerle belirlenmesi, heyelana ilişkin
risklerin etkin şekilde yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. Bahsi geçen etkinliğin
sağlanabilmesi noktasında; il merkezindeki Kurum ve Kuruluşlara ait teknik kapasite ve
tecrübenin ilçe birimleri ile, ilçelerdeki lokal verilerin ve saha tecrübelerinin ise il merkezindeki
Kurum ve Kuruluşlarla paylaşılmasında fayda görülmektedir.
İlimizde meteroloji istasyonlarının bulunuyor oluşunun, heyelanların iklimsel faktörler
altında gelişmesine yönelik yağış eşiklerinin belirlenmesinde önemli bir faktör olacağı
düşünülmüştür. İl merkezi muhtelif noktalarında ve ilçe merkezlerindeki yoğun yapılaşmaların
bulunduğu sahalarda altyapı ve drenaj sistemlerinin yetersizliği, Amasya Üniversitesinde
konuyla ilgili doğal afet ve tehlike risklerinin değerlendirilebileceği bir enstitü gereksinimi ile bu
konuda uzmanlaşmış akademik personelin nitelik ve niceliklerinin arttırılması gerekliliği
üzerinde durulmuştur. Ayrıca ülkenin mevcut ekonomik şartları da göz önnüde
bulundurulduğunda önleyici tedbirler kapsamında önerilebilecek yapısal tedbir maliyetlerinin
gün geçtikçe daha çok artma eğiliminde olduğu, bu faktörün afet önleyici tedbir imalatlarının
gerçekleştirilebilirliği konusunda önlemli bir tehdit unsuru olabileceği konusu üzerinde
durulmuştur.
Amasya İli ve ilçelerini etkileyebilecek heyelanlara yönelik senaryolar üzerinden üretilen GZFT
tablosuna Ek.3.4, senaryolara Ek.3.5 ve Olay Önlem Tablosuna Ek.3.6.’dan ulaşılabilir.
3.1.2.2.Kaya Düşmesi
Özellikle İl merkezi ve yakın çevresinin topografik ve jeolojik özellikleri incelendiğinde
muhtemel kaya düşmesi bakımından potansiyel risk ve tehlikeleri içerdiği anlaşılmaktadır.
Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurumsal arşivinde Mülga Bayındrılık ve
İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 7269 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş
jeolojik etüt raporları ve de İl afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 7269 sayılı Kanun kapsamında
düzenlenmiş olan jeolojik etüt raporları incelendiğinde özellikle amasya İl Merkezi ve yakın
çevresinin kaya düşmesi olaylarının sıkça yaşandığı bir saha olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Gerek daha önceki yıllarda belirlenen kmuhtemel kaya düşmesi kaynak alanları, gerekse 2015
yılından sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce bütünleşik afet risk haritaları çalışmaları
kapsamında yapılan değerlendirmelerde belirlenen muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlar için
1/25.000 ölçekte kaya düşmesi duyarlılık haritaları üretilmiş, duyarlılık haritası temel veri olarak
kullanılarak da il geneli için kaya düşmesi tehlike haritası üretilmiştir.
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Amasya İlinde özellikle il merkezindeki muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarının tehdit
ettiği alanların büyük bir kısmının Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde olması, aynı
alanların içerisinde kültürel varlıkları ve turizm alanlarının bulunuyor oluşu, yine aynı alanlar
içerisinde günümüzde de faal olan TCDD demiryolu güzergahının mevcut oluşu; önleyici
tedbirlerin projelendirilmesi, finansman sağlanması ve imalat gerçekleştirilmesi gibi aşamalarda
Kamu Kurumları arasında bağlı bulundukları mevzuatlar kapsamında ne sonuçlar elde etme
konusunda süreç uzamaları ve bu konuda Kamu Kurumları arasındaki iletişim eksikliği üzerine
durulmuştur.
İl Merkezinde önceki yıllardan süregelen plansız yapılaşma sorunlarının tamamının
çözüme kavuşmamış olması, muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarının etkileyebileceği
sahalarla ilgili olarak halkın konuya olan duyarsızlığıi, bilinç ve farkındalık eksikliğine bağlı
olarak kaya düşmesi yönünden tehlikeli alanlarda ikamete devam etme eğilimleri üzerinde
durulmuştur.
Amasya İl merkezi nüfus yoğunluğu, turizm potansiyeli vb. özellikleri olmasına rağmen
İl merkezinin muhtemel kaya düşmesi duyarlılığı ve tehlikeleri açısından potansiyel sahalar
içerisinde yer almakta. Bu nedenle söz konusu sorunun hem kısa, hem uzun vadede çözümlerim
yerelde üretilebileceği, özellikle uzun vadede uygulanabilir projeler geliştirilmesi gerekmektedir.
Kaya düşmelerine ilişkin risk ve tehlikelerin değerlendirilmesinde daha büyük ölçekli, kaya
ortamının ve kaynak alanların daha lokal mühendislik özellikleri ile kaya düşmelerine neden
olabilecek parametrelerin daha lokalize edilerek günün teknolojik imkanları da kullanılmak
suretiyle (drone vb.) üretilecek haritaların CBS ortamında risk ve tehlike analizlerinin
yapılmasının bölge açısından daha verimli olacaktır. Bu kapsamda ilimizde üniversitenin
bulunuyor oluşu önemli bir avantaj olmasına rağmen, kaya düşmeleri konusunda ilin turizm
potansiyeline uygun kısa ve uzun vadede önlem projeleri üretebilecek uzman üniversite personeli
ve konuyla ilgili bölüm enstitünün gereksinimi üzerinde durulmuştur.
İl merkezindeki muhtemelkaya düşmesi kaynak alanlarının etkilediği sahalar içerisinde
halihazırda TCDD demiryolu güzergahının olması, her iki faktörün de birbirini olumsuz
etkileyebilecek, tehdit edebilecek unsurlar olduğu üzerinde durulmuştur.
Amasya İli ve ilçelerini etkileyebilecek kaya düşmelerine yönelik senaryolar üzerinden
üretilen GZFT tablosuna Ek.3.7, senaryoya Ek.3.8 ve Olay Önlem Tablosuna Ek.3.9.dan
ulaşılabilir.

3.1.3. Su Baskınları/Taşkınlar
İlimizdeki taşkın alanları ile ilgili olarak DSİ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
tarafından 2013 yılında düzenlenmiş “Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı” kapsamında
Yeşilırmak Nehir güzergahının İl Merkezi içerisindeki bölümlerinin muhtemel taşkın riski
olduğu tespiti söz konusudur. İlgili planda, Yeşilırmak Nehrinin Q50, Q100 ve Q500’e göre aşkın
tehlike haritaları değerlendirilmiş olup Yeşilırmak Nehrinin İl Merkezinde Q500’e göre muhtelif
bölümlerinde taşkın tehlikesi değerlendirilmiştir. İl Merkezindeki nüfus yoğunluğu, Kamu
tesisleri ve kültürel varlıklar, yapılaşmanın nehir yatağına olan yakınlığı bu konudaki riskleri
arttıran faktörler olarak belirlenmiştir.
Yeşilırmak Havzası Taşkın Planı kapsamında taşkın riskinin değerlendirildiği İl Merkezi
muhtelif mahalleleri için su baskını ve taşkın senaryosu üzerine durulmuştur. Şehir içi yağmur
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suları ile kanalizasyon gider tesislerinin aynı sistem içerisinde oluşunun ani yağışlarda
altyapıların yetersiz kalmasına neden olduğu, yapıların nehir yatak kotuna yakınlığı, plansız
yapılaşma sonuçları ile yerel yönetimlerin mevcut dere yatakları konusunda ilgili Kuruma
danışmaksızın köprü, menfez vb. yapı imalatlarının inşaası yoluna gitmesinin sonucu olarak
daralan kesitlerin su baskını/taşkın risklerini azalttığına yönelik görüş ve düşünceler ağırlıktadır.
Amasya İl sınırları dahilinde Kurumsal arşivler incelendiğinde, 1990 yılına kadar
muhtelif defalar İl merkezi başta olmak üzere Taşova ve Suluova ilçelerinde su baskınına bağlı
hasar ve zararların söz konusu olduğu, 1990’lı yıllardan sonra yıllık yağış rejimlerinde anormal
değişimler (azalma yönünde) olmamasına karşın su baskını olaylarının azaldığı görülmektedir.
İlgili Yeşilırmak ve yan kollarında su baskını ve taşkınlara yönelik yapılan önlem yapılarının
fayda sağladığı anlaşılmaktadır.
Daha önceki tarihlerde 7269 sayılı Kanun kapsamında su baskınlarına konu olmuş saha
sınırlarının sayısal anlamda belirlenerek saha sınrlarını kapsayan alanlar için alınan yapı ve
ikamete yasaklı alan kararlarına istinaden köy yerleşik alanlarında su baskınlarından etkilenmesi
muhtemel yapı sayıları minimize edilmiştir. Bu durum ile birlikte DSİ tarafından AGİ
istasyonlarının varlığı, ani yağışlara yönelik önceden uyarı niteliğinde bilgi verebilecek
meteoroloji istasyonunun varlığı, DSİ’nin peryodik olarak Yeşilırmak havzası ve yan kollarında
yatak temizliği ve önlem yapılarının kontrolünü yapıyor oluşu güçlü yönler olarak tespit
edilmiştir.
Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yıl içinde kısa sürede yağan aşırı yağış
durumu, nüfus yoğunluğu olan il merkezindeki yapı temellerinin Yeşilırmak nehir yatağı sağ ve
sol sahiline olan yakınlığı, havza membasındaki baraj yapıları gibi faktörler ise mevcut durum
için tehdit unsurları olarak görülmüştür.
Yeşilırmak nehri yan kolları üzerinde (ilçeler ve köy yerleşik alanları) Q50, Q100 ve
Q500’e göre taşkın risk ve tehlikelerine ilişkin değerlendirmeler ve haritalar ise bir gereksinim
olarak tespit edilmiştir. Vatandaşların dere yataklarının temizliği konusunda gereken anlayıştan
uzak oluşu, yerel yönetimlerin (belediyeler ve il özel idareleri) dere yataklarını ilgilendiren
konularda ilgili Kurum ile olan iletişim eksiklikleri, bazı vatandaşların su baskını/taşkın riski
yüksek olduğu tespit edilen sahalarda köy yerleşik alanlarında mevsimsel kısa süreli de olsa
ikamet etmekte ısrarcı oluşları da su baskını/taşkın olaylarına yönelik ildeki zayıf yönler olarak
tespit edilmiştir.
Sel ve taşkın afeti için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlere yönelik hazırlanmış olan
GZFT tablosu Ek.3.10, senaryoya Ek.3.11 ve Olay Önlem Tablosuna Ek.3.12’den ulaşılabilir.

3.1.4. Yangınlar ve Endüstriyel Kazalar
Amasya İlinin yaklaşık %30’u ormanlık alanlarla kaplıdır. İlimiz sınırları içerisindeki
orman alanları, 2.derecede yangın riskli sahaları temsil etmektedir.
İl sınırları dahilinde son 5 yıl değerlendirildiğinde, son yıllarda kent yangını olay
sayılarında belirgin artışlar söz konusudur. Yangın çıkış sebeplerine bakıldığında, tespit
edilebilen yangın sebeplerinden neredeyse %50’sinin elektrik tesisatı kaynaklı olduğu
görülmektedir.
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Amasya İlinde tehlikeli madde depolayan/üreten sanayi tesislerine yönelik yapılan
araştırma sonucunda, il sınırları dahilinde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e göre Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından depoladığı
madde miktarları ve tesis kayıtlarına göre 1 adet alt seviye, 1 adet üst seviye kuruluş belirlendiği
tespit edilmiştir.
İlimizdeki yangın olayları ve endüstriyel kuruluşlara yönelik yapılan GZFT analizlerinin
sonuçları önceliklendirme sisteminin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. GZFT sonuçlarına
göre odak noktalar tespit edilmiştir.
Üniversitenin varlığı ve üniversitede özellikle teknolojik afetler, yangınlar / endüstriyel
kazalara yönelik afet risk azaltmaya destek sağlayabilecek akademik personel ve akademik
birimlerin olması, Kurumsal işbirliği, endüstriyel kaza ve yangınlara acil müdahale ekiplerinin
oluşu, bu konuda mevzuat düzenlemelerinin oluşu ve orman mescere haritalarının oluşu güçlü
yönler olarak nitelendirilmiştir.
Mevzuatlara uygunluk durumlarındaki eksiklikler, ilgili yönetmeliğe kayıtlı endüstriyel
kuruluş kayıt bilgilerindeki güncel eksiklikler, teknolojik gelişmelere olan uyumsuzluklar, iş
sağlığı ve güvenliği konularındaki yasal düzenleme eksiklikleri, kent yangınlarında plansız
yapılaşmalar ve yeterli genişlikte olmayan ulaşım yolları nedeniyle müdahale zorlukları, acil
durum ve afetlere müdahale teşkilatlarının personel, araç, teçhizat ve etğitim yetersizliği (yerel
yönetimlerde itfaiye teşkilatlarında çalışan personelin çoğunun geçici nitelikli personel oluşu),
orman ve çevre koruma konusunda yerel halkın bilinçsizliği gibi konular ise genel eksiklikler
olarak görülmüştür.
BEKRA kapsamındaki endüstriyel kuruluşların Kuzey Anadolu Fay Zonuna (23 adet fay
segmenti) yakınlığı, kent yangını olay sayılarının artış eğiliminde olması, orman yangınları ve
kent yangınları için tetik kuvveti gören şehir ısı adası ve sıcak-kurutucu rüzgarların varlığı, orman
yangınları bakımından yangına hassas türlerin geniş alan kaplıyor oluşu (orman altı bitki örtüsü,
step, antopojen, bozkır vs.), çalışanların mesleki ve teknik eğitim yetersizliği gibi unsurlar da
yangın ve endüstriyel kazalar yönünden tehdit unsurları olarak değerlendirilmiştir.
Yangınlar ve endüstriyel kazalar için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlere
yönelik hazırlanmış olan GZFT tablosu Ek.3.13 , senaryolara Ek.3.14 ve Olay Önlem Tablolarına
Ek.3.15 ve 3.16’dan ulaşılabilir.
3.2.Değerlendirme ve Sonuç
Amasya İli için belirlenmiş olan dört ayrı afet türü (deprem, su baskınları, kütle
hareketleri, yangınlar ve endüstriyel kazalar) açısından GZFT analizi sonuçları,
önceliklendirmelerin neler olabileceği ve de amaç-hedeflerin belirlenmesi bakmından önemli bir
yol göstericidir. İRAP 1.çalıştayında elde edilen bulgular planlama ekibi tarafından
değerlendirilmiş ve belirlenen potansiyeller ile sorunlu alanlar yeniden ele alınmıştır. 2.Çalıştaya
konu eylemlerin belirlenmesi öncesinde GZFT analizleri; ilimizi etkileyen afetlere yönelik konu
detaylarının yeniden değerlendirilmesinde, önceliklendirme kriterlerinin belirlenmesinde,
eylerim oluşturulması sürecindeki yöntemlerin neler olabileceğinin kararlaştırılmasında;
böylelikle eylemlerin ortaya konulmasında katkı sağlamıştır. Böylelikle GZFT analizleri
sonuçlarına göre 2.çalıştay programına hazırlık süreci başlatılmış olup GZFT analizleri amaçhedef ve eylemlerin ortaya konulması için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmiştir.
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4.MODÜL.4: RİSK AZALTMA AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLERİ
Amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesi; literatür çalışmalarını temel alan, mevcut risk
azaltma çalışmalarını temel alan, mevcut risk azaltma çalışmalarının teknik uzman ve Kurum
görüşleri vasıtasıyla tartışmaya açıldığı, sübjektif öneri ve katkıların sunulduğu bu tartışmaların
ilimizdeki afet risklerinin azaltılması noktasında objektif hedeflere dönüştürülmesine yönelik
toplantı, panel ve çalıştaylardan oluşan dinamik bir ortak akıl yürütme süreci olarak
gerçekleştirilmiştir.
İRAP kapsamında yapılan 1. ve 2.çalıştaylarda Amasya İlinin mevcut afet risklerine karşı
Kamu Kurum ve kuruluşlarının görüş ve düşünceleri ile birlikte ulaşılabilecek hedeflere yönelik
yapılması gereken eylemlere karar verilmiştir.
4.1.Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
Amasya İl Afet Risk Azaltma Planında 2 amaç üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu amaçlar
altında toplam 28 adet hedef altında İlimizde meydana gelebilecek afetlere hazır olmak, bu
afetlerin risklerini azaltmak ve uyum sağlayabilmek amacıyla 59 adet eylem belirlenmiştir.
Tespit edilen eylemler, amaç ve hedefler altında kendi içerisinde önceliklendirilmiştir.
Eylemlerin önceliklendirlmesi; kurum-kuruluşların temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen
2.çalıştayda puanlanarak yapılmıştır.
AMAÇ 1
Afetlerin Tehlike ve Risklerini En Aza İndirgemek
Yapı Stokunun il genelinde (köy yerleşik alanları dahil) CBS tabanlı belirlenmesi
Taşkın tehlike ve risk değerlendirmelerinin güncellenerek daha büyük ölçeklerle
haritalanması
İl Merkezli taşkın tehlikesine sebep olabilecek yapıların taşkın risklerine yönelik yeniden
yerinde değerlendirilmesi
Kurumsal işbirliği ve koordinasyonun sağlanabilmesi
Kentsel dönüşüme konu alanların İRAP eylemleri ile entegrasyonunun sağlanması
Yapı stoku bilgilerine göre güçlendirilmesi gereken veya kentsel dönüşüme tabi tutulacak
binaların tespiti
İlçe merkezlerindeki imar planına esas jeolojik-jeoteknik çalışmalar ile mikrobölgeleme
çalışmalarının güncellenmesi
Afet risklerine yönelik yapılan akademik çalışmaların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile
paylaşılması.
İl ve ilçe merkezlerinde yüzey suları drenaj sorununun çözülmesi.
Kütle hareketleri duyarlılık ve tehlike haritalarının ölçeğine uygun olarak mekansal
planlama ve çevre düzeni planlarında altlık olarak kullanılabilmesinin sağlanması.
Ulaşım güzergahları üzerindeki kritik tesislerin (viyadük, köprü, menfez, tünel vb.)
depreme yönelik performasn değerlendirmelerinin yapılması.
Kentsel dönüşümün il genelinde hız verilerek yaygınlaştırılması.
Orman yangınları duyarlılık ve tehlike haritalarının ölçeğine uygun olarak mekansal
planlama ve çevre düzeni planlarında altlık olarak kullanılabilmesinin sağlanması.
Orman yangınları tehlike risk haritalarına göre gözlem istasyonu sayılarının arttırılması.
Kamu yapılarının yangın söndürme sistemlerine entegre edilmesi.
Özellikle köy yerleşik alanlarındaki enerji nakil hatlarının ve bina içi elektrik tesisatlarının
ilgili Kurumlarca rutin kontrollerinin yapılarak rehabilite ettirilmesi.
Erken Uyarı sistemlerini geliştirmek.
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Kamu/özel Sektör yatırımlarının afet risklerine yol açmasını önlemek
İl genelinde ilçe ve şehir merkezlerindeki taşkın olaylarına sebep olabilecek yapay
faktörlerin (düşük kotlu köprüler, yetersiz kesitli menfezler, vb.) tespiti ve ortadan
kaldırılmasına yönelik gerekli girişimlerin yapılması.
İl genelinde deprem afetinin yol açabileceği 2.afetlere neden olabilecek gölet/baraj
yapılarının depremsellik yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi
Afete Maruz Bölge içerisinde ikamete yasaklanmış yapıların yıktırılması
Kritik tesislere ait altyapıların deprem risk odaklı değerlendirilmesi
AMAÇ 2:
Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturabilmek
Afet risk azaltmada her düzeyde katılımcılığı sağlamak, bilinçli toplumlar ile afet risk
azaltma kültürü oluşturmak.
Afetlerin etkilerinden korunmak için yapısal olmayan önlemler alınması
İlimizde afet sigorta sisteminin yaygınlaştırılması.
Üniversitelerde Afetlere yönelik araştırmaların oluşturulması, desteklenmesi.
İl genelindeki incinebilir grupların her yıl güncellenerek Kamu Kurumlarının
bilgilendirilmesinin sağlanması, toplumun tüm kesimlerinin erken uyarı sistemlerine
erişebilir olması.
Valilik bünyesinde "Afet Araştırma Komisyonu" oluştutulması
Tablo 4. 1: Temel Amaç ve Hedefler

Afet Risk Azaltma Planının temelini teşkil edecek olan eylemler, İRAP 2.çalıştayı
katılımcı Kurum/Kuruluş temsilcileriyle birlikte yapılan oturumlar sonucu belirlenmiştir.
Çalıştay sonucunda kesinleştirilen eylemler, hedef grupları ve türlerine göre sınıflandırılarak
ilgili Kurum ve Kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.
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A1

AMAÇ: Afetlerin Tehlike ve Risklerini En Aza İndirgemek

Afet Türü

Sorumlu
Kurum(lar)

Destek Kurumlar

Gerçekleşme
Dönemi

A1-H1

HEDEF: Yapı Stoğunun İl Genelinde (köy yerleşik alanları dahil) CBS tabanlı belirlenmesi

A1-H1-1

Eylem: İl ve İlçe Merkezindeki Yapı Stoku bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak CBS ortamında
düzenlenerek AFAD İl Müdürlüğü ile paylaşımı

Deprem

Çevre
ve
Şeh.İl Müd.

İl ve İlçe Belediyeleri, İl
Özel İdaresi, Amasya
Üniversitesi

2021-2023

Eylem: Köy yerleşik alanlarındaki binaların yapı stoku bilgilerinin ve yapı envanterinin CBS
ortamında düzenlenmesi ve AFAD İl Müdürlüğü ile paylaşılması.

Deprem

İl Özel İdaresi

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü,
AFAD,
Amasya Üniversitesi

2021-2023

DSİ
Samsun
Blg.
Müd.lüğü,
Karayolları
Müd.lüğü.

2021-2023

A1-H1-2

A1-H2

HEDEF: Taşkın Tehlike ve Risk Değerlendirmelerinin Güncellenerek Daha Büyük Ölçekte Hazırlanması

A1-H2-1

Eylem: Yeşilırmak Nehri yan kollarında da taşkın duyarlılık, tehlike ve risk
değerlendirmeleri yapılması

Su Baskını

DSİ 73. Şube
Müdürlüğü

A1-H3

HEDEF: İl Merkezli taşkın tehlikesine sebep olabilecek yapıların taşkın risklerine yönelik yeniden yerinde değerlendirilmesi

A1-H3-1

Eylem: İl Merkezinde taşkın tehlikesi görülen Ellibeşevler Mahallesi (Ataşehir), Hacılar
Meydanı, Akbilek Mahallesi, İstasyon Köprüsü ve civarındaki önemli tesis (gündüz bakım
evleri, yaşlı/engelli bakımevleri gibi) ile bina bodrum katlarının yaşam alanı olarak
kullananların tespitinin yapılarak aşırı yağışlarda öncelikli tahliye edilecek unsurların
belirlenmesi.
Eylem: Yazıbağları mevkiindeki yetersiz büz geçişleri ile ilgili olarak gerekli yazışmaların
yapılması, dere mecrasının mansaplaştırılarak Tersakan deresi ile bağlantısının sağlanması
çalışmaları yapılması.

A1-H3-2

A1-H3-3

A1-H3-4

A1-H3-5

Eylem: Yazıbağları mevkiindeki yetersiz büz geçişlerinin yerine yeterli kesitlerde menfez
imalatlarının ilgili Kurum görüşleri doğrultusundaki hesaplamalar kapsamında
imalatlarının yapılması

Su Baskını

Su Baskını

Su Baskını

Eylem: Boğazköy Mevkiindeki TCDD güzergahında yetersiz tersip bendi yapılarının, ilgili
Kurum görüşleri dahilinde yapılacak hesaplamalar kapsamında imalatlarının yapılması

Su Baskını

Eylem: Boğazköy Mevkiinde TCDD güzergahında yapılmış tersip bendleri durumunun
incelenmesi ve değerlendirilmesi, ilgili Kamu Kurumları ile yazışmalar yapılması

Su Baskını

Amasya
Belediyesi

DSİ 73. Şube
Müdürlüğü
TCDD

TCDD

DSİ 73. Şube
Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl
Müd.lüğü, DSİ 73.Şube
Müd.lüğü, AFAD, Amasya
Üniversitesi.
İl Kadastro Müd.lüğü,
TCDD, Amasya Belediyesi

2021-2023

2021-2023

DSİ 73.şube Müd.lüğü, İl
Kad. Müd.lüğü, Amasya
Belediyesi.

2021-2023

DSİ 73.Şube Müd.lüğü,
Karayolları,
Amasya
Belediyesi

2021-2023

TCDD,
Karayolları,
Amasya Belediyesi

2021-2023
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A1-H3-6

Eylem: Suluova ilçe merkezindeki üstü kapatılmış Pazaryeri Mindahor dere güzergahının
üstü açılarak eski haline dönüştürülmesi
Su Baskını

A1-H3-7

A1-H3-8

Eylem: Ziyaret Beldesi bağlantı köprüsünün ilgili Kurumca taşkına konu incelenerek ilave
önlem ve tedbirler hususunda proje üretilmesi.

Eylem: İl genelindeki üstü kapatılmış dere güzergahlarının tespit edilerek derelerin eski
haline dönüştürülmesine yönelik gerekli yazışmaların yapılması

Suluova
Belediyesi

Su Baskını

DSİ 73. Şube
Müdürlüğü

Su Baskını

DSİ 73. Şube
Müdürlüğü

DSİ 73.Şube Müd.lüğü,
DSİ
Samsun
Bölg.Müd.lüğü, İl Özel
İdaresi,
İlçe
Kaymakamlığı
DSİ
Samsun
Blg.Müd.lüğü,
Karayolları,
İl
Özel
İdaresi, Ziyaret Belde Bel.
İl ve İlçe Belediyeleri,
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İl AFAD
Müd.lüğü, İl Özel İdaresi.

2021-2025

2021-2025

2021-2025

A1-H4

HEDEF: Kurumsal İşbirliğin ve Koordinasyonun Sağlanabilmesi

A1-H4-1

Eylem: İlgili Yönetmelik kapsamında BEKRA'ya kayıtlı Kuruluş listesi ile ürettiği/depoladığı
madde içeriği ve miktarları konusunda gerekli güncellemelerin yapılması. Güncel listenin
AFAD ve Üniversite ile paylaşılması.

End.Kazalar

Çevre ve OSB, San ve Tek. İl
2021-2023
Şeh.İl Müd Müd.

A1-H4-2

Eylem: İl genelindeki afetlere karşı yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere gereken harita
bazlı çalışmalarda Kadastral verilerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüyle paylaşılmış
olması.

Kütle
Hareketleri

İl Kadastro Afet ve Acil Durum
2021-2023
Müd.
Yön. Bşk.

A1-H5

HEDEF: Kentsel Dönüşüme Konu Alanların İRAP Eylemleri ile Entegrasyonunun Sağlanması

A1-H5-1

Eylem: Yapı stoku verilerine göre depremsellik yönünden riskli bina olarak tespit edilen
meskenlere yönelik kentsel dönüşüm planlaması yapılması

Deprem

Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü

İl ve İlçe Belediyeleri, İl
Özel İdaresi, Amasya
Üniversitesi

A1-H6

HEDEF:Yapı stoku bilgilerine göre güçlendirilmesi gereken veya kentsel dönüşüme tabi tutulacak binaların tespiti

A1-H6-1

Eylem: Depreme karşı önceliklendirilecek ve güçlendirilmesi gerekecek Kamu binalarının
tespiti, Kamu binalarının ve kültürel varlıkların, önemli tesislerin deprem performans
değerlendirilmelerinin yapılması.
Deprem

Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Amasya Üniversitesi, İl
Sağlık
Müdürlüğü,
Amasya Belediyesi, İl
Özel İdaresi, İl Kült.ve
Tur.Müd.lüğü

2021-2025

2021-2023
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A1-H7

HEDEF: İlçe merkezlerindeki imar planına esas jeolojik-jeoteknik çalışmalar ile mikrobölgeleme çalışmalarının güncellenmesi

A1-H7-1

Eylem: Merzifon ilçe merkezi Belediye imar plan sınırları dahilindeki sahalar için plana esas
jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları ve mikrobölgeleme çalışmaları revize edilmesi.

A1-H7-2

A1-H7-3

A1-H7-4

Eylem: Taşova ilçe merkezi Belediye imar plan sınırları dahilindeki sahalar için plana esas
jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları ve mikrobölgeleme çalışmaları revize edilmesi.

Eylem: Gümüşhacıköy ilçe merkezi Belediye imar plan sınırları dahilindeki sahalar için
plana esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları ve mikrobölgeleme çalışmaları revize
edilmesi.
Eylem: Hamamözü ilçe merkezi Belediye imar plan sınırları dahilindeki sahalar için plana
esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları ve mikrobölgeleme çalışmaları revize edilmesi.

Deprem

Merzifon
Belediyesi

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, AFAD, MTA,
Amasya Üniversitesi

2021-2025

Deprem

Taşova
Belediyesi

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, AFAD, MTA,
Amasya Üniversitesi

2021-2025

Deprem

G.Hacıköy
Belediyesi

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, AFAD, MTA,
Amasya Üniversitesi

2021-2025

Deprem

Hamamözü Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, AFAD, MTA, 2021-2025
Belediyesi Amasya Üniversitesi

A1-H8

HEDEF: Afet risklerine yönelik yapılan akademik çalışmaların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile paylaşılması.

A1-H8-1

Eylem: Amasya İli ve yakın çevresinde paleosismolojik çalışmaları tamamlanmış tüm fay ve
fay segmentleri hakkındaki değerlendirme raporlarının AFAD ile paylaşılabilirliğine dair
protokol yapılması

A1-H8-2

Eylem: Meydana gelen kent yangınlarına yönelik yangın çıkış sebepleri, yangın noktası,
etkilenen yapı vb. nitelikler içeren CBS tabanlı ve diğer akademik çalışmalar yapılması,
sonuçlarını AFAD ile paylaşılması.

A1-H9

HEDEF: İl ve ilçe merkezlerinde yüzey suları drenaj sorununun çözülmesi.

A1-H9-1

Eylem: İl Merkezi ve İlçe merkezlerindeki bina yağmur suyu giderleri ile kanalizasyon
giderlerinin ayrılması

MTA

Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı

Kent
Yangınları

Amasya
Üniversitesi

İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü, İl ve İlçe
Belediyeleri, İl Özel
İdaresi,
ilçe
kaymakamlıkları, YEDAŞ

2021-2023

Su Baskını

İl ve İlçe
Belediyeleri

DSİ, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İller Bankası
Samsun Blg. Müd.lüğü

2021-2023

Deprem

2021-2023
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A1-H10

HEDEF: Kütle hareketleri duyarlılık ve tehlike haritalarının ölçeğine uygun olarak mekansal planlama ve çevre düzeni planlarında altlık
olarak kullanılabilmesinin sağlanması.

A1-H10-1

Eylem: Heyelan envanterlerine ve kaya düşmesi kaynak alanlarına göre duyarlılık ve tehlike
analizleri ile haritalarının daha büyük ölçekte hazırlanması

A1-H10-2

A1-H10-3

A1-H10-4

Eylem: Kütle hareketleri tehlikesi altında bulunan enerji nakil hattı güzergahları için kütle
hareketlerine karşı önleyici tedbir imalatlarının yapılması.
Eylem: Kütle hareketleri tehlikesi altında bulunan TCDD Demiryolu güzergahları için kütle
hareketlerine karşı önleyici tedbir imalatlarının yapılması.
Eylem: Hatuniye ve Kurşunlu mahallelerindeki turizm alanlarını etkilemesi olası kaya
düşmesi tehlikelerine karşı önlem projelerinin hazırlatılması ve uygulatılması.

Kütle
Hareketleri

İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

Kütle
Hareketleri

YEDAŞ

Kütle
Hareketleri

TCDD

Kütle
Hareketleri

İl Klt. ve
.Tur.Müd

Amasya Üniversitesi İl ve
İlçe Belediyeleri, İl Özel
İdaresi, Çevr. Ve Şeh. İl
Müd.lüğü
İl ve İlçe Belediyeleri, İl
Özel İdaresi, Amasya
Üniversitesi, İl AFAD
Amasya
Bld,İlçe
Belediyeleri,
İl Özel
İdaresi, İl AFAD
Amasya Bld.İl AFAD

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

A1-H11

HEDEF: Ulaşım güzergahları üzerindeki kritik tesislerin (viyadük, köprü, menfez, tünel vb.) depreme yönelik performans
değerlendirmelerinin yapılması.

A1-H11-1

Eylem: Amasya-Suluova-Merzifon Karayolu güzergahındaki kritik geçiş noktaları (köprü,
viyadük, menfez vb.) depreme karşı dayanıklılık/performans değerlendirme raporları
hazırlanarak İl AFAD Müdürlüğüne sunulması.

A1-H12

HEDEF: Kentsel dönüşümün il genelinde hız verilerek yaygınlaştırılması.

A1-H12-1

Eylem: İl genelinde kentsel dönüşüme konu alanlar hakkında tüm ilçelerde yeni sahalar
araştırılması.

Deprem

Deprem

Karayolları

İl ve İlçe Belediyeleri, İl
Özel İdaresi, TCDD

Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü

İl ve İlçe Belediyeleri, İl
Özel İdaresi, Amasya
Üniversitesi

2021-2023

2021-2023

A1-H13

HEDEF: Orman yangınları duyarlılık ve tehlike haritalarının ölçeğine uygun olarak mekansal planlama ve çevre düzeni planlarında altlık
olarak kullanılabilmesinin sağlanması.

A1-H13-1

Eylem: Orman yangınlarına yönelik tehlike ve risk değerlendirmelerinin CBS ortamında
güncellenmesi

Orman
Yangınları

Orman Bölge
Müd.lüğü

Amasya Üniversitesi

2021-2023
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A1-H13-2

Eylem: Orman yangın tehlike ve risk haritaları ile enerji iletim hatları CBS ortamında birlikte
değerlendirilecek, yüksek gerilim hat güzergahları boyunca olası yangınlara karşı ilave
önlemler geliştirilmesi.

Orman
Yanınları

Orman Bölge
Müd.lüğü

A1-H14

HEDEF: Orman yangınları tehlike risk haritalarına göre gözlem istasyonu sayılarının arttırılması.

A1-H14-1

Eylem: Geçmişteki Orman yangın sahaları ve orman tehlike /risk haritaları dikkate alınarak
gözlem istasyonları sayısı arttırılması.

A1-H15

HEDEF: Kamu yapılarının yangın söndürme sistemlerine entegre edilmesi.

A1-H15-1

Eylem: Kültür varlıkları da dahil olmak üzere yangın söndürme sistemlerine entegre
edilmemiş olan tüm kamu tesisleri yangın söndürme sistemlerine entegre edilmesi.

Orman
Yangınları

Kent
Yangınları

Orman Bölge
Müd.lüğü

Çevre
ve
Şeh.İl
Müd.lüğü

YEDAŞ, İl Özel İdaresi, İl
ve İlçe Belediyeleri

2021-2023

Amasya Üniversitesi

2021-2023

İl
Kültür
ve
Tur.
Müd.lüğü,
Amasya
Üniversitesi, İl ve İlçe
Belediyeleri, İl Özel
İdaresi

2021-2025

A1-H16

HEDEF: Özellikle köy yerleşik alanlarındaki enerji nakil hatlarının ve bina içi elektrik tesisatlarının ilgili Kurumlarca rutin kontrollerinin
yapılarak rehabilite ettirilmesi.

A1-H16-1

Eylem: İl genelindeki kent yangınlarına yönelik özellikle köy yerleşik alanlarındaki enerji
iletim hatlarının uygunluğunun kontrollerinin yapılması

Kent
Yangınları

A1-H16-2

Eylem: İl genelindeki kent yangınlarına yönelik özellikle köy yerleşik alanlarında yapı
içerisindeki elektrik tesisatlarının uygunluğunun kontrollerinin yapılması

A1-H17

HEDEF: Erken Uyarı sistemlerini geliştirmek.

A1-H17-1

Eylem: İl sınırları dahilinde Yeşilırmak havzası içerisindeki AGİ istasyon sayısının Yeşilırmak
yan kolları tehlike ve risk değerlendirmelerine göre arttırılması.

A1-H18

HEDEF: Kamu/özel Sektör yatırımlarının afet risklerine yol açmasını önlemek

A1-H18-1

Eylem: Taşova içesine bağlı köylerde heyelan tehlike haritasına göre tehlikeli/çok tehlikeli
zonlar içerisinde kalan köy yollarına ait sanat yapılarının (istinat duvarları) yerinde
incelenerek şev stabilitesi açısından değerlendirmelerinin yapılması

YEDAŞ

İl Özel İdaresi, İl ve ilçe
belediyeleri

2021-2030

Kent
Yangınları

İl Özel İdaresi

YEDAŞ,
İl
belediyeleri

2021-2030

Su Baskını

DSİ 73. Şube
Müdürlüğü

DSİ
Samsun
Müd.lüğü

Kütle
Hareketleri

İl Özel İdaresi

ve

ilçe

Bölg.

İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü

2021-2025

2021-2025
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A1-H19

HEDEF: İl genelinde ilçe ve şehir merkezlerindeki taşkın olaylarına sebep olabilecek yapay faktörlerin (düşük kotlu köprüler, yetersiz kesitli
menfezler, vb.) tespiti ve ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli girişimlerin yapılması.

A1-H19-1

Eylem: Amasya-Taşova karayolu güzergahı boyunca menfez yapılarının kesitlerinin yeterli
olup olmadığının yerinde tespitlerinin yapılarak değerlendirme raporunun düzenlenerek
ilgili Karayolları şube şefliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne sunulması.

Su Baskını

DSİ 73. Şube
Müdürlüğü

AFAD, İl Özel İdaresi,
Samsun
DSİ
Bölge
Müd.lüğü,
Karayolları
şube Şefliği

2021-2023

A1-H20

HEDEF: İl genelinde deprem afetinin yol açabileceği 2.afetlere neden olabilecek gölet/baraj yapılarının depremsellik yönünden incelenmesi
ve değerlendirilmesi

A1-H20-1

Eylem: İl ve ilçe merkezlerindeki nehir/ akarsu üzerindeki köprüler ile akarsu
membalarındaki göletlerin (yedikır ve değirmendere göletleri) deprem performans
analizlerinin yapılması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne sunulması

Deprem

A1-H21

HEDEF: Afete Maruz Bölge içerisinde ikamete yasaklanmış yapıların yıktırılması

A1-H21-1

Eylem: Heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle Afete Maruz Bölge içerisine alınan
binaların ikamet amaçlı kullanılmaması için öncelikli olarak hasarlı olanlardan başlanarak
yıktırılması.

Kütle
Hareketleri

A1-H22

HEDEF: Kritik tesislere ait altyapıların deprem risk odaklı değerlendirilmesi

A1-H22-1

Eylem: İl genelindeki kritik tesislere (okullar, hastaneler vb.) ait altyapıların muhtemel bir
deprem riskine göre önceliklendirilmesi, güçlendirme gereken bölümlerin tespiti,
rehabilitasyon ve güçlendirme proje geliştirilmesi.

A1-H22-2

A1-H22-3

Eylem: İl genelindeki haberleşme iletim hatlarında (GSM opertatörleri istasyonları dahil)
olası bir deprem durumunda oluşabilecek aksaklıklara karşı kurulacak mobil istasyon
sayısının belirlenmesi
Eylem: İl genelindeki haberleşme iletim hatlarında Merzifon-Suluova-Amasya güzergahı
üzerinde olası bir deprem durumunda öncelikli onarım gerekebilecek noktaların tayininin
yapılması.

DSİ 73.Şube
Müdürlüğü

Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü

Deprem

Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü

Deprem

İl
Telekom
Müdürlüğü

Deprem

İl
Telekom
Müdürlüğü

Samsun
DSİ
Blg.Müd.lüğü, İl ve İlçe
Belediyeleri, İl Özel
İdareleri,
Çevre
ve
Şehircilik İl Müdürlüğü

2021-2025

İl ve İlçe Belediyeleri, İl
Özel İdaresi, İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü

2021-2025

İller Bankası Samsun
Blg.Müd.lüğü, İl ve İlçe
Belediyeleri, İl Özel
İdaresi ve Kritik tesislerin
ait olduğu Kamu Kurum
ve Kuruluşlar.
İl ve ilçe Belediyeleri,
GSM operatör Firmaları,
İl Özel İdaresi
İl ve ilçe Belediyeleri,
Özel İdaresi

2021-2025

2021-2025

2021-2025
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A2
A2-H1

AMAÇ: Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturabilmek
HEDEF: Afet risk azaltmada her düzeyde katılımcılığı sağlamak, bilinçli toplumlar
ile afet risk azaltma kültürü oluşturmak.

A2-H1-1

Eylem: İl genelinde Yeşilırmak nehri yan kollarına ait derelere moloz, çöp, cüruf vb. malzeme
atılmaması konusunda kırsal ve kentsel kesimlerde yaşayan nüfusa yönelik bilgilendirmeler yapılması.
Köy muhtarlıkları nezaretinde imece usulü ile dere yatak ve çevresinin kaba temizliği yaptırılması.

A2-H1-2

Eylem: Orman yangın tehlike ve risk haritalarına göre yüksek yangın tehlikesi olan orman alanları
içerisindeki ulaşım yollarına yangın uyarı tabelaları yerleştirilmesi.

A2-H2

HEDEF: Afetlerin etkilerinden korunmak için yapısal olmayan önlemler alınması

A2-H2-1

Eylem: İl genelindeki okullarda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından deprem öncesi
tehlike avı, deprem sırası yapılacaklar ve deprem sonrasına dair tatbikat eşlikli eğitim yapılması.

A2-H2-2

A2-H2-3

A2-H2-4

A2-H2-5

Eylem: Afet bilinci eğitim faaliyetleri kapsamında Kamu kurumlarındaki personele İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü personeli tarafından deprem afetine yönelik eğitimler verilecektir (Depremlerle ilgili özel
günlerde).
Eylem: İl genelinde tehlikeli madde üreten/depolayan tesis çalışanlarına endüstriyel kazalara yönelik
gerekli erişilebilir eğitimlerin verilmesi

Eylem: İl genelinde köy yerleşik alanlarındaki vatandaşların hepsine orman ve kent yangınlara ilişkin
köy muhtarlıklarında veya köy okullarında tatbikat eşlikli gereken erişilebilir eğitimlerin verilmesi.

Eylem: BEKRA'ya kayıtlı alt ve üst seviye kuruşuşlara en yakın meskun alanlarda yaşayan halkın
endüstiyel kazalara yönelik bilgilendirme, farkındalıklar ve eğitimler verilmesi

Sorumlu
Kurum(lar)

Destekleyici Kurumlar

Gerçekleştirme
Dönemi

Su Baskını

DSİ 73. Şube
Müdürlüğü

AFAD,
Amasya
Üniversitesi, İl Özel
İdaresi, İl ve İlçe
Belediyeleri, İl Sağlık
Müdürlüğü,
İlçe
Kaymakamlıkları

2021-2025

Orman
Yangınları

Orman Bölge
Müd.lüğü

İl Özel İdaresi, il ve ilçe
belediyeleri

2021-2023

Afet Türü

Deprem

İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

Deprem

İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

End.Kazalar

İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

Amasya Valiliği, İlçe
Kaymakamlıkları, il ve
İlçe Belediyeleri, İl ve
İlçe
Milli
Eğitim
Müdürlükleri, Amasya
Üniversitesi.
Amasya Valiliği, İlçe
Kaymakamlıkları,
Amasya Üniversitesi.

2021-2023

2021-2023

Amasya Üniversitesi,
San
ve
Tek.
İl
Müd.lüğü, OSB, İl-ilçe
Milli Eğitim Müd.lüğü

2021-2023

Orman ve
kent
yangınları

İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

Amasya Üniversitesi, İl
Özel İdaresi, Orman
Bölg.Müd.lüğü, İl-İlçe
Milli Eğitim Müd.lüğü

2021-2025

End.Kazalar

İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

Amasya Üniversitesi, İl
ve İlçe Belediyeleri

2021-2023
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A2-H3

HEDEF: İlimizde afet sigorta sisteminin yaygınlaştırılması.

A2-H3-1

Eylem: İl ve ilçe merkezlerinde mevcut yapılardan DASK'a dahil olmamış binaların tespiti ve DASK'a
dahil edilmesinin sağlnaması.

A2-H3-2

Deprem

Eylem: Yerel ve sosyal medyada kamu spotu, afişler, kısa filmler, reklamlar şeklinde halkın afet bilinci
kazanmasını sağlayacak faaliyetlerin yapılması.
Deprem

A2-H4

HEDEF: Üniversitelerde Afetlere yönelik araştırmaların oluşturulması, desteklenmesi.

A2-H4-1

Eylem: Üniversitede afetlere yönelik akademik araştırmaların yapılması ve yapılacak çalışmaların
desteklenmesi.

Tüm Afetler

Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü

İl ve İlçe Belediyeleri

2021-2023

İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

Amasya Valiliği, İlçe
Kaymakamlıkları,
il
milli
eğitim
müdürlüğü, il ve llçe
belediyeleri. Amasya
Üniversitesi.

2021-2023

Amasya
Üniversitesi

İl AFAD Müdürlüğü

2021-2025

A2-H5

HEDEF: İl genelindeki incinebilir grupların her yıl güncellenerek Kamu Kurumlarının bilgilendirilmesinin sağlanması, toplumun tüm kesimlerinin
erken uyarı sistemlerine erişebilir olması.

A2-H5-1

Eylem: İl Merkezinde taşkın tehlikesi görülen Ellibeşevler Mahallesi (Ataşehir), Hacılar Meydanı,
Akbilek Mahallesi, İstasyon Köprüsü ve civarındaki incinebilir nüfusa yönelik her yıl mahalle muhtarları
vasıtasıyla envanter çalışması güncellemelerinin yapılması.
Eylem: İl merkezinde güncellenmiş incinebilir grupların yaşadığı bina ve adresler de CBS ortamında
güncel tutulması.

A2-H5-2

A2-H5-3

A2-H5-4

A2-H5-5

Eylem: Merzifon İlçe merkezinde güncellenmiş incinebilir grupların yaşadığı bina ve adresler de CBS
ortamında güncel tutulması.

Eylem: Suluova İlçe merkezinde güncellenmiş incinebilir grupların yaşadığı bina ve adresler de CBS
ortamında güncel tutulması.

Eylem: Hamamözü İlçe merkezinde güncellenmiş incinebilir grupların yaşadığı bina ve adresler de CBS
ortamında güncel tutulması.

Su Baskını

Deprem

İl Nüfus ve
Vatandaşlık
Müdürlüğü
Amasya
Belediyesi

Amasya Belediyesi, İl
Sağlık
Müdürlüğü,
Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi, İl
Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü, il sağlık
müdürlüğü

Deprem

Merzifon
Belediyesi

Amasya Üniversitesi, İl
Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü

Deprem

Suluova
Belediyesi

Amasya Üniversitesi, İl
Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü

Deprem

Hamamözü
Belediyesi

Amasya Üniversitesi, İl
Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü

2021-2022

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025
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A2-H5-6

Eylem: Taşova İlçe merkezi Yemişen mahallesinde güncellenmiş incinebilir grupların yaşadığı bina ve
adresler de CBS ortamında güncel tutulması.

A2-H6

HEDEF: Valilik bünyesinde "Afet Araştırma Komisyonu" oluştutulması

A2-H6-1

Eylem: Valilik bünyesinde oluştutalacak bir afet araştırma komisyonu tarafından yılda en az 2 defa
yapılacak komisyon toplantılarında kütle hareketleri, yangınlar, endüstriyel kazalar, sel-su baskını ve
taşkınlara yönelik görülen eksiklikler ile yapılması gereken iş ve işlemler ele alınması.

Kütle
Hareketleri

Tüm Afetler

Taşova
Belediyesi

Amasya Üniversitesi, İl
Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü

2021-2025

İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

Amasya
Belediyesi,
Amasya Üniversitesi, İl
Özel
İdaresi,
İlçe
Belediyeleri, İl Sağlık
Müdürlüğü, İl Nüfus ve
Vatandaşlık
Müdürlüğü, Çevre ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü,
DSİ
73.Şube Müdürlüğü

2021-2025

Tablo 4. 2: Amaç-Hedef ve Eylemlerin Dökümü
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Eylem Değerlendirme

İL AFET RİSK AZALTMA PLANI
MODÜL 5
PLAN İZLEME VE
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
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5.MODÜL.5: İZLEME VE DEĞERLENDİRME:
Bu bölüm İl Risk Azaltma Planı kapsamında risk azaltma planlarını uygulayacak olan
idarelerin plan süreçlerinin izleme-değerlendirme yöntemleri ve tekniklerinin gösterilmesi ile
sonuçlarının İl İRsk Azaltma Planlarına ne şekilde yanıyabileceğini kapsar.
Planın bu aşaması, İzleme ve değerldnrime olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır.
İzleme, her altı ayda bir defa olmak izleme tablosunun doldurulması suretiyle yapılırken,
değerlendirme ise yılda bir defa yapılmaktadır.
5.1.İzleme Süreci:
Panda yer alan eylem/eylemlerden sorumlu Kurum/Kuruluşun koordinasyonunda
destekleyici Kurum ve Kuruluşlarla birlikte, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren
6 aylık peryotlar halinde eylemlerin izlenmesini kapsar.
Eylemlerdeki sorumlu Kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem İzleme Tablosu”nu
(Tablo 5.1) doldurarak izleme raporunu oluşturur.
Eylem izleme tablolarının altı aylık periyot içerisinde eylemin uygulanması ile ilgili
durumu, gerçekleştirilen faaliyetleri, eylemin tamamlanma yüzdesini, gelecek alyı ayda
yapılması planlanan faaliyetleri içermesi esastır.
Tamamlanması için süre öngörülemeyen, sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak
üzere planda bulunan bütün eylemler izleme sürecine tabidir.
Eylemle ilgili ilk eylem izleme tablosu, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan
itibaren, başlangıçtaki mevcut durumu ortaya koyacak biçimde düzenlenir.
Altı aylık periyodun sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eylemden/eylemlerden
sorumlu Kurumlardan resmi yazı ile Eylem İzleme Tablosu’nu doldurmasını talep eder ve otuz
(otuz) gün içerisinde eylem izleme tablolarından oluşan izleme raporu eylem/eylemlerden
sorumlu Kurum tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan İRAP sekreteryası, gelen izleme
raporlarının bir araya getirilmesiyle birlikte izleme raporu oluşturulur. İzleme raporlarında
eksiklik veya eksiklikler olması durumunda konsolide rapor oluşturulamaz. Eksiğin ya da
eksikliklerin tamamlanması için önlemler alınır.
Bir konsolide rapor hazırlanması durumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından
söz konusu konsolide rapor, İRAP kapsamındaki teknik çalışma grubuna iletilir.
Plan yürürlükte olduğu sürece plandaki eylemlerin izlenmesine devam edilir.
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Plan İzleme Dönemi:
Eylem Numarası:
Eylem:
Sorumlu Kurum:
Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar):
Eylemin Durumu:
Eylemin Tamamlanma Yüzdesi*:

1-Başamadı
2-Devam Ediyor
3-Tamamlandı
%

Eylemle İlgili Geliştirilen Faaliyetler:
Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler:
Eylemin Başlangıcındaki Mevcut Durum**:
*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır.
**Planın yürürülüğe girmesinden sonra eylem izleme tablosu ilk kez doldurulduğunda bilgi
girilmelidir. Ardından gelen izleme dönemlerinde boş bırakılmalıdır.
Tablo 5. 1: Eylem İzleme Tablosu

5.2. Değerlendirme Süreci:
Planın değerlendirilmesi, planda yer alan eylem bazında eylemden sorumlu Kurumun
koordinasyonunda destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar)la birlikte planın yürürlüğe girmesini takip
eden aydan itibaren 12 (on iki ) aylık periyotlar halinde gerçekleşir.
Eylemlerdeki sorumlu Kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem Değerlendirme
Tablosu”nu (Tablo 5.2) doldurarak değerlendirme raporunu oluşturur.
Eylem değerlendirme tablolarının on iki aylık periyot içerisinde eylemin afet riskinin
azaltılmasına etkisini, devam eden eylemle ilgili olmak kaydıyla yapılmasına ihtiyaç
duyulanyapılması 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 duyelan kaynakları, bu
kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgiyi içermesi esastır.
Tamamlanması için süre öngörülemeyen, sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak
üzere planda bulunan bütün eylemler değrlendirme 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.
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On iki aylık periyodun sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eylemden/eylemlerden
sorumlu Kurumlardan resmi yazı ile Eylem Değerlendirme Tablosu’nu doldurmasını talep eder
ve altmış (altmış) gün içerisinde eylem değerlendirme tablolarından oluşan değerlendirme raporu
eylem/eylemlerden sorumlu Kurum tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan İRAP sekreteryası, gelen değerlendirme
raporlarının bir araya getirilmesiyle birlikte değerlendirme raporu oluşturulur. Değerlendirme
raporlarında eksiklik veya eksiklikler olması durumunda konsolide rapor oluşturulamaz. Eksiğin
ya da eksikliklerin tamamlanması için önlemler alınır.
Bir konsolide rapor hazırlanması durumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından
söz konusu konsolide rapor, İRAP kapsamındaki teknik çalışma grubuna iletilir.
Teknik Çalışma Grubu, daha önce daha önce iletilen 2 (iki) adet konsolide izleme raporu
ve 1 (bir) adet konsolide değerlendirme raporu üzerine düzenlenen taoplantıda İRAP’ın
durumunu değerlendirir. Bu değerlendirme ile, afet risk azaltma eylemleri sayesinde afet riskinin
ne ölçüde azatlıldığı, afet türleri açıaından 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 Kuruluna rapor olarak sunulur.
Plan yürürülükte olduğu sürece plannın değerlendirilmesine devam edilir.
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Plan Değerlendirme Dönemi:
Eylem Numarası:
Eylem:
Sorumlu Kurum:
Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar):
Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Etkisi:
Devam Eden Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*:
Eylemin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan zorluklar**:
Eylemin Başka Afet Rsiklerinin Artmasına/Azalmasına Etkisi***:
Eylemin Başlatılması/Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması İçin 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 ayınrtılandırınız.
*****Eylem tamamlandığında doldurulacaktır.
Tablo 5. 2: Eylem Değerlendirme Tablosu
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