EK-1.1
İLÇE

TESİS ADI

Korunan
Yerleşim
Yeri

Korunan
Alan

İnşaat Tarihi

İmalat Türleri

(Ha)

GÖYNÜCEK

Çaykışla
Köyü
(Güllüçukuru Deresi)

1 Köy

10

2015

Demir korkuluk, Brit, Islah Sekisi

“

Çulpara
Köyü
(Kamburlu Deresi)

1 Köyü

10

2017

Kanalizasyon borusu, demir korkuluk

“

Damlaçelen
(Çoraklığın Deresi)

1 Köy

2017

Menfez, köprü Korkuluğu

“

Gediksasary

1 Köy

1985-2016

Duvar, betonarme köprü, brit, demir
korkuluk, köprü korkuluğu

“

Merkez-Saz Deresi

1 İlçe

2014-2017

“

Merkez-Kayacık
Deresi

1 İlçe

1953-2014-2017

“

Merkez-Yibo Deresi

1 Mahalle

2006-2014

Dere yatağı ıslahı, duvar, demir
korkuluk, harpuşta ve menfez, köprü
korkuluğu
Duvar, brit, 9 adet köprü, dere yatağı
ıslahı, harpuşta ve menfez, köprü
korkuluğu, korkuluk, menfez.
Yatak Tanzimi, İstifsiz tahkimat.

“

Harmancık
Köyü
(Harmancık Deresi)
Iılsu Köyü, Ayvalı
Alan Dereleri
Kertme
Köyü
(Boncuklu Deresi)
Kervansaray ve Ilısu
Köyleri
(Çekerek
Irmağı)
Şarklı Köyü (Büyük
Dere)

1 Köy

2017

Menfez, Demir korkuluk

1 Köy

2017

Duvar, Yatak düzenlemesi

2013

Pere, Menfez, Korkuluk

1979

Duvar, Sedde, Yatak Düzenlemesi

2012

Dere Yatağı Tanzimi, Taş tahkimat

Bacakoğlu
(Kireç Deresi)

1 Köy

1979-1980

Duvar, brit, şüt.

“
“
“
“
GÜMÜŞHACIKÖY

Köyü

1 Köy

10

2 Köy
1 Köy

10

“

Merkez-Gümüşsuyu

1 Mahalle

1951-1952-2013-20152020

Kıyı Koruma Duvarı, 2 Adet Köprü,
Korkuluk, Köprü korkuluğu, Menfez.

“

Merkez-İmirler Deresi

1 İlçe

1979-1985-2014-2015

Duvar, Dere Temizliği, betonarme brit,
harpuşta, korkuluk, köprü korkuluğu

“

Kiziroğlu Köyü (Anbar
Deresi)

1 Köy

2017

Kanal-Korkuluk

“

Pusacık Köyü

1 Köy

2013-2016-2019-2020

Duvar, Tahkimat, Pnael Çit, Köprü
Korkuluğu, Brit

“

Sarayözü
Köyü
(Sarayözü ve Hayat
Dereleri)
Yazıyeri Köyü (Kara
Deresi)

1 Köy

1985-2015

Duvar, Menfez, Brit, Demir korkuluk

1 Köy

2017

Kanal, Korkuluk

HAMAÖZÜ

Çayköy
Deresi)

(Karataş

1 Köy

30

2007-2016

Duvar, Brit, Köprü, Korkuluk, Köprü
Korkuluğu

“

Gölköy
Deresi)

8Aşlama

1 Köy

20

2017

Menfez, Korkuluk

“

Hamamözü
Deresi)

(Bulmuş

1 İlçe

2006-2017

Sedde, Menfez, Demirkorkuluk

“

Damladere
Köyü
(Sakarçukuru Deresi)

1 Köy

2012

Duvar, Menfez.

“

Hamaözü
(Kızılcaveren Deresi)

1 İlçe

1959-1970-2015

Duvar, brit, kıyı koruma duvarı, köprü,
sedde, ,korkuluk, köprü korkuluğu

Aksalur ve Çayköy
Mahalleleri (Salamut
ve Gölyeri Dereleri)
Albayrak köyü Köy içi
dereleri

1 Mahalle

1954-1960

Sandık Yarma yapmak suretiyle taşkın
riski minimize edilmiştir.

1 Köy

2017

Pere, Menfez.

Yeşilırmak

1 İl

1955-2006-2012-20132014-2015-2017

Harçlı kargir duvar, demir korkuluk,
gömme oluklu derz.

“

MERKEZ
“

“
“

Aydıncaköyü
dereleri)

Sarayözü
(Akgürken

1 Köy

1979-1982

Kargir duvar, Tersip bendi

2015-2020

Tersip bendi, Korkuluk

1979-1982

Yatak Temizliği, Betonlama

2015-2020

Tersip bendi, demir korkuluk

“

1 Köy

Aydınca-Sarayözü
Köyleri
(Ezyaşı
Deresi)
Aydınca-Sarayözü
Köyleri (Sayar Deresi)

1 Köy

“

Aydınca-Karaali Köyü
(Anbarkaya deresi)

1 Köy

1977-2017

Yatak düzenlemesi, duvar, korkuluk,
köprü korkuluğu.

“

Bayat Köyü (Kuruçay)

1 Köy

1980

Tersip bendi

“

Bayat ve Albayrak
köyleri (Kuruçay)

2 Köy

1994

Sedde ve tahkimat

“

Boğazköy
Deresi)

1 Mah.

1986

Dere Islahı

“

Çavuşköyü (Kızılbayır
Deresi)

1 Köy

2013-2016

Duvar, Menfez, Korkuluk

“

Deliçay Yandereleri

1 köy

1959

Yatak tanzimi

“

Doğantepe
Köyü
(Elgazi Deresi)

1 Köy

1975-1977

Makinalı yatak ve sedde düzenlemesi

“

Eğitim tugayı (Çorak
Deresi)

1 mahalle

1985-2016

Beton kanal, harçlı pere, menfez.

“

Ezinepazarı (Cinakaya
Deresi)

1 Köy

1979-1985-2011-2017

Makinalı yatak düzenlemesi, duvar,
tahkimat, köprü korkuluğu

“

Ezinepazarı (Cinkaya
Deresi 2.Kıs)

1 Köy

2015-2020

Duvar, korkuluk, menfez, brit, yatak
düzenlemesi

“

Gözlek Köyü (Çekerek
Irmağı)

1 Köy

1969-1990

Brit, toprak sedde, tahkimat

“

Halifeli (Deliçay)

1 Köy

1987-2001

Taş Duvar

“

Hasabdal
Köyü
(Büyükağıl Deresi)

1 Köy

1997-2005

Toprak Seddeli Yatak tanzimi, toprak
sedde, ıslah sekisi

“

Helvacı Mh. Derbent
Bağları
(Sarıyaprak
Deresi)
Hızıpaşa Mh. (buanes
Deresi)

1 Mahalle

1953

2 Adet tersip bendi, ağaçlandırma

1 Mahalle

1977-1980-2011-2013

Islah sekisi, duvar, menfez, korkuluk,
köprü korkuluğu

“

Hızırpaşa Mh. (Küp
Deresi)

1 Mahalle

1977-1980-2011-2013

Islah sekisi, duvar, menfez, korkuluk,
köprü korkuluğu

“

Hızırpaşa
Deresi)

1 Mahalle

1977-1980-2011-2013

Islah sekisi, duvar, menfez, korkuluk,
köprü korkuluğu

“

İlyasköy-Kavakçayırı
Köyleri (Deliçay)

2 Köy

1979-1990-2017

Sedde, Harçlı Kargir Duvar, Köprü
korkuluğu

“

İpekköy
(Sarıbözekhane
(Gökyar Deresi)
İpekköy
(Sarıbözekhane
(Yeşilırmak Deresi)
İpekköy
(Sarıbözekhane (Acısu
Deresi)
Kaleköy Sarınsu deresi

1 köy

1984-2012

1 Köy

1984-2016

Rüsubat tutucu, kargir duvar, yatak
tanzimi, harçlı pere, taş tahkimat,
menfez.
Taş mahmuz, menfez.

1 Mahalle

1995

Taş tahkimatı, taş duvar, temel betonu,
Gökyarı Dere bağlantı tanzimi

1 Köy

2012

Tersip bendi, taban kuşağı, brit.

“

Kaleköy (Karabiyalık
Deresi)

1 Köy

2008-2012-2017

“

Kaleköy (Karabiyalık
Deresi. 2. kısım)

1 Köy

2015-2020

Makinalı yatak Düzenlemesi, Tersip
Bendi, Duvar, demir korkuluk, köprü
korkuluğu
Harçlı Karkgir duvar, korkuluk, Brit,
Yol Geçişi.

“

Karaköprü
köyü
(Belmebük
Mh.
Bağırsak Deresi)

1 Mahalle

2009

“
“

“

“
“
“

(Kanlıçay

Mh.

(Sel

1 Köy

21

25

20

Dere ıslahı, kargir duvar.

“

Karaköprü
köyü
(Belmebük
Mh.
Kuruağıl Deresi)
Karasenir
Mh.(Yeşilırmak)

1 Mahalle

1989

Duvar, harçlı pere.

1 Mahalle

1957-2016

Yatak düzenlemesi, menfez.

“

Karsan
Köyü
(Çarmıyourt Deresi)

1 Köy

1970

Yatak düzenlemesi, sedde tanzimi

“

Kavakçayırı
(Yeşilırmak)

Köyü

1 Köy

1979-1980

Yatak düzenlemesi, sedde tanzimi

“

Sarımeşe
Köyü
(İğdeler Deresi)

1 Köy

2014-2020

Betonarme Duvar, Menfez, Köprü.

“

Sevincer Köyü (1-2-3
nolu dereler)

2015-2020

Duvar, korkuluk, Menfez, Brit

“

Tersakan
Çayı
(Boğazköy-Yeşilırmak
Kıyı ıslahı)
Uygur Köyü (Abdalın
Deresi, Göksu deresi,
Uygur 2 Deresi)
Akören köyü (Kağnı
Deresi)

1 Mahalle

30

1987-2005-2016-20172020

Sedde, İksa, Menfez, İstifsiz Tahkimat,
Harpuşta, Demir Korkuluk

1 Köy

35

2015-2020

Taban kuşağı, Islah sekisi, Korkuluk,
Yatak Düzenlemesi

1 Köy

1986-2017

Brit, Menfez, yatak Düzenlemesi

“

Alişar
deresi)

(Sel

1 Köy

1995-1999

Duvar, Brit, Köprü

“

Çavundur
(Büyük Dere)

Köyü

1 Köy

2015

Menfez, Demir
Düzenlemesi

“

Eymir-Koçköy-Bulak
Köyleri
(Köseler
Deresi)
Hayrettin
Köyü
(Gümüşsuyu Deresi)

3 Köy

1972

Çift taraflı sedde, istifsiz tahkimat.

1 Köy

1977-1980

Köprü, kargir Duvar, Brit

“

Kayadüzü
köyü
(Azappınar Deresi)

1 Köy

2006

Perde beton, brit,, verev köprü briti

“

Merkez-Paşa Deresi1

1 İlçe

1965-1975-2016

“

Sarıbuğday Yeşilören
(Salhan suyu)

1 Köy

1973-1974

Harçlı Kargir Taban, Brit, Köprü,
Yaya geçidi, Korkuluk, Köprü
korkuluğu
İstifsiz taş tahkimat, taş duvar, brit,
kargir duvar.

“

Yolüstü Köyü (Paşa
Deresi)

1 Köy

1965

Sedde Tanzimi

Armutlu
Köyü
(Kamışlı Deresi)

1 Köy

2012-2020

Menfez, Korkuluk

“

Armutlu Köyü (Kasap
Deresi)

1 Köy

2012-2017

Duvar, menfez, köprü korkuluğu

“

Bayırlı köyü (Yokuş
Deresi)

1 Köy

2012-2015

Kargir duvar, betonarme menfez, brit,
demir korkuluk, köprü korkuluğu

“

Harmanağılı
(Hovat Deresi)

Köyü

1 Köy

1986

Yatak tanzimi, sedde

“

Kurnaz
Köyü
(Dereköy Deresi)

1 Köy

1955-2014

Kolay köyü
Deresi)

1 Köy

2017

Kıyı
koruma
duvarı,
yatak
düzenlemesi, sedde, kargir duvar,
korkuluk, brit.
Menfez, Duvar, Korkuluk

3 Mahalle

1985-2011-2012-20172020

Brit, Köprü, Korkuluk, taban betonu

1960-1974-2011-20152016-2017

Sedde tanzimi, iksa, istifsiz tahkimat,
köprü, menfez.

“

“
MERZİFON

“

SULUOVA

SULUOVA

Köyü

(Kolay

17

korkuluk,

Yatak

“

Merkez
Deresi)

“

Merkez(Tersakan
Çayı)

1 İlçe

“

Merkez(PazaryerKavalcık Deresi)

3 Mahalle

1985-2015-2016-20172020

Brit, korkuluk, taban betonu

“

Tersakan Çayı Salhan
kıyı Islahı

4 Köy

1985

Akınoğlu Çayı

3 Köy

1984

İstifsiz
taş
tahkimatı,
yatak
düzenlemesi, iksa, harpuşta, taş
tahkimat, söğüt dikimi.
Yatak Düzenlemesi, sedde tanzimi.

TAŞOVA

(Mindahor

1500

“

“

“

Alparslan
Köyü
(Kuzgun Deresi ve yan
dereleri)
Ballıdere-Belevi
Köyleri
(Kuruçay
Deresi
ve
kıyı
Oyuntuları)
Belevi Köyü (Selağzı
Deresi)

1976-1980-2000

Harçlı pere, yatak tanzimi, istifsiz
tahkimat, menfez, brit.

2 Köy

2013-2015

Yatak tanzimi,
menfez.

1 Köy

2011-2017-2020

Duvar, köprü
Korkuluk

duvar,

korkuluk,

korkuluğu,

Demir

“

Gökçelik (Faravga)

1 Köy

1975-1977

Teraslama, Çam dikilmesi

“

Gölbeyli
Köyü
(Borabay Deresi)

1 Köy

1976-1992-2015

Duvar, Köprü ayağı, Köprü, Sedde,
Brit, Harçlı Pere.

“

Merkez (Yeşilırmak)

1 İlçe

1953-1997-2018

“

Umutlu
(Yeşilırmak)

Köyü

1 Köy

1971-1997

Kargir Duvar, Harçlı Pere, kıyı koruma
duvarı, mahmuz, istifsiz tahkimat,
iksa, menfez, toprak tahkimat, taş
tahkimat
Yatak düzenlemesi, sedde, iksa.

“

Yaylasaray
Köyü
(Akınoğlu Çayı)

1 Köy

15

2014

Duvar, korkuluk, menfez.

“

Yaylasaray
köyü
(Değirmen Deresi)

1 Köy

15

2014

Duvar, korkuluk menfez

“

Yaylasaray
Köyü
(Kulluk deresi)

1 Köy

15

2014

Duvar, korkuluk

EK 1.2
AMASYA İLİ ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI (HALK)
Kategori

Ad

İl

İlçe

Köy/Mahalle Cadde/Sokak

Enlem

Boylam

Abdurrahman Kamil Okulu
İhsaniye Mahallesi Park Alanı
1

Amasya Amasya Merkez

Ellibeşevler Mh.

Belirtilmemiş

40.6692597

35.8484374

Amasya Amasya Merkez

İhsaniye Mh.

Belirtilmemiş

40.6623672

35.8306340

Hüseyin Poroy Okulu
Helvacı Mahallesi Park Alanı
2
Helvacı Mahallesi Park Alanı
1

Amasya Amasya Merkez

İhsaniye Mh.

Belirtilmemiş

40.6637468

35.8317333

Amasya Amasya Merkez

Helvacı Mh.

Belirtilmemiş

40.6123729

35.8111631

Amasya Amasya Merkez

Helvacı Mh.

Belirtilmemiş

40.6168602

35.8186503

Amasya Amasya Merkez

Hızırpaşa Mh.

Belirtilmemiş

40.6552157

35.8112157

Amasya Amasya Merkez

Göllü Bağları Mh.

Belirtilmemiş

40.6733821

35.8345268

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Hakimiyet Parkı
Göllü Bağları Mahallesi Park
Alanı 2
Göllü Bağları Mahallesi Park
Alanı 1

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6740024

35.8318744

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Fırat Çocuk Parkı

Amasya Amasya Merkez

Göllü Bağları Mh.
Hacılar Meydanı
Mh.

Belirtilmemiş

40.6487674

35.8116184

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Fatih Okulu

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6598550

35.7993012

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Ellibeşevler Mah Park Alanı 1

Amasya Amasya Merkez

Ellibeşevler Mh.

Belirtilmemiş

40.6705504

35.8434174

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Çırağan Halı Saha

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6526791

35.7998699

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Çilehane Meydanı

Amasya Amasya Merkez

Mehmet Paşa Mh.

Belirtilmemiş

40.6540737

35.8384591

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Çelebi Mehmet Okulu

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6562296

35.7911907

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Amasya Merkez

Akbilek Mh.

Belirtilmemiş

40.6462432

35.7972898

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Çamlıkent Çocuk Parkı
Çakallar Mahallesi Park Alanı
1

Amasya Amasya Merkez

Çakallar Mh.

Belirtilmemiş

40.6426470

35.8349762

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Cumhuriyet Okulu

Amasya Amasya Merkez

Kurşunlu Mh.

Belirtilmemiş

40.6557769

35.8179647

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Belediye

Amasya Amasya Merkez

Nergiz Mh.

Belirtilmemiş

40.6542267

35.8338547

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Belediye Çocuk Yuvası

Amasya Amasya Merkez

Ellibeşevler Mh.

Belirtilmemiş

40.6663935

35.8426843

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Bahçeleriçi Semt Sahası

Amasya Amasya Merkez

Bahçeleriçi Mh.

Belirtilmemiş

40.6652163

35.8364718

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Atatürk Okulu

Amasya Amasya Merkez

Şehirüstü Mh.

Belirtilmemiş

40.6480720

35.8305204

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Yeşil Yenice Piknik Alanı

Amasya Amasya Merkez

Yeşilyenice Mh.

Belirtilmemiş

40.6860352

35.9574102

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Tevfik Efendi Cami

Amasya Amasya Merkez

Ellibeşevler Mh.

Belirtilmemiş

40.6666083

35.8474359

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Sinan Yılmaz Parkı

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6611554

35.8349633

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Mustafa Rençber Parkı

Amasya Amasya Merkez

Bahçeleriçi Mh.
Hacılar Meydanı
Mh.

Belirtilmemiş

40.6486433

35.8059093

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Hayrettin Çoban Parkı

Amasya Amasya Merkez

Kirazlıdere Mh.

Belirtilmemiş

40.6621472

35.8476190

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Gültekin Tırpan Parkı

Amasya Amasya Merkez

Akbilek Mh.

Belirtilmemiş

40.6511211

35.8017676

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Ahmet Özsoy Parkı

Amasya Amasya Merkez

Bahçeleriçi Mh.

Belirtilmemiş

40.6639385

35.8353840

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Stadyum

Amasya Amasya Merkez

Hızırpaşa Mh.

Belirtilmemiş

40.6530095

35.8116721

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Plevne Okulu

Amasya Amasya Merkez

Fethiye Mh.

Belirtilmemiş

40.6492375

35.8330217

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Pirler Parkı

Amasya Amasya Merkez

Sofular Mh.

Belirtilmemiş

40.6531184

35.8386567

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Park Ataşehir Cami Yanı

Amasya Amasya Merkez

Ellibeşevler Mh.

Belirtilmemiş

40.6699450

35.8459665

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Park Amasya Adliyesi Arkası

Amasya Amasya Merkez

Ellibeşevler Mh.

Belirtilmemiş

40.6639417

35.8415195

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Amasya Merkez

Ellibeşevler Mh.

Belirtilmemiş

40.6669352

35.8496772

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Örnekevler Çocuk Parkı
Otopark Burmalı Minare
Cami Yanı

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6505831

35.8329481

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Otopark AVM Yanı

Amasya Amasya Merkez

Dere Mh.
Hacılar Meydanı
Mh.

Belirtilmemiş

40.6501894

35.8202296

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Otopark Bayezıd Cami Karşısı

Amasya Amasya Merkez

Yüzevler Mh.

Belirtilmemiş

40.6495573

35.8269142

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Müftü Mehmet Tevfik Okulu

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6609389

35.8490310

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Mihri Hatun Çocuk Parkı

Amasya Amasya Merkez

Kirazlıdere Mh.
Hacılar Meydanı
Mh.

Belirtilmemiş

40.6465419

35.8063893

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Mehmetçik Okulu

Amasya Amasya Merkez

Helvacı Mh.

Belirtilmemiş

40.6184524

35.8152773

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)
Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)
Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)
Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)
Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)
Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)
Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Kutlubey Koleji Göllü Mevkii

Amasya Amasya Merkez

Aydınlık Köyü

Belirtilmemiş

40.6988380

35.8145624

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Kutlubey Koleji Otogar Yanı

Amasya Amasya Merkez

Göllü Bağları Mh.

Belirtilmemiş

40.7026818

35.8040622

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Kayabaşı Okulu

Amasya Amasya Merkez

Karasenir Mh.

Belirtilmemiş

40.5792009

35.7726892

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Karasenir Okulu

Amasya Amasya Merkez

Karasenir Mh.

Belirtilmemiş

40.5888782

35.7836817

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

İltekin Gazi Parkı

Amasya Amasya Merkez

Bahçeleriçi Mh.

Belirtilmemiş

40.6640165

35.8390047

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Sultan Bayezıd Cami

Amasya Amasya Merkez

Hacı İlyas Mh.

Belirtilmemiş

40.6503510

35.8269685

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6546280

35.7969150

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Hz Ömer Cami
Helvacı Mahallesi Park Alanı
3

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6139653

35.8107537

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Ziyaret İlköğretim Okulu

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6874953

35.8686487

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Saraycık Mevkii Park Alanı

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.7030393

35.9104022

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Gölbaşı Halısaha Alanı

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6826853

35.8651134

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Cumhuriyet Meydanı

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6844374

35.8687209

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Belediye Önü

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6865389

35.8669483

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Amasya Merkez

Belirtilmemiş

40.6748303

35.8533926

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

1. Etap Toki Spor Alanı
Hz Ömer Cami Yanı Çocuk
Parkı

Helvacı Mh.
Ziyaret Bld. (Yukarı
Mh.)
Ziyaret Bld.
(Saraycık Mh.)
Ziyaret Bld. (Aşağı
Mh.)
Ziyaret Bld. (Aşağı
Mh.)
Ziyaret Bld. (Yukarı
Mh.)
Ziyaret Bld. (Aşağı
Mh.)

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6543413

35.7956397

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Ferhat Ünelli Parkı

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6560950

35.8016644

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Amasya Merkez

Dere Mh.

Belirtilmemiş

40.6520745

35.8339621

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6502818

35.7909650

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6498889

35.7909751

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Anıt Meydanı
Amasya Üniversitesi Spor
Alanı 2
Amasya Üniversitesi Spor
Alanı 1
Amasya Üniversitesi İpekköy
Yerleşkesi

Amasya Amasya Merkez

Koza Mh.

Belirtilmemiş

40.6064564

35.8145285

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Otogar

Amasya Amasya Merkez

Fındıklı Mh.

Belirtilmemiş

40.7058174

35.8026546

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Hal

Amasya Amasya Merkez

Koza Mh.

Belirtilmemiş

40.5979750

35.8119978

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Amasya Merkez

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6509311

35.7957194

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Akşemsettin Okulu
Akbilek Mahallesi Park Alanı
1

Amasya Amasya Merkez

Akbilek Mh.

Belirtilmemiş

40.6454259

35.7949985

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Pazar Yeri

Amasya Göynücek

Merkez Mh.

Belirtilmemiş

40.3991020

35.5250572

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Meydan

Amasya Göynücek

Cumhuriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.3955647

35.5198897

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Belediye Parkı 1

Amasya Göynücek

Cumhuriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.3937644

35.5221785

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Göynücek İlçe Stadyumu

Amasya Göynücek

Merkez Mh.

Belirtilmemiş

40.4018774

35.5270012

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Belediye Parkı 2

Amasya Göynücek

Merkez Mh.

Belirtilmemiş

40.397746

35.5240376

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Büyük Park

Amasya Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mh.

Belirtilmemiş

40.8734465

35.2140275

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Pazar Alanı

Amasya Gümüşhacıköy

Cumara Mh.

Belirtilmemiş

40.8792108

35.2199304

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Zübeyde Hanım Parkı

Amasya Gümüşhacıköy

Cumara Mh.

Belirtilmemiş

40.8814269

35.2219897

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Yaprak Kent Sitesi Parkı

Amasya Gümüşhacıköy

Çay Mh.

Belirtilmemiş

40.8682127

35.2396888

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Yağ ve Katık Pazarı

Amasya Gümüşhacıköy

Saray Mh.

Belirtilmemiş

40.8728046

35.2168953

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Ülkü Parkı

Amasya Gümüşhacıköy

Artıkabat Mh.

Belirtilmemiş

40.8777476

35.2158226

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Uğur Mumcu Parkı

Amasya Gümüşhacıköy

Adatepe Mh.

Belirtilmemiş

40.8715563

35.2227661

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Sağlık Ocağı

Amasya Gümüşhacıköy

Adatepe Mh.

Belirtilmemiş

40.8711679

35.2238773

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Eski Terminal

Amasya Gümüşhacıköy

Cumara Mh.

Belirtilmemiş

40.8805999

35.2199078

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Yeni Terminal

Amasya Gümüşhacıköy

Artıkabat Mh.

Belirtilmemiş

40.8821800

35.2212397

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Mehmet Paşa İlkokulu

Amasya Gümüşhacıköy

Saray Mh.

Belirtilmemiş

40.8705606

35.2138852

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Çok Programlı Lise

Amasya Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mh.

Belirtilmemiş

40.8675954

35.2076616

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Kemal Paşa İlkokulu

Amasya Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mh.

Belirtilmemiş

40.8744374

35.2114777

Eski İmam Hatip Lisesi

Amasya Gümüşhacıköy

Çay Mh.

Belirtilmemiş

40.8771750

35.2288992

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)
Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Hamit Kaplan Parkı

Amasya Hamamözü

Hamitkaplan Mh.

Belirtilmemiş

40.7867058

35.0284243

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Hamamözü İlçe Stadyumu

Amasya Hamamözü

Arkutbey Mh.

Belirtilmemiş

40.7827680

35.0179211

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Kooperatif Parkı

Amasya Hamamözü

Saray Mh.

Belirtilmemiş

40.7875933

35.0233528

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Hamamözü

Köprübaşı Mh.

Belirtilmemiş

40.7825738

35.0230531

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Hamamözü Meydan Parkı
Abide Hatun Mahallesi Park
Alanı

Amasya Merzifon

Abidehatun Mh.

Belirtilmemiş

40.8820031

35.4746586

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Ayrancı Sokak Park Alanı

Amasya Merzifon

Bahçelievler Mh.

Belirtilmemiş

40.8686429

35.4455754

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Belediye Katlı Otopark

Amasya Merzifon

Camicedit Mh.

Belirtilmemiş

40.8730012

35.4612753

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Buğdaylı Mahallesi Park Alanı

Amasya Merzifon

Buğdaylı Mh.

Belirtilmemiş

40.8636790

35.4418339

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Cumhuriyet Meydanı

Amasya Merzifon

Camicedit Mh.

Belirtilmemiş

40.8723365

35.4631791

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Merzifon

40.8686921

35.4500317

Amasya Merzifon

Bahçelievler Mh.
Kümbet Hatun
Mh.

Belirtilmemiş

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Gazi Caddesi Park Alanı
Kümbet Hatun Mahallesi
Park Alanı

Belirtilmemiş

40.8650481

35.4690155

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Toki Park Alanı

Amasya Merzifon

Yunus Emre Mh.

Belirtilmemiş

40.8919887

35.4569648

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Alan Sokak Park Alanı

Amasya Merzifon

Bahçelievler Mh.

Belirtilmemiş

40.8734788

35.4420322

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Çanakkale Parkı

Amasya Merzifon

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8741627

35.4437671

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Mevlana Parkı 1

Amasya Merzifon

Mahsen Mh.

Belirtilmemiş

40.8813237

35.4512074

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Mevlana Parkı 2

Amasya Merzifon

Mahsen Mh.

Belirtilmemiş

40.8819141

35.4511410

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Ömer Özen Parkı

Amasya Merzifon

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8809507

35.4448884

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Ahmet Gözütok Parkı

Amasya Merzifon

Mahsen Mh.

Belirtilmemiş

40.8775411

35.4491800

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Gazeteciler Parkı

Amasya Merzifon

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8744885

35.4421366

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Gazi Mahbup Parkı

Amasya Merzifon

Gazimahbup Mh.

Belirtilmemiş

40.8715427

35.4692991

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

General Yılmaz Özbakır Parkı

Amasya Merzifon

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8741493

35.4450173

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Hayati İncekul Park Alanı

Amasya Merzifon

Hacıhasan Mh.

Belirtilmemiş

40.8685170

35.4656203

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Kültür Park

Amasya Merzifon

Sofular Mh.

Belirtilmemiş

40.8807293

35.4603522

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Mehmet Akif Ersoy Parkı

Amasya Merzifon

Bağlarbaşı Mh.

Belirtilmemiş

40.8645337

35.4572017

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Ravza Parkı

Amasya Merzifon

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8783046

35.4463942

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Sentetik Çim Saha

Amasya Merzifon

Harmanlar Mh.

Belirtilmemiş

40.8740504

35.4550254

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Merzifon İlçe Stadyumu

Amasya Merzifon

Harmanlar Mh.

Belirtilmemiş

40.8738790

35.4566326

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit İlhami Çelik Parkı 1

Amasya Merzifon

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8793599

35.4457228

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit İlhami Çelik Parkı 2

Amasya Merzifon

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8798128

35.4454574

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Yüzme Havuzu Bahçesi 1

Amasya Merzifon

Yunus Emre Mh.

Belirtilmemiş

40.8866492

35.4455423

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Yüzme Havuzu Bahçesi 2

Amasya Merzifon

Yunus Emre Mh.

Belirtilmemiş

40.8871493

35.4449834

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Erenler Parkı

Amasya Merzifon

Hacıbalı Mh.

Belirtilmemiş

40.8833299

35.4668375

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Diş Hastanesi

Amasya Suluova

Orta Mh.

Belirtilmemiş

40.8406781

35.6525290

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Üniversite

Amasya Suluova

Borsa Mh.

Belirtilmemiş

40.8444164

35.6316634

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Yunus Emre İlköğretim Okulu

Amasya Suluova

Yenidoğan Mh.

Belirtilmemiş

40.8378363

35.6279649

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Hürriyet Parkı

Amasya Suluova

Hürriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.8340560

35.6531748

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Fatih Lisesi

Amasya Suluova

Beyazıt Mh.

Belirtilmemiş

40.8433987

35.6400863

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Eymir Okulu

Amasya Suluova

Eymir Mh.

Belirtilmemiş

40.8249595

35.6280810

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

15 Temmuz Şehitler Parkı

Amasya Suluova

Cevizdibi Mh.

Belirtilmemiş

40.8587213

35.6331157

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Mehmet Ak Parkı 2

Amasya Suluova

Hürriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.8367051

35.6557411

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Mehmet Ak Parkı 1

Amasya Suluova

Hürriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.8372029

35.6561399

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Suluova Hali

Amasya Suluova

Bir Eylül Mh.

Belirtilmemiş

40.8080061

35.6572461

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Salı Pazarı
Osman Şeker İlköğretim
Okulu

Amasya Suluova

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8200647

35.6591048

Amasya Suluova

Maarif Mh.

Belirtilmemiş

40.8186326

35.6541290

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Mehmetçik Parkı

Amasya Suluova

Hürriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.8323289

35.6537384

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Kapalı Spor Salonu

Amasya Suluova

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8265227

35.6627164

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

İtfaiye

Amasya Suluova

Borsa Mh.

Belirtilmemiş

40.8388867

35.6364179

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehit Erkan Ayas Parkı

Amasya Suluova

Şeker Mh.

Belirtilmemiş

40.8281597

35.6478215

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Sentetik Çim Saha

Amasya Suluova

Maarif Mh.

Belirtilmemiş

40.8197072

35.6451515

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Pazar Yeri

Amasya Suluova

Orta Mh.

Belirtilmemiş

40.8364069

35.6472928

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Şehir Otogarı

Amasya Suluova

Magosa Mh.

Belirtilmemiş

40.8242351

35.6362473

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Mostar Parkı

Amasya Suluova

Borsa Mh.

Belirtilmemiş

40.8358081

35.6442638

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Tunus Parkı

Amasya Suluova

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8233594

35.6599525

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Magosa Parkı

Amasya Suluova

Magosa Mh.

Belirtilmemiş

40.8261578

35.6392653

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Ertuğrul Gazi Parkı

Amasya Suluova

Yenidoğan Mh.

Belirtilmemiş

40.8334345

35.6352253

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Belediye Parkı

Amasya Suluova

Cumhuriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.8284363

35.6526164

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Aslan Sevda Parkı 2

Amasya Suluova

Hürriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.8244958

35.6541279

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Aslan Sevda Parkı 1

Amasya Suluova

Hürriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.8237039

35.6547036

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Amasya Suluova

Şeker Mh.

Belirtilmemiş

40.8281752

35.6454842

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Adnan Menderes Parkı
15 Temmuz Demokrasi
Meydanı

Amasya Suluova

Borsa Mh.

Belirtilmemiş

40.8343546

35.6449331

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

1 Eylül Parkı

Amasya Suluova

Hacıhayta Mh.

Belirtilmemiş

40.8143659

35.6604948

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Atatürk Ortaokulu

Amasya Taşova

Yemişen Mh.

Belirtilmemiş

40.7624334

36.3230778

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Hükümet Konağı Bahçesi

Amasya Taşova

Yemişen Mh.

Belirtilmemiş

40.7606725

36.3220706

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Metem ve Anadolu Lisesi

Amasya Taşova

Sanayii Mh.

Belirtilmemiş

40.7556496

36.3305774

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Özkan Ağış İlköğretim Okulu

Amasya Taşova

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.7628539

36.3119885

Acil Durum Toplanma Alanı (Halk)

Nihat Yıldırım Parkı

Amasya Taşova

Doğu Mh.

Belirtilmemiş

40.7583489

36.3292930

EK 1.3
AMASYA İLİ GEÇİCİ/ACİL BARINMA ALANLARI
Kategori

Ad

İl

İlçe

Geçici/Acil Barınma Alanı

Şamlar Mezarlığı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Saraycık Mevkii Park Alanı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Gölbaşı Halı Saha Alanı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

1. Etap Toki Spor Alanı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Stadyum

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Semt Spor Alanı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Hz Ömer Cami

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Hz Ömer Cami Yanı Çocuk Parkı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Hastane Otoparkı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Hakimiyet Parkı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Bahçeleriçi Semt Sahası

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Bahçeleriçi Pazar Alanı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Amasya Hal

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Açık Fuar ve Rekreasyon Alanı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Yeşilyenice Piknik Alanı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Şehit Aziz Sağlam Parkı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Şehit Erkan Başpehlivan Parkı

Amasya

Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez
Amasya
Merkez

Geçici/Acil Barınma Alanı

Pancar Kantarı Alanı

Amasya

Geçici/Acil Barınma Alanı

Çadırkent ve Konteynerkent Alanı

Geçici/Acil Barınma Alanı

Köy/Mahalle

Cadde/Sokak

Enlem

Boylam

Şamlar Mh.

Belirtilmemiş

40.6606965

35.8320755

Ziyaret Bld. (Saraycık Mh.)

Belirtilmemiş

40.7030030

35.9104135

Ziyaret Bld. (Aşağı Mh.)

Belirtilmemiş

40.6826473

35.8651148

Ziyaret Bld. (Aşağı Mh.)

Belirtilmemiş

40.6748199

35.8533626

Hızırpaşa Mh.

Belirtilmemiş

40.6530043

35.8116390

Hızırpaşa Mh.

Belirtilmemiş

40.6520068

35.8108369

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6546516

35.7969579

Şeyhcui Mh.

Belirtilmemiş

40.6543702

35.7957268

Kirazlıdere Mh.

Belirtilmemiş

40.6606921

35.8475997

Hızırpaşa Mh.

Belirtilmemiş

40.6551855

35.8112754

Bahçeleriçi Mh.

Belirtilmemiş

40.6652122

35.8364841

Bahçeleriçi Mh.

Belirtilmemiş

40.6629779

35.8388748

Koza Mh.

Belirtilmemiş

40.5980201

35.8120370

Hızırpaşa Mh.

Belirtilmemiş

40.6551233

35.8168589

Yeşilyenice Mh.

Belirtilmemiş

40.6860528

35.9574201

Hızırpaşa Mh.

Belirtilmemiş

40.6515708

35.8096511

Bahçeleriçi Mh.

Belirtilmemiş

40.6688506

35.8339277

Göynücek

Merkez Mh.

Belirtilmemiş

40.3988252

35.5329815

Amasya

Göynücek

Şıhlar Köyü

Belirtilmemiş

40.4249798

35.5721330

Sosyal Alan

Amasya

Göynücek

Cumhuriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.3947273

35.5199391

Geçici/Acil Barınma Alanı

Göynücek İlçe Stadyumu

Amasya

Göynücek

Merkez Mh.

Belirtilmemiş

40.4018474

35.5269992

Geçici/Acil Barınma Alanı

Çadırkent ve Konteynerkent Alanı 2

Amasya

Gümüşhacıköy

Artıkabat Mh.

Belirtilmemiş

40.9038581

35.2041845

Geçici/Acil Barınma Alanı

Eski İmam Hatip Lisesi

Amasya

Gümüşhacıköy

Belirtilmemiş

40.8771671

35.2288816

Geçici/Acil Barınma Alanı

Çadırkent ve Konteynerkent Alanı 1

Amasya

Gümüşhacıköy

Çay Mh.
İmirler Köyü (Cumaoğlu Kışlası
Mh.)

Belirtilmemiş

40.8935901

35.1715873

Geçici/Acil Barınma Alanı

Zübeyde Hanım Parkı

Amasya

Gümüşhacıköy

Cumara Mh.

Belirtilmemiş

40.8814199

35.2219797

Geçici/Acil Barınma Alanı

Şehit Ümit Çoban Ortaokulu

Amasya

Gümüşhacıköy

Artıkabat Mh.

Belirtilmemiş

40.8850903

35.2200902

Geçici/Acil Barınma Alanı

Sentetik Saha

Amasya

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mh.

Belirtilmemiş

40.8680410

35.2079325

Geçici/Acil Barınma Alanı

Sağlık Ocağı

Amasya

Gümüşhacıköy

Adatepe Mh.

Belirtilmemiş

40.8711614

35.2239009

Geçici/Acil Barınma Alanı

Pazar Alanı

Amasya

Gümüşhacıköy

Cumara Mh.

Belirtilmemiş

40.8791716

35.2199154

Geçici/Acil Barınma Alanı

Kemal Paşa İlkokulu

Amasya

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mh.

Belirtilmemiş

40.8744474

35.2114621

Geçici/Acil Barınma Alanı

İmam Hatip Ortaokulu

Amasya

Gümüşhacıköy

Saray Mh.

Belirtilmemiş

40.8722203

35.2179823

Geçici/Acil Barınma Alanı

Çadırkent ve Konteynerkent Alanı

Amasya

Hamamözü

Hamitkaplan Mh.

Belirtilmemiş

40.7867299

35.0449207

Geçici/Acil Barınma Alanı

Amasya

Hamamözü

Arkutbey Mh.

Belirtilmemiş

40.7828094

35.0179347

Geçici/Acil Barınma Alanı

Hamamözü İlçe Stadyumu
Çadırkent ve Konteynerkent Alanı 2
(Merkez)

Amasya

Merzifon

Ortaova Köyü

Belirtilmemiş

40.8052264

35.5330943

Geçici/Acil Barınma Alanı

Belediye Konutları

Amasya

Merzifon

Yunus Emre Mh.

Belirtilmemiş

40.8839478

35.4468295

Geçici/Acil Barınma Alanı

Gazi Ortaöğretim Okulu

Amasya

Merzifon

Harmanlar Mh.

Belirtilmemiş

40.8723093

35.4538156

Geçici/Acil Barınma Alanı

Halı Saha 1

Amasya

Merzifon

Mahsen Mh.

Belirtilmemiş

40.8804434

35.4516473

*

*

*

*

*

Geçici/Acil Barınma Alanı

Halı Saha 2

Amasya

Merzifon

Sofular Mh.

Belirtilmemiş

40.8793456

35.4617629

Geçici/Acil Barınma Alanı

Merzifon İlçe Stadyumu

Amasya

Merzifon

Harmanlar Mh.

Belirtilmemiş

40.8738547

35.4563464

Geçici/Acil Barınma Alanı

Amasya

Merzifon

Yunus Emre Mh.

Belirtilmemiş

40.8958087

35.4595286

Amasya

Suluova

Uzunoba Köyü

Belirtilmemiş

40.7406770

35.7233835

*

Geçici/Acil Barınma Alanı

Önce Vatan Piknik Alanı
Çadırkent ve Konteynerkent Alanı 1
(Merkez)
Çadırkent ve Konteynerkent Alanı
(Merzifon)

Amasya

Suluova

Kılıçaslan Köyü

Belirtilmemiş

40.8044788

35.5743571

*

Geçici/Acil Barınma Alanı

Şehit Ömer Halis Demir Parkı 2

Amasya

Suluova

Hacıhayta Mh.

Belirtilmemiş

40.8084144

35.6623992

Geçici/Acil Barınma Alanı

Şehit Ömer Halis Demir Parkı 1

Amasya

Suluova

Bir Eylül Mh.

Belirtilmemiş

40.8089457

35.6598895

Geçici/Acil Barınma Alanı

Sentetik Çim Saha

Amasya

Suluova

Maarif Mh.

Belirtilmemiş

40.8196973

35.6452638

Geçici/Acil Barınma Alanı

Kapalı Spor Salonu

Amasya

Suluova

Yeni Mh.

Belirtilmemiş

40.8263477

35.6628138

Geçici/Acil Barınma Alanı

Amasya

Suluova

Hürriyet Mh.

Belirtilmemiş

40.8340510

35.6531947

Geçici/Acil Barınma Alanı

Hürriyet Parkı
Çadırkent ve Konteynerkent Alanı
(Suluova)

Amasya

Suluova

Kılıçaslan Köyü

Belirtilmemiş

40.7879691

35.5909753

Geçici/Acil Barınma Alanı

Taşova Meslek Yüksek Okulu

Amasya

Taşova

Doğu Mh.

Belirtilmemiş

40.7581530

36.3418253

Geçici/Acil Barınma Alanı

Çadırkent ve Konteynerkent Alanı

Amasya

Taşova

Çaydibi Köyü

Belirtilmemiş

40.7390120

36.2359547

Geçici/Acil Barınma Alanı

Taşova İlçe Stadyumu

Amasya

Taşova

Doğu Mh.

Belirtilmemiş

40.7566651

36.3406149

Geçici/Acil Barınma Alanı

* Çadırkent ve Konteynerkent için ayrılmış alanlardır.

*

*

EK.3.1
İç Etkenler
AFET TÜRÜ: DEPREM
TEMEL SORU: Afet Risklerini
Azaltmak ve Afetlere karşı daha
dayanıklı hale gelmek amacıyla;
ilinizdeki güçlü ve zayıf yönler ile
fırsatlar ve tehditler nelerdir?

Dış Etkenler

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?

ZAYIF YÖNLER
-Eksik yönlerimiz neler?
-Başarısız olduğumuz konular neler?
-Hayata geçirmekte zorlandığımız konular
neler?

-

-

-

-

-

Amasya Belediyesi sorumluluk
alanındaki yapı stoku bilgilerinin %90
oranında biliniyor oluşu.
Afet anında gerekli kapasiteye sahip
toplanma ve barınma alanlarının oluşu,
toplanma ve barınma alanlarına ilişkin
tabelaların konulmuş olması.
Sismik aktivite esnasında doğalgaz hattı
üzerindeki akışın otomatik olarak
kesilebileceği bir vana sisteminin oluşu.
Kamu Kurumlarının araç, gereç ve
donanımlarının varlığı.
Karayolu ulaşım ve nakliye
bağlantılarında oluşabilecek hasarlara
karşılık demiryolu ve havayolu
alternatiflerinin kullanılabilecek oluşu.
Acil durum müdahale ekiplerinin varlığı.
Kamu Kurum ve kuruluşların müdahale
hizmetleri yönünden işbirliği
Toplumun afetlere karşı
bilinçlendirilebileceği eğitimlerin
yapılması.

-

-

-

-

-

-

-

İl Merkezi haricinde diğer
yerleşimlerin bina stoku bilgilerinin
net olarak bilenememesi.
Özellikle köy yerleşik alanlarındaki
yapıların mühendislik hizmeti
alınmadan inşa edilmiş oluşu.
İl ve ilçe merkezlerindeki
yapılaşmaların büyük bir
bölümünün sıvılaşma potansiyeli
yüksek zeminler üzerine kurulu
oluşu.
Yapıların deprem risk analizlerinin
yapılmamış oluşu
İlçelerdeki imar plan sınırları
dahilinde mikrobölgeleme ve
ayrıntılı jeoteknik çalışmalarının
tamamlanmamış olması.
DASK oranının %50’lerin üzerinde
olmaması.
Plansız yapılaşmalara bağlı olarak
sokak genişliklerinin yetersiz oluşu,
afet anında hasarlı/yıkık yapılar
nedeniyle ara sokaklardan ulaşım
sorunlarının yaşanabilecek
durumda oluşu.
Köy yerleşik alanlarındaki yapıların
projelendirilmesi sonrası inşaat
imalatlarının takip edileceği teknik
personel sayısının yetersizliği.
Yerel yönetimlerde CBS tabanlı afet
bilgi sistemlerinin olmaması.
Konuya ilişkin tatbikat sayısının az
oluşu.
Gerek ilköğretim seviyesindeki
Eğitim-Öğretim müfredatlarında
gerekse lisans düzeyinde afetlerle
alakalı zorunlu bir öğretim ve
eğitim programlarının olmaması.
Sağlık hizmetlerinin müdahale
çalışmaları konusunda sınırlı
kalabileceği durumu. Destek
illerden yardım alınacağı.

FIRSATLAR
- Risk Azaltmadaki fırsatlar neler?
- Fark yaratabileceğimiz alanlar neler?
- Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir?
- Bizim için avantajlı konular neler?

-

-

-

-

Deprem Tehlike Haritasının güncel
oluşu.
Yeni yapılan/yapılmakta olan
binaların güncel “bina deprem
yönetmeliğine” göre inşa ediliyor
oluşu. Sorunlu, problemli zeminlerde
yapı inşaası öncesi gerekli
mühendislik önlemlerinin alınıyor
oluşu.
Kamu Kurumlarındaki tecrubeli
teknik kadroların varlığı.
Kentsel Dönüşüm alanlarının varlığı.
Kentsel Dönüşüm alanları faaliyete
geçirilebilir.
Afet farkındalık eğitimlerinin hız
kazanması.
Yerel yönetimlerde (belediyeler) ve
AFAD’da müdahale hizmetleri
bakımından son teknoloji ürünlerinin
oluşu.
Amasya Üniversitesinin varlığı.

TEHDİTLER
- Risk Azaltmada hangi sorunlar karşımıza
çıkabilir?
- Bize zarar verebilecek rakipler kimler?
- Hangi konularda hata yapabiliriz?
- Bizi engelleyebilecek neler var?
- Dünyadaki değişimin bize olumsuz etkileri
ne olabilir

-

-

Kamulaştırma ve inşaat birim fiyat
maliyetlerinin yüksek oluşu.
Merzifon-Esençay Fayı üzerindeki
sismik boşluk.
Plansız yapılaşma sorununun
çözülememiş oluşu.
İl sınırları içerisindeki Değirmendere
ve Yedikır göletlerinin yoğun
sismizitede zarar görebilecek oluşu.
Taşkın ve sel gibi ikincil afetlere neden
olabileceklerdir.
İlimizin coğrafi konum olarak KAF
(Kuzey Anadolu Fayı) zonunun kuzey
ve güney kolları arasında kalıyor oluşu
(23 adet aktif fay veya fay
segmentinin etki alanı içerisinde
olması).

1.

Mevcut Durum Analizi Nedir? Neden Gereklidir?

İl afet risk azaltma planlarının aşamalarından birisi de ildeki mevcut durumun ve kapasitenin belirlenmesidir. İldeki afet risklerine ilişkin mevcut durumun ortaya konulması hem amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında kolaylık sağlayacak, hem de
uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanmasının temelini oluşturacaktır.
Bu kapsamda iç ve dış çevrenin değerlendirilerek analiz edilmesi, İRAP hazırlama sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir yapıya etki eden iç çevre faktörleri güçlü ve zayıf yanlar, dış çevre faktörleri de fırsatlar ve tehditler olarak
sınıflandırılabilir. İç ve dış çevrenin bu şekilde analiz edilmesi GZFT Analizi olarak tanımlanır. GZFT Analizi Yöntemi günümüz planlama çalışmalarında mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. GZFT analizinin
bileşenleri şunlardır;
●

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

●

Zayıf yönler: Afet risklerini azaltmada ilin zayıf olduğu yönleri ifade eder. Bunlar, afet risklerini azaltma planını planlama, uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından kırılgan kılan unsurlardır.

●

Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal olup ancak kurumların faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlardan oluşurlar. Dolayısıyla ildeki kurumların faaliyetlerini etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve uygulayabilmesi için
keşfetmesi, yakalaması ve genişletmesi gereken unsurlardır.

●

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

EK.3.2
SENARYO TABLOLARI
Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya
beklenmeyen olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü
senaryo yazılabilir. Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır. Senaryoları
yazmaya başlamadan önce masalarda tartışarak oluşturulacak senaryolara tartışarak ve
hemfikir olunarak karar verilir, karar verilen senaryolar aşağıdaki tabloya işlenir.

Senaryonun Kısa Açıklaması (Bir kaç cümle ile afetin
kaynağı ve tetikleyici unsurları yazılabilir)
En Kötü Senaryo 1

Konum-yer

Kaynak: Deprem
Ortayazı
ve
Kurnaz Köyleri

Sebebi: Jeolojik Durum. Tektonizma.

Senaryo
Afet türü: Deprem

Senaryo No: 1

Senaryonun kısa açıklaması; Deprem, yer kabuğu derinliklerinde fay düzlemi olarak tanımlanan
kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması sonucu ortaya çıkan sarsıntılar olarak
tanımlanmaktadır. Amasya İl sınırları içerisinde E:40.778 - B:35.666 koordinatları isdüşümünde
Esençay-Merzifon Fayı üzerinde Mw=6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. En Kötü
Senaryo
Muhtemel Senaryo
Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

25 Mayıs 2021 – Saat: 18:00

İl-İlçe(ler) adı

Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Ankara İlleri.
Amasya İl Merkezi, Merkez ilçesi,

Suluova, Merzifon, Hamamözü

İlçeleri.

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar






Depremin büyüklüğü (Mw=6.8)
Jeolojik Durum (yapılaşma açısından kötü zemin koşulları)
Mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş üst yapılar.
Bina inşaatlarında kullanılan malzeme kalitesinin düşük oluşu

Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri



Yaklaşık doğu-batı doğrultulu 40-45km ‘lik bir yüzey kırığı
meydana gelmiş olup yüzey kırığı kuzey ve güneyinde Amasya İli
Merkez ilçesine bağlı 20 köy, Suluova ilçesine bağlı 19 köy,
Merzifon ilçesine bağlı 40 köy, Hamamözü ilçesine bağlı 7 köyde
mühendislik hizmeti almadan yapılmış konut ve hayvan
barınaklarında yıkılma ve ağır hasarlar.
Amasya Merkez ilçesi, Merzifon ilçe merkezi, Suluova ilçe
merkezi ve Hamamözü ilçe merkezi sınırları dahilinde muhtelif
mahallelerde zemin sıvılaşmasına bağlı olarak binalarda yıkılma
ve ağır hasarlar.
Yüzey kırığına bağlı olarak Suluova- Amasya karayolu üzerindeki
çökme ve deformasyonlar nedeniyle ulaşım hizmetleri ve lojistik
destek unsurlarının naklinde aksamalar yaşanmıştır.
Amasya Merkez ilçesine bağlı Değirmendere köyü kuzeyindeki
Değirmendere göleti su seviyesinde azalmalar ve gölet
gövdesinde deformasyonlar meydana gelmiştir.






Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi

Sayısı

Sebebi

1000-1200

Çöken, yıkılan yapıların içerisinde kalmaları sonucu. İkincil
afetler (kaya düşmesi, heyelan, yangın vb.), deprem anında
yapılardan düşebilecek yapı malzeme sonucu can kayıpları.

Ağır
yaralı/hastalar

3500-4000

Çöken, yıkılan yapıların içerisinde kalmaları sonucu. Deprem
esnasında bulundukları bina içerisinden kontrolsüz olarak,
panikleyerek çıkma/kaçma sırasında yaralanmalar.

Etkilenen
kişiler

300.000

Yerleşim yerlerinin deprem etki alanı içerisinde yer alıyor oluşu.

9-10
Milyar TL

Depremden etkilenen konutların yeniden inşa edilmesi

Can Kaybı

Toplam
ekonomik etki

Depremden etkilenen kamu binaları ve diğer tesislerin yeniden
inşa edilmesi.
Zemin sıvılaşması nedeniyle bazı Kamu Tesisleri ile altyapı
tesislerinin zarar görmesine bağlı olarak güçlendirme/yenileme
gerektirmesi.
Yüzey faylanmalarına bağlı oturmalar nedeniyle hasar gören
ulaşım güzergahı ve ulaşım altyapısının rehabilite edilmesi
Sağlık hizmetleri, yaralılar için yapılacak harcamalar.
Çalışmakta olan maden ocaklarında depreme bağlı olarak ortaya
çıkabilecek ikincil afetler (heyelan, kaya düşmesi vb.)

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkileri

Tarım arazileri ve meralarda lokal heyelanların meydana gelişi,
dere yatakları boyunca şevlerde lokal kütle hareketlerinin oluşu,
YAS seviyelerinde değişkenlikler, jeotermal sahalarda debi ve
kimyasal değişkenlikler meydana gelmiştir.
Ulaşım, elektrik, sağlık, haberleşme aksamaları.
Plansız yapılaşmaların olduğu mahallerde yıkılan binalar
nedeniyle lojistik destek ve müdahale ekiplerinin ulaşım sorunları.

Günlük
yaşamda
aksamalar

Haberleşme ağındaki aksamalar ve enkaz altında yakınlarının
çıkarılması beklentisi içinde olan vatandaşların panik ve aceleci
davranışları nedeniyle müdahale hizmetlerinin aksıyor oluşu.
OSB bölgelerindeki imalat tesislerinde oluşan kısmi hasarlara
bağlı olarak imalat işlemlerinin durması.
İl ve ilçe merkezlerindeki içme suyu güzergahlarında deprem
esnasında meydana gelen sarsıntılara bağlı olarak hasarlar
meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak kullanma suyu temininde
sorunlar yaşanmakta. Bulaşıcı hastalık riski.

Amasya Müze binasının deprem sonrasında aldığı kısmi hasarlar
görmüş olması ile şehir merkezinde II.Bayezit Camii külliyesinin
hasar görmesi.
Kültürel miras
kaybı

Deprem nedeniyle oluşan sarsıntılar nedeniyle Amasya kale
surlarında kısmi hasarların oluşması. Ayrıca Burmalı Minare
camii, Hatuniye camii, Bedesten kapalı çarşısında ve Kilari
Süleyman Ağa camiinde de deprem nedeniyle kısmi hasarlar tespit
edilmiştir.

En Kötü Senaryo 2

Senaryonun Kısa Açıklaması (Bir kaç cümle ile afetin
kaynağı ve tetikleyici unsurları yazılabilir)

Konum-yer

Kaynak: Deprem

Mahmatlar ve
Uygur Köyleri

Sebebi: Jeolojik Durum. Tektonizma.

Senaryo
Afet türü:

Deprem

Senaryo No: 2

Yer kabuğu derinliklerinde fay füzlemi olarak tanımlanan kırıklar üzerinde biriken enerjinin
aniden boşalması sonucu ortaya çıkan sarsıntılar olarak tanımlanmaktadır. Amasya İl sınırları
dahilinde Ezinepazarı Fayı üzerinde Mw=7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. En
Kötü Senaryo
Muhtemel Senaryo
Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

25 Mayıs 2021

İl-İlçe(ler) adı

Amasya İli, Suluova ve Merzifon İlçeleri

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar





Depremin büyüklüğü (Mw=7,0)
Jeolojik Durum (yapılaşma açısından kötü zemin koşulları)
Mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş üst yapılar.

Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri



Amasya İlçe Merkezine bağlı 10 köy, Suluova ilçesine bağlı 10
köy, Merzifon ilçesine bağlı 20 köy
Altyapı (içme suyu, kanalizasyon, elektrik)
Ulaşım ağı




Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi

Sayısı

Can Kaybı

150-200
kişi

Çöken, yıkılan yapıların içerisinde kalmaları sonucu.

Ağır
yaralı/hastalar

450-500
kişi

Çöken, yıkılan yapıların içerisinde kalmaları sonucu. Deprem
esnasında bulundukları bina içerisinden kontrolsüz olarak,
panikleyerek çıkma/kaçma sırasında yaralanmalar

Etkilenen
kişiler

100.000

Yerleşim yerlerinin deprem etki alanı içerisinde yer alıyor oluşu.

Toplam
ekonomik etki

Sebebi

4-5 Milyar Bazı Kamu tesislerinin hasar görmesi ve altyapı tesislerinin zemin
sıvılaşmasına bağlı oluşan boşluk suyu basınçları nedeniyle zarar
TL
görmesi

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

-

-

Günlük
yaşamda
aksamalar

Ulaşım, haberleşme, altyapı (içme suyu, kanalizasyon, elektrik)

Kültürel miras kaybı

-

EK.3.3
Masa/Tehlike Adı: Deprem Masası/Deprem Afeti
Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-Alan-Bina
İsimleri

YAPISAL ÖNLEMLER

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji
hatları, iletişim hatları vb.)

Özellikle ilçelerde mevcut kanalisazyon sistemlerinin
güncellenerek yenilenmesi. Altyapı hat güzergahının
Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
sayısallaştırılarak harita ortamında dijital hale getirilmesi. İletişim
Üretimi
hatlarının afet anında zarar görme olasılığına karşı mobil iletişim
hizmetinin verilebileceği noktaların şimdiden belirlenebilmesi.

Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
karayolu, havayolu, demiryolu)

Merzifon-Suluova-Amasya İl Merkezi arasındaki karayolu
güzergahı boyunca mevcut köprü ve menfez geçiş noktalarının
depreme dayanıklılığı konusu incelenerek değerlendirilmeli.Fay
güzergahı boyunca zarar görebilecek altyapıların ve yol
güzergahlarının alternatiflerinin belirlenmeli.

Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı
vb.)

Özellikle ilçe merkezlerinde Belediye sınırları dahilindeki imar
planlarının yerleşime uygunluk haritalarının jeoteknik çalışmalarla
güncelllenerek revize edilmesi.

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

7269 Sayılı Kanun kapsamında belirlenen Afete Maruz Bölgelerin
içerisinde ikametlerin engellenmesi, bu alanlarda yapıların
kullanılmamasına engel olunması. İl genelinde kentsel dönüşüm
ve yapı rezerv alanlarının belirlenerek imar planına uygun
yapılaşmanın sağlanması.

Standartlar ve Denetim ihtiyacı

Meskun vb. üst yapılar başta olmak üzere her türlü yapının
(köprü, istinat yapıları vb.) ilgili mevzuatlar kapsamında
yapıldığının denetlenmesi.

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Yapımı vevam eden ve yapımına başlanacak olan tüm bina ve üst
yapıların mevcut bina deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi
için gerekli kontrollerin ve takiplerin yapılması. Yapı Denetim
Kanunlarının uygulanmasının ve denetlenmesinin sağlanması.
Toplanma alanlarının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
Finansman desteği ihtiyacı
denetlenmesi. Toplanma alanı olarak belirlenen sahaların daha
sonra imar planları kapsamında kullanım amaçlarındaki
değiştirilmelerine karşı imar planlarına mümkün olduğunca
müdahale edilerek söz konusu değişiklikleri engellemek.

Dünya bankası, iller bankası, DOKA gibi kuruluşlarla iletişime
geçilerek hazırlanacak projelerle finansman desteğinin
sağlanması. Kentsel dönüşüm kapsamında Çevre Şehircilik
Bakanlığı ve TOKİ'den destek alınması.

Her ilçede kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve faaliyete
geçirilmesi. İl ve ilçe merkezlerindeki depremselliğe abğlı
sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerine inşa edilmiş yapı
zeminlerinin iyileştirilmesi işlemleri. Sıvılaşma riski yüksek
zeminlerde yapılaşma öncesi gerekli iyileştirme işlemlerinin

Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)

Kurumlar arası işbirliğinin haricinde STK'ların da işbirliği içierisinde
olunması için entegrasyon sağlanması.

Riskli durumdaki kamu binalarının tespit edilerek dönüşümünün
ve /veya güçlendirilmesinin güncel inşaat yöntemlerine ve
standartlarına göre yapılması.

Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

İncinebilir grubunda olan kitleye yönelik afete bilincinin
öğretilmesine yönelik eğitimlerin verilmesi. Yabancı uyruklu
vatandaşların giriş-çıkış kontrolünün sağlanması ve kayıt altına
alınması.

Yeşilırmak nehri boyunca taşkın tesislerinin ve yamaçlarda inşa
Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri, edilmiş bina ve her türlü tesisin (yol vb.) stabilizasyonu için inşa
istinat duvarları vb.)
edilmiş her türlü sanat yapılarının deprem yüklerine karşı
davranışlarının değerlendirilmesi.

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Olası deprem afetine yönelik tatbikatların yapılması. Acil
toplanma alanlarının halk tarafından ne kadar iyi bilinip
bilinmediğine dair sorgu ve denetimler yapılması.

Tehlikeli madde üreten tesisler

Personelin yeterli sayı, nitelikte olması

Kurumlarımızda özellikle risk azaltma faaliyetlerinde görev
alabilecek nitelikte teknik personel sayısının arttırılması.

Amasya İl Merkezi, Suluova ilçe merkezi, Merzifon Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
ilçe merkezi, Hamamözü ilçe merkezi ile Amasya önlemler:
merkez ilçesine bağlı 40, Suluova ilçesine bağlı 21,
Merzifon ilçesine bağlı 19 ve Hamamözü ilçesine
bağlı 7 köy.
Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Güçgaz Aş (LPG depolama), Apaydın Metal (HCL )

İlimiz için hazırlanan heyelan, kaya düşmesi ve taşkın afetlerine
ilişkin tehlike ve risk haritalarının güncellenmesi ve eksiklerinin
tamamlanması. Paleosimoloji çalışmaları henüz tamamlanamamış
çalışmaların yapılması ve tamamlanması.

Enerji ve sanayi tesisleri

İl genelindeki HES, RES ve GES Tesisleri.

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

-

Konut yapıları

2010 yılından önce yapılan konutlar ve kritik tesisler (okul,
hastane, kamu binaları vd.)

Teknik kapasite İhtiyacı

İş makinası parkının, araç ve gereç donanımının güçlendirilmesi.
İlgili makine parkındaki araç gerecin periyodik bakımlarının
zamanında ve uzman personel tarafından yapılarak olası afetlere
müdahaleler için hazır durumda tutulması.

Kültür varlıkları

Tarihi evler, konaklar, kaya mezarlıkları, müze ve camiler

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı

Görsel ve işitsel uyarı sistemlerinin kurulması.

Köprü ve viyadükler

Güncel inşaat tekniklerine uygun şekilde yapılmamış eski
köprülerin mühendislik ömürlerinin araştırılması

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

TAMP kapsamında hazırlanan eylem planlarının uygulanmasının
sağlanması.

Barajlar

Değirmendere ve Yedikır

İyileştirmeye Hazırlık

Diğer

-

Sigorta Desteği

Afet öncesi iyileştirme çalışmalarının yapılması güncellenmesi ve
denetlenmesi altyapılarının hazır halde tutulması.
DASK oranını yükseltmek için özendirme çalışmalarına hız
verilmesi.

EK.3.3 (Tablo 2)
Senaryo No:

Masa/Tehlike Adı: Deprem Masası/Deprem Afeti

Senaryonun Kısa
Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-Alan-Bina
İsimleri

YAPISAL ÖNLEMLER

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Özellikle ilçelerde mevcut kanalisazyon sistemlerinin
güncellenerek yenilenmesi. Altyapı hat güzergahının
Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji hatları,
Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
sayısallaştırılarak harita ortamında dijital hale getirilmesi. İletişim
iletişim hatları vb.)
Üretimi
hatlarının afet anında zarar görme olasılığına karşı mobil iletişim
hizmetinin verilebileceği noktaların şimdiden belirlenebilmesi.
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı
vb.)

İlimiz için hazırlanan heyelan, kaya düşmesi ve taşkın afetlerine
ilişkin tehlike ve risk haritalarının güncellenmesi ve eksiklerinin
tamamlanması

Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
karayolu, havayolu, demiryolu)

Merzifon-Suluova-Amasya İl Merkezi arasındaki karayolu
güzergahı boyunca mevcut köprü ve menfez geçiş noktalarının
depreme dayanıklılığı konusu incelenerek değerlendirilmeli.

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

7269 Sayılı Kanun kapsamında belirlenen Afete Maruz Bölgelerin
içerisinde ikametlerin engellenmesi, bu alanlarda yapıların
kullanılmamasına engel olunması. İl genelinde kentsel dönüşüm Standartlar ve Denetim ihtiyacı
ve yapı rezerv alanlarının belirlenerek imar planına uygun
yapılaşmanın sağlanması.

Meskun vb. üst yapılar başta olmak üzere her türlü yapının
(köprü, istinat yapıları vb.) ilgili mevzuatlar kapsamında
yapıldığının denetlenmesi.

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Yapımı vevam eden ve yapımına başlanacak olan tüm bina ve üst
yapıların mevcut bina deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi
için gerekli kontrollerin ve takiplerin yapılması. Yapı Denetim
Kanunlarının uygulanmasının ve denetlenmesinin sağlanması.
Toplanma alanlarının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
Finansman desteği ihtiyacı
denetlenmesi. Toplanma alanı olarak belirlenen sahaların daha
sonra imar planları kapsamında kullanım amaçlarındaki
değiştirilmelerine karşı imar planlarına mümkün olduğunca
müdahale edilerek söz konusu değişiklikleri engellemek.

Dünya bankası, iller bankası, DOKA gibi kuruluşlarla iletişime
geçilerek hazırlanacak projelerle finansman desteğinin
sağlanması. Kentsel dönüşüm kapsamında Çevre Şehircilik
Bakanlığı ve TOKİ'den destek alınması.

Amasya İl Merkezi güneyinde
Mahmatlar-Uygur köyleri
Amasya İl Merkezi, Suluova ilçe merkezi, Merzifon
arasında Ezinepazarı Fayı
ilçe merkezi, Hamamözü ilçe merkezi ile Amasya Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
üzerinde 7 büyüklüğünde
merkez ilçesine bağlı 10, Suluova ilçesine bağlı 10, önlemler:
meydana gelen depremde
Merzifon ilçesine bağlı 20 köy.
yerleşim yerlerinin hasara
uğraması.
Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Her ilçede kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve faaliyete
geçirilmesi. İl ve ilçe merkezlerindeki depremselliğe abğlı
sıvılaşma riski yüksek zeminler üzerine inşa edilmiş yapı
zeminlerinin iyileştirilmesi işlemleri. Sıvılaşma riski yüksek
zeminlerde yapılaşma öncesi gerekli iyileştirme işlemlerinin
Riskli durumdaki kamu binalarının tespit edilerek dönüşümünün
ve /veya güçlendirilmesinin güncel inşaat yöntemlerine ve
standartlarına göre yapılması.

Özellikle ilçel merkezlerinde Belediye sınırları dahilindeki imar
planlarının yerleşime uygunluk haritalarının jeoteknik çalışmalarla
güncelllenerek revize edilmesi.

Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)

Kurumlar arası işbirliğinin haricinde STK'ların da işbirliği
içierisinde olunması için entegrasyon sağlanması.

Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

İncinebilir grubunda olan kitleye yönelik afete bilincinin
öğretilmesine yönelik eğitimlerin verilmesi. Yabancı uyruklu
vatandaşların giriş-çıkış kontrolünün sağlanması ve kayıt altına
alınması.

Yeşilırmak nehri boyunca taşkın tesislerinin ve yamaçlarda inşa
Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri, edilmiş bina ve her türlü tesisin (yol vb.) stabilizasyonu için inşa
istinat duvarları vb.)
edilmiş her türlü sanat yapılarının deprem yüklerine karşı
davranışlarının değerlendirilmesi.

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Olası deprem afetine yönelik tatbikatların yapılması. Acil
toplanma alanlarının halk tarafından ne kadar iyi bilinip
bilinmediğine dair sorgu ve denetimler yapılması.

Tehlikeli madde üreten tesisler

Personelin yeterli sayı, nitelikte olması

Kurumlarımızda özellikle risk azaltma faaliyetlerinde görev
alabilecek nitelikte teknik personel sayısının arttırılması.

Güçgaz Aş (LPG depolama), Apaydın Metal (HCL )

Enerji ve sanayi tesisleri

İl genelindeki HES, RES ve GES Tesisleri.

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

-

Konut yapıları

2010 yılından önce yapılan konutlar ve kritik tesisler (okul,
hastane, kamu binaları vd.)

Teknik kapasite İhtiyacı

İş makinası parkının, araç ve gereç donanımının güçlendirilmesi.

Kültür varlıkları

Tarihi evler, konaklar, kaya mezarlıkları, müze ve camiler

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı

Görsel ve işitsel uyarı sistemlerinin kurulması.

Köprü ve viyadükler

Güncel inşaat tekniklerine uygun şekilde yapılmamış eski
köprülerin mühendislik ömürlerinin araştırılması

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

TAMP kapsamında hazırlanan eylem planlarının uygulanmasının
sağlanması.

Barajlar

Değirmendere ve Yedikır

İyileştirmeye Hazırlık

Diğer

-

Sigorta Desteği

Afet öncesi iyileştirme çalışmalarının yapılması güncellenmesi ve
denetlenmesi altyapılarının hazır halde tutulması.
DASK oranını yükseltmek için özendirme çalışmalarına hız
verilmesi.

EK.3.4
İç Etkenler
AFET TÜRÜ: Kütle Hareketleri
GÜÇLÜ YÖNLER
(Heyelan)
TEMEL SORU: Afet Risklerini Hangi konuları daha kolay yapıyoruz? Başarılı
Azaltmak ve Afetlere karşı daha olduğumuz alanlar neler?
dayanıklı hale gelmek amacıyla; Gücümüzü oluşturan kaynaklarımız neler?
ilinizdeki güçlü ve zayıf yönler ile Avantajlı olduğumuz alanlar neler?
fırsatlar ve tehditler nelerdir?
Bizi farklı kılan ne tür özelliklere sahibiz?
Heyelan

Heyelanlı sahaların tespiti ve bu bölgeler için
yapılabilecek analizler için altlık olarak
kullanılabilecek veriler bulunması. Heyelan
duyarlılık ve tehlike haritalarının üretilmiş
olması.

İl genelindeki Kamu Kurumlarında bulunan
teknik personelin tecrübe ve deneyimi.
İl genelinde heyelana duyarlı jeolojik
birimlerin biliniyor oluşu.
Zemin parametreleri göz önüne alınarak
yapılacak dolgu vb. çalışmalar için
yönlendirilme yapılabilmesi. Genel olarak
bölge jeolojisi hakkında bilgi sahibi
olunması.

Dış Etkenler
ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER

Eksik yönlerimiz neler?
- Risk Azaltmadaki fırsatlar neler?
- Başarısız olduğumuz konular neler?
- Fark yaratabileceğimiz alanlar neler?
- Hayata geçirmekte zorlandığımız konular - Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir?
neler?
- Bizim için avantajlı konular neler?-

- Risk Azaltmada hangi sorunlar karşımıza çıkabilir?
- Bize zarar verebilecek rakipler kimler?
- Hangi konularda hata yapabiliriz?
- Bizi engelleyebilecek neler var?
- Dünyadaki değişimin bize olumsuz etkileri ne
olabilir

Altyapı ve üstyapı çalışmalarındaki genel İletişim ağındaki gelişmelere bağlı
drenaj eksikliği.
olarak risk azaltma çalışmalarında ve
sürecin ilerlemesi açısından fırsat
Yer seçimi çalışmalarında jeolojik - jeoteknik sunması.
(Drone.
CBS,
Kurum
etütleri yapma konusundaki eksiklik.
envanterlerinde yaşanan artış vb.
Haber alma noktasında yaşanan
Tarım alanlarında yaşanan genel drenaj kolaylıklar)
sorunu ve suyun deşarjının sağlanamaması
nedeniyle heyelan olayları meydana
gelmesi.
Tetikleyici unsurların az olması. Bu
nedenle kontrolün daha kolay olması.
İstinat
çalışmaları
sırasında (en büyük tetikleyici yağış)
yaşanan/yaşanabilecek mülkiyet sorunları.
Heyelan vb. kütle hareketlerinin
Kütle hareketlerine sebebiyet verebilecek araştırılabileceği zaman ve gerekli
izinsiz kazı ve dolgu çalışmaları.
imkanların mevcut olması.

Heyelan olaylarının sık yaşanmamasına bağlı
olarak zeminlerin zamanla heyelanlara karşı
duyarlılık dereceleri konusundaki dayanım
özelliklerinin zayıflama süreçlerinin net olarak
ortaya çıkarılamamış olması.

Afete Maruz Bölge sınırlarında kalan
Meteoroloji istasyonlarının bulunuyor
konutlarda ikamete devam edilmesi.
oluşu, güncel meteorolojik verilerin ve
uyarıların yapılabilecek olması.
Yerel yönetimlere bağlı kurumlarda genel
olarak yer bilimci eksikliği bulunması ve bu
Toplanma
ve
barınma
alanlarının konuda herhangi bir çaba içerisinde
güncellenmiş şekliyle mevcut oluşu.
olunmaması. Sadece afet zamanlarında
yöneticilerin aklına gelinmesi.
Vatandaşların gözlemsel de olsa ilgili Kanun
hükümlerine göre yapılan jeolojik etüt
raporlarına riayet etmek istememesi, farklı
yollar kullanılarak gerekli belge ve
sonuçların alınmak istenmesi.
Vatandaşın günübirlik sonuçlar beklemesi,
zamana yayılabilecek sonuçları kabul
etmemesi.
Amasya Üniversitesinde doğal afet tehlike
ve
risklerinin
değerlendirilebileceği
yerbilimleri enstitüsünün olmayışı ve
konusunda uzman yerbilimci öğr.üyelerinin
sayısının çok az olması.

Arazi şartlarının istinat ve altyapı çalışmaları
sırasında müdahale noktasında zaman zaman
zorluk çıkarabilecek konumda olması.
Küresel iklim
rejimleri)

değişikliği(düzensiz

yağış

Ülkenin ekonomik şartlarının sürekli olarak
değişmesine bağlı olarak inşaat vb. imalat
birim fiyatlarındaki artışlar.

1.

Mevcut Durum Analizi Nedir? Neden Gereklidir?

İlde hazırlanacak olan afet risk azaltma planlarının en kritik aşamalarından birisi ildeki mevcut durumun, kapasitenin belirlenmesidir. İldeki afet risklerine ilişkin mevcut durumun ortaya konulması hem amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında
kolaylık sağlayacak, hem de uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanmasının temelini oluşturacaktır.
Bu kapsamda iç ve dış çevrenin değerlendirilerek analiz edilmesi, İRAP hazırlama sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir yapıya etki eden iç çevre faktörleri genellikle güçlü ve zayıf yanlar, dış çevre faktörleri de fırsatlar ve tehditler olarak
sınıflandırılabilir. İç ve dış çevrenin bu şekilde analiz edilmesi GZFT Analizi olarak tanımlanır. GZFT Analizi Yöntemi günümüz planlama çalışmalarında mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kısaca, GZFT
Analizi bilimsel anlamda durum analizi yapmaya imkân sağlayan tekniklerden biridir.


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



Zayıf yönler: Afet risklerini azaltmada ilin zayıf olduğu yönleri ifade eder. Daha çok kontrol edilemeyen dış etkenler olarak da düşünülebilir. Bunlar, afet risklerini azaltma planını planlama, uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından kırılgan
kılan unsurlardır.



Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal olup ancak kurumların faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlardan oluşurlar. Dolayısıyla ildeki kurumların faaliyetlerini etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve uygulayabilmesi için
keşfetmesi, yakalaması ve genişletmesi gereken unsurlardır.



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

Tablo ’da gösterildiği üzere mevcut durum analizi ile ilin kapasitesi değerlendirilirken o ilin güçlü yönlerinin potansiyelleri ile beraber değerlendirilerek tehditleri azaltabileceği, potansiyellerini kullanarak zayıf yönlerini iyileştirme yolları arayacağı ve
böylelikle de tehditlerden daha az etkilenebileceği düşünülerek plan yapılmalıdır.

Tablo GZFT Analizi Kullanım Amaçları
Güçlü Yönler – Potansiyeller

Kapasitedeki güçlü yönlerini kullanarak potansiyelleri avantaja
dönüştürmek

Güçlü Yönler – Tehditler

Güçlü yönlerini kullanarak tehditleri azaltmak

Zayıflıklar – Potansiyeller

Potansiyellerin avantajlarından yararlanarak zayıflıklarını
düzeltmek/iyileştirmek

Zayıflıklar – Tehditler

Zayıflıkları azaltma yönünde çalışarak tehditlerden de kaçınmak

EK.3.5
SENARYO TABLOLARI
Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya
beklenmeyen olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü
senaryo yazılabilir. Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır. Senaryoları
yazmaya başlamadan önce masalarda tartışarak oluşturulacak senaryolara tartışarak ve
hemfikir olunarak karar verilir, karar verilen senaryolar aşağıdaki tabloya işlenir.
Tablo 1: Senaryo Afetler Özet Tablosu
Senaryonun Kısa Açıklaması (Bir kaç cümle ile afetin
kaynağı ve tetikleyici unsurları yazılabilir)
En Kötü Senaryo 1

Muhtemel Senaryo 1

Konum-yer

Kaynak: Heyelan
Sebebi: Şiddetli yağış sonucu zeminlerin suya
doygunluk derecelerine bağlı olarak yamaçlardaki
jeolojik birimlerin kararsız hale gelerek gravitasyon ve
topografik eğim denetiminde hareket kazanması.

Taşova
Merkezi,
Yemişen
Mahallesi

Kaynak: Heyelan

Çakallar
Mahallesi

Sebebi: Şiddetli yağış sonucu zeminlerin suya
doygunluk derecelerine bağlı olarak yamaçlardaki
jeolojik birimlerin kararsız hale gelerek gravitasyon ve
topografik eğim denetiminde hareket kazanması

İlçe

Senaryo
Afet türü: Heyelan

Senaryo No: 1

Senaryonun kısa açıklaması; zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın
yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

orta

ağır

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Eylül 2021

İl-İlçe(ler) adı

Amasya-Taşova-Yemişen Mahallesi

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar




Şiddetli yağış sonucu oluşan heyelanlar
Jeolojik yapı ve yüksek eğim gibi nedenler

Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri






Yemişen Mahallesi.
Mahalle altyapısının zarar görmesi.
Yemişen mahallesi enerji iletim hattının zarar görmesi.
Meydana gelen heyelan sonucunda Yemişen mahallesinde 20 bina
yıkık/ağır derecede hasar görmüştür.

Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi
Can Kaybı
Ağır
yaralı/hastalar
Etkilenen
kişiler

Toplam
ekonomik etki

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

Sayısı
1-5 kişi

15-20 kişi

Sebebi
Heyelan nedeniyle yıkılan bina enkazı ve heyelan malzemesi
altında kalmaları nedeniyle.
Heyelan sonucu konutlarda oluşan hasar nedeniyle.

1000-1200
kişi

Yerleşim yerlerinin heyelan bölgesinde olması

100-120
milyon TL

Heyelandan etkilenen konutların yeniden inşa edilmesi
Altyapı tesislerinin yenilenmesi
Ulaşım altyapısının rehabilite edilmesi
Yemişen mahallesi yamaç üst kotlarındaki tarım arazilerinin tahrip
olması.
Heyelana maruz kalan zeminlerin topografik eğim yönünde çamur
akması yaparak vadi içerisinde birikmesine bağlı olarak barajlama
meydana gelmesi.

Günlük
yaşamda
aksamalar

Ulaşım, elektrik, sağlık, haberleşme aksamaları

Kültürel miras
kaybı

-

Barınma konusundaki problemler

Senaryo
Afet türü:

Heyelan

Senaryo No: 2

Senaryonun kısa açıklaması; zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın
yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

orta

ağır

çok ağır

yıkıcı

olası değil

olası olabilir

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil
Olay
Tarih

Mayıs 2021

İl-İlçe(ler) adı

Amasya Merkez-Çakallar mahallesi

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar




Jeolojik yapı
Aşırı yağışlara bağlı olarak kütle hareketlerinin meydana gelmesi.

Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri






5 bina
Mahalle içi ulaşım yolunda hasarlar.
Mahalle atık su gider güzergahında hasarlar.
Mahalle içme suyu hattında hasarlar.

Göstergelere Dayalı Etki
Sayısı

Göstergesi

Sebebi

Can Kaybı

-

-

Ağır
yaralı/hastalar

1-5 Kişi

Olası heyelandan konutların etkilenmesi

Etkilenen
kişiler

150-200
kişi

Konuttaki kişilerin tahliye edilmesi

5-10
Milyon TL

5 binada orta – hafif hasar şeklinde görülen hasarların onarımı ve
ulaşım yolu ile içme ve gider suyu güzergahlarındaki hasarların
onarımmları.

Toplam
ekonomik etki
Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

-

-

Günlük
yaşamda
aksamalar

Ulaşım, haberleşme, altyapı (içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve

Kültürel miras kaybı

-

doğalgaz)

EK.3.6 (Tablo 2)
Senaryo No: 2

Masa/Tehlike Adı: Kütle Hareketleri- Heyelan

Senaryonun Kısa Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-AlanBina İsimleri

YAPISAL ÖNLEMLER

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Heyelandan etkilenen altyapı tesislerinin (doğalgaz, kanalizasyon,
Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji hatları,
enerji hatları, iletişim hatları vb.) heyelandan etkilenmeyecek
iletişim hatları vb.)
Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
alanlardan geçecek şekilde yeniden planlanması
Üretimi
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
Heyelan önleyici yapılar ile yol emniyetinin sağlanması
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
karayolu, havayolu, demiryolu)
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı

Aşırı yağışlara bağlı olarak
zeminlerin suya doygunluk
derecelerinin artması sonucu
yamaçlarda meydana gelen kütle
hareketleri

Amasya İl Merkezi Çakallar mahallesi

Mevcut duyarlılık ve tehlike haritalarının dikkate alınması

Heyelandan etkilenen alan için jeolojik-jeoteknik etüd
çalışmalarından çıkacak sonuçlara göre planlamanın revize
edilmesi. Önlemli alanlar konusunda önerilen önlemler
alınmadan yapılara inşaat ruhsatlarının verilmemesi.

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

Heyelan afetine maruz bölgelerin nakli ve yeni yapılaşmaya izin
verilmemesi

Standartlar ve Denetim ihtiyacı

Mevzuata uygun standartlarda yapılaşma

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Heyelan potansiyeli olan alanlarda mümkün olduğunca
yapılaşmadan kaçınılması, imar planına uygun şekilde
yapılaşmaya izin verilmesi

Finansman desteği ihtiyacı

Nakil kararı verilen konutlar, revizyonu yapılacak altyapı tesisleri
ile sanat yapıları, karayolu ve taşkın kontrol tesisleri ile ilgili bütçe
ihtiyacı

Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
önlemler:

Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)

Amasya Belediyesi, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel
İdaresi, Amasya-Tokat Doğalgaz, YEDAŞ

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

Sosyal kırılganlık (incinebilir gruplar) çalışmaları ilgili gruplara
yönelik psiko-sosyal destek verilmesi, kentsel alanda güvenli yer
seçimi

Yamaç topuğu bölgesinde yer alan yapıların bulunduğu alanların
Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri,
yeniden inşa edilebilecek istinatlarla olası heyelan tehlikesinden
istinat duvarları vb.)
korumak. Yüzey suyu drenaj ağının revize edilmesi.

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Heyelanların sebepleri, etkileri ve sonuçlarına yönelik
bilinçlendirme faaliyetleri yapılması

Tehlikeli madde üreten tesisler

Personelin yeterli sayı, nitelikte olması

Teknik ve uzman personel sayısının artırılması

Enerji ve sanayi tesisleri

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

Konut yapıları

Teknik kapasite İhtiyacı

Kültür varlıkları

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı

Uzun süreli izleme verilerine dayalı heyelan erken uyarı
sistemlerinin kurulması

Köprü ve viyadükler

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

Tatbikatlar yapılması, alternatif yol ve tahliye alanlarının
belirlenmesi

Barajlar

İyileştirmeye Hazırlık

Merkez ilçede yeni kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi.

Diğer
Sigorta Desteği

DASK'ın kapsamının heyelan afetini kapsayacak şekilde
genişletilmesi

EK.3.6 (Tablo 1)
Senaryo No: 1

Masa/Tehlike Adı: Kütle hareketleri- Heyelan

Senaryonun Kısa Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-AlanBina İsimleri

YAPISAL ÖNLEMLER

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Heyelandan etkilenen altyapı tesislerinin (doğalgaz, kanalizasyon,
Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji hatları,
enerji hatları, iletişim hatları vb.) heyelandan etkilenmeyecek
Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
iletişim hatları vb.)
alanlardan geçecek şekilde yeniden planlanması
Üretimi
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
Heyelan önleyici yapılar ile yol emniyetinin sağlanması
karayolu, havayolu, demiryolu)
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı
vb.)
Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

Heyelan afetine maruz bölgelerin nakli ve yeni yapılaşmaya izin
verilmemesi

Standartlar ve Denetim ihtiyacı

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Heyelan potansiyeli olan alanlarda mümkün olduğunca
yapılaşmadan kaçınılması, imar planına uygun şekilde
yapılaşmaya izin verilmesi

Finansman desteği ihtiyacı

Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
önlemler:

Yol vb. güzergahı boyunca sanat yapılarının güçlendirilmesi.

Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)
Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler
Aşırı yağışlara bağlı olarak
zeminlerin suya doygunluk
derecelerinin artması sonucu
yamaçlarda meydana gelen kütle
hareketleri

Taşova İlçesi Yemişen Mahallesi

Mevcut duyarlılık ve tehlike haritalarının dikkate alınması

Heyelandan etkilenen alan için yapı yasaklı alan kararı alınması,
ilçenin geneli için jeolojik-jeoteknik etüd çalışmalarından çıkacak
sonuçlara göre planlamanın revize edilmesi. Önlemli alanlar
konusunda önerilen önlemler alınmadan yapılara inşaat
ruhsatlarının verilmemesi.
Mevzuata uygun standartlarda yapılaşma
Nakil kararı verilen konutlar, revizyonu yapılacak altyapı tesisleri
ile sanat yapıları, karayolu ve taşkın kontrol tesisleri ile ilgili bütçe
ihtiyacı
Taşova Belediyesi, Taşova Kaymakamlığı, AFAD, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Amasya-Tokat Doğalgaz,
YEDAŞ,
Sosyal kırılganlık (incinebilir gruplar) çalışmaları ilgili gruplara
yönelik psiko-sosyal destek verilmesi, kentsel alanda güvenli yer
seçimi

Yamaç topuğu bölgesinde yer alan yapıların bulunduğu alanların
Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri,
Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
yeniden inşa edilebilecek istinatlarla olası heyelan tehlikesinden
istinat duvarları vb.)
htiyaçları
korumak.

Heyelanların sebepleri, etkileri ve sonuçlarına yönelik
bilinçlendirme faaliyetleri yapılması

Tehlikeli madde üreten tesisler

Personelin yeterli sayı, nitelikte olması

Teknik ve uzman personel sayısının artırılması

Enerji ve sanayi tesisleri

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

İklim projeksiyon çalışmalarına göre Amasya özelinde
çözünürlüğü yüksek iklim projeksiyonuna göre Taşova ilçesindeki
heyelanlara yönelik değerlendirmeler yapılabilir.

Teknik kapasite İhtiyacı

İlçe Belediyesinin iş makinası ihtiyacı

Konut yapıları

7269 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemler doğrultusunda
nakline karar verilen konutlarda ikamet edilmemesi.

Kültür varlıkları

Köprü ve viyadükler

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı
Yenimahalle / Yemişen mahalle arasındaki kompozit köprünün
incelenmesi.

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

Afet bilgi sistemlerinin yerel yönetimlerde de uygulabilir olması
gerekmekte. Uzun süreli izleme verilerine dayalı heyelan erken
uyarı sistemlerinin kurulması
Tatbikatlar yapılması, alternatif yol ve tahliye alanlarının
belirlenmesi
İlçede kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi.

Barajlar

İyileştirmeye Hazırlık

Diğer
Sigorta Desteği

DASK'ın kapsamının heyelan afetini kapsayacak şekilde
genişletilmesi

EK.3.7
İç Etkenler

Dış Etkenler

AFET TÜRÜ: KÜTLE HAREKETLERİ

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

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

Hangi konuları daha kolay yapıyoruz? Başarılı
olduğumuz alanlar neler?
Gücümüzü oluşturan kaynaklarımız neler?
Avantajlı olduğumuz alanlar neler?
Bizi farklı kılan ne tür özelliklere sahibiz?

Eksik yönlerimiz neler?
- Başarısız olduğumuz konular neler?
- Hayata geçirmekte zorlandığımız konular
neler?

Kaya Düşmesi



Kaya düşmesi duyarlılık ve tehlike
haritalarının bulunması



Amasya Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nde
makine parkının yeterli düzeyde olması



Merkezi teşkilatın teknolojik altyapı
yönünden yeterli düzeyde olması.
Kamu Kurumlarının teknik personel
deneyimi.



Riskli alanların belirlenip plan notu
olarak kaydedilmesi.

FIRSATLAR
- Risk Azaltmadaki fırsatlar neler?
- Fark yaratabileceğimiz alanlar neler?
- Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir?
- Bizim için avantajlı konular neler?



Amasya İli genelinde ilçe
Belediyelerinde makine parkı
yetersizliği



Muhtemel kaya düşmelerinin
çözümü ve önlemlerinin alınmasına
yönelik yazılımların varlığı.



Amasya Üniversitesinde Kaya
Düşmelerine yönelik kütle
hareketlerinin araştırıldığı ve
önleyici yapıların
projelendirilebilirliği konusunda
uzman teknik personel sayısının
azlığı.



İl Merkezinin turizm açısından
önlemli bir yeri oluşuna istinaden
muhtemel kaya düşmesi riskli alanlar
için "turizm potansiyeli" durumu
öngörüsüyle önleyici tedbirler için
gereken finansmanın sağlanabilme
olasılığı.



Plansız yapılaşmanın varlığı



7269 Sayılı Kanun kapsamında Mülga
Afet İşleri Genel Müdürlüğünce
düzenlenmiş olan jeolojik etüt raporları
eki krokilerin sayısallaştırılabilmiş
olması.



Kurumsal mevzuatlara bağlı olarak
önleyici tedbirlere yönelik
proje/kaynak süreci dahilinde
Kurumlar arası iş birliğinin yetersiz
olması



CBS yazılımlarının varlığı ve uzaktan
algılama tekniklerinin gelişmesi.



Afet riskleri ile ilgili olarak
toplumun bilinç düzeyinin düşük
olması; buna bağlı olarak
muhtemel kaya düşmesi riskli
alanlar içerisinde bazı
vatandaşlarca günümüzde de
ikametin devam ettiriliyor oluşu.



Kaya Düşmesi envanter
haritalarının güncellenmesi
gerekliliği ve harita güncellemeleri
işlemlerinin geniş bir zaman süreci
içerisinde gerçekleşebiliyor oluşu.



Karayolu projelerinin yapım
öncesinde gerekli etüd
çalışmalarının yapılarak muhtemel
kütle hareketleri risklerine karşı
önlemlerin (istinat duvarları, tel
kafes vb.) alınması

TEHDİTLER
- Risk Azaltmada hangi sorunlar karşımıza
çıkabilir?
- Bize zarar verebilecek rakipler kimler?
- Hangi konularda hata yapabiliriz?
- Bizi engelleyebilecek neler var?
- Dünyadaki değişimin bize olumsuz etkileri
ne olabilir



Kaya ortamının Jeolojik özellikleri ve
topografik özellikler nedeniyle
muhtemel kaya düşmesi için elverişli
ortam genişliği.



Şehir içi tren yolu güzergahının bir
bölümünün kaya düşmesi tehlikesi
altında bulunuyor oluşu.

1.

Mevcut Durum Analizi Nedir? Neden Gereklidir?

İl afet risk azaltma planlarının aşamalarından birisi de ildeki mevcut durumun ve kapasitenin belirlenmesidir. İldeki afet risklerine ilişkin mevcut durumun ortaya konulması hem amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında kolaylık sağlayacak, hem de
uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanmasının temelini oluşturacaktır.
Bu kapsamda iç ve dış çevrenin değerlendirilerek analiz edilmesi, İRAP hazırlama sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir yapıya etki eden iç çevre faktörleri güçlü ve zayıf yanlar, dış çevre faktörleri de fırsatlar ve tehditler olarak
sınıflandırılabilir. İç ve dış çevrenin bu şekilde analiz edilmesi GZFT Analizi olarak tanımlanır. GZFT Analizi Yöntemi günümüz planlama çalışmalarında mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. GZFT analizinin
bileşenleri şunlardır;


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



Zayıf yönler: Afet risklerini azaltmada ilin zayıf olduğu yönleri ifade eder. Bunlar, afet risklerini azaltma planını planlama, uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından kırılgan kılan unsurlardır.



Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal olup ancak kurumların faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlardan oluşurlar. Dolayısıyla ildeki kurumların faaliyetlerini etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve uygulayabilmesi için
keşfetmesi, yakalaması ve genişletmesi gereken unsurlardır.



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

EK.3.8
SENARYO TABLOSU
Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya beklenmeyen
olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü senaryo yazılabilir.
Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır. Senaryoları yazmaya başlamadan
önce masalarda tartışarak oluşturulacak senaryolara tartışarak ve hemfikir olunarak karar verilir,
karar verilen senaryolar aşağıdaki tabloya işlenir.
Tablo 1: Senaryo Afetler Özet Tablosu
En Kötü Senaryo 1

Kaynak: Kaya Düşmesi

Amasya
İlçe
Merkezi-Kurşunlu ve
Sebebi: Jeolojik yapı, Yağış, İlçe merkezindeki Hatuniye Mahalleleri
kontrolsüz yapılaşma

Senaryo
Afet türü:

Kaya Düşmesi

Senaryo No: 1

Senaryonun kısa açıklaması; kayalık bir yamaçtan veya gevşek materyalden kopan taş ve/veya
kaya bloklarının düşmesi, yuvarlanması veya yere çarpıp sıçrayarak ilerlemesidir.
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Kasım 2021

İl-İlçe(ler) adı

Merkez

Olayın Afete
dönüşmesinin
nedenleri ve
tetikleyici unsurlar



Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki
Alanı-Etkilenen








Gece gündüz sıcaklık farkları ve kaya ortamı süreksizlik özelliklerine bağlı
olarak yamaç yüzeyinden kaya bloklarının devrilme/düşme/yuvarlanma şeklinde
hareket kazanarak topografik eğim yönünde hız ve enerji artışına bağlı olarak
düşme doğrultuları boyunca üst yapılara hasar/hasarlar vermesi.
Yamaç boyunca tren yolu güzergahının varlığı (yapay titreşimler)
Merkez, TCDD Tren Yolu güzergahı.
Karayolu ve yol sanat yapıları
Kurşunlu mahallesi, Hatuniye Mahallesi.

semt, Mahalle-Alan Bina isimleri

Göstergelere Dayalı Etki
Sayısı

Göstergesi

Sebebi

1-5 kişi

Kaya düşmesine bağlı olarak araçların hasar görmesi, seyir
halindeki araç içerisinde kalma.

Ağır
yaralı/hastalar

5-10 kişi

Kaya düşmesine bağlı olarak araçların hasar görmesi, seyir
halindeki araç içinde kalma.

Etkilenen
kişiler

20 kişi

Kaya düşmesi etki alanı içerisinde kalma.

Can Kaybı

Kaya düşmesi sonucu yol ve sanat yapılarında meydana gelecek
hasarlar
Toplam
ekonomik etki

Kaya düşmesi sonucu yol güzergahı üzerinde bulunan araçların
etkilenmesi
Sigorta giderleri

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

-

-

Günlük
yaşamda
aksamalar

Ulaşımda problemler yaşanması

Kültürel miras kaybı

Amasya kalesi, tescilli binalar ve kaya mezarlıkları.

Muhtemel Senaryo Kaynak: Kaya Düşmesi
Amasya İl Merkezi,
1
Amasya-Taşova
Sebebi: Jeolojik yapı, Yağış, İlçe merkezindeki Karayolu Güzergahı
kontrolsüz yapılaşma

Senaryo
Afet türü:

Kaya Düşmesi

Senaryo No: 2

Senaryonun kısa açıklaması; kayalık bir yamaçtan veya gevşek materyalden kopan taş ve/veya
kaya bloklarının düşmesi, yuvarlanması veya yere çarpıp sıçrayarak ilerlemesidir.
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Kasım 2021

İl-İlçe(ler) adı

Merkez

Olayın Afete
dönüşmesinin
nedenleri ve
tetikleyici unsurlar



Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki
Alanı-Etkilenen
semt, Mahalle-Alan Bina isimleri






Gece gündüz sıcaklık farkları ve kaya ortamı süreksizlik özelliklerine bağlı
olarak yamaç yüzeyinden kaya bloklarının devrilme/düşme/yuvarlanma şeklinde
hareket kazanarak topografik eğim yönünde hız ve enerji artışına bağlı olarak
düşme doğrultuları boyunca üst yapılara hasar/hasarlar vermesi.
Bölgenin KAFZ (Kuzey Anadolu Fay Zonu) sismik aktivitesi etki alanı içerisinde
yer alması (doğal titreşimler)
Amasya-Taşova Karayolu güzergahı.
Yol sanat yapıları

Göstergelere Dayalı Etki
Sayısı

Göstergesi

Sebebi

1-5 kişi

Kaya düşmesine bağlı olarak araçların hasar görmesi, seyir
halindeki araç içerisinde kalma.

Ağır
yaralı/hastalar

1-5 kişi

Kaya düşmesine bağlı olarak araçların hasar görmesi, seyir
halindeki araç içinde kalma.

Etkilenen
kişiler

10-15 kişi

Kaya düşmesi etki alanı içerisinde kalma.

Can Kaybı

Kaya düşmesi sonucu yol ve sanat yapılarında meydana gelecek
hasarlar
Toplam
ekonomik etki

Kaya düşmesi sonucu yol güzergahı üzerinde bulunan araçların
etkilenmesi
Sigorta giderleri

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

-

-

Günlük
yaşamda
aksamalar

Ulaşımda problemler yaşanması

Kültürel miras kaybı

-

EK.3.9 (Tablo 1)
Senaryo No: 1

Masa/Tehlike Adı: Kütle hareketleri- Kaya Düşmesi

Senaryonun Kısa Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-AlanBina İsimleri

YAPISAL ÖNLEMLER

Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji hatları, Kaya Düşmesinden etkilenebilecek enerji nakil hatlarına dair
iletişim hatları vb.)
direk, trafo vb. yapılar için önceden önleyici tedbir alınması.

Mevcut duyarlılık ve tehlike haritalarının dikkate alınması

Muhtemel kaya düşmesi olaylarından etkilenen/etkilenebilecek
alanlar için alınan yapı yasaklı kararlara Kurumların ve
vatandaşların riayet etmesi.

Kaya Düşmesi tehlikesi nedeniyle tren yolu güzergahı için
önlemler alınması.

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

Kaya Düşmesi tehlikesi altında olan meskun alanlarda 7269 sayılı
Standartlar ve Denetim ihtiyacı
Kanun uyarınca ikamet edilmemesi.

Gerekli mühendislik önlemleri alarak mevzuata uygun
standartlarda yapılaşma

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Kaya düşmesi riskli sahalarda yeni yapılaşmalardan kaçınılması.
Yeni yapılacak yapıların inşaatları öncesi gerekli önlem
projelerinin hazırlanması.

Finansman desteği ihtiyacı

Muhtemel kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle 7269 sayılı Kanun
kapsamında nakli gerçekleştirilen saha üst kotundaki mevcut
kültürel varlıkların (Amasya kalesi, kaya mezarlıkları gibi)
muhtemel kaya düşmesi riskinden etkilenmemesi adına yapılacak
projeler ve önlem imalatları için kaynak ihtiyacının karşılanması.

Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)

Amasya Belediyesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü, TCDD, AFAD, İl
Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları Şube
Müdürlüğü.

Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

Muhtemel kaya düşmesi riski altındaki sahaalrda afet konut
sahibi olmasına rağmen ikamete devam eden ailelerden
incinebilir gruplar içerisinde olan vatandaşlarımız için uzun süreli
psiko-sosyal destek verilmesi.

Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri, Yol sanat yapılarının kay düşmelerinden etkilenememesinin
istinat duvarları vb.)
sağlanması

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Kaya düşmelrinin genel sebepleri, tetikleyici unsurları ve meydan
gelemsi halinde sonuçlarının neler olabileceğine dair yönelik
bilinçlendirme faaliyetleri yapılması

Tehlikeli madde üreten tesisler

Personelin yeterli sayı, nitelikte olması

Teknik ve uzman personel sayısının artırılması

Enerji ve sanayi tesisleri

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

Gece-gündüz sıcaklık farklarının aylara ve yıllara göre kayıt
altında tutulması. Kaya düşmesi olaylarının gerçekleştiği
dönemlerde sıcaklık farkları ile kaya düşmesi olaylarının
karşılaştırmalarının yapılarak ilave önlemlerin geliştirilmesi.

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Amasya Merkez ilçesi, Hatuniye ve Kurşunlu
Mahalleleri

Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
Üretimi
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı
vb.)

Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
karayolu, havayolu, demiryolu)

Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
önlemler:

Kaya ortamının topografik olarak
dik/dike yakın topografik açıya
sahip yamaç yüzeyleri boyunca
süreksizlik özellikleri ve/veya
iklimsel-atmosferik koşullar
altında bloklar halinde
bulundukları yerden koparakdüşerek veya yuvarlanarak
hareket kazanması

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Amasya kale surları ve civarının stabilite ve sağlamlıklarının
peryodik olarak kontrol edilmesi.

Konut yapıları

7269 Sayılı Kanun uyarınca kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle nakli
önerilen konut malikleri ilgili Kanun kapsamında afet konutu
Teknik kapasite İhtiyacı
edindirilmiştir. Afet konut edindirlen konut maliklerinin tekrar
aynı mahalde ikamet etmemelerinin sağlanması.

Kültür varlıkları

Amasya Kalesi, tescilli yapılar ve kaya mezarlıkları gibi kültürel
varlıkların ve turizm açısından yakın çevresinin muhtemel kaya
Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı
düşmesi olaylarından korunabilmesi amacıyla gerekli önlemlerin
alınması.

Köprü ve viyadükler

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

Barajlar

İyileştirmeye Hazırlık

Kaya düşmesi olaylarının Amasya merkez ilçesinde uzun süredir
sorun teşkil ediyor olmasına bağlı olarak Amasya Belediyesi,
Çevre Şehircilik gibi Kurumlarda da kaya düşmeleri ve
mekanizmalarınn çözümlerine yönelik tecrubeli personel
istihdam edilmesi.
Uzun süreli izleme verilerine dayalı kaya düşmesi olayları için
erken uyarı sistemlerinin kurulması

Tatbikatlar yapılması, alternatif yol ve tahliye alanlarının
belirlenmesi
Merkez İlçede kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi.

Diğer
Sigorta Desteği

DASK'ın kapsamının Kaya düşmesi afetini kapsayacak şekilde
genişletilmesi

EK.3.9 (Tablo 2)
Senaryo No: 2

Masa/Tehlike Adı: Kütle Hareketleri- Kaya Düşmesi

Senaryonun Kısa Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-AlanBina İsimleri

YAPISAL ÖNLEMLER

Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji hatları, Kaya Düşmesinden etkilenebilecek enerji nakil hatlarına dair
iletişim hatları vb.)
direk, trafo vb. yapılar için önceden önleyici tedbir alınması.

Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
karayolu, havayolu, demiryolu)

Kaya Düşmesi tehlikesi nedeniyle karayolu güzergahı için
önlemler alınması.

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

Kaya ortamının topografik olarak
dik/dike yakın topografik açıya
sahip yamaç yüzeyleri boyunca
süreksizlik özellikleri ve/veya
iklimsel-atmosferik koşullar
altında bloklar halinde
bulundukları yerden koparakdüşerek veya yuvarlanarak
hareket kazanması

Amasya Merkez ilçesi (Amasya-TaşovaErzincan Karayolu güzergahı)

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
Üretimi
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı

Mevcut duyarlılık ve tehlike haritalarının dikkate alınması

Muhtemel kaya düşmesi olaylarından etkilenen/etkilenebilecek
alanlar için alınan yapı yasaklı kararlara Kurumların ve
vatandaşların riayet etmesi.

Standartlar ve Denetim ihtiyacı

Gerekli mühendislik önlemleri alarak mevzuata uygun
standartlarda yapılaşma

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Kaya düşmesi riskli sahalarda yeni yapılaşmalardan kaçınılması.
Yeni yapılacak yapıların inşaatları öncesi gerekli önlem
projelerinin hazırlanması.

Finansman desteği ihtiyacı

Muhtemel kaya düşmesinden etkilenebilecek sahalarda alınacak
önlemler için finansman gereksinimi.

Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
önlemler:

Yol sanat yapılarının kaya düşmesi tehlikesine yönelik
güçlendirilmesi.

Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)

AFAD, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları
Şube Müdürlüğü.

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

Karayolu güzergahında kaya düşmesi olayına maruz kalmış olan
vatandaşlardan varsa kırılgan gruplar içerisindekilere psiko-sosyal
destek verilmesi.

Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri, Yol sanat yapılarının kay düşmelerinden etkilenememesinin
istinat duvarları vb.)
sağlanması

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Kaya düşmelrinin genel sebepleri, tetikleyici unsurları ve meydan
gelemsi halinde sonuçlarının neler olabileceğine dair yönelik
bilinçlendirme faaliyetleri yapılması

Tehlikeli madde üreten tesisler

Personelin yeterli sayı, nitelikte olması

Teknik ve uzman personel sayısının artırılması

Enerji ve sanayi tesisleri

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

Gece-gündüz sıcaklık farklarının aylara ve yıllara göre kayıt
altında tutulması. Kaya düşmesi olaylarının gerçekleştiği
dönemlerde sıcaklık farkları ile kaya düşmesi olaylarının
karşılaştırmalarının yapılarak ilave önlemlerin geliştirilmesi.

Konut yapıları

Teknik kapasite İhtiyacı

Kaya düşmesi olaylarının Amasya il genelinde uzun süredir sorun
teşkil ediyor olmasına bağlı olarak Amasya Belediyesi, Çevre
Şehircilik gibi Kurumlarda da kaya düşmeleri ve mekanizmalarınn
çözümlerine yönelik tecrubeli personel istihdam edilmesi.

Kültür varlıkları

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı

Köprü ve viyadükler

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

Barajlar

İyileştirmeye Hazırlık

Uzun süreli izleme verilerine dayalı kaya düşmesi olayları için
erken uyarı sistemlerinin kurulması

Diğer
Sigorta Desteği

Tatbikatlar yapılması, alternatif yol ve tahliye alanlarının
belirlenmesi
Karayolu güzergahı boyunca kaya düşmesi olayından
etkilenebilecek noktaların önceden tespit edilerek
iyileştirilebilecek noktalar içi projeler hazırlanması.
DASK'ın kapsamının Kaya düşmesi afetini kapsayacak şekilde
genişletilmesi

EK.3.10
İç Etkenler
AFET TÜRÜ: Su Baskını

GÜÇLÜ YÖNLER

TEMEL SORU: Afet Risklerini Hangi konuları daha kolay yapıyoruz? Başarılı
Azaltmak ve Afetlere karşı daha olduğumuz alanlar neler?
dayanıklı hale gelmek amacıyla; Gücümüzü oluşturan kaynaklarımız neler?
ilinizdeki güçlü ve zayıf yönler ile Avantajlı olduğumuz alanlar neler?
fırsatlar ve tehditler nelerdir?
Bizi farklı kılan ne tür özelliklere sahibiz?
SU BASKINI

Dış Etkenler
ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

Eksik yönlerimiz neler?
- Risk Azaltmadaki fırsatlar neler?
- Başarısız olduğumuz konular neler?
- Fark yaratabileceğimiz alanlar neler?
- Hayata geçirmekte zorlandığımız konular - Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir?
neler?
- Bizim için avantajlı konular neler?-

DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından
Amasya İl Merkezi için Q50-Q100-Q500
değerlerine göre taşkın risk ve tehlike
haritaları üretmiş olması.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarındaki genel DSİ Samsun Bölge Müdürlüğünün
drenaj eksikliği (yapıların yağmur suyu Amasya İline olan yakınlığı.
giderlerinin kanalizasyon giderleri ile aynı
sistem içerisinde çalıştırılıyor oluşu).
DSİ programında mevcut tersip
bentlerinin yenilenmesi ve nehir yatağı
DSİ Amasya Şube Müdürlüğü araç ve Yer seçimi çalışmalarında yerel yönetimler temizlenmesi için gerekli kaynak
teknik donanım varlığı
tarafından DSİ'ye gereken zamanlarda desteğinin mevcut olması
projelendirme ve planlama aşamalarında
Nehirlerde DSİ tarafından kontrolleri görüş sormaması
Amasya Üniversitesinin varlığı.
yapılan Akım Gözlem İstasyonlarının (AGİ)
varlığı
Yerel yönetimlerin (belediyeler ve il özel
idareleri) aktif ve pasif dereler üzerinde
DSİ tarafından peryodik olarak Yeşilırmak planlanan köprü /menfez vb. yapılar için
havzası ve yan kollarında gerekli akarsu DSİ'den görüş almamaları.
taban temizliğini yapıyor oluşu.
Vatandaşların dere yatakları kenarlarında
Yeşilırmak Nehri ve taşkın yapabilecek gerekli çevre düzeni disiplinine uymaması
potansiyele sahip yan kollarında DSİ (çöp vb. atıkların dere yatakları ve
tarafından tensib bentleri vb. önlem kenarlarına bırakılması)
imalatlarının tamamlanmış olması.
Afete Maruz Bölge sınırlarında kalan
Su baskını riski olduğu tespit edilen köy vb. konutlarda ikamete devam edilmesi.
yerleşik alanlarda DSİ-AFAD ortak etütleri
sonucunda belirlenen riskli sahalar için Vatandaşların gözlemsel de olsa ilgili Kanun
Afete Maruz Bölge Kararı alınmış olması, hükümlerine göre yapılan jeolojik etüt
söz konusu sahaların sayısallaştırılmış raporlarına riayet etmek istememesi, farklı
olması.
yollar kullanılarak gerekli belge ve
sonuçların alınmak istenmesi.
Yeşilırmak havzası içerisinde yağışa yönelik
verilerin
alınabileceği
Meteoroloji Yeşilırmak yan kollarının tamamının net
istasyonları ve Meteoroloji Müdürlüğünün debi
değerlerinin
güncel
olarak
bulunuşu.
bilinememesi.
Irmak yatağında ve/veya taşkın sınırları
dahilinde yapılaşmaların mevcut olması.
İklim değişikliklerine bağlı olarak kısa süreli
yağışların zaman/mekan tahminlerinin zayıf
oluşu.
Yeşilırmak nehri ve yan kollarına ait dereler
üzerinde bulunan köprü ve menfez gibi
mühendislik yapılarından ekonomik ömrünü
tamamlamış olanlarının feyezan debilerini

TEHDİTLER
- Risk Azaltmada hangi sorunlar karşımıza çıkabilir?
- Bize zarar verebilecek rakipler kimler?
- Hangi konularda hata yapabiliriz?
- Bizi engelleyebilecek neler var?
- Dünyadaki değişimin bize olumsuz etkileri ne
olabilir

Yeşilırmak Nehri ve kollarının sağ ve sol
sahillerinde yerleşim birimlerinin olması
Şehrin önemli yol bağlantı köprülerinin
Yeşilırmak nehri üzerinde yeralıyor oluşu.
Yeşilırmak membasında, nehir yan kollarında
baraj yapılarının oluşu.
Küresel iklim
rejimleri)

değişikliği

(düzensiz

yağış

Ülkenin ekonomik şartlarının sürekli olarak
değişmesine bağlı olarak inşaat vb. imalat
birim fiyatlarındaki artışlar.

geçirip geçiremeyeceğine dair elimizde net
verilerin olmayışı, bu yapıların bu yönde
inceleme ve değerlendirmelerinin yapılıp
yapılmadığının bilinmemesi.

1.

Mevcut Durum Analizi Nedir? Neden Gereklidir?

İlde hazırlanacak olan afet risk azaltma planlarının en kritik aşamalarından birisi ildeki mevcut durumun, kapasitenin belirlenmesidir. İldeki afet risklerine ilişkin mevcut durumun ortaya konulması hem amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında
kolaylık sağlayacak, hem de uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanmasının temelini oluşturacaktır.
Bu kapsamda iç ve dış çevrenin değerlendirilerek analiz edilmesi, İRAP hazırlama sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir yapıya etki eden iç çevre faktörleri genellikle güçlü ve zayıf yanlar, dış çevre faktörleri de fırsatlar ve tehditler olarak
sınıflandırılabilir. İç ve dış çevrenin bu şekilde analiz edilmesi GZFT Analizi olarak tanımlanır. GZFT Analizi Yöntemi günümüz planlama çalışmalarında mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kısaca, GZFT
Analizi bilimsel anlamda durum analizi yapmaya imkân sağlayan tekniklerden biridir.


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



Zayıf yönler: Afet risklerini azaltmada ilin zayıf olduğu yönleri ifade eder. Daha çok kontrol edilemeyen dış etkenler olarak da düşünülebilir. Bunlar, afet risklerini azaltma planını planlama, uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından kırılgan
kılan unsurlardır.



Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal olup ancak kurumların faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlardan oluşurlar. Dolayısıyla ildeki kurumların faaliyetlerini etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve uygulayabilmesi için
keşfetmesi, yakalaması ve genişletmesi gereken unsurlardır.



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

Tablo ’da gösterildiği üzere mevcut durum analizi ile ilin kapasitesi değerlendirilirken o ilin güçlü yönlerinin potansiyelleri ile beraber değerlendirilerek tehditleri azaltabileceği, potansiyellerini kullanarak zayıf yönlerini iyileştirme yolları arayacağı ve
böylelikle de tehditlerden daha az etkilenebileceği düşünülerek plan yapılmalıdır.

Tablo GZFT Analizi Kullanım Amaçları
Güçlü Yönler – Potansiyeller

Kapasitedeki güçlü yönlerini kullanarak potansiyelleri avantaja
dönüştürmek

Güçlü Yönler – Tehditler

Güçlü yönlerini kullanarak tehditleri azaltmak

Zayıflıklar – Potansiyeller

Potansiyellerin avantajlarından yararlanarak zayıflıklarını
düzeltmek/iyileştirmek

Zayıflıklar – Tehditler

Zayıflıkları azaltma yönünde çalışarak tehditlerden de kaçınmak

EK.3.11
SENARYO TABLOSU
Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya beklenmeyen
olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü senaryo yazılabilir.
Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır. Senaryoları yazmaya
başlamadan önce masalarda tartışarak oluşturulacak senaryolara tartışarak ve hemfikir olunarak
karar verilir, karar verilen senaryolar aşağıdaki tabloya işlenir.

En Kötü Senaryo 1

Senaryonun Kısa Açıklaması (Bir kaç
cümle ile afetin kaynağı ve tetikleyici
unsurları yazılabilir)

Konum-yer

Eriyen kar suları ve yağan yağmur
sularının (en az yıllık yağış miktarına eş
değerde)
bir/birkaç
gün
içinde
Yeşilırmak nehir tabanına inmesi
sonrasında nehir yatağı su seviyesinin
yükselerek Şehir merkezi içerisindeki
güzergah yakın çevresini etkilemesi.

Amasya İli Merkez ilçesi,
Ellibeşevler
(Ataşehir)
Mahallesi, İstasyon Köprüsü ve
civarı, Hacılar Meydanı Mah,
Akbilek Mah., Ziyaret Beldesi
tarım arazileri.

EK: SENARYO ŞABLONU
Senaryo
Afet türü:

Senaryo No:1

Senaryonun kısa açıklaması;
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Şubat 2022

İl-İlçe(ler) adı

Amasya İli Merkez ilçesi

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar

Ani eriyen kar suları ve ani yağan aşırı yağışlar.
Yağışlara bağlı olarak Yeşilırmak nehri ve yan kollarındaki su debisinin
artışı
Yamaç sellenmeleri.
Düşük köprü kotu.
Yapıların inşaasında doğal nehir yatağı ihmal edilmesine bağlı olarak yapı
temellerinin nehir yatağı doğal sınırına olan yakınlığı

Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri

Amasya Merkez ilçesi şehir merkezinde; Ellibeşevler Mh (Ataşehir),
Akbilek Mah. İstasyon Köprüsü ve civarı, İstasyon caddesi, Ziyaret Beldesi
tarım arazileri.

Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi

Sayısı

Can Kaybı

1-5

Sel sularına kapılma

100-125

Bodrum katta ikametler nedeniyle su baskınından kaçma/kurtulma
esnasında düşmelere bağlı hafif yaralanmalar, içme/kullanma suyu
eksikliklerine ve gider suyu hasarlarına bağlı uzun sürede gelişen
bulaşıcı hastalıklar.

5.000

Su baskını/taşkın olaylarının etki alan sınırları dahilinde bulunan
taşınmazlar içerisinde ikamet etme /faaliyet gösterme.

200 milyon
TL

Şehir içi altyapı (kanalizasyon, haberleşme ve enerji nakil hatları)
hasarları

Ağır
yaralı/hastalar
Etkilenen
kişiler

Sebebi

Ziyaret Beldesi Köprü tahribatı
Toplam
ekonomik etki

İstasyon Köprüsü tahribatı
Bina zemin katlarında su basması sonucu eşya/müştemilat hasar ve
zararları.
Sağlık gider ve harcamaları.
Şehir içi yolların rüsubat temizliği ve yeniden rehabilite edilmesi.
Ziyaret Beldesindeki tarım arazilerinin etkilenmesi.

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

Nehir suyu seviyesindeki artış nedeniyle şehir merkezindeki YAS
yükselimi.
Yeşilırmak vadi tabanının rüsubat ile dolmasına bağlı olarak ırmak
içindeki canlı yaşamının olumsuz etkilenişi.

Ziyaret Beldesi ulaşım sorunları.
Günlük
yaşamda
aksamalar

Taşkın nedeniyle şehir içi kanalizasyon sisteminde hasarlar.
İçme suyu güzergahında oluşan hasarlar nedeniyle içme suyu iletim
hatlarının hizmet verememesi.
Bina zemin katlarında bulunan dükkan/ticarethanelerin hizmet
verememesi.

Kültürel miras
kaybı

II.Bayezit Camii ve çevresi. İstasyon köprüsünde tahribatlar.

Senaryonun Kısa Açıklaması (Bir kaç cümle ile afetin
kaynağı ve tetikleyici unsurları yazılabilir)
Muhtemel Senaryo 1 Eriyen kar suları ve yağan yağmur sularının (en az yıllık
yağış miktarına eş değerde) bir/birkaç gün içinde
Yeşilırmak nehri yan kollarından Gökyar Deresinin
getirdiği rüsubat malzemesine bağlı olarak dere su
seviyesinin yükselmesi sonrasında dere güzergahı
boyunca Dutluk, Güngörmüş, Kumluca ve Devre
köyleri bağlantı yolları, tarım arazileri ve meskun
alanlarda hasar ve zararlar meydana gelmiştir. Aynı
zamanda
Amasya-Taşova
karayolu
güzergahı
üzerindeki yamaçlarda oluşan kuru dere feyezanları ve
yamaç sellenmeleri nedeniyle karayoluna gelen
malzemeler muhtelif noktalarda menfezleri tıkamış,
karayolu kotu üzerinden çamur akmaları meydana
geldiğinden Amasya-Taşova-Erzincan karayolunda
ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir.

Konum-yer
Amasya
İli
Taşova
ilçesi
Dutluk,
Kumluca,
Devre,
Güngörmüş
köyleri
tarım
arazileri
ve
muhtelif meskun
alanları.

Senaryo
Afet türü:

Senaryo No:2

Senaryonun kısa açıklaması;
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Şubat 2022

İl-İlçe(ler) adı

Amasya İli Taşova ilçesi

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar

Ani eriyen kar suları ve ani yağan aşırı yağışlar.
Yağışlara bağlı olarak Yeşilırmak nehri yan kollarından Gökyar Deresinin
getirdiği rüsubata bağlı olarak tarım arazileri ve köy yerleşkelerinin zarar
görmesi.
Gökyar deresini membasındaki kuru derelerde oluşan feyezanlar ve yamaç
sellenmeleri.
Tarım arazilerinin ve meskun alanların dere yatağına olan yakınlığı.
Amasya-Taşova-Erzincan Karayolu güzergahı boyunca yamaç
sellenmelerine bağlı olarak tıkanan menfezler nedeniyle karayoluna
malzeme gelmesi.

Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri

Amasya Taşova ilçesi; Dutluk, Kumluca, Devre, Güngörmüş köyleri ile
Amasya-Taşova-Erzincan Karayolu.

Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi

Sayısı

Can Kaybı

-

Ağır
yaralı/hastalar

-

Etkilenen
kişiler

Sebebi

2.000

Gökyar Deresi güzergahındaki köy yerleşkelerinin Gökyar Deresi
taşkınından etkilenmesi sonucu.

100 milyon
TL

Kumluca, Dutluk, Devre ve Güngörmüş Köyleri bağlantı yollarının
hasar görmesi, Köy içi mahalle yollarının hasar alması.
Kumluca, Dutluk, Güngörmüş ve Devre Köyleri tarım arazilerinin
zarar görmesi.

Toplam
ekonomik etki

Güngörmüş Köyünde dere feyezan malzemesi nedeniyle oluşan
taşkında bina zemin katlarında su basması sonucu eşya/müştemilat
hasar ve zararları.
Amasya-Taşova-Erzincan karayolunun yamaç sellenmelerine bağlı
olarak menfezlerdeki tıkanmalar sonrasında karayoluna malzeme
gelmesi; karayolunun temizlenmesi, karayolu yamaç şevlerinin ve
karayolu menfezlerinin rehabilite edilmesi.

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

Günlük
yaşamda
aksamalar
Kültürel miras
kaybı

Gökyar deresi rüsubatının kuzeydeki Güngörmüş ve Dutluk köy
yerleşkelerine kadar taşınması ve yatak taban kotunun mansapta
yükselmesi.
Devre Köyünde Gökyar dere suyunun yaptığı topuk aşındırmasına
bağlı olarak hareket kazanan heyelan kütlesi nedeniyle tarım
arazilerinin topografyasının değişimi.
Dutluk, Devre, Güngörmüş ve Kumluca köy yolu bağlantılarının
hasarlar nedeniyle ulaşım sorunları
Dutluk ve Güngörmüş köylerinde içme suyu hatlarının zarar
görmesine bağlı olarak 2 köyde içme ve kullanma suyu sorunları.
-

EK.3.12 (Tablo 1)
Senaryo No: 1

Masa/Tehlike Adı: Kütle hareketleri-Su Baskını

Senaryonun Kısa Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-AlanBina İsimleri

YAPISAL ÖNLEMLER

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Su Baskınından etkilenen altyapı tesislerinin (doğalgaz,
Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji hatları,
kanalizasyon, enerji hatları, iletişim hatları vb.)su baskınlarından
Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
iletişim hatları vb.)
etkilenmeyecek alanlardan geçecek şekilde yeniden planlanması
Üretimi
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım, Su Baskını ve taşkın nedeniyle yol güzergahları boyunca rüsubat sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
karayolu, havayolu, demiryolu)
birikmesini önleyici tedbirlerin projelendirilmesi ve imalatı
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı
vb.)

Eriyen kar ve yağmur sularının
kısa sürede Yeşilırmak Nehir
tabanına inmesinden sonra nehir
yatağı su seviyesinin yükselerek
şehir merkezi içerisindeki nehir
yatağı güzergahı yakın çevresini
etkilemesi

Amasya İli Merklez ilçesi, Şehir merkezi
(Ellibeşevler mahallesi, İstasyon caddesi ve
civarı, Hazılar Meydanı, Akbilek Mahallesi,
Ziyaret Beldesi tarım arazileri)

Mevcut duyarlılık ve tehlike haritalarının dikkate alınması

su baskını ve taşkınlardan etkilendiği tespit edilen alanlarda daha
önce alınmış olan yapı yasaklı alan kararlarına riayet edilmesi

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

Su Baskını riskinin olduğu sahalar için kentsel dönüşüm
projelendirilmesi.

Standartlar ve Denetim ihtiyacı

Mevzuata uygun standartlarda yapılaşma

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Su Baskını riski olan yerlerde taşkın ve su baskını olaylarına karşı
önlemler proejelendirilmesi (yapıların bodrum katlarında belirli
bir kapasiteye sahip pompaj sisteminin belediyelerce zorunlu
tutulması gibi)

Finansman desteği ihtiyacı

Revizyonu yapılacak altyapı tesisleri ile sanat yapıları, karayolu ve
taşkın kontrol tesisleri ile ilgili ilave bütçe ihtiyacı, ARGE
çalışmaları ve veri toplama sürecine yönelik finansman ihtiyacı
olacaktır. Gerekli tedbirler kapsamında projeler geliştirilerek
DOKAP OKA vb. kuruluşlarca finansal destek sağlanabilir.

Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
önlemler:

Yeşilırmak nehri yatağının sağ ve sol sahilleri boyunca nehir suyu
ve YAS yükselip alçalmalarına bağlı olarak taşkın imalatlarının
zarar görebilme durumları ilgili Kurumca değerlendirilmesi,
güncel tutulması. Üst yapılarda, su baskınları bağlı YAS
Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)
yükselimleri ve alçalımları sonrasında yapı temellerinin stabilite
koşulları. Taşkın nedeniyle tıkanmak /yıkılmak suretiyle taşkın
etkisini arttıracak köprü ve menfezlerin belirlenerek gerekli
önlemlerin alınması.

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Ellibeşevler mahallesindeki Okul, ibadet yerleri, Kamu binaları.
Hacılar Meydanı Mahallesinde okullar, ibadet yerleri.

Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri, Yeşilırmak nehri boyunca taşkın önleme tesisleri verimliliklerinin
istinat duvarları vb.)
kontrol edilmesi.

DSİ, Amasya Belediyesi, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl
Özel İdaresi, Amasya Üniversitesi ve Tarım İl Müdürlüğü. Özellikle
DSİ, Özel İdaresi ve Belediyeler arasındaki koordinasyonun
sürekliliği

Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

İncinebilir gruplara ilişkin ilgili vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek verilmesi

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Su baskınlarını sebepleri, etkileri ve sonuçlarına yönelik
bilinçlendirme faaliyetleri yapılması

Tehlikeli madde üreten tesisler

Nehir yatağına yakın sayılabilecek mesafelerde akaryakıt
tesislerinin varlığı.

Personelin yeterli sayı, nitelikte olması

Teknik ve uzman personel sayısının artırılması

Enerji ve sanayi tesisleri

Maya fabrikasını varlığı. Yeşilırmak nehri mebasında ve yan
kollarındaki HES tesislerinin (yükleme havuzları ve regülatörler)
bulunuşu.

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

İklim projeksiyon çalışmalarına göre Amasya özelinde
çözünürlüğü yüksek iklim projeksiyonuna göre Amasya
genelindeki su baskınlarına ilişkin değerlendirmeler yapılabilir.
Afet Bilgi sistemlerinin yerel yönetimlerce CBS tabanlı veri
tabanına oturtulabilmesi ve paylaşılabilmesi.

Konut yapıları

7269 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemler doğrultusunda
nakline karar verilen konutlarda ikamet edilmemesi.

Teknik kapasite İhtiyacı

DSİ, İl Özel İdaresi ve Belediyelerin iş makinesi ihtiyaçlarının
artacağı.

Kültür varlıkları

İstasyon köprüsü ve II.Bayezit Camii ve külliyesi (Müze
Müdürlüğünden talep dilecek bilgiler)

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı

Afet bilgi sistemlerinin yerel yönetimlerde de uygulabilir olması
gerekmekte. Uzun süreli izleme verilerine dayalı su baskını erken
uyarı sistemlerinin (AGİ vb.) sayısının çoğaltılması ve modernize
edilmesi.

Köprü ve viyadükler

Ziyaret Beldesi köprüsü, İstasyon Köprüsü ve Ferhat Arası
Viyadüğü.

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

Su baksınlarına ilişkin tatbikatlar yapılması, alternatif yol ve
tahliye alanlarının belirlenmesi

Barajlar

Almus Barajı, Değirmendere Göleti, Çekerek Barajı ve Yeşilırmak
havza membasındaki yan kollarda imalatı yapılmış göletler.

İyileştirmeye Hazırlık

Merkez ilçede su baskınları nedeniyle ihtiyaç olunacak yeni
kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi.

Diğer
Sigorta Desteği

TARSİM ve DASK'ın kapsamının su baskınlarını da kapsayacak
şekilde genişletilmesi

EK.3.12 (Tablo 2)
Senaryo No: 2

Masa/Tehlike Adı: Kütle Hareketleri- Su Baskını

Senaryonun Kısa Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-AlanBina İsimleri

YAPISAL ÖNLEMLER

Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji hatları, Su baskınından etkilenen Dutluk ve Güngörmüş köylerinde içme
iletişim hatları vb.)
suyu hattındaki hasarların rehabilite dilmesi.

Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
Üretimi

Yeşilırmak Nehri yan kollarının da taşkın tehlike ve risk
haritalarının düzenlenmesi

Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
karayolu, havayolu, demiryolu)

Dutluk, Kumluca, Güngörmüş ve Devre köylerinin ulaşım
yollarındaki hasarlar nedeniyle yapılacak onarımlar. AmasyaTaşova-Erzincan Karayolu üzerindeki yamaçlardan gelen kuru
dere feyezanları ve yamaç sellenmelerine bağlı olarak menfez
tıkanmaları ve karayoluna gelen malzemeler nedeniyle
karayolunun temizlenmesi

Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı
vb.)

Su baskını ve taşkınlardan etkilendiği tespit edilen alanlarda daha
önce alınmış olan yapı yasaklı alan kararlarına riayet edilmesi

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

-

Standartlar ve Denetim ihtiyacı

Mevzuata uygun standartlarda yapılaşma

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Gökyar deresi membasındaki ve Amasya-Taiova Erzincan
Karayolu güzergahındaki yamaçlardan kuru dere feyezanları ve
yamaç sellenmelerine karşı alınacak mühendislik önlemleri

Finansman desteği ihtiyacı

Nakil kararı verilen konutlar, revizyonu yapılacak altyapı tesisleri
ile sanat yapıları, karayolu ve taşkın kontrol tesisleri ile ilgili bütçe
ihtiyacı, tarımsal zararların telafisi yönünde bütçe ihtiyaçları

Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
önlemler:

Eriyen kar ve yağmur sularının
kısa sürede Yeşilırmak Nehir
tabanına inmesinden sonra nehir Amasya İli Taşova ilçesi (Dutluk, Güngörmüş,
yatağı su seviyesinin yükselerek
Devre, Kumluca köyleri meskun alanlar ve
şehir merkezi içerisindeki nehir
tarım arazileri)
yatağı güzergahı yakın çevresini
etkilemesi

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Gökyar dere güzergahı boyunca taşkın koruma tesislerinin
yeniden değerlendirilerek rehabilite edilmesi gerekn noktalar için Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)
proje düzenlenmesi.
Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları,
DSİ
Sosyal kırılganlık (incinebilir gruplar) çalışmaları ilgili gruplara
yönelik psiko-sosyal destek verilmesi, kentsel alanda güvenli yer
seçimi
Su baskınları sebepleri, etkileri ve sonuçlarına yönelik
bilinçlendirme faaliyetleri yapılması, Su baskını sırasında
yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verilmesi.

Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri, Devre köyü alt kotundaki dere topuk aşındırmalarının yeniden
istinat duvarları vb.)
değerlendirilmesi.

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Tehlikeli madde üreten tesisler

Personelin yeterli sayı, nitelikte olması

Teknik ve uzman personel sayısının artırılması

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

İklim projeksiyon çalışmalarına göre Amasya özelinde
çözünürlüğü yüksek iklim projeksiyonuna göre Amasya
genelindeki su baskınlarına ilişkin değerlendirmeler yapılabilir.
Afet Bilgi sistemlerinin yerel yönetimlerce CBS tabanlı veri
tabanına oturtulabilmesi ve paylaşılabilmesi.

Teknik kapasite İhtiyacı

DSİ, İl Özel İdaresi veKarayollarının iş makinesi ihtiyaçlarının
artacağı.

Kültür varlıkları

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı

Afet bilgi sistemlerinin yerel yönetimlerde de uygulabilir olması
gerekmekte. Uzun süreli izleme verilerine dayalı su baskını erken
uyarı sistemlerinin (AGİ vb.) sayısının çoğaltılması ve modernize
edilmesi.

Köprü ve viyadükler

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

Barajlar

İyileştirmeye Hazırlık

Enerji ve sanayi tesisleri

Konut yapıları

Gökyar Dere yatağına yakın bina zemin katlarına feyezan
malzemesi gelmesi ve kısmi eşya zararları.

Diğer
Sigorta Desteği

Su baksınlarına ilişkin tatbikatlar yapılması, alternatif yol ve
tahliye alanlarının belirlenmesi
Su baskınları öncesinde Gökyar deresi ve güzergahındaki taşkın
koruma imalatları ile Amasya-Taşova-Erzincan Karayolu
güzergahında bulunan menfez yapılarının DSİ-Karayolları özelinde
ortak etütlerle gözden geçirilmesi.
TARSİM ve DASK'ın kapsamının su baskınlarını da kapsayacak
şekilde genişletilmesi

EK.3.13
İç Etkenler
AFET TÜRÜ: Endüstriyel
Kazalar/Yangın
TEMEL SORU: Afet Risklerini
Azaltmak ve Afetlere karşı daha
dayanıklı hale gelmek amacıyla;
ilinizdeki güçlü ve zayıf yönler ile
fırsatlar ve tehditler nelerdir?

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?

End.Kazalar-Yangın

- Üniversitenin afet risk azaltmaya destek
sağlayacak akademik personel ve akademik
birimlerinin olması

Dış Etkenler
ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

-Eksik yönlerimiz neler?
-Başarısız olduğumuz konular neler?
-Hayata geçirmekte zorlandığımız konular
neler?

- Risk Azaltmadaki fırsatlar neler?
- Fark yaratabileceğimiz alanlar neler?
- Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir?
- Bizim için avantajlı konular neler?

- Risk Azaltmada hangi sorunlar karşımıza
çıkabilir?
- Bize zarar verebilecek rakipler kimler?
- Hangi konularda hata yapabiliriz?
- Bizi engelleyebilecek neler var?
- Dünyadaki değişimin bize olumsuz etkileri
ne olabilir

- Mevcut mevzuatların yeterince
uygulanamaması

- Üniversitenin acil durum ve afetlere
yönelik eğitime katkı sağlaması

- BEKRA Yönetmeliğine tabi kuruluşların
Kuzey Anadolu Fay Zonuna (23 adet fay veya
fay segmenti) yakınlığı

- Teknolojik gelişmelere eşzamanlı uyum
sağlanamaması

- Acil durum müdahalesi için gerekli tüm
kurumların mevcudiyeti

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal
düzenlemelerin eksikliği

- Afet eğitimlerinin yaygınlaşması

- Kurumların iş birliğine açık olması
- Endüstriyel kaza ve yangınlara müdahale
teşkilatlarının mevcut olması
- Acil durumlara yönelik ilgili kurumların ortak
tatbikatlar yapabilmesi
- Endüstriyel kazalarda demiryolu, havaalanı ve
karayolu gibi ulaşım imkanlarının bulunması
- Acil durum müdahalelerinde tesislerin iş
birliği ile hareket etmesi
- Endüstriyel kaza ve yangınlarla ilgili bilgilerin
kurumlarda bulunması
- Endüstriyel kazalar ile ilgili teknik personelin
bulunması

TEHDİTLER

- Kaza risklerini artırabilecek teknik, idari
ve ekonomik unsurlar
- Endüstriyel kaza ve yangınlarla ilgili
bilgilerin eksikliği
- BEKRA Yönetmeliğine tabi-kapsam dışı
kuruluşların tam kapsamlı bilinmemesi
- Acil durum ve afetlere müdahale
teşkilatlarının personel, araç, teçhizat,
eğitim yetersizliği
- İldeki eski yerleşim alanlarındaki dar
sokaklar, caddeler ve biçimsiz yapılaşma
nedeniyle müdahale süresinin uzaması

- Mevzuat düzenlemelerin geliştirilmiş olması
- Plansız yapılaşmanın varlığı
- Orman mescere haritalarının ve orman
envanterlerinin büyük çoğunlukla
tamamlanmış olması.

- Toplumun konuyla ilgili bilgi ve bilincinin
yetersiz olması

- Orman Bölge müdürlüğünün il içerisinde
kurulu olması.

- Orman ve çevre koruma konusunda yerel
halkın bilinçsiz davranışları
- Kuraklık bilgi sistemi, afet bilgi sistemi
gibi coğrafi bilgi sistemleri tabanlı izleme,
takip ve görüntüleme yönetim
sistemlerinin olmaması, mevcut
kurumlarda da bu sistemleri
kullanabilecek personelin bulunmaması
- İlin mevcut sağlık kapasitesinin (yanık
ünitesi vb.) yetersiz olması

- BEKRA Yönetmeliğine tabi kuruluşların
yerleşim yerleri, tarım alanlarına yakınlığı

- Kimyasal maddelerin nakliyesini sağlayan
- Kurumların acil durumlara ilişkin konularda araçların yerleşim yerlerinden geçmesi
iş birliğine açık olması
- Çalışanların mesleki ve teknik eğitim
- Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı yönetim
seviyelerinin yetersizliği
organlarının geliştirilebilir olması.
- Kaza risklerini artırabilecek teknik, idari ve
- BEKRA yönetmeliği gibi çeşitli
ekonomik unsurlar
yönetmeliklere tabi olması gerekip de eksik
olan firma ve kuruluşların sayısının az
- Toplumun endüstriyel kaza ve yangın
olması ve bunların ilgili yönetmeliklere
konusunda eğitim ve bilincinin yetersizliği
entegrasyonunun kısa vakitte
tamamlanabilir düzeyde olması.
- Kent yangını sayısının giderek artması
- Ülkemizin küresel ısınma ve iklim
değişikliğine karşı hassas alanlardan ilan
edilen Akdeniz Havzasında yer alması.
- Orman yangınları ve kent yangınları için
tetik kuvveti gören şehir ısı adası ve sıcak
kurutucu rüzgarların varlığı.
- Şehrin imar planlarında görülen düzensiz
kentleşmeye bağlı olarak oluşan sokak
kanyonlarının varlığı ve bunların olası bir
yangın esnasında rüzgarların yönlerini
etkileyerek yangını kuvvetlendirmesi.
- Yangına hassas türlerin geniş alan kaplaması
(ormanaltı bitki örtüsü, step, antropojen
bozkır vs)

1.

Mevcut Durum Analizi Nedir? Neden Gereklidir?

İl afet risk azaltma planlarının aşamalarından birisi de ildeki mevcut durumun ve kapasitenin belirlenmesidir. İldeki afet risklerine ilişkin mevcut durumun ortaya konulması hem amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında kolaylık sağlayacak, hem de
uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanmasının temelini oluşturacaktır.
Bu kapsamda iç ve dış çevrenin değerlendirilerek analiz edilmesi, İRAP hazırlama sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir yapıya etki eden iç çevre faktörleri güçlü ve zayıf yanlar, dış çevre faktörleri de fırsatlar ve tehditler olarak
sınıflandırılabilir. İç ve dış çevrenin bu şekilde analiz edilmesi GZFT Analizi olarak tanımlanır. GZFT Analizi Yöntemi günümüz planlama çalışmalarında mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. GZFT analizinin
bileşenleri şunlardır;
●

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

●

Zayıf yönler: Afet risklerini azaltmada ilin zayıf olduğu yönleri ifade eder. Bunlar, afet risklerini azaltma planını planlama, uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından kırılgan kılan unsurlardır.

●

Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal olup ancak kurumların faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlardan oluşurlar. Dolayısıyla ildeki kurumların faaliyetlerini etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve uygulayabilmesi için
keşfetmesi, yakalaması ve genişletmesi gereken unsurlardır.

●

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

EK.3.14
SENARYO TABLOSU
Her afet masasında geçmiş afetler ve gelecekte yaşanabilecek tahmini ve/veya beklenmeyen
olaylarla ilgili senaryolar üretilecektir. Birden fazla muhtemel ve en kötü senaryo yazılabilir.
Üretilen senaryolar olay önlem tablolarına girdi sağlayacaktır. Senaryoları yazmaya
başlamadan önce masalarda tartışarak oluşturulacak senaryolara tartışarak ve hemfikir olunarak
karar verilir, karar verilen senaryolar aşağıdaki tabloya işlenir.

Senaryonun Kısa Açıklaması (Bir kaç cümle ile afetin
kaynağı ve tetikleyici unsurları yazılabilir)

Konum-yer

Muhtemel Senaryo 1

Merzifon OSB içerisinde yer alan hidroklorik asit Merzifon İlçesi
üretim tesisinde depolama tankında sızıntı meydana
gelmesi muhtemel olay olarak düşünülmüştür.

En Kötü Senaryo 1

Senaryonun kısa açıklaması; Amasya İlinde meydana Merzifon İlçesi
gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonucu X isimli üst
seviyeli tesiste endüstriyel kaza sonucu patlama ve
yangın meydana geldiği varsayılmıştır. Deprem sonucu
LPG dolum tesisinde tank çalkalanmasıyla giriş çıkış
vanalarında da meydana gelmesi muhtemel çatlamayla
birlikte gaz kaçağının oluşmasıyla patlama ile birlikte
yangınların meydana gelebileceği, kurum binalarının ve
karayolunun patlamalar sonucu etkilenebileceği, yangın
etkisiyle etrafa duman yayılmasıyla hava kirliliğinin
oluşabileceği, bölgede LPG arzında kesintiler
olabileceği değerlendirilmiştir.

Senaryo
Afet türü: Endüstriyel Kaza

Senaryo No:1

Senaryonun kısa açıklaması; Amasya İlinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonucu X
isimli üst seviyeli tesiste endüstriyel kaza sonucu patlama ve yangın meydana geldiği
varsayılmıştır. Deprem sonucu LPG dolum tesisinde tank çalkalanmasıyla giriş çıkış vanalarında
da meydana gelmesi muhtemel çatlamayla birlikte gaz kaçağının oluşmasıyla patlama ile birlikte
yangınların meydana gelebileceği, kurum binalarının ve karayolunun patlamalar sonucu
etkilenebileceği, yangın etkisiyle etrafa duman yayılmasıyla hava kirliliğinin oluşabileceği,
bölgese LPG arzında kesintiler olabileceği değerlendirilmiştir.
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Ekim 2021

İl-İlçe(ler) adı

Merzifon ve diğer komşu ilçeler

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar

Meydana gelen deprem sonucu LPG dolum tesisinde tank çalkalanmasıyla
giriş çıkış vanalarında da meydana gelmesi muhtemel çatlamayla birlikte
gaz kaçağının oluşmasıyla patlama ile yangınların meydana gelmesi

Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri

Meydana gelen yangın ve patlama nedeniyle 350 – 400 m yakınlıktaki
mesafede bulunan tesislerde çalışanların etkilenebileceği, tahliye sebebiyle
trafik yükünün artması ile ulaşımda aksamaların olabileceği, gazdan
etkilenmeye bağlı olarak kısa süreli sağlık sorunlarının yaşanabileceği,
yanık ve yaralanmaların olabileceği düşünülmüştür.
Merzifon ilçesi ve diğer komşu ilçeler

Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi

Sayısı

Sebebi

Can Kaybı

25 - 35

Patlama ve yangın sonucu meydana gelecek travma ve yanık
sonucu, kimyasal maddenin solunumu (inhalasyonu) sonucu.

Ağır
yaralı/hastalar

100 - 120

Patlama ve yangın sonucu meydana gelecek travma ve yanık
sonucu, kimyasal maddenin solunumu (inhalasyonu) sonucu.

Etkilenen
kişiler

80 - 100

Kazanın meydana geldiği kurum çalışanları, kurtarma ve söndürme
ekipleri çalışanları, civar bölgede ikamet eden yerleşikler,

Toplam
ekonomik etki

Endüstriyel kazanın yaşandığı tesisin kullanılamaz olması veya ağır
hasar görmesi sebebiyle ortaya çıkan ekonomik kayıp, etkilenen

kişilere yönelik sağlık harcamaları, kritik altyapı hasarlarına
yönelik kayıplar, tarım alanlarının etkilenmesi.
Tarım alanlarında kirlilik

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

Kısa vadede; olay yerindeki sıcaklık terselmesi durumları, hâkim
hava koşulları durumları, hakim rüzgar yönü ve diğer iklim
parametrelerinin etkisi sonucu hava kirliliğinin artması. Uzun
vadede; tarım rehabilitasyonu ve bölgesel rehabilitasyon nedeniyle
süregelen tekrarlayan kirlenme, atmosfer koşullarının etkileri
nedeniyle kirlilik.
Tesiste depolanan veya üretim sonucu açığa çıkan atıkların içme ve
yeraltı sularına karışarak doğal kaynakların kirlenmesine yol
açması.
Ulaşımda problemler

Günlük
yaşamda
aksamalar

Sağlık kapasitesinde (yanık ünitesinin olmaması vb.) yetersizlikler
Üretilen maddenin temininde bölgesel sorunlar
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde aksamalar

Kültürel miras
kaybı

-

Muhtemel Senaryo 1

Merzifon OSB içerisinde yer alan hidroklorik asit Merzifon ilçesi
üretim tesisinde depolama tankında sızıntı meydana
gelmesi muhtemel olay olarak düşünülmüştür.

En Kötü Senaryo 1

Senaryonun kısa açıklaması; Amasya İlinde meydana
gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonucu X isimli üst
seviyeli tesiste endüstriyel kaza sonucu patlama ve
yangın meydana geldiği varsayılmıştır. Deprem sonucu
LPG dolum tesisinde tank çalkalanmasıyla giriş çıkış
vanalarında da meydana gelmesi muhtemel çatlamayla
birlikte gaz kaçağının oluşmasıyla patlama ile birlikte
yangınların meydana gelebileceği, kurum binalarının ve
karayolunun patlamalar sonucu etkilenebileceği, yangın
etkisiyle etrafa duman yayılmasıyla hava kirliliğinin
oluşabileceği, bölgese LPG arzında kesintiler
olabileceği değerlendirilmiştir.

Senaryo
Afet türü: Endüstriyel Kaza

Senaryo No:2

Merzifon OSB içerisinde yer alan hidroklorik asit üretim tesisinde depolama tankında sızıntı
meydana gelmesi muhtemel olay olarak düşünülmüştür.
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Ekim 2021

İl-İlçe(ler) adı

Merzifon ve diğer komşu ilçeler

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar

Hidroklorik asit üretim tesisinde gerçekleşen sızıntıdan dolayı tehlikeli
kimyasalın ilgili tesisin içine yayılması varsayılmıştır.



Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri



Muhtemel sızıntı sonucu Y firmasında çalışan kişiler ile 50-100 m
yakınlıktaki
mesafede
bulunan
tesislerde
çalışanların
etkilenebileceği, tahliye sebebiyle trafik yükünün artması ile
ulaşımda aksamaların olabileceği, kimyasaldan etkilenmeye bağlı
olarak inhalasyon (solunum) zehirlenmeleri gibi sağlık sorunlarının
yaşanabileceği, yaralanmaların olabileceği düşünülmüştür.
Merzifon ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi ve diğer komşu ilçeler

Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi

Sayısı

Sebebi

Can Kaybı

1-2

Sızıntı sonucu kimyasal maddenin inhalasyonu sonucu, temas
sonucu kimyasal yanıklar.

Ağır
yaralı/hastalar

30 - 50

Sızıntı sonucu kimyasal maddenin inhalasyon (solunumu) ve temas
sonucu kimyasal yanıklar.

Etkilenen
kişiler

50 -70

Kazanın meydana geldiği kurum çalışanları, kurtarma ve söndürme
ekipleri çalışanları, civar bölgede ikamet eden yerleşikler.

Toplam
ekonomik etki

Endüstriyel kazanın yaşandığı tesisin ilgili alanının kullanılamaz
olması veya hasar görmesi sebebiyle ortaya çıkan ekonomik kayıp,
etkilenen kişilere yönelik sağlık harcamaları, kritik altyapı
hasarlarına yönelik kayıplar, tarım alanlarının etkilenmesi.
Tarım alanlarında kirlilik

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

Kısa vadede; olay yerindeki sıcaklık terselmesi durumları, hâkim
hava koşulları durumları, hakim rüzgar yönü ve diğer iklim
parametrelerinin etkisi sonucu hava kirliliğinin artması. Uzun
vadede; tarım rehabilitasyonu ve bölgesel rehabilitasyon nedeniyle
süregelen tekrarlayan kirlenme, atmosfer koşullarının etkileri
nedeniyle kirlilik.
Tesiste depolanan veya üretim sonucu açığa çıkan atıkların içme ve
yeraltı sularına karışarak doğal kaynakların kirlenmesine yol
açması.

Günlük
yaşamda
aksamalar

Ulaşımda problemlerSağlık
olmaması vb.) yetersizlikler

kapasitesinde

(yanık

ünitesinin

Üretilen maddenin temininde bölgesel sorunlar
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde aksamalar

Kültürel miras
kaybı
Muhtemel Senaryo 1

Ağustos ayında Amasya çevre yolundan geçen bir Amasya-Merkez
araçtan sigara izmariti atılması sebebiyle meydana
gelen orman yangını olarak düşünülmüştür.

En Kötü Senaryo 1

Şubat ayında içeri şehirde bir otelin Zemin katındaki Amasya-Merkez
mutfaktan çıkan bir yangının başka tesislere ve
konutlara de sirayet etmesi ihtimalidir. Böyle bir
yangının afete dönüşmesinde rüzgârın şiddeti, konutta
bulunan malzemelerin yanıcı olması, yangın saatlerinde
bölgede nüfusun yoğun olması, otellerin doluluk
oranlarının yüksek olması düşünülmüştür .

Senaryo
Afet türü: Kent Yangını

Senaryo No: 3

Senaryonun kısa açıklaması; Şubat ayında içeri şehirde bir otelin Zemin katındaki mutfaktan çıkan
bir yangının başka tesislere ve konutlara de sirayet etmesi ihtimalidir. Böyle bir yangının afete
dönüşmesinde rüzgârın şiddeti, konutta bulunan malzemelerin yanıcı olması, yangın saatlerinde
bölgede nüfusun yoğun olması, otellerin doluluk oranlarının yüksek olması düşünülmüştür.
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Şubat 2022

İl-İlçe(ler) adı

Amasya Merkez

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar



Olayın yaşandığı zaman rüzgârın şiddetli olması, yangının
başladığı otelde tahliye yollarının yangın nedeniyle kapanmış
olması, olay yerinde nüfus yoğunluğu, nem, rüzgâr şiddeti

Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki AlanıEtkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri




Amasya Hatuniye Mahallesi Mevkii
Amasya Kurşunlu Mahallesi Mevkii

Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi

Sayısı

Sebebi

Can Kaybı

20 - 25

Yangın sonucu (CO2) zehirlenmesi, yanık, travma

Ağır
yaralı/hastalar

75 - 100

Yangın sonucu (CO2) zehirlenmesi, yanık, travma

Etkilenen
kişiler

550 - 600

Kent yangınına yakın yerleşim yerlerindeki bireyler, söndürme
çalışmalarındaki görevliler

Toplam
ekonomik etki

Kültürel ve tarihi yapıların hasar görmesi, elektrik vb. enerji
hatlarının ve kritik altyapıların zarar görmesi, kamu tesislerinin
hasar görmesi, ikamet alanların zarar görmesi, etkilenenlere yönelik
kamu harcamaları, etkilenen alanın rehabilitasyonu için yapılacak
harcamalar

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

Yangın civarındaki yerleşim yerinden hanelerin hasar görmesi,
zehirli gaz yayılımı. Kent yangını sebebiyle flora ve fauanadaki
canlı tür kayıpları.

Günlük
yaşamda
aksamalar

Yangın nedeniyle ulaşımın aksaması, elektrik vb. enerji ve
haberleşme hatlarının zarar görmesi ve buna bağlı olarak kesintiler
olması, rüzgarın etkisiyle zehirli gazların yayılabilmesi, turizm
faaliyetlerinin aksaması.

Kültürel miras
kaybı

Yalı boyu evlerinin hasar görmesi, hamam, cami vb. yapıların
yangından etkilenmesi.

Muhtemel Senaryo 1

Ağustos ayında Amasya çevre yolundan geçen bir
araçtan sigara izmariti atılması sebebiyle meydana
gelen orman yangını olarak düşünülmüştür.

Amasya-Merkez

Senaryo
Afet türü: Orman Yangını

Senaryo No: 4

Senaryonun kısa açıklaması; Ağustos ayında Amasya çevre yolundan geçen bir araçtan sigara
izmariti atılması sebebiyle meydana gelen orman yangını olarak düşünülmüştür.
En Kötü Senaryo

Muhtemel Senaryo

Birincil etki
sağlık ve hayat

ekonomi ve çevre

toplumsal işlevsellik

Etki
az

ağır

orta

çok ağır

yıkıcı

olası

çok olası

Olasılık
pek olası
değil

olası değil

olası
olabilir

Olay
Tarih

Ağustos 2021

İl-İlçe(ler) adı

Amasya Merkez

Olayın Afete
dönüşmesinin nedenleri ve
tetikleyici unsurlar










Afetin etkileri ve
sonuçları- Etki Alanı-




Olayın yaşandığı zaman açısından sıcaklık yüksek olduğundan
dolayı olayın gittikçe büyümesi
Olayın yaşandığı zaman bakımından sıcaklıkların en yüksek
olduğu bir mevsimde meydana gelmesi
Son iki senedir devam eden kuraklık koşulları (2019 aralık ayından
başlayıp 2021 mart nisana kadar devam eden olağanüstü
kuraklıklar)
İklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak sıcak hava dalgası (heat
wave) görülme frekansı ve sürelerinin uzaması.
Artan sıcaklıklara paralel olarak havanın taşıyabileceği nem
miktarının(nisbi nem) artmasına rağmen buharlaşma şiddetinin
artması ve havanın kuru olması.
Özellikle ülkemizde yaz aylarında etkili olan sinoptik ölçekli sıcak
kökenli karasal (kontinental tropikal cT ) hava kütleleri ve yüksek
basınç koşulları.
Kısmı oluşan fön rüzgarlarının kurutucu etkiye sahip olması.
Orman alt tabakasının ve asıl orman elemanlarının yangına hassas
elemanlardan oluşması.
Amasya Şeyhcui mahallesi
Amasya Üniversitesi Yeşilırmak kampüsü,

Etkilenen semt, MahalleAlan -Bina isimleri



Akbilek mahallesi

Göstergelere Dayalı Etki
Göstergesi

Sayısı

Sebebi

Can Kaybı

1-2

Yangın sonucu CO2 zehirlenmesi, yanık, travma

Ağır
yaralı/hastalar

10-20

Yangın sonucu CO2 zehirlenmesi, yanık, travma

Etkilenen
kişiler

100 - 150

Orman yangınına yakın yerleşim yerlerindeki bireyler, söndürme
çalışmalarındaki görevliler

Toplam
ekonomik etki

Ormanlık alanların kaybı, elektrik vb. enerji hatlarının zarar
görmesi, hayvan can kayıpları, kamu tesislerinin hasar görmesi,
ikamet alanların zarar görmesi, etkilenenlere yönelik kamu
harcamaları, etkilenen alanın rehabilitasyonu için yapılacak
harcamalar

Doğa ve çevre
üzerindeki
etkiler

40 hektarlık ormanlık alanın yanması ve civarındaki yerleşim
yerinden hanelerin hasar görmesi, yangın sonucunda 15 adet
küçükbaş hayvanın telef olabileceği, ekosistemin (flora ve fauna)
zarar görebileceği düşünülmüştür.

Günlük
yaşamda
aksamalar

Yangın nedeniyle çevre yolundaki ulaşımın aksaması, elektrik
hatlarının zarar görmesi ve buna bağlı olarak kesintiler olması,
rüzgarın etkisiyle zehirli gazların yayılabilmesi

Kültürel miras
kaybı

-

Senaryo No: 1

Masa/Tehlike Adı: Endüstriyel Kaza

Senaryonun Kısa Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-AlanBina İsimleri

EK.3.15
YAPISAL ÖNLEMLER
Muhtemel kaza olasılığına yönelik haberleşme altyapısının
Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji hatları,
güçlendirilmesi, enerji hatlarının hasar görebilirliğine karşı
iletişim hatları vb.)
rehabilite edilmesi.

Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
karayolu, havayolu, demiryolu)

Endüstriyel kaza tehlikelerine karşı kara yolu güzergahı için
önlemler alınması, alternatif ulaşım yollarının belirlenmesi.

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Amasya İlinde meydana gelen 6.8
büyüklüğündeki deprem sonucu
X isimli üst seviyeli tesiste
endüstriyel kaza sonucu patlama
ve yangın meydana geldiği
varsayılmıştır. Deprem sonucu
LPG dolum tesisinde tank
çalkalanmasıyla giriş çıkış
vanalarında da meydana gelmesi
muhtemel çatlamayla birlikte gaz
kaçağının oluşmasıyla patlama ile
birlikte yangınların meydana
gelebileceği, kurum binalarının ve
karayolunun patlamalar sonucu
etkilenebileceği, yangın etkisiyle
etrafa duman yayılmasıyla hava
kirliliğinin oluşabileceği, bölgese
LPG arzında kesintiler olabileceği
değerlendirilmiştir.

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
Üretimi
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı
vb.)
Standartlar ve Denetim ihtiyacı

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin
azaltılmasına dair yönetmelik (02/03/2019) uyarınca gerekli
önlenmlerin alınması.
6331 sayılı İSG Kanunu gereği iş yerlerinde gerekli
önlemlerin alınması.
Finansman desteği ihtiyacı
Yapıların Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(2009/15316) dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması.
Endüstriyel kaza tehlikesi bulunan sahalara yeni yerleşim
yerlerinin yapılmasının önlenmesi.

Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
önlemler:

Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri, Ulaşım yollarının endüstriyel kazalardan etkilenmemesi için
istinat duvarları vb.)
çalışmalar yapılması

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Tehlikeli madde üreten tesisler

Endüstriyel kaza riski bulunan kuruluşların toksik yayılım,
patlama ve yangın için önleme ve izleme sistemlerini oluşturması, Personelin yeterli sayı, nitelikte olması
erken uyarı sistemleri kurması

Enerji ve sanayi tesisleri

Endüstriyel kaza riski bulunan sanayi bölgelerindeki tüm
kurumların kaza sonucu oluşabilecek patlama, yangın vb. gibi
durumlara yönelik yapısal önlemlerin alınması

Merzifon İlçesi

Endüstriyel tehlike analizlerinin oluşturulması

Endüstriyel kazalardan etkinenen veya etkilenmesi muhtemel
alanlar için yerleşim planlamasına uygun yapılaşma

Gerekli önlemlerin alınması, BEKRA Yönetmliği ve 6331 Sayılı İSG
kanununa uygun standartlarda uygulama ve denetim yapılması.

Muhtemel endüstriyel kazaların önlenmesi için kaynak ihtiyacının
karşılanması, müdahale gerektiren muhtemel kaza için müdahala
personeline gerekli malzeme, araç ve techizatlara yönelik
kaynakların karşılanması

Amasya ve İlçe Belediyeleri, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı Merkezleri
Endüstriyel kaza riski olan kurumda çalışan ve
yakın bölgelerde ikamet eden bireylere yönelik
kapsayıcı eğitimlerin yapılması, kaza sonrası
psikososyal destek verilmesi
Endüstriyel kazaların oluşmasının genel
sebepleri, ramak kala olayların belirlenmesi,
risk ve tehlikelerin belirlenmesine yönelik
çalışanlara ve etki altında kalabilecek bireylere
eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının
yapılması

Teknik ve uzman personel sayısının arttırılması

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri

Amasya ilinde büyük bir endüstriyel kaza henüz
yaşanmamış olmamasına rağmen tehlike
barındırması açısından Amasya Belediyesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili diğer
kurumlarda endüstriyel kazalara yönelik
tecrübeli personellerin istihdam edilmesi,
müdahale için ihtiyaç duyulacak araç, malzeme
ve techizat ihtiyacı

Konut yapıları

Teknik kapasite İhtiyacı

Kültür varlıkları

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı

Köprü ve viyadükler

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

Endüstriyel kaza riski bulunan kurumların sürekli olarak
izlenmesi, erken uyarı sistemleri ve kapsayıcı ikaz sistemleri ile
kimyasal ölçüm istasyonlarının kurulması
Tatbikatların yapılması, alternatif ulaşım ve tahliye yollarının
belirlenmesi

Barajlar

İyileştirmeye Hazırlık

Tarım alanları ve zarar gören alanların (ulaşım yolları vd.)
rehabilitasyonuna yönelik düzenlemeler

Diğer
Sigorta Desteği

Afet sigortalarının (DASK) endüstriyel kazalarını kapsayacak
şekilde genişletilmesi, tarım sigortalarının yaygınlaştırılması

Senaryo No: 1

Masa/Tehlike Adı: Yangın

Senaryonun Kısa Açıklaması

Etki Alanı-Etkilenen Semt, Mahalle-AlanBina İsimleri
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YAPISAL ÖNLEMLER
Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji
hatları, iletişim hatları vb.)

Yangın riskine yönelik haberleşme altyapısının güçlendirilmesi

Ulaşım (Şehirlerarası ulaşım, kent içi ulaşım,
karayolu, havayolu, demiryolu)

Yangın tehlikelerine karşı kara yolu güzergahı için önlemler
alınması, alternatif ulaşım yollarının belirlenmesi.

Kentsel dönüşüm ve taşıma ihtiyacı

Uyum tedbirleri -Yaşanan afetten
etkilenmemek amaçlı yapısal uyum tedbiri

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları,
okullar, hastaneler

Yangın olasılığı yüksek alanlar için yerleşim planlamasına uygun
yapılaşma

Gerekli önlemlerin alınması, yapılarda Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (2009/15316) dikkate alınarak gerekli önlemlerin
alınması, standartlara uygun uygulama ve denetim yapılması.

Finansman desteği ihtiyacı

Muhtemel yangınların önlenmesi için kaynak ihtiyacının
karşılanması, müdahale gerektiren yangınlar için müdahale
personeline gerekli malzeme, araç ve techizatlara yönelik
kaynakların karşılanması

Kurumsal yapılanma (kurumlararası ilişkiler)

Kamu yapılarının yangın söndürme sistemlerinin entegrasyonu

Yangın tehlike ve risk haritalarının oluşturulması

Standartlar ve Denetim ihtiyacı

6331 sayılı İSG Kanunu gereği iş yerlerinde yangınlara
yönelik gerekli önlemlerin alınması.

Önlem yapıları (taşkın önleme tesisleri, Ulaşım yollarının yangınlardan etkilenmemesi için çalışmalar
istinat duvarları vb.)
yapılması

Amasya Merkez

Tehlike ve Risk Değerlendirme Haritaları
Üretimi
Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı
planlama kararları; yerleşime yasaklama,
sınırlı yerleşim, çok-amaçlı kullanımlar, doku
riskleri, uygun olmayan kullanımlara
yerseçimi, yoğunluk, yeşil/açıkalan dağılımı
vb.)

Yapıların Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(2009/15316) dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması

Yapı düzeyinde fiziksel güçlendirme ile ilgili
önlemler:

Şubat ayında içeri şehirde bir
otelin Zemin katındaki mutfaktan
çıkan bir yangının başka tesislere
ve konutlara de sirayet etmesi
ihtimalidir. Böyle bir yangının
afete dönüşmesinde rüzgârın
şiddeti, konutta bulunan
malzemelerin yanıcı olması,
yangın saatlerinde bölgede
nüfusun yoğun olması, otellerin
doluluk oranlarının yüksek
olması düşünülmüştür.

YAPISAL OLMAYAN ÖNLEMLER

Sosyal Kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara
yönelik tedbirler (Kadın, çocuk, yaşlı, engelli,
yabancı/turist-göçmenler)

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı
htiyaçları

Tehlikeli madde üreten tesisler

Yangın riski oluşturabilecek maddelerin depolandığı, üretildiği
tesislerde toksik yayılım, patlama ve yangın için önleme ve
Personelin yeterli sayı, nitelikte olması
izleme sistemlerinin oluşturması, erken uyarı sistemleri kurulması

Enerji ve sanayi tesisleri

Yangın riski bulunan sanayi bölgelerindeki tüm kurumların gerekli
İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum tedbirleri
yapısal önlemleri alması

Konut yapıları

Elektrik tesisatlarının ilgili kurum (YEDAŞ) tarafından
denetlenmesi ve gerekli hallerde iyileştirilmesi

Teknik kapasite İhtiyacı

Kültür varlıkları

Kültür yapılarına yangın söndürme sistemlerinin entegrasyonu

Uyarı-İkaz Sistemleri ihtiyacı

Köprü ve viyadükler

Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları)

Barajlar

İyileştirmeye Hazırlık

Amasya ve İlçe Belediyeleri, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İl
Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı Merkezleri, YEDAŞ, Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
Yangın riski muhtemel kurumlarda çalışan ve
toplumdaki tüm bireylere yönelik kapsayıcı
eğitimlerin yapılması, yangın sonrası psikososyal
destek verilmesi
Yangınların nedenleri, risk ve tehlikelerin
belirlenmesine yönelik risk altındaki bireylere
eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının
yapılması

Teknik ve uzman personel sayısının arttırılması

Amasya ili kent ve orman yangınları açısından
son yıllarda artan sayıda yangın olaylarının
meydana gelmesi nedeniyle Amasya Belediyesi,
Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer
kurumlarda yangınlara yönelik tecrübeli
personellerin istihdam edilmesi, müdahale için
ihtiyaç duyulacak araç, malzeme ve techizat
ihtiyacı
Yangın riski bulunan bölgelere gözlem istasyonları kurulması ve
sürekli olarak izlenmesi, erken uyarı sistemleri ve kapsayıcı ikaz
sistemleri kurulması
Tatbikatların yapılması, alternatif ulaşım ve tahliye yollarının
belirlenmesi
Yeni kentsel alanlarının yangın riskine yönelik belirlenmesi

Diğer

Yangın sigortalarının yaygınlaştırılması
Sigorta Desteği

