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1. GİRİŞ

Bu raporda; İstanbul Avrupa Yakasında 08-09 Eylül 2009 tarihlerindeki aşırı 

yağışlar sonucu taşkın alanlarının gözlemsel olarak incelenmesi ve taşkınlarda etkili 

olan sebeplerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.   

İstanbul Avrupa Yakası dereleri, kuzeye akışlı dereler ile güneye akışlı dereler

olmak üzere iki gurup altında incelenmiştir. Kuzeye akışlı dereler, Durusu Barajına yada 

Karadenize boşalmaktadır. Güneye akışlı dereler ise Sazlıdere barajı, Büyükçekmece, 

Küçükçekmece ya da Marmara Denizi’ ne boşalmaktadır. Dereler bölge başlıkları 

altında batıdan doğuya doğru sıralı olarak anlatılmıştır.   

Kuzeye Akışlı Dereler; Kuzey Çatalca Bölgesi, Durusu Bölgesi ve Sarıyer 

Bölgesi derelerini kapsamaktadır. 

-  Kuzey Çatalca Dereleri; Çayır Deresi, Ambar Deresi ve Karacaköy Deresi ile 

kollarından ( Kolları: Binkılıç, Gümüşpınar, Çiftlikköy, Başakköy) oluşmaktadır. 

-  Durusu Bölgesi; Dedepınar, Tayakadın, Bervana, Aynalı ve Yeniköy derelerini 

içerir.   

- Sarıyer Bölgesi Dereleri; Tatlısu, Kilyos, Uzunya, Marmancuk, Keten, 

Çürpüna, ve Garipçe derelerini kapsar. 

Güneye Akışlı Dereler; Silivri-Selimpaşa Bölgesi, Çatalca Bölgesi ve Hadımköy-

Başakşehir-Küçükçekmece Bölgesi derelerini kapsamaktadır.

- Silivri-Selimpaşa Bölgesi; Damlıca (Gümüşyaka), Ova (Çanta), Kula, 

Çamurlu, Fener, Boğluca Deresi ve kolları (Ağıl ve Kayalı Dereleri), Koyundere, 

Selimpaşa Deresi ve kolları ( Kömürlük, Kavaklı ve Aşağı dereleri) şeklinde 

sıralanmaktadır.

- Çatalca Bölgesi; Çakıl, İnceğiz Deresi ve kolları ( Karapınar, Karasu, Delice ve

Akalan deresi), Nakkaş Deresi ve kollarını (Değirmendere, Kestanelik ve Kızılcaali 

dereleri) içermektedir.

- Hadımköy-Başakşehir-Küçükçekmece Bölgesi; Sazlıdere ve kolları 

(Kazamtarla, Boyalık ve Baklalı dereleri), Eskinoz (Bahçeşehir), Hamamdere ve 

Ayamama Deresi’ nden oluşmaktadır. 

Yukarda sıralanan tüm dereler incelenmiş ve taşkın sınırları halihazır haritalar 

üzerine işlenmiştir. Taşkınların nedenleri, vadilerin eğimi, yamaçların duraylılığı, varsa 

selleşme sonrası heyelan-krip, kaya kayması-düşmesi görülen alanlar, dere 
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güzergâhında inşa edilen yapılar (sanat yapısı vs.), dere güzergahındaki kontrolsüz 

dolgular, derelerin son durumu incelenmiş ve rapor haline getirilmiştir. 

2. METEOROLOJİK VERİLER 

Marmara Bölgesi İklimi: Bölgede Marmara ve Batı Karadeniz iklimi etkindir. Bu 

ılıman iklim kuşağında yazları sıcak ve az yağışlı, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. 

Topoğrafik yapı ve bölgede bulunan göl ve barajlar mevcut iklimi etkilemektedir. Kıyıya 

paralel olarak ve kıyı boyunca uzanan dağlar Karadeniz’den gelen yağmur bulutlarının 

iç kesimlere doğru hareketini engellemektedir. Bu nedenle kıyı kesimler iç kesimlere 

oranla çok daha fazla yağış almaktadır. Bölgede yıllık yağış 500 mm ile 1000 mm 

arasında değişmektedir. Yıllık ortalama yağış 781 mm dir. Toplam yağışın yaklaşık 

%85’i Eylül-Mayıs ayları arasında düşmektedir. 

Bölgede ortalama sıcaklıklar 6.3o C ~ 13o C arasında değişmektedir. Hava 

sıcaklığının 0o C nin altına düştüğü süreler kısadır. Ocak ayı sıcaklık ortalaması 5.4o C, 

Ağustos ayı ortalaması 23.4o C olan İstanbul’da yıllık ortalama sıcaklık ise 14o C dir. 

Bölgede etkin rüzgâr Kuzey, Kuzeydoğu yönünden esmektedir. İstanbul için etkin 

rüzgar yönü Kuzey olmakla beraber, yıl içinde hava koşullarına ve mevsimlere bağlı 

olarak rüzgar yönünde değişiklikler olmaktadır. Kış aylarında kuzeydoğu, ilkbaharda 

Batı-Güneybatı, Nisan ve Mayıs aylarında Kuzeybatı ve Kuzey, Yaz aylarında Kuzey ve 

Kuzeybatı, Sonbaharda Güneybatı ve Kuzeybatı İstanbul’daki etkin rüzgar yönleridir. 

İstanbul'da genel olarak Akdeniz iklim koşulları etkisini yürütür. Bu iklim, kıyı 

bölgelerle iç kesimlerde biraz ayrılıklar gösterir. Bilindiği gibi, Akdeniz ikliminde yazlar 

sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. İstanbul iklimi, bir yandan Karadeniz'in bir 

yandan Balkanlar ve Anadolu kara ikliminin etkisiyle meydana gelmiş özel bir durum 

gösterir. Kışın sık sık Balkanlardan gelen soğuk dalgalar etkisini sürdürürken, bir ara 

Karadeniz'in çisentili, yağışlı üşüten az soğuk havaları başlar. Bir bakarsınız Akdeniz 

etkisinin ılık lodoslu havaları baharı getirir gibi olur. Bu değişik durum kış boyunca 

birbirini izler. Kandilli Rasathanesinin kaydettiği gözlemlere göre İstanbul'da yılın 

ortalama sıcaklığı 13,7 derece, ocak ayı ortalaması - 5 derece, temmuz ayı ortalaması, 

22,7 derecedir. 
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Yıllık yağış 789'mm. dir. Yağışların % 38' i kış % 18' i ilkbahar, % 13' ü yaz, % 31' 

sonbahar mevsimindedir. İstanbul İlinde Göztepe, Sarıyer, Kartal, Şile, Florya, Yeniköy, 

Kumköy hava gözlem istasyonlarında birbirinden az çok ayrı sonuçlar alınmaktadır.

İstanbul'un Anadolu yakası Rumeli yakasından biraz daha sıcaktır. Florya'da en 

yüksek sıcaklık 27 derece, Göztepe'de 31 derecedir. Yıllık sıcaklık ortalaması Florya'da 

13,6, Göztepe'de 13,9 derecedir.

İlimizde, yazın genel olarak poyraz, kışın karayel, yıldız karayel ve lodos eser. 

Kıble ve lodos yağış getirir. Lodos, Marmara'da, karayel ve yıldız karayel Karadeniz'de 

fırtına yapar.

Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu kara ikliminin tesiri altında bulunur. Kışın 

Akdeniz’den gelen ılık lodosları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk veya Karadeniz’den 

gelen yağışlı havalar tâkip eder. Yıllık ortalama sıcaklığı 13.5°C dir. Yıllık yağış miktarı 

ise 720-788 mm’dir. Yağışların % 40’ı kış, % 20’si ilkabahar aylarında olur. Yazın yağış, 

sonbaharın yarısı kadardır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve ılık 

geçer. Sıcaklık bir yıl boyunca -14°C ile +41,5°C arasında seyreder. Kar yağışlı gün 

sayısı normalde 10 günü geçmez.

İklim Hann ve Sorre tarafından “ dünya üzerindeki bir noktada atmosfer 

olaylarının ortalama durumu ” olarak tanımlanmaktadır. İnsanların ve diğer canlı 

varlıkların bir yerde yerleşmeleri ve yaşamlarını sürdürmeleri çok büyük ölçüde iklim 

faktörlerine bağlıdır. Bu nedenle bu çalışma, il sınırları içerisinde iklimsel özelliklerin

belirlenerek sağlıklı bir çevre oluşturulması, yerleşim alanlarının iklim parametrelerine 

uygun olarak inşa edilmesi ve iklimle ilgili olarak çalışanlara yardımcı bir kaynak olması 

amacıyla hazırlanmıştır. 

İstanbul İklimi: İstanbul ve çevresinin bulunduğu  saha Trakya ve Kocaeli diye 

bilinen platolardan oluşmaktadır. Bu platolar kuzey ve güneyden deniz ile çevrilidir. Bu 

platoyu İstanbul Boğazı ikiye ayırır.

İstanbul ve civarı ortak bir bölgesel iklim tipinin hakimiyeti altında olmamakla 

beraber gerçekte topoğrafya, yükselti, nispi konum, bakı ve bitki örtüsü gibi faktörlerin 

karakterindeki değişikliklerden dolayı bazı önemli farklarla birbirinden ayrılan belirgin 

iklim tipleri arz eder. İstanbul Boğazı ve çevresi genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi 

altındadır.
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Bu iklim kıyı bölgelerde iç kesimlerde biraz ayrılık gösterir. Bilindiği gibi 

Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. İstanbul iklimi;bir 

yandan Karadeniz’in , bir yandan Balkanlar ve Anadolu kara ikliminin etkisiyle 

meydana gelen özel bir durum gösterir. Kışın sık sık Balkanlardan gelen soğuk 

hava etkisini sürdürürken, bir ara Karadeniz’in çisentili, yağışlı üşüten az soğuk 

havaları başlar. Bir bakarsınız Akdeniz etkisinin ılık lodoslu havaları baharı getirir 

gibi olur. Bu değişik durum kış boyunca birbirini izler. 

Yazın yağış sonbaharın yarısı kadardır. Genel olarak yazlar sıcak, kışlar 

yağışlı  ve ılık geçer. Kar yağışlı gün sayısı 10 günü geçmez.

İstanbul’un farklı bölgelerini temsilen alınan istasyonların meteorolojik 

değerlerinin birbirleri ile karşılaştırması neticesinde genel olarak elde edilen bilgiler 

şunlardır.

Basınç ( Ortalama Aktüel Basınç ): İstanbul’daki İstasyonların uzun yıllar 

ortalama değerlerine göre ortalama basıncı 1010.0 mb. dır. İstanbul’u temsilen 

aldığımız Bahçeköy, Florya, Göztepe, Kartal, Kumköy, Sarıyer ve Şile 

istasyonlarımızda uzun yıllar extrem olarak en düşük basınç Bahçeköy 

istasyonumuzda ölçüldüğü tespit edilmiştir. Uzun yıllar ortalama değerlerine göre 

exterm yüksek basıncın Şile Meteoroloji istasyonunda ölçüldüğü görülmüştür.

Şunu söylemek gerekir ki;  İstanbul’da extrem değerler çok seyrek olarak 

görülmektedir. Fakat İstanbul’u etkileyen hava kütlelerine bağlı olarak basınç 

zaman zaman yükselip alçalmaktadır.

               Genellikle ortalama basıncın İstanbul’da en yüksek olduğu ay Ekim, en 

düşük olduğu ay ise temmuz ayıdır.

Sıcaklık: Oldukça geniş bir sahaya yayılmış olan İstanbul’da topografyadaki 

farklılık, deniz etkisi, şehirleşmenin dağınık ve yaygın olması, endüstriyel sahaların 

sıcaklık üzerine büyük etkisi olduğu bilinmektedir.

Genel olarak İstanbul’daki istasyonların sıcaklık ortalaması 13.8 C dır. 

İstasyonların ayrı ayrı ortalamalarına bakıldığında yukarıda belirttiğimiz özellikler 

dikkati çekmektedir. Aynı durum ortalama maksimum sıcaklıklarda da görülür. 

Genel olarak İstanbul’un maksimum sıcaklığı 45.2 C Şile istasyonunda 
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kaydedilmiş. Ortalama maksimum sıcaklıklar bakımından da istasyonlar arasındaki 

farklaşma Kartal ile Şile arasında görülmektedir. 

İstanbul’da gece ile gündüz sıcaklıklarının arasındaki farkın en fazla olduğu 

ay genel olarak Nisan ayıdır. Diğer aylarda gece ile gündüz arasındaki fark pek 

fazla değildir.

Bağıl Nem: İstanbul’un uzun yıllar değerlerine göre ortalama bağıl nem % 

76 dır. Ortalama bağıl nemin en yüksek olduğu yer Bahçeköy istasyonudur. Bağıl 

nemin en az olduğu yer ise Kartal istasyonudur. Çoğunlukla Kasım ve Aralık 

ayında bağıl nem yükselmeye başlar ve Ocak Şubat ayına kadar devam eder. , 

Genel olarak bağıl nem İstanbul’da kış mevsiminde yüksektir. Bu aylarda bağıl 

nemde düşme başlar ve minimum değere Temmuz ve Ağustos ayında ulaşır.

Bulutluluk: İstanbul’da genel olarak hava 5.5 oranında kapalı geçer, 

Karadeniz sahillerinden güneye doğru inildikçe bulutluluk oranı azalır. Bulutluluğun

en fazla olduğu aylar kış aylarıdır. En az olduğu ay ise yaz aylarıdır.

Yağış: İstanbul ilinde bulunan istasyonların vermiş olduğu ortalamalara 

göre yıllık yağış ortalaması 787 mm dir. İstanbul’da en düşük yağış alan istasyon 

Florya (641mm) olarak görülmektedir.  İstanbul’a düşen ortalama yıllık yağışın % 

35’i Kış mevsiminde,  %23’ü İlkbahar mevsiminde, % 14’ü yaz mevsiminde , %  

28’i Sonbahar mevsiminde meydana gelmiştir. 

İstanbul Karadeniz’in tesiri altında kaldığından birçok merkeze göre daha 

fazla yağış aldığı görülmektedir. İstanbul’un yağış miktarının fazla olmasının bir 

sebebi de sahillerde hava kütleleriyle deniz arasındaki bağlantıdır. Bu sahillerde 

yaz aylarında genelde denizin sıcaklığı ile hava kütlelerinin sıcaklığı hemen hemen 

aynıdır. Ancak bazı aylarda  (Temmuz-Ağustos) hava sıcaklığı denizin 

sıcaklığından daha yüksek olmaktadır. Sonbahar ve kış aylarında denizin sıcaklığı 

havadan daha yüksektir. Havaların soğumasıyla Ocak ve Şubat aylarında suların 

havadan daha sıcak olması yağış karekteri üzerine tesir etmektedir ve kış 

aylarında yağışların yükselmesine yardımcı olmaktadır. Kar yağışlı gün sayısı 10 

günü geçmez.
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Rüzgar: İstanbul’un hakim rüzgarı kuzeydoğu ( poyraz ) dır. Uzun yıllar 

ortalama rüzgar hızı 3.2 m/sec dir. Rüzgar hızı Karadeniz kıyılarından güneye 

inildikçe azalır. İstanbul ilinde ölçülen en kuvvetli rüzgar 42.4 m/sec olarak Şile 

istasyonunda kaydedilmiştir. Yazın genel olarak poyraz, kışın karayel, yıldız ve 

lodos eser. Kıble ve lodos yağış getirir. Lodos Marmara’da, karayel ve yıldız 

Karadeniz’de fırtına yapar.

Sis: İstanbul bir liman şehri olması dolayısıyla sis oldukça önemli bir 

konudur. Çoğunlukla alçak yerlerde ve deniz üzerinde sabah erken saatlerde 

başlayan sis öğle saatlerine doğru sıcaklığın yükselmesi ile sona erer.  İstanbul’da 

sisin en fazla olduğu aylar Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Sisin en az görüldüğü 

aylar ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır.

3. GENEL SELLENME ŞEKİLLERİ VE SELLENME SEBEPLERİ

Sellenmeyi oluşturan sebepler; aşırı yağış, yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı, 

iklim özellikleri, bitki örtüsünün durumu ve bunun yok edilmesi, insan eliyle inşa 

edilen kaçak ve yanlış yapılaşmalar, insanların bilgi, tecrübe, afete hazırlık durumu 

ve ülke olarak teknolojik gelişmişlik düzeyi olarak sıralanabilir.
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Ülkemizde meydana gelen taşkınlar (sellenme) oluştuğu yerleri bakımından 

genel olarak dört (4) bölüm altında toplanır.

-Dere taşkınları; Derelerin su seviyeleri yağışlı mevsimlerde, fırtınalı aşırı 

yağmurlarda hızla yükselebilir ve ani taşkınlar meydana gelebilir. Bir yerdeki taşkın 

şartlarını tespit etmek ile oraya taşkın dalgasının ulaşması arasında çok az bir 

zaman vardır. Mal ve can güvenliğinin sağlanması için süratli tedbirlerin alınması 

gerekir.  

-Dağlık alan taşkınları; Şiddetli yağışlı fırtınalar kuru dereleri veya küçük 

çayları, gürül gürül akan tehlikeli taşkın sularına dönüştürebilir. Bu durumda dağlık 

alanlarda ve yakın kesimlerde ani taşkınlar meydana gelebilir. 

-Şehir taşkınları; şehir içindeki her türlü düz-yayvan dere güzergâhlarında

meydana gelebilir. Özellikle binalar, yollar, otoparklar uygun olmayan güzergâhlara

inşa edilmesi ve bitki örtüsünün de yok edilmesi ile bu alanlarda yağışın toprağa 

sızması önlenmiştir. Bu sebeple ani taşkınlar sık sık meydana gelebilir. 

Şehirleşme, yüzeysel akışı doğal zeminlere göre 2-6 kat daha artırır. Caddeler 

nehirlere dönüşebilir ve binaların bodrum katları da sel suları ile dolabilir.  

-Kıyı taşkınları; Denizin kabarması, fırtınalar ile kıyı boyunca sahillerde 

önemli taşkınlar yaşanabilir. Benzer şekilde göl ve baraj kenarlarında da meydana 

gelebilir. 08-09-2009 tarihinde yaşanan taşkınların oluşmasında özellikle Çatalca, 

Kabakça, İhsaniye Köyü civarlarında jeolojik birimlerin dayanımı ve buna bağlı 

oluşan morfolojik yapı etkili olmuştur. İstanbul Avrupa Yakası’ nın kuzey 

bölgelerinde Jeolojik süreçte dayanımı yüksek litolojilerden oluşan kaya 

ortamlarında oldukça dik ve derin vadiler gelişmiştir. Yağışlar, bu kesimlerde 

yüksek hızlı akışlara dönüşmüş ve güneydeki düşük eğimli alanlara ani ve çok 

miktarda su gelerek tüm derelerin taşkın ovaları su altında kalmıştır.    

4. İNCELENEN SELLENME BÖLGELERİ ve TESPİTLER

İstanbul Avrupa yakası dereleri akış yönlerine göre iki ana başlık altında 

değerlendirilmiştir. Binkılıç bölgesinden Tekirdağ il sınırına giren, Karadeniz yada 
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Durusu Barajı’ na (Terkoz) dökülen dereler, kuzeye akışlı dereler olarak 

tanımlanmıştır. Marmara denizi, Büyükçekmece, Küçükçekmece yada Sazlıdere 

Barajı’ na dökülen dereler ise Güneye akışlı dereler olarak adlandırılmıştır. Daha

sonra bu dereler temsili bölge adları altında batıdan doğuya doğru sırasıyla 

incelenmiştir.  

4.1. KUZEYE AKIŞLI DERELER

Kuzey Çatalca Bölgesi, Durusu Bölgesi ve Sarıyer Bölgesi derelerini 

kapsamaktadır.

4.1.1. KUZEY ÇATALCA BÖLGESİ

Kuzey Çatalca Bölgesi kapsamında sırasıyla Çayır, Ambar, 

Karacaköyderesi ve kolları ( Binkılıç, Gümüşpınar, Çiftlikköy ve Başakköy Deresi )

4.1.1.1. ÇAYIR DERESİ

Çayırdere köyü yerleşim alanı güneyinde doğu-batı istikametinde akan dere 

de yer yer taşkınların olduğu gözlenmiştir. Sel sularının bazı menfezlerin 

üzerinden aktığı, güzergâhındaki tarla-bahçe ve ağılları bastığı tespit edilmiştir. 

Mevcut yapıların dereden uzak ve daha yüksek kotta yapılmasından dolayı selden 

etkilenmediği belirlenmiştir. 

4.1.1.2. AMBAR DERESİ

Hallaçlı köyünün batısında kuzeybatı-güneydoğu istikametinde akan, 

yayvan ve menderesli Ambarlı deresinde sellenmeye bağlı taşkınlar 

gözlenmemiştir. Dere güzergâhındaki menfezler selden zarar görmemiştir.

4.1.1.3. KARACAKÖY DERESİ

Karacaköy Deresi, Binkılıç, Mandıra, Gümüşpınar, Çiftlikköy ve Başakköy 

deresi olmak üzere 5 ana koldan beslenir. Karacaköy’ ün güney ve batısındaki 

geniş alanları kaplayan taşkın ovasında pirinç üretimi yapılmaktadır.
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Karamandere köyü girişinde yer alan köprüde hasar oluşmuş ve köprü 

yakınında yer alan 7-8 köy evini su basmıştır. 

4.1.1.3.1. BİNKILIÇ DERESİ

Yerleşim alanlarının kuzeyinden çıkıp batıya yönelen Binkılıç deresi, güney 

istikametinde bir yay çizerek Karaman Dereye dökülmektedir. Yağışlarda dere 

güzergahında su yatağını doldurmuş, köprü-menfezleri aşmamış ve çevresindeki 

yerleşim alanlarında sellenmeye bağlı taşkınların oluşmadığı gözlenmiştir. Yayvan 

alanlarda ise tarla-bahçe ve yakınındaki ağıllarda sellenmeye bağlı taşkınlar 

gözlenmiştir.  

4.1.1.3.2. MANDIRA DERESİ

Danamandıra’nın güneyinde kuzeydoğu-güneybatı istikametinde akan 

mandıra deresi, son yağışlarda yatağı dolmasına rağmen çevresinde taşkın-

sellenme meydana gelmediği gözlenmiştir. Köprü-menfezlere zarar vermeyen sel 

suları yayvan vadilerde tarla-bahçelere küçük ölçekte zarar vermiştir.

4.1.1.3.3. GÜMÜŞPINAR DERESİ

Gümüşpınar deresi yatağı tamamen dolmuş ancak yatak yakınlarında 

yerleşim olmadığı için çevrede bir zarar oluşmamıştır. 

4.1.1.3.4. ÇİFTLİKKÖY DERESİ

Çiftlikköy Deresinde, Kalfaköy-Çiftlikköy karayolundaki köprü yıkılmış,

Batıdaki yamaçlardan tali su getirimi dışında önemli bir hasar gelişmemiştir.
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4.1.1.3.5. BAŞAKKÖY DERESİ 

Başakköy-Karacaköy Karayolundaki Köprü sağlam olmasına rağmen, iki 

ucundaki dolgu alanı sel suları vasıtasıyla aşınmış ve ulaşıma kapanmıştır. Bu 

kesimde vadi kuzeye akmakta olup önemli bir sellenme görülmemiş ancak bazı 

tarım alanları etkilenmiştir. 

4.1.2. DURUSU BÖLGESİ

Durusu yerleşim alanının batı-kuzeybatısında yer alan Terkos Gölü bölgenin 

su toplama havzasıdır. Çevredeki bütün dereler birleşerek Terkos’a dökülmektedir. 

Durusu’ nun güneyinde ki ana vadide toplanarak Terkos barajına akan derelerin 

boşalma alanında İSKİ tarafından Terkos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri 

bulunmaktadır. Tesisler ana vadiyi kapatacak biçimde dere kotu altında olması, yol 

üzerindeki menfezlerin de dar ve yetersiz inşa edilmesiyle derelerin Terkos’a 

akmasını engellediğinden derelerde taşkın oluşmuştur. Sel suları ana yolu 

(Durusu-Karaburun Yolu), tesislere yakın evleri basmıştır. Ayrıca Durusu 

merkezinde, Türk Telekom binası önünden geçerek, Terkos’a dökülen küçük dere 

(isimsiz) taşmış ve yakınındaki evler sel suları altında kalmıştır. Bu alanda ki 

taşkınlığın sebebi; derenin Terkos’a boşaldığı yol üzerindeki menfezin dar, küçük 

ve yetersiz yapılmasıdır. 

4.1.2.1. DEDEPINAR DERESİ

Güneybatı-kuzeydoğu uzantılıdır. Terkos’ a dökülen Ana dereyle birleştiği 

yere yakın (yaklaşık 1000m) alanlarda sellenmeye bağlı taşkınlar meydana gelmiş 

ve dereye yakın 2 ev ile ağıllar sular altında kalmıştır.
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4.1.2.2. TAYAKADIN DERESİ

Yaklaşık güney-kuzey doğrultusunda akıntılı olup ana vadide diğer iki 

dereyle birleşerek Terkos’a akmaktadır. ana vadi ile birleştiği kesimlerde taşkınlar 

meydana geldiği gözlenmiştir. Yakınındaki bir çiftlik ile sera-tarla-bahçe ve ağıllar 

sel suları altında zarar görmüştür.    

4.1.2.3. BERVANA DERESİ

Ana dereye akan tali derelerden olup, Aynalı dere ile birleştiği noktadan 

itibaren sellenme başlamış ve çevresindeki tarla-bahçe ve ağılları su basmıştır. 

Orman içerisinde terk edilmiş (metruk) bazı evlerde sel sularından etkilenmiştir.

4.1.2.4. AYNALI DERESİ

Güneydoğu-kuzeybatı akıntılı olan Aynalı dere, Bervana Deresi ile birleşip 

Terkos’a akmaktadır. Derede ciddi bir sellenme gözlenmemiştir. Ana dereyi 

besleyen ilk tali dere olduğundan bünyesinde fazla su toplamadığı bu sebepten de 

taşkın oluşturmadığı gözlenmiştir.

4.1.2.5. YENİKÖY DERESİ

Yeniköy’ün güneyinde yaklaşık doğu-batı uzantılı olan Yeniköy deresi, 

Terkos gölüne akmaktadır. Dere güzergâhı üzerinde yer yer düzensiz dolgular, 

yapılmıştır. Dere son yağışlarda taşmış, çevresindeki tarla-bahçe ile az sayıdaki 

ahırlar sel suları altında kalmıştır.

Köyün kuzey ve batısında son yağışlardan sonra heyelan-klip türü kitle 

hareketleri gelişmiştir. Yeniköy İlk Öğretim Okulunun çevresinde ki heyelanlar en 

belirginleridir.

4.1.3. SARIYER BÖLGESİ

Sarıyer bölgesi; Tatlısu, Kilyos, Uzunya, Marmancuk, keten, Çürpüna, ve 

Garipçe derelerini kapsamaktadır.
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4.1.3.1. TATLISU DERESİ

Derenin denize yaklaşımının yaklaşık 1000m lik kısmında gelişigüzel dolgu 

yapılarak dere yatağı daraltılmış, tabanı yükseltilmiştir.  Dere güzergahında 

bulunan kaçak ahşap evler sellenmeye maruz kalarak tamamen sular altında 

kalmıştır. Sinpaş evlerinin bulunduğu ve tatlı su deresine akan tali dere 

güzergâhında, konutları inşa eden ilgili firma tarafından dere daraltılarak küçük 

borularla yer altına alınmış ve dere güzergahı doldurularak yol yapılmıştır. Yağışlar 

sırasında borulara sığmayan yağmur suları taşarak yolu ve civarındaki evleri 

basmıştır.

4.1.3.2. KİLYOS DERESİ

Derenin genel konumu kuzeydoğu-güneybatı olup, Kara Deniz’e 

akmaktadır. Derenin güneyindeki Kilyos mezarlığının karşısında kalan dere 

yatağının kenarı boyunca ve yer yer de iç kısmına kontrolsüz yapay dolgu 

yapılmıştır. Bu dolgular dere akışını zorlaştırdığından su birikimi oluşmuş ve 

çevredeki bahçe ile tarlalar su altında kalmıştır. Çay bahçesinin yakınında bulunan 

menfezi aşan sular civarda park edilmiş araçları da sürükleyerek hurda yığını 

haline getirmiştir. 

Çay bahçesinin yaklaşık 1.5 km kuzeyinde yer alan konutlar dere yatağında

kaldığından akış yönü değişmiş ve yer yer de yatak daralmıştır. 

Kilyos yerleşkesinde bulunan PTT binasının önünde yer alan eski eser 

köprünün su geçiş açıklıkları yeterli olduğundan her hangi bir taşkın olayı 

gerçekleşmemiştir. Köprüden yaklaşık 100 m. kuzeyindeki top sahasının 

bulunduğu alanda ise yatak kenarı boyunca yapılan düzensiz dolgular, dere akışını 
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oldukça zayıflatmış ve su akışı yerleşim alanları üzerine yönelmiştir. Bu olayın 

gerçekleşmesi sonucu dere sokağı tamamen su altında kalmıştır.   

Kilyos deresi güzergahı boyunca yer yer dolgular yapılmış ve gelişigüzel 

yetişen bitkilerle (çalı, ağaç vb.) yatak daralmıştır. Bunlar da yine taşkınlara 

sebebiyet vermiş çevredeki konutları su basmıştır.    

Derenin denizle buluştuğu noktadan 500-600m geride yer alan, yüksekliği 1-

2 m. yi geçmeyen menfezin, çeşitli malzemelerle doldurulması ve daraltılması 

sonucu Dere Sokağının bu uzantısındaki evler su altında kalmıştır. 
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Üstteki resimde dere güzergâhının son 100 m. lik kısmı görülmektedir. 

Derenin diğer birçok noktasında taşkınlar gerçekleşirken burada dere yatağının 

nispeten temiz ve düzenli oluşu nedeniyle akış sorunsuz olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan Kilyos deresine akan tali derelerde ciddi problemler 

gözlenmemiştir.

4.1.3.3. UZUNYA DERESİ (DEMİRCİKÖY DERESİ)

Uzunya deresinde yerleşimi etkileyen sellenme gözlenmemiştir. Fakat bu 

kesimdeki sanat yapılarında da sorun olup sel suları menfezi aşarak üzerinden 

akmıştır.
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4.1.3.4. MARMANCUK DERESİ

Bulunduğu koya adını veren Marmancuk deresi, güneybatı-kuzeydoğu 

uzanımlıdır. Kara Deniz’e dökülen derenin bulunduğu koya ilgili şahıslar tarafından 

turistik amaçlı yapılan tesisler (Goden Beach Clup) dere güzergahını daraltmıştır. 

Son yağışlarda dere yükselerek tesislerin girişinde yer alan ahşap kulübeyi 20-

30cm seviyelerinde etkilemiştir. Ayrıca derenin 10m kadar yakınına inşa edilen 

diğer bir prefabrik barakaya da tali dereden gelen yağmur suları zara vermiştir.

4.1.3.5. KETEN DERESİ

Güney-kuzey akıntılı olan Keten dersinin bulunduğu vadiye ilgilileri 

tarafından villaların yapıldığı gözlenmiştir. Dere üzerine değişik büyüklüklerde 

havuzlar inşa edilmiş, yer yer kontrolsüz dolgular da yapılmasına rağmen, son 

yağışlarda dere yatağı dolmuş ve yakınındaki bina-tesislere ciddi manada zarar 

vermemiştir.

4.1.3.6. ÇÜRPÜNA DERESİ

Rumeli Feneri yerleşkesinin içinden geçen dere kısmen taşmış fakat 

etrafında ve yakınında herhangi bir yapı bulunmadığından yalnızca tarım 

alanlarına zarar vermiştir. 

4.1.3.7. GARİPÇE DERESİ

Garipçe Köyü Deresi güzergah boyunca yer yer yatak kenarları doldurulmuş 

ve yatak içi bakımsızlıktan çeşitli bitkiler gelişmiştir. Dolaysıyla Yatak daralmıştır. 

Köyün içinde dere maksimum 1.5X1.5m ölçüleriyle basit kanal sistemi ile yeraltına 

alınmıştır. Son yağan yağmurlar boruya sığmayarak taşmış ve dereye yakın bütün

evleri su basmıştır.

4.2.GÜNEYE AKIŞLI DERELER

Silivri-selimpaşa, Çatalca ve Hadımköy-Başakşehir-Küçükçekmece bölgesi 

derelerini kapsar.
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4.2.1. SİLİVRİ-SELİMPAŞA BÖLGESİ

Damlıca (Gümüşyaka), Ova (Çanta), Kula, Çamurlu, Fener, Boğluca deresi 

ve kolları (Ağıl ve Kayalı deresi) Koyundere, Selimpaşa deresi ve kolları 

(Kömürlük, Kavaklı, ve Aşağı deresi) şeklinde sıralanır.

Silivri ilçesi merkezine doğru akış gösteren başlıca iki geniş vadi

bulunmaktadır. Bu vadilerden birinde Boğluca deresi, diğerinde ise Fener deresi 

(sülüklü dere) bulunmaktadır. Fener deresinin yaklaşık 11.0 km. basında yine 

yaklaşık kuzey-güney uzantılı Çamurlu Deresi yer alır. Alan içinde yer alan diğer 

bir dere ise TEM otoyolu ile E-5 karayolunun birleştiği yerden geçen Kuzeydoğu-

güneybatı uzanımlı Kula Deresidir. Kula dersinin 1-2 km. batısından yaklaşık 

kuzey-güney doğrultulu Ova Deresi geçer. Son olarak Gümüşyaka civarında yine 

kuzey-güney uzanımlı Damlıca Deresi yer almaktadır.  

  

4.2.1.1. DAMLICA (GÜMÜŞYAKA) DERESİ

Eski çanta köyü batısından itibaren güneye doğru akışa geçen Damlıca 

deresi 8.5 km. uzunluğundadır. D100 karayolunu köprü ile geçen dere  

Gümüşyaka civarında  D110  karayolunu köprü ve menfezlerle  geçerek   Marmara   

denizine  ulaşmaktadır. D110  karayolunun yol  seviyesi   yükselmesinden  dolayı  

yolun  kuzeyinde  kalan  yerleşim   yerleri  alçak kotlarda olması nedeniyle su 

baskın riski taşımaktadır. Yolun kuzey kesiminde, karayolunun baraj 

oluşturmasından dolayı yer yer su seviyesinde yükselmeler ve göllenmeler 

oluşmuştur. Bu sellenmelerin sebebi karayolunun altından geçen menfezlerin 

yetersiz ve az olmasıdır. Karayolundan sahile kadar olan kesimde ise sahilin 

tamamen yerleşimle dolu olması dere yataklarının yok olmasına sebep olmuştur, 

mevcut dere yolları ise yetersiz ve kapatılmıştır. Sellenme suları ise bahçelerden 

ve boşluk bulduğu noktalardan gelişigüzel Marmara denizine akmaktadır.
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SİLİVRİ 
BÖLGESİ
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SELİMPAŞA 
BÖLGESİ
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4.2.1.2. OVA (ÇANTA) DERESİ

Bu dere kuzey güney istikametli akmakta olup,  Büyükçavuşlu-Beyciler köyleri 

civarındaki su bölüm çizgisinden itibaren güneye doğru yan kollarıyla birlikte  

akışa geçen  ova   deresi  yaklaşık    22 km. uzunluğundadır. Ova deresi Kınalı 

köprü mevkiinde D100 ve D110 karayollarını köprülerle geçerek Marmara  

denizine boşalmaktadır. Karayollarındaki köprüler dere sularının geçişi için 

yetersiz kalarak vadi tabanındaki  yerleşimlerin  su altında  kalmasına neden 

olmaktadır. Ova deresi alüvyonu ile kula deresi alüvyonunun birleştiği ve 

alüvyonun genişlediği noktadan itibaren fabrikalar yoğun olarak gözlemlenmiştir.  

Ova deresinin karayollarının güneyindeki Marmara denizine kadar olan

kesimindeki dere kenarları yazlık konutlarla doldurulmuştur. Bu sel felaketinde sel   

baskınına uğramayan  bu alanlar 16kasım 2007sel felaketinde tümü sular altında  

kalmıştır. Bu alanların potansiyel sel tehlikesi altında oldukları aşikardır.

                          Ova  Deresinin   D100 karayolu ‘nu geçiş  köprüsü 

Ova deresinin yatağının yeterince geniş olmaması ve bahsi geçen 

fabrikaların dere aksına çok yakın noktalarda olması ve derenin bu noktalarda 

daralmasından dolayı taşkınlar vuku bulmuştur. Bahsi geçen alanda fabrikaların 

yoğun olması ve dere yatağı alüvyonunda bulunmasından dolayı dere yatağının 

taşarak çevresinin sel suları altında kalmasına neden olmuştur. Ayrıca E-5 
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karayoluna kadar derenin islahının olmaması, genişliğinin yeterli olmaması ve 

menfezlerinin çok küçük olması taşkınların belli başlı sebeplerini oluşturmuştur. E-

5 karayolunun altından itibaren ise yazlık yerleşim alanlarının düşük kotlarda 

olduğu ve denize ulaşan menfezlerin tamamının yetersiz olması dere yatağının 

mansap noktasına akışı sırasında taşkınlar ile yerleşimi bastığı gözlemlenmiştir.

4.2.1.3. KULA DERESİ

Sinekli–Kurfallı köyleri civarındaki su bölüm çizgisinden itibaren güneye doğru

yan kollarıyla birlikte akışa geçen Kula deresi 25km.uzunluğundadır. Kınalı köprü 

mevkiinden denize dökülmektedir. Kınalı köprü civarında vadi tabanı üzerinden 

akışa geçmektedir. Vadi tabalarındaki dere kenarlarında fabrika ve yazlık konutlar 

mevcuttur. Kuzeydoğu – Güneybatı istikametli olup menderesli bir yapı 

göstermektedir. Derenin akış gösterdiği hattın büyük bir kısmı geniş bir alüvyon 

içerisinde bulunmaktadır. Bu alüvyon daha da aşağıya doğru ova deresi alüvyonu 

ile birleşerek çok geniş bir alüvyon alanı oluşturmaktadır. Son yağışta taşkınlara 

sebep olan kesim fabrika alanlarından itibaren başlamıştır.

Kınalı köprü mevki vadi tabanındaki fabrikalar Kula deresinin D100 karayolunu geçiş köprüsü

                                                               

Kula  deresinin çevresi  karayollarının  güneyinden  Marmara  denizine  kadar 

olan  kesimde yazlık konutlarla, kuzey kesimi yazlık konutlar  ve fabrikalarla  

doldurulmuştur.

Kotan mermer fabrikasından itibaren dere taşkın tehlikesi göstermeye 

başlamıştır. Bu noktadan itibaren derenin islahı olmadığı ve sonrasında dere 

yatağı üzerine yapılmış olan köprülerin bitiminde hemen gözlemlenen fabrikalar ile 
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dere taşkın alanı daraltılmıştır. Dere üzerindeki köprüler ve menfezlerin yetersiz 

olması, dere yataklarının zaman zaman dolgularla daraltılması, karayolunun 

menfezlerinin yetersiz olması neticesinde  drenin mansap noktasına rahatça 

ulaşmasına engel olmaktadır. E-5 karayolu alt kesiminde ise yerleşim alanının 

düşük kotta olmasından dolayı sellenmelere maruz kaldığı gözlemlenmiştir. Bu 

dere Semizkum mevkiinden Marmara denizine dökülmektedir.

4.2.1.4. ÇAMURLU DERESİ

Çamurlu deresi kuzeyden güney’e doğru akış göstermektedir. 6km  

uzunluğundadır. K.Kılıçlı-Alipaşa köyleri cıvarındaki su bölüm  çizgisinden  itibaren  

güneye doğru  yan kollarıyla  birlikte  akışa geçen  dere  E-5 karayolunu dar bir    

köprü ile  geçerek  karayolu   altındaki yetersiz bir menfezden  geçerek   yazlık  

site sokaklarını dere yatagı şeklinde  kullanarak  denize  ulaşmaktadır. Bu esnada 

konutların alt katları çamurlu sel sularıyla kaplanmıştır. Akışın dereye dönüştüğü 

nokta Kuzeyindeki E-6 yolunun altından Pekmez akça deresi işle başlamaktadır, 

daha sonra Hünkarpınarı deresi adını alarak güneye doğru akış göstermiştir. Vadi 

içinde çatallanma ile birleşerek adını çamurlu deresi olarak almaktadır. Dere 

yüksek eğimli noktadan aşağı doğru akış yaparak E-5 yoluna kadar düz bir şekilde 

ilerlemektedir. E-5 yolunun altından itibaren ise dere alüvyonu genişleyerek 

yerleşim sınırlarına düzensiz akmaktadır. Aşagıdaki fotoğraflarda Çamurlu 

deresinin  Altıorak sitesine  giriş menfezi ve çıkış kanalı  görülmektedir.
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Çamurlu derenin  altı orak sitesine yetersiz giriş menfezi ve çok yetersiz çıkış  

kanalı

4.2.1.5. FENER DERESİ

Fener  deresi,Gazitepe-Kurfallı köyü  yolu  cıvarı su bölüm  çizgisinden 

itibaren  yan kollarıyla  birlikte    güneye dogru  akış göstermekte olup uzunluğu 

yaklaşık  11km  genişliği ise  3-4km olup, oldukça geniş bir drenaj  alanından 

beslenmektedir. Fener deresinin Silivri –Alipaşa  yolunu  kestiği   yerden itibaren 

dere  yatagının güneye  doğru D-100   karayoluna kadar dere  yatagı  iyileştirilmiş

ve dere genişletilmiştir. Son  sellenmede dereye yakın kesimlerde dere 

kenarlarında  göllenmeler gözlenmiştir. . E-5 karayolunu köprü ile geçerek  

Mimarsinan köprüsü  altından   geçerek  denize  ulaşmaktadır. Yapılan 

gözlemlerde 8-9 eylül2009 tarihli yağışlarda derenin taşkın oluşturmadığı ancak 

tamamen su ile  dolduğu 16.11.2007  tarihindeki   sellenmede  dere kenarındaki  

buzdolabı  fabrikasının  sel  suları  altında  kalmış olması potansiyel taşkın 

oluşturma riskininin olduğunu  göstermektedir. Fener deresinin Silivri –Alipaşa  

yolunu  kestiği   yerden itibaren  mansap noktasına kadar olan kesimlerinde 

Venedik evleri ,gökkuşağı marketin  bulunduğu  mahalle  ve cıvarları  sel  suları 

altında  kalmıştır.

4.2.1.6. BOĞLUCA DERESİ ve KOLLARI

Gazitepe –Kurfallı köyü yolu  civarı   su bölüm çizgisinden itibaren   güneybatı 

istikametinde    yan  kollarıyla  birlikte  akışa  geçen  boğluca deresi    yaklaşık  
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10km uzunluğundadır. Sel  suları ,Silivri kuzeyi futbol sahasından,Belediye  toplu 

konutları ortasından,Hasan  -Sabriye  Gümüş Anadolu Lisesinin yanından   

geçerek, Belediye  toplu konutları ,Şerife bal döktü sağlık ocağı yanı ,devlet 

hastanesinden  sonra  D100  karayolunu köprü ile geçerek . Marmara denizine 

dökülmektedir, Sel  suları Kiptaş 1.etap konutlarnın dogu yönlü 1.sıra  blokları, 

saraybosna  caddesinin yaklaşık100-125m. batısına kadar yükselmiştir boğluca 

deresi  güzergahındaki tüm  alanlar sel suları altında kalmıştır.

Sel  suları ; Dere  D100 karayolunu iki  gözlü köprü ile geçmektedir   denize 

doğru dere yatağı  üzerinde eski tarihi eser olan beş   gözlü Mimar Sinan  köprüsü

bulunmaktadır  

Yapılan gözlemlerde su akış güzergahındaki Mimarsinan köprüsünün 

sadece iki gözünün açık olduğu diger  üç  gözün çarpık  yapılaşmalarla kapatıldığı 

bu nedenle sel  suları  denize ulaşmada akış güzergahındaki   dere  yatağına  

paralel   sokakları kullanmıştır. Dere yatağındaki sel sularının sokaklara taşması 

sonucu, yerleşim yerleri sel suları altında kalmış araçlar sel sularında

sürüklenmiştir. Yağış miktarı maksimum metrekarede 235 kg’a kadar yükselmiştir,

sel suları su bölüm çizgisine yakın olan kesimlerinden güneye doğru  selli akış  

şeklinde başlayarak   devam etmiş, Silivri şehir merkezinde sel suları   dere 

yatağından 2m. yukarıya yükselmiştir. Dere akış istikameti kuzeyden güneye 

doğru incelendiğinde, tüm  yerleşim  alanlarının  dere kenarındaki  vadi  tabanları   
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üzerinde  olduğu  görülmüştür.Bu tür alanların konunun uzmanlarınca öncelikli  

olarak  reakreasyon  alanları olarak  değerlendirilmesi  önerilmektedir. 
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4.2.1.6.1. AĞIL DERESİ

Kayalı Deresinin küçük bir bir kolu olan Ağıl Deresi Bir yerleşim alanından 

geçerken künklerle yer altına alınmıştır. Bu kesimde künklerin çapı yeterli gelmeyip 

civardaki evleri su basmıştır. Aşağıda derenin künklere girişi ve çıkışı 

görülmektedir. Künklerin içi selden sonra künklerin tamamına yakını alüvyonal 

malmzeme ile dolduğu görülmüştür. Evlerin duvarlarındaki su izleri 1.0 m olarak 

ölçülmüştür. 

4.2.1.6.2. KAYALI DERESİ

Kayalı Deresi Kavaklı’ nın yaklaşık 3.5 Km kuzeybatısından doğmaktadır. 

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda Marmara Denizine doğru ilerlerken yaklaşık 6.0 

Km sonra Boğluca Deresi adını almaktadır ve Silivri merkezinden denize 

dökülmektedir.

Geniş bir taşkın ovasına sahip derenin yatak kenarlarında yer yer kontrolsüz 

yapay dolgular bulunmaktadır. Taşkın ovası içine yapılmış yapıları su basmış ve 

çeşitli hasarlar oluşmuştur. Aşiyan sitesi zemin katları, Kiptaş Çarşısı zemin katları, 

Devlet hastanesi bodrum ve zemin katları, Kipa çarşısı zemin katlarını, Turgut 

Gazi ve Nurullah Baldöktü İlköğretim Okullarının zemin katları su altında kalmıştır. 



Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
……………………………………………………………………………………………....

                         

32

4.2.1.7. KOYUNDERE

Koyundere, Silivri-Alibey Mahallesi nin yaklaşık 1.5 Km kuzeyinden iki küçük 

koldan beslenir ve küzey-güney doğrultuda ilerleyerek Silivri doğusundan Marmara 

Denizine ulaşır. 

Silivri Kavaklı kavşağının yaklaşık 500 m doğusunda dere yatağının  E-5 

karayolunu geçtiği alanda su taşkınları olmuştur. E-5 karayolu su akışı önünde bir 

set oluşturmuş ve su yükselerek karayolu üzerinden aşmıştır. Burada dere 

yatağının, E-5 karayolu geçişi bir menfezle sağlanmıştır. Dere akışı, menfezden 

sonra yerleşim alanı alından künkle geçilmiş ve en son olarak ta deniz 

yaklaşımında açıktan bir kanal şeklinde denize ulaştırılmıştır. Bu sistemin 

çalışmaması nedeniyle bu yerleşim alanı tamamen su baskınına maruz kalmıştır. 

Bu alanda zemin katlar yaklaşık 1.0 m su altında kalmış ve ciddi maddi hasarlar 

oluşmuştur.
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4.2.1.8. SELİMPAŞA DERESİ ve KOLLARI

Selimpaşa deresi diye adlandırılan derenin Batıdan doğuya doğru sırasıyla; 

Kömürlük, Kavaklı ve aşağı deresi şeklinde kolları bulunmaktadır.  Genel olarak 

küzey-güney uzanımlı olan bu dereler Silivri-Selimpaşa arasında kalan bölgeden 

Marmara Denizine dökülmektedir.  

4.2.1.8.1. KAVAKLI DERESİ

Kavaklı merkezinin yaklaşık 1.0 Km kuzeybatısından doğan dere, Kuzey-

güney doğrultusunda bir süre ilerdikten sonra Kömürlük Deresi ile birleşir ve 

Selimpaşa’ dan denize dökülür. 
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Kuzeyde Kavaklı Deresi’ nin Atatürk caddesi geçişi bir menfezle sağlanmıştır. 

menfez açıklığı yeterli gelmediğinden göllenme oluşmuş ve menfez yapısı ile 

çevresi hasar görmüştür. 

Kavaklı yerleşkesinin yaklaşık 2.0 Km güneyinde derenin yatak kenarlarına 

yapılmış kontrolsüz dolgular hem yatağı daraltmış hem de sel suyunu plansız bir 

şekilde belirli bir tarafa yönlendirmiştir. 

Kavaklı yerleşkesinin yakın güney kesimlerinde dere kenarına dolgu 

yapılmış ve üzerinden yol geçirilmiştir. Sellenmede dolguyla beraber yolda önemli 

deformasyonlar oluşmuş yer yer kaymalar gelişmiştir. 
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4.2.1.8.2. KÖMÜRLÜK DERESİ

Kavaklı Mahallesi’ nin hemen kuzeyinden doğan dere, E-5 Karayolu’ na 

varmadan önce Kavaklı Deresi ile birleşerek birlikte Selimpaşa’ dan denize 

dökülür.   

Kavaklı’ nın kuzey yerleşiminde menfezle yeraltına alınmış dere yatağı 

yaklaşık 200 m kadar kavaklı yerleşiminin güney ucundan yüzeye çıkmaktadır. Bu 

kesimde sellenme oluşmuş birkaç evin zemin katını su basmıştır. Daha güneyde 

tarım alanları içinde birkaç noktada yatak içinde ve kenarlarında yapılmış dolguları 

yatağı daraltmıştır. Diğer taraftan yatak bazen son derece yetersiz menfez yada 

künk geçişleri şeklinde devam etmektedir. Bu gibi alanlarda yine sellenmeler 

oluşmuştur. 

Köürlük Deresinin batı sırtlarında yer alan bir çiftlikteki çalışanlardan alınan bilgiler 

yağış ve akış hakkında önemli ip uçları vermektedir. Çiftlik çalışanlarına göre bu 

sırt üzerinden 30-40 cm kalınlıkta su akışı olmuştur. Bu alan yayvan ve düşük 

eğimli bir sırt olup morfolojik yapısı gereği hiçbir yerden beslenmemektedir. Buna 

rağmen yaklaşık 40 cm yüksekliğinde su akması, yağışın ne boyutlarda olduğunu 

göstermektedir. Yani yere düşen yağış anında yakın çevresindeki yağışla birlikte 

40 cm kalınlıkta akışa dönüşmüştür.   
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4.2.1.8.3. AŞAĞI DERESİ

Ortaköy’ ün 2.5 Km kadar kuzeydoğusundan doğan dere Kuzeydoğu-

güneybatı yönünde ilerleyerek Selimpaşa merkezinden Marmara Denizine dökülür.

E-5 Karayolunun yaklaşık 1.5 Km kuzeyinde Kömürlük Mevkiinde Köprü 

geçişi bulunmaktadır. Bu alan, 600-700 m genişliğinde derenin taşkın ovasıdır. Bu 

ovanın tamamına yakını ziraat alanı olarak kullanılmakta ve üzerinde birçok ağaç 

bulunmaktadır. Dere boyunca ve yamaçlardan gelen sular bu bölgeyi tamamen 

kaplamıştır. Aşağıda görülen fotoğrafta sel sularının getirdiği ve ağaçların 

eteklerine yamadığı birikintiler görülmektedir. Bu birikintilerin yüksekliği bir insan 

boyundan fazladır. Bu kadar geniş bir alanda bu yükseklikte suyun birikmesi çok 

düşündürücü ve ürkütücüdür. Bu ovaya gelen sular yalnızca dere kanalından değil 

tüm arazi yüzeyinden gelmiştir ve bu kadar suyu Aşağı Deresi yatağının 

taşıyamayacağı anlaşılmaktadır.

Çiftlik Evi

Kömürlük Deresi

Aşağı Deresi

Kavaklı
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Burada oluşan su birikintisi yaklaşık 1.5 Km güneyde Selimpaşa sahilindeki 

yazlık siteleri su altında bırakmıştır.

    

Aşağı Deresi’ nin Atatürk caddesi geçişi iki gözlü bir menfezle sağlanmıştır. 

Menfez açıklığı yeterli gelmediğinden taşkın oluşmuştur. Yolun, mansap tarafında, 

yatağın daralmasına sebep olan, kontrolsüz dolgular bulunmaktadır. Bundan 

dolayı göllenme ve taşkın oluşmuş, ziraat alanlarının önemli bir kısmı su altında 

kalmıştır. Diğer taraftan bu alanda depolanmış kum yığınları akışın etkisi ile 

çevreye dağıldığı tespit edilmiştir. 

E-5 Karayolu’ nun kuzeyinde geniş bir yayılımı olan kontrolsüz dolgular 

bulunmaktadır. Dolgular dere yatağı boyunca uzanmaktadır. Su taşkını 

gerçekleştiğinde bu dolgu malzemeleri taşınmış ve kanal, menfez vs. lerin 

tıkanmasına neden olmuştur.
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Selimpaşa-E-5 karayolu akış yönünde bir set yapısı pozisyonunda kalmış 

ve memba yönünde su birikmesine neden olmuştur. Karayolunun üzerini aşan sel 

suları yaklaşık 600 m uzunluğunda yol bariyerini yerinden sökmüş ve sürüklemiştir. 

Kavaklı deresinin karayolu geçişi, yeterli açıklığa sahip olmayan bir menfezle 

sağlanmış ve aşırı su birikmesine neden olmuştur. Diğer taraftan menfez ve künk 

geçişleri neredeyse tamamen tıkanmıştır ( bkz. Fotolara). Ayrıca karayolu 

kenarındaki şevlerde heyelanlar gelişmiştir. 



Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
……………………………………………………………………………………………....

                         

40



Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
……………………………………………………………………………………………....

                         

41



Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
……………………………………………………………………………………………....

                         

42

Diğer taraftan Selimpaşa yerleşim merkezinin batısında yer alan yazlık 

sitelerin zemin katları su altında kalmıştır. Sel, can ve çok ciddi maddi hasarlara 

neden olmuştur. Bu yazlık sitelerin zemin katlarında yaklaşık 2.0 m yüksekliğinde 

su akışı gerçekleşmiştir. Bu alanda Erseven sitesinde önemli bir hasarın 

oluşmaması oldukça dikkat çekicidir. Bu sitede zemin katlar otopark olarak dizayn 

edilmiş su akışı engellenmemiş dolaysıyla bina içlerine su girmemiştir. Bu da ciddi 

bir hasarın olmamasını sağlamıştır (bkz. video görüntüleri). 

4.2.2. ÇATALCA BÖLGESİ
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Çakıl, İnceğiz Deresi ve kolları (Değirmendere, Akalan, Karapınar, Karasu, 

Delice ve Çanakça Deresi), Nakkaş Deresi ve kollarını (Kestanelik ve Kızılcaali 

Deresi) içermektedir. 

Genel inceleme neticesinde; civar köyleri Çatalca’ya bağlayan köprülerin 

büyük bir çoğunluğu yıkılmış, dar ve yüksek eğimli vadilerin önündeki evleri su 

bastığı görülmüştür. Geniş bir alanda görülen Sellenmenin yanında tali olarak, 

tarlalardan, ormanlık sırtlardan su yolları oluşmuştur. En büyük afet etkisinin 

Çatalca ve B.Çekmece’ye dökülen vadi yataklarında olduğu söylenebilir. 

4.2.2.1. ÇAKIL DERESİ

Özellikle Ovayenice ve Kumburgaz yamaçlarındaki vadilerin etkilediği 

Ovayenice ve Çakıl köprüleri yıkılmış, dere yatağındaki evler büyük hasara 

uğramıştır. Çakıl köprüsünde sele kapılan onlarca araba yaklaşık yedi yüz, sekiz 

yüz metre ilerideki elmalıklar ve tarlalıklar içine taşınmıştır. Çakıl Deresi

Tepekent’in doğusundan geçerek Tepecik kuzeyinde B.Çekmece gölüne 

dökülmektedir. Söz konusu alandaki tarlalar içinde onlarca araba ve kamyonet 

kalmış, kullanılamaz hale gelmiştir. 

Çok geniş yatağa sahip Karasu vadisinin tamamı, taban ovası olduğundan su

altında kalmış ve bir doğal göl görünümü kazanmıştır. Bu alandaki tarım 

alanlarının hepsi tamamen etkilenmiştir

4.2.2.2. İNCEĞİZ DERESİ ve KOLLARI

Değirmendere, Akalan, Karapınar, Karasu, Delice ve Çanakça Deresi,

İnceğiz Deresine bağlanan kollardır. 
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GÜNEY 
ÇATALCA 
BÖLGESİ
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İnceğiz Köyü kuzeyinde Kabakça’ya dek uzanan geniş ve uzun vadinin 

özellikle batı yamaçlarında yer alan Soğucak Kireçtaşları sebebiyle sert bir 

topografya sunan kesiminden hızlı ve yüksek debili su taşıyan vadiler, ana vadiye 

ulaşarak İnceğiz’in güneyindeki köprüyü yıkmış ve bu köprünün az ilerisindeki 

seraları, dere yatağındaki yedi sekiz tane konutu basarak ciddi bir şekilde hasara 

uğratmıştır. Daha batıda ise Gökçeali girişinde, doğuya doğru dere kenarında 

bulunan yazlık lüks konutlar da taşkından ciddi bir şekilde etkilenmişlerdir. Bu dere 

Çatalça-Gökçeali Köprüsünü yıkarak Aziz Nesin Vakfının kuzeyinde ana vadiye 

kavuşmuştur. Bu vadi içerisinde yer alan konutlar,

vakıflar, fabrikalar, çiftlikler, haralar büyük akış rejimi altında kalmıştır. Arabalar 

otomobiller, koyunlar, inekler ve atlar B. Çekmece gölüne doğru sürüklenmiştir. 

Söz konusu dere afetten önce ıslah edilmiş ancak bu ıslah yeterli gelmemiştir. 
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Özellikle Çatalca şehir girişindeki mezarlık ve batıdaki dik yamaçlardan 

aniden inen sular Devlet Hastanesi duvarını yıkmış ve hastanenin alt katları sular 

altında kalmıştır. Kanalı ıslah edilmiş dereden ana vadiye inen sular vadi içine inşa 

edilmiş pek çok evi basmıştır.  Eski bir dere yatağı olan bu vadide, gerek duvar,

gerekse karayolu ve konutlarla bozulmuş, doğal akışını sağlayacak hiçbir 

düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca Dere Sokakta dik vadilerden gelen sular buradaki 

gecekondu türü konutları hasara uğratarak yıkmıştır. Bu kesimde dik yamaçlardaki 

yer alan toprak/dolgu suyla akarak gecekondulara girmiştir. Yamaçlarda akmalar 

ciddi risk oluşturmuştur. Halen de oluşturmaktadır (Örnek 3. Bayır Sk.). Ayrıca 

buralarda kaya düşmesi tehlikesi de bulunmaktadır. Çatalca tren yolu üzerindeki 

büyük köprünün hemen doğusunda üç beş dönüm alan göllenmiştir. 

Özellikle tren yolunun yer aldığı ana vadi içerisindeki bütün konutlar, 

fabrikalar raylar, bu taşkından büyük zarar görmüştür. Ayrıca Gökçeali’nin 

kuzeyindeki tren yolunda büyük hasarlar oluşmuş, traversler ve raylar askıda 

kalmıştır. 
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Çatalca-İzzettin Köprüsü yıkılmış ve ulaşıma kapanmıştır. Karasu Vadisi 

içerisinde yer alan ağaçlar üzerindeki koyun leşleri suyun ne denli kuvvetli 

olduğunu gösterir. Hatta atların dahi ağaçlarda görüldüğü yöre halkı tarafından 

anlatılmaktadır. Buradaki köprünün açıklıkları dar olup gelen sel malzemesi ile 

tıkanmıştır

Çatalca ile Kabakça arasındaki tren yolu deforme olmuş, yol aksındaki zemin 

aşınmış demir yolu bazı yerlerde askıda kalmıştır. 

4.2.2.2.1. KARAPINAR DERESİ

Sel suları İhsaniye Köyü girişinde (İSKİ tesislerinin yanı) bulunan köprünün 

üzerine kadar yükselmiştir. Ancak dere yakınlarında yerleşim olmadığı için ciddi bir 

hasar oluşmamıştır.   

4.2.2.2.2. KARASU DERERSİ

Kabakça Yerleşiminin batısında yer almaktadır. Oldukça geniş bir yatağı 

bulunmaktadır. Kabakça küyü içine doğru giren kolu üzerinde bulunan bazı evler 

su altında kalmıştır. Derenin esas yatağına bakan yamaçlarda şiddetli su akşından 

oluşmuş çok sayıda yarıklar bulunmaktadır.   
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4.2.2.2.3. DELİCE DERESİ

Delice Deresi Kabakça Köyü’ nün güneyinde, batıdan doğu istikametinde 

akar ve İnceğiz Deresine bağlanır. 

Taşkın suları Kabakça Köyü güneyinden geçen demiryolu köprüsünü yıkmış 

ve yollarda çeşitli hasarlar oluşturmuştur. Akören Köyünden Delice Deresine doğru 

inen yamaçlardan çok şiddetli su akışları olmuştur. Bu sular tarlalar üzerinde çok 

sayıda dereye doğru yarıklar geliştirmiştir.

4.2.2.2.4. AKALAN DERESİ

Köyün içinden geçmekte olan vadinin kuzeybatı memba tarafına gidilmiş ilk 

sellenmenin nerede başladığı tespit edilmek istenmiştir. Kuzeydeki piknik 

alanından ve doğudaki yüksek eğimli, tepelik sert bir topografya sunan jeolojik 

birim olarak Şermat Kuvarsitlerinin bulunduğu alanlardan gelen tali derelerin ana 

vadiye hızla su taşıdığı anlaşılmıştır. Mezarlık civarında daralmaya başlayan yatak 

dere içine yapılan evleri etkilemiş, evlerin burada bulunması, yatağın iyice 

daralması ve köprünün de tıkanmasıyla taşkın alanı genişlemiş, vadinin akış rejimi 

artmıştır. Dere yatağında bulunan köprünün kuzeyindeki altı evin alt katlarını sular 

basmıştır. Köprünün hemen güneyinde, dere içinde yer alan bir iki evin de 

duvarları yıkılmış, sel baskınları yaşanmıştır. Köyün içinde güneye doğru kavis 

yapan dereye tali su getirimleri olmuş ve akışı iyice artan dere, Akalan çıkışındaki 

köprüyü yıkmıştır. Bu köprü bir süre kullanılmaz durumda kalmış daha sonra servis 

yolu yapılarak ulaşım geç de olsa sağlanmıştır. Güneye doğru yatağı genişleyen, 
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yatak boyunca tepelerden gelen sel suları, tali vadilerle birlikte Subaşı Köyü 

girişindeki bazı evleri basmıştır.

Ayrıca kuzeydoğudan küçük vadilerle gelen sular köy içinde baskınlara neden 

olmuştur. Subaşı-Akalan karayolundaki bazı menfezler hasara uğramış, 

karayolunda daralmalar meydana getirmiştir. 



Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
……………………………………………………………………………………………....

                         

50

  

Akalan’dan geçen yatak, Subaşı köyünün hemen batısından devam ederek 

yüksek şevli tepenin altındaki yatağını daraltmış, Askeriyenin kuzeyindeki köprüyü 

yıkarak Gökçeali-Subaşı köylerinin ulaşımını olumsuz biçimde etkilemiştir. Yatak,

askeriyenin hemen güneyinde daralmasıyla suyun akış şiddeti iyice artmıştır. Bu 

yatak Gökçeali kuzeybatısından gelen diğer bir ana vadi ile birleşir. 
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Gökçeali girişindeki menfezin dar olması ve selin getirdiği materyal ile 

tıkanması neticesinde söz konusu yerlerde taşkın sınırı artmış ve sellenme 

meydana gelmiştir. Bu vadiler Gökçeali’nin hemen doğusunda yer alan ana vadiyle 

birleşerek en büyük ve en geniş olan Karasu Vadisi ile birleşerek B.Çekmece 

Gölüne dökülmektedir.

4.2.2.3. NAKKAŞ DERESİ ve KOLLARI

4.2.2.3.1. DEĞİRMENDERE

Uzun bir yatağa sahip olup bu dere daha batıda bulunan jeolojik olarak temel 

diye nitelenen yüksek eğimli yamaçlarla başlamaktadır. Şiddetli yağışın, bu yüksek 

eğimli yamaçlardan dere yatağına akmasıyla artan akış rejimi, doğuda daha 
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yayvan bir topografya sunan tarım alanlarından kendine yollar bularak 

Değirmendere’ye ulaşıp, akış şiddeti daha da artmıştır. Tarlalarda yer alan, 

özellikle Ceylan formasyonuna ait birimlerinde 0.30-1 m arasında değişen nebati 

toprak adeta suyla aşınmış vadiye doğru, çeşitli engellerin bulunduğu yerlerde, 

yollarda, ağaç diplerinde, yer yer 0.50m.yi bulan kalınlıkta birikintiler oluşturmuştur. 

Değirmendere’nin doğuya doğru gittikçe genişleyen yatağına güneyden 

dökülen iki üç tali vadinin yüksek debili su getirisiyle birlikte akış rejimi iyice artmış 
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ve köyün en batısındaki dere yatağında bulunan evler büyük hasar görmüş, su 

altında kalmış, tek katlı evlerin çatısına dek suyun yükseldiği tespit edilmiştir. 

Köylülerin traktörleri, römorkları, samanlıkları, otomobilleri bu sel etkisiyle onlarca 

metre sürüklenmiştir. Dağyenice-Kalfa, Dağyenice-Hisarbeyli karayolunda ve 

köyün tam ortasında yer alan köprünün gerek dar olması gerekse de selin taşıdığı 

materyal ile (ağaç, çalı, eşya vb) tıkanması neticesinde taşkın alanı köy içerisine 

genişlemiş ve köprü civarındaki tek katlı evleri, ahırları su basmıştır. Özellikle 

köyün kuzeyinden iki tali kol halinde kendine akım yolu bulan sel suyu çeşitli 

bahçeleri, zemin katları basmıştır. 

Dağyenice Köyünün güneyinde vadide kurulmuş olan haranın içinden geçen 

sel suları taşkın yaparak Çanakça Köyünün hemen kuzeyinden doğuya dönerek 

Kestanelik Köyünün altından geçen ana vadi ile birleşmiştir.

Çanakça-Dağyenice karayolunun hemen batısında yer alan ve yüksek eğimli 

tali vadilerin su taşımasıyla birlikte gerek kara yolunda gerekse de menfezlerin 

bulunduğu yerlerde büyük hasarlar meydana gelmiş olmakla birlikte ulaşımı 

engellememiştir. Ancak Dağyenice Köyüne yaklaşıldıkça ayçiçeği, mısır ekili ya da 

nadasa bırakılmış tarlalardan taşınan nebati toprak karayolunun pek çok kesimini 

trafiğe tıkamış ancak bu birikintiler iş makineleri tarafından kazınarak yoldaki 

ulaşım tekrar sağlanmıştır. Bu sel yollarında nebati toprağın altından çıkan Ceylan 

Formasyonuna ait marnlı ve killi erozyonal seviyeler açık bir şekilde görülmektedir.

Çanakça Köyü kuzeybatısındaki yamaçta bulunan çöplüğün malzemesinin 

sel suları vasıtasıyla köyün içine ve güneydoğu tarafına kadar taşındığı ve iki üç 
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yerde yaklaşık 200-300 m2 genişliğinde sel birikintisi meydana getirdiği 

görülmüştür. Bu kesimdeki tali vadiler daha sonra köyün doğusundaki ana vadi ile 

birleşerek devam etmektedir.

Aynı güzergahta güneye doğru ilerlemeye devam edildikçe, Kestanelik 

Köyünün kuzeyinde yer alan, uzun ve yüksek eğimli yamaçlardan akan sular kısa 

sürede vadiyi doldurmuştur. Bu dere yatağının hemen bitişiğinde bulunan iki katlı 

çiftlik evinin alt katını su basmış, bu aileye ait kamyoneti, tıkanan köprünün 

üzerinden aşırarak yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağına bırakmıştır. 

Yine bu köprünün hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin alt katı sel 

sularının taşıdığı süspansiyon halindeki çamur malzemesiyle dolmuştur. Ağaç,

çöp, taş, toprak vb malzemeleri odaların içine bırakmıştır. Akış rejimine uygun bir 

şekilde yapılmayan köprü aksı da selleşmede çok önemli etki yapmıştır. 
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4.2.2.3.2. KESTANELİK DERESİ

Özellikle Çanakça Köyü batısında bulunan yüksek eğimli ve jeolojik açıdan 

temel diye tanımlanan tepelerdeki tali vadilerin aniden su getirip ana vadiye 

ulaştırması neticesinde sellenme alanları meydana gelmiştir. 

Köyün kuzeyinde ve güneyindeki tarlalarda kendine tali su yolları bularak 

nebati toprağı aşındırmış ve akışın yavaşladığı yerlerde biriktirmiştir. 
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Kestanelik kuzeybatısından uzanan derin, yüksek şevli vadiden gelen sular vadi 

tabanında yer alan ağıl ile evi etkilemiş doğuya doğru hızla akan sular bir kamyoneti 

sürüklemiştir. Ayrıca Kestanelik- Çanakça karayolundaki köprünün taşınan malzeme ile 

tıkanması neticesinde köprü yanında bulunan dere yatağına inşa edilmiş olan iki katlı evin 

alt katını sular basmış, çamur ve sel birikintileri ile dolmuştur. Bu kesimin yatağında daha 

önceki arazi çalışmalarında görülemeyen Ceylan Formasyonun tabanı da açığa çıkmıştır.

Kestanelik doğusunda yer alan koruganların hemen yanındaki köprünün dolgusu sel 

suları vasıtasıyla aşındırılmış ancak daha sonra bu aşındırılan malzemenin yerine 

malzeme konularak köprüden ulaşım sağlanmıştır. Bu kesimde görülmeyen tank engelleri 

selden sonra açığa çıkmıştır. Dere yatağına yakın yerlerde tarlalardaki ürünler su altında 

kalmıştır. 
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Kestanelik-Örcünlü kara yolu üzerindeki köprü hasara uğramış orta kesimi 

çökmüştür. Ancak bu halde de ulaşım sağlanmaktadır. Köprünün güneyinden devam eden 

vadi giderek genişleyen bir yatak özelliğindedir. Ancak bu bölgede de tarlalıklar içine 

sürüklenmiş otomobiller görülmüştür. Söz konusu yatak İzzettin Köyü doğusundan devam 

ederek B.Çekmece Gölüne ulaşmaktadır.

İzzettin Köyü doğusunda bazı küçük köprü hasarları ile aşındırılmış nebati toprak 

dışında çok önemli hasar görülmemiş ancak İnceğiz-Çatalca Karayolundaki köprü yıkılmış 

bir hafta kadar ulaşım sağlanamamıştır.  

4.2.2.3.3. KIZILCAALİ DERESİ

Kızılcaali ve Nakkaş köyleri civarlarında bulunan derelerin yataklarının geniş, 

yamaç eğimlerinin düşük olması ve yatakların uzun mesafelerce devam etmemesinden 

dolayı herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Ancak yer yer sellenme ve göllenme 

gözlemlenmiştir. Nakkaş Deresi İzzettin Köyü güneyinde Kestanelik Deresi ile birleşerek 

B.çekmece Gölünün en kuzeydeki gölsel alanını oluşturmuştur.
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4.2.3. HADIMKÖY-BAŞAKŞEHİR-KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ 

Sazlıdere ve kolları (Kazamtarla, Boyalık ve Baklalı Deresi), Eskinoz

(Bahçeşehir), Hamamdere ve Ayamama Deresi’ ni kapsamaktadır. 

4.2.3.1. SAZLI DERE ve KOLLARI

Kazamtarla, Boyalık ve Baklalı Deresi’ ni içerir.

Boyalık deresinin Sazlı Dere’ ye bağlandığı alanda derenin hemen 

kenarında bulunan iki evin zemin katları su altında kalmıştır.Aşağıdaki resimlerin 

ilkinde Baklalık Deresinin Sazlı Dereye katılışı, ikincisi ise Sazlı Dere üzerinden 

geçen bir yol geçişini göstermektedir. 

4.2.3.1.1. KAZAMTARLA DERESİ

Dursun Köyün kuzeyinde, direk Sazlı Dereye bağlanan küçük bir koldur. 

Yağış sırasında dere suyunun yükselmeye başlamasıyla birlikte köprü geçişi 

tıkanmış ve evleri su basmadan gece yarısı belediye ekiplerinin müdahalesi 

sonucu tıkanıklık açılmış ve oluşabilecek hasarın önüne geçilmiştir.   
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HADIMKÖY 
BÖLGESİ
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4.2.3.1.2. BOYALIK DERSİ 

Boyalık köyü merkezinden kuzey-güney yönünde akan dere, son yağışlarda 

taşmış, köy meydanındaki köprüyü 0.50m aşarak yakınındaki Cami, Kahvehane, 

Telekom binası ve bazı evleri zarar vermiştir. Derenin geçtiği köy merkezindeki 

köprünün dar, dere boyutuna göre küçük yapılmış olması, köprünün altının ve 

çevresinin çöp vb atık maddelerle doldurulmuş olması, suların getirdiği 

malzemelerinde köprüye takılarak suyun geçişini engellemesi sonucu taşkın 

meydana gelmiştir. Köprüden güneye yöneldikçe sellenmenin etkisi zayıflamıştır. 

Boyalık Deresi güneyde Baklalı deresiyle birleşerek Sazlıdere Barajına 

dökülmektedir. Ayrıca köyün yaklaşık 500m kuzeydoğusunda aynı dere üzerine 

inşa edilen uzun ve büyük bina suyun akışını engellediği gibi geçici göl oluşmasına 

ve yakınındaki ahır ve evleri suyun basmasına sebep olmuştur.
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4.2.3.1.3. BAKLALI DERESİ (DEĞİRMEN DERE)

Kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı olup, Baklalı köy merkezinden geçerek 

güneyde Boyalık deresiyle birleşerek Sazlıdere Barajına dökülmektedir. 

Sellenmenin pasif geçtiği yerlerden dir. Dere yatağı doğal ve suni işlevlerle 

doldurularak daralmış ve yer yer de kaybolma noktasına gelmiştir. Derenin geçtiği 

Köy merkezinde sellenmeye rastlanmamış olmasına rağmen 500-600m güneyde 

tali derenin Değirmen dereyle birleştiği yerde sel suları menfezi aşarak yakınındaki 

ağıl, tarla ve bahçeleri bastığı gözlenmiştir.

4.2.3.2. ESKİNOZ DERESİ

Ispartakule Bahçeşehir arasında, vadi içerisinde bulunan Eskinoz deresi 

yatağına yapılan kontrolsüz dolgular ve çeşitli yapıların, yatağı daraltması sonucu 

aşırı miktarda su birikmiştir. Buradaki su kalınlığı derenin normal akışı seviyesine 

göre 4.0-5.0 m. Kadar olduğu anlaşılmıştır. Güneyde E-6, kuzeyde Avni Akyol 

Köprüsü, doğuda İspartakule Caddesi, batıda ise Arıkuşu Caddesi  yan duvarı 

arasında kalan bölge tamamen su altında kalmıştır.  Diğer taraftan Bahçeşehir alt 

giriş kapısı önündeki kavşağı basan sular tren yolunu aşarak Ardıçevleri altından 

Küçükçekmece gölüne doğru akışını sürdürmüştür. 

Saha gözlemlerinde taşkın oluşmasında etkili olan sebepler; su geçiş 

köprüsü ve menfezlerin dar oluşu, yatak kenarına yada içine çeşitli malzemelerden 

dolgu yapılması ve yatak güzergahı boyunca rutin bakım ve onarım işlemlerinin 

yapılmaması şeklinde kabaca sayılabilir.   
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BAŞAKŞEHİR-
KÜÇÜKÇEKMEC

E BÖLGESİ
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4.2.3.3. HAMAMDERE

Başakşehir olimpiyat köyü doğu kenarından, Halkalı toplu konut alanı, 

Halkalı İstasyon caddesi ve Gümrük bölgesinden denize ulaşan Hamamderesi’ nin 

bazı bölümlerinde de sellenme sonucu ciddi can ve mal kayıpları gerçekleşmiştir. 

Halkalı istasyon mahallesinde dere kenarına yapılan kontrolsüz dolgu dere 

yatağını hem daraltmış hem de sel suyunu yerleşim alanı içlerine doğru 

yöneltmiştir. Böylece can ve mal kayıplarının artışına neden olmuştur. 
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4.2.3.4. AYAMAMA DERESİ 

Ayamama Deresi Başakşehir toplu konut alanının kuzey bölgesinden 

doğmakta ve Ataköy civarından Marmara Denizine dökülmektedir. Bu derenin 

muhtelif yerlerinde önemli taşkınlar oluşmuştur. Bunlardan en önemlisi, İstoç’ un 

batısında İkitelli bağlantı yolu ve Basınekspres (havaalanı yolu) yolu civarında 

önemli can ve mal kayıpları olmuştur. Başakşehir 4. ve 5. etap bölgesinden 
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güneye doğru akışı olan ayamama deresine, doğudaki askeri alan içinden adı 

belirlenemeyen bir dere daha katılmaktadır. Katılım noktasından 1.5 km doğuda 

askeri alan içinde bu dere üzerinde bir gölet bulunmaktadır. Ayamama deresinin, 

tır parkı civarında katlı kavşak altından bir menfezle geçişi bulunmaktadır. Bu 

menfezin su akış açıklığının yeterli olmaması nedeniyle göllenme başlamıştır. 

çukur bir çanağı andıran bu alan içinde kontrolsüz yapay dolgu ile tır parkının 

bulunması, bu unsurların suyun kaldırma kuvveti etkisiyle sürüklenerek orada 

bulunan karayolu köprü geçişini ( İkitelli bağlantı yolu köprü geçişi ) tıkaması 

sonucunda su birikimi daha da artmış ve bu esnada önemli can ve mal kayıpları 

oluşmuştur. Tır parkının devamında Basınekspres yolu İkitelli köprüsü civarında da 

yine yer yer yol altından menfezlerle geçişi sağlanan dere bu kesimlerde aşırı su 

miktarlarının gelimi sonucunda şişmiş ve sellenme gerçekleşmiştir. Bu bölgede de 

yine önemli can ve mal kayıpları yaşanmıştır. 
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5.  İNCELENEN ALANLARDA SELLENMEYE NEDEN OLAN ETKENLER

İncelenen alanda mevsim normallerinin çok üzerinde bir yağışın oluşması 

ve buna paralel akışların şiddetlenmesi, taşkınların ana kaynağını teşkil etmiştir. 

Aynı zamanda taşkına maruz kalmış tüm alanlarda, dere yataklarındaki akışa 

imkan tanımayan ya da akışı zorlaştıran etkenlerde tespit edilmiştir. Bu tespitler 

sırasıyla; dere yataklarının işgal edilmesi,  dere yataklarının kenarlarına yapılan 

kontrolsüz dolgular, dere yatakları yakınlarında kanal ve menfezleri tıkayıcı 

malzemelerin istiflenmesi, köprü ve menfez açıklıklarının yeterli gelmemesi, yatak 

ve kanalların periyodik bakım ve temizliğinin yapılmaması sayılabilir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

 Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca, Kilyos, Silivri, Çatalca, Selimpaşa, 

Bahçeşehir, Halkalı ve İkitelli bölgesinde yer alan dereler ve selin etkili 

olduğu alanlar incelenmiş ve taşkın sınırları halihazır haritalar üzerine 

işlenerek . taşkınların nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

  Saha çalışmalarında edinilen bilgilere göre taşkınlara neden olan 

etkenler:

o Kısa sürede aşırı miktarda yağış

o Dere yataklarının işgal edilmesi

o Dere yataklarının kenarlarına yapılan kontrolsüz dolgular

o Dere yatakları yakınlarında kanal ve menfezleri tıkayıcı 

malzemelerin istiflenmesi

o Köprü ve menfez açıklıklarının yeterli gelmemesi

o Bazı yatakların ıslah yöntemlerindeki hatalar

o Yatak ve kanalların periyodik bakım ve temizliğinin yapılmaması

       şeklinde sıralanabilir. 

   Öneriler; 

o Ülkemizin meteoroloji radarlarından yağış miktarlarını tahmin 

edecek etkin bir erken uyarı sistemi tavsiye edilir.

o İmar planlarında, hidro-meteorolojik analiz ve modeller ile ayrıntılı 

şekilde sellenme alanları belirlenip, buralarda hiçbir şekilde 

yapılaşmaya izin verilmemelidir.

o Özellikle sellenme riski taşıyan alan ve çevresinde yaşayan 

insanların Sel öncesi, sel anı ve sel sonrası yapması veya 

yapmaması gerekenler hakkında eğitilerek bilgilendirilmelidir. 

o Dere yatak kenarları korunmalı ve ağaçlandırılmalıdır. 

o Dere içleri düzenlenmeli ve her yıl yağışlı mevsim 

başlangıçlarında rutin bakım ve temizlikleri yapılmalıdır.

o Dere kenarlarına kontrolsüz ve bilinçsiz dolgulara müsaade 

edilmemelidir. 

o Nehir veya dereler üzerinde inşa edilen köprülerin mimari tasarımı 

yeniden değerlendirilmelidir. 


