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ÖNSÖZ 

 
İlimiz, sahip olduğu coğrafi yapısı nedeniyle ülkemiz ölçeğinde doğal afetlerden en fazla 

etkilenen iller arasında yer almaktadır. Etkileri bakımından değerlendirildiğinde heyelan, su 

baskını, kaya düşmesi ve yangın afetleri ilimizde sık yaşanan afet türleridir.  

 

Afetlerin oluş sıklıkları ve meydana getirdikleri zararlar ülkemiz çapında olduğu gibi İlimizde 

de artmaya devam etmektedir. İnsan ve çevre üzerinde büyük yıkıcı etkileri olan afetlerin 

bilançosu oldukça yüksektir. Bu sebeple ülkemizde afetlerin verebileceği zararların en aza 

indirilmesi için afet öncesi yapılması gereken zarar azaltma çalışmalarına daha çok önem 

verilmeye başlanmış, afetler konusunda duyarlı olunması amacıyla toplumda afet kültürü 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.  

 

Afetlerle mücadelede başarılı olabilmek için toplumsal farkındalık yaratma çalışmaları dışında 

tehlike ve risk analizine dayandırılmış zarar azaltma çalışmalarına ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir 

ve etkin bir afet yönetimi için; nüfus artışı, kentleşme olgusu gibi demografik özelliklere ait 

verileri güvenilir, hızlı ve kolay kullanımı olan teknikler ve teknolojiler ile buluşturarak 

bütünleşik bir yönetim sistemi bünyesinde uygulamak gerekmektedir.  

 

Afetlerin oluşturduğu zararların asgari düzeye indirgenebilmesi için ilk aşamada yapılması 

gereken çalışma; ilimiz bazında bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması 

aşamasıdır. İlimizde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’na da altlık teşkil eden bütünleşik afet 

tehlike ve risk haritaları tamamlanarak İRAP sürecine geçilmiştir. 

 

İRAP çerçevesinde ilimizdeki afet risklerinin belirlenmesi ve risk azaltmaya yönelik tedbirlerin 

ortaya konulması amacıyla başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar 

birlikte çalışılarak afet kaynaklı kayıpların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. İlimizdeki bütün 

paydaşların bilgi birikimi, deneyimi ve fikirleriyle dâhil olduğu bu süreç ile ilimizin afetlere 

karşı dirençli ve dayanıklı bir şehir olması hedeflenmiştir. Afet, olayın kendisi değil doğurduğu 

sonuçtur. 



 

                                                                                 

 

Tehlikeleri ortadan kaldıramayız ama riskleri azaltarak doğal ve insan kaynaklı olayların afete 

dönüşmelerini önleyebiliriz. Tüm paydaşların bir araya gelerek bilgi ve fikir paylaşımı yapmış 

olduğu İRAP ile yaşanması muhtemel her türlü olaydan can kaybı olmaksızın asgari düzeyde 

etkilenmek hedeflenmiştir.  

 

Afetlerle baş edebilen, dayanıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için, tüm tehlikeleri dikkate 

alarak, afet yönetiminin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında 

yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemleri, ilin tüm güç ve kaynaklarını 

kullanarak gerçekleştirebilen bir yönetim süreci olan “bütünleşik afet yönetimi”  modelinin ilk 

aşamasını oluşturan İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) hazırlanmış, bu plan çerçevesinde 

ilimizde afet öncesinde yapılması gereken eylemler belirlenmiştir. Yaşanması muhtemel her 

türlü olaydan can ve mal kaybı olmadan en az şekilde etkilenmek için İRAP sürecine dahil olan 

kurum ve kuruluşların planda belirlemiş oldukları eylemleri süresi içerisinde hayata geçirmeleri 

önem arz etmektedir. 

 

Bu planın hazırlanmasında emeği geçen başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere, 

ilçe kaymakamlıklarımıza, Artvin Çoruh Üniversitesine, belediye başkanlıklarına, paydaş kamu 

kurum ve kuruluşlarımıza ve STK’larımıza teşekkür ediyorum. 

 

Bu bağlamda doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerden ve iklim değişikliği sonucu 

oluşabilecek tüm olumsuzluklardan insanlığın ve dünyamızın asgari düzeyde etkilenmesi 

dileğiyle. 

 

 

Yılmaz DORUK 

                                                                                                                           Artvin Valisi 

 



 

 

 

 
 

 

SUNUŞ 

 
Dünyada ve ülkemizde günden güne gelişmekte olan teknik yöntemler sonrasında afetlere bakış 

açımız, müdahalenin öneminden, önlem ve risk azaltmanın önemine doğru kaymaktadır. Birçok 

afetin olma olasılığı, zarar büyüklüğü, etki alanı ve müdahale biçimi büyük oranda öngörülüp, 

önlemler verimli ve etkili bir şekilde alınabilmektedir. Aynı zamanda afetlerin önlenmesine 

ayrılması gereken ekonomik pay, afetlerin gerçekleştikten sonra zararının karşılanmasındaki 

ekonomik paydan oldukça küçüktür. Ezcümle, afetlere olan bakış açımızın öngörebildiğimiz 

geleceğe göre önlemler almaya doğru değişmesi ülkemizdeki insanların can ve mal güvenliğini 

daha da yükseltecektir.  

 

İlimiz Artvin, sahip olduğu doğal güzelliklere karşın belirli afet tiplerinde riskli bölgeler de 

barındırmaktadır. İlimizin bu konuda sahip olduğu riskler göz önüne alınarak hazırlanan “İl 

Risk Azaltma Planı” (İRAP), tüm ilimiz genelinde muhtemel afetlerin risklerinin azaltılması 

hususunda bir bilinç ve eylem yaratmayı amaçlamaktadır.  

 

Afetlere yaklaşımımızdaki yöntemimizi, risk azaltma ve önleme şeklinde çağdaş bir perspektifle 

güncelleyip, İRAP ile ete kemiğe büründüren AFAD Başkanlığımıza, ilimizdeki afet riskinin 

farkında olan ve kurumları İRAP kapsamında harekete geçiren sayın valimiz Yılmaz Doruk’a, 

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne, yerel düzeydeki kamu kurul ve kuruluşlar ile sivil toplum 

kuruluşlarına katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim. 

 

Tüm vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın afet riskleri konusunda bilinçlenmesi, afet önleme 

gereksinimleri konusunda gerekli bilgileri özümsemesi, can ve mal kayıplarının bu vesileyle 

asgari düzeye inmesi için üzerinde çalıştığımız İRAP’ın başarıyla uygulanmasını temenni 

ederim.  

 

                                                                                     Mehmet Salih AVCI 

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürü
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GİRİŞ 
 

Küresel çerçevede bilim kuruluşları tarafından afetlerin etkileri ile ilgili yapılan araştırmalar, 

afetlerin sebep olduğu kayıpların kapsamlı bir “afet risk yönetimi” ile azaltılabileceğini ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla afet kayıplarının azaltılmasında ulusal ve yerel düzeyde birbiri ile 

uyumlu olarak hazırlanacak “Afet risk azaltma planları” büyük önem arz etmektedir. 

 

Afet Risk Azaltma Planı; afetlerin olası etkilerini ve meydana getirdiği kayıpları gösteren, 

kayıpların en aza indirilebilmesi amacıyla yapılması gereken eylemleri bir süreç dâhilinde 

belirleyen ve bu eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlayan, ekonomik, sosyal ve 

çevresel dirençliliği hedefleyen bir plandır. Afet risk azaltma planlamasının temel amacı, afete 

dirençli toplum ve yerleşim alanları oluşturmaktır. Afet risk azaltma planlaması, bir doğa veya 

insan kaynaklı tehlikenin toplumdaki kentsel ve doğal çevre üzerinde doğurabileceği etkilerin 

öngörülmesini, bu etkilerin azaltılması amacıyla eylemlerin ve sorumluların belirlenerek 

eylemlerin hayata geçirilmesi sürecini kapsamaktadır. Afet Risk Azaltma Planı’nın temel 

hedefi; yerleşimlerin doğal, teknolojik ve insanlardan kaynaklanan nedenlerle meydana 

gelebilecek afetlere maruz kalmasını ortadan kaldırmak ve/veya azaltmak amacıyla kısa, orta 

ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesidir. Afetlere maruz yerleşimlerde afet tehlikesi ve zarar 

görebilirlikleri, başka deyişle riskleri belirlemek ve stratejik planlama yöntemleri kullanarak 

Afet Risk Azaltma Planları geliştirmek dirençli toplumlar oluşturulabilmesi için bir 

gerekliliktir. 

 

Bu kapsamda hazırlanan “Artvin İl Afet Risk Azaltma Planı”; Artvin ilinin afet riskleri, fiziki 

ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla 

alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejiler ve eylemleri tanımlayan bir 

belgedir. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’nın ilimizde hazırlama çalışmalarına 05 Ocak 2021 

tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca gönderilen bilgilendirme yazısı ile 

başlanmış, 22 Ekim 2021 tarihinde de bu belgenin yazımı ile tamamlanmıştır. Artvin İRAP 

belgesi, İl AFAD Müdürlüğü kolaylaştırıcılığında düzenlenen çalıştaylar yoluyla, ilde bulunan 

kurum ve kuruluşların katkılarıyla, AFAD Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi 

koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. 

 

İRAP toplamda 5 modül şeklinde ele alınmış ve ilgili modüller bu belgenin ana bölümlerini 

oluşturmuştur. Şekil 1’de modüllerin birbirleriyle olan ilişkileri ve İRAP belgesindeki yerleri 

sunulmaktadır. Modüllerden birincisi, Artvin ilinin profilini ortaya koymak amaçlı bir envanter 

çalışmasını hazırlamaya dayanırken, 2. ve 3. modüller mevcut tehlike ve risk değerlendirmeleri 

ile ilin bütünsel olarak kapasitesinin değerlendirmesi sonucunda çalıştaylarla ortaya konan risk 

azaltma önlemlerini (eylemlerini), 4. modül temel amaç ve hedefler doğrultusunda farklı tehlike 

başlıkları altında önceliklendirmeleri içermektedir. Sonuncu modül ise ortaya konan bu 

eylemlerin sorumlu kurum, destek kurum ve kuruluşlarca izleme ve değerlendirmesinin nasıl 

yapılması gerektiği konusunda bilgi vermektedir.  

 

Raporda Artvin’in öncelikli afet türleri; heyelan, sel, kaya düşmesi ve orman/kent yangınları 

olarak belirlenmiş ve bu başlıklar altında tehlike ve risk analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 1. Modüller arası ilişkiler ve İRAP hazırlama süreci (AFAD, 2020)

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Modül 1. İlin Mevcut Durumu  (ilin genel mevcut durumunun ortaya konulması):  İlin genel olarak en güncel 

durumunun ilgili konu başlıklarında ele alındığı, gerektiğinde düzenli aralıklarla güncellenmesi gereken modüldür. 

Modül 2. Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri: İldeki tehlike ve risklerin ortaya konulduğu mekânsal olarak ifade 

edildiği bölümdür. Bu bölüm, riskleri azaltmak adına ortaya konacak eylemlerin neler olabileceği hakkında bir 

takım fikirleri de beraberinde düşünmeyi gerektirir. 

Modül 3. Mevcut Durum Analizi: İldeki iç ve dış faktörlerin kapsamlı ve detaylı bir biçimde 

değerlendirilmesiyle il ile ilgili riskleri azaltmadaki kapasitenin ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bunu da en kullanışlı 

yöntem olan GZFT (Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler) yönetimiyle yürütür. 

Modül 4. Eylemlerin Oluşturulması ve Önceliklendirilmesi: Önceki modüllerin çıktılarından faydalanarak afet 

risklerini azaltma amacıyla ilin maruz kaldığı tehlikelerden ve zarar görebilirliklerden hareketle mevcut 

kapasitesinin de farkında olarak temel hedef ve eylemleri ilgili kurumlarla işbirliği halinde ildeki önceliklendirme 

ve programlama konusu bu modülde ele alınmıştır. Planın hedefleri, plan faaliyetleri, stratejileri ve göstergeleri, 

bütçelerinin belirlenmesi gibi başlıklar dikkate alınmaktadır. 

Modül 5. İzleme ve Değerlendirme: İRAP taslağının tüm paydaş kurumlarca onaylandıktan sonra eylemleri 

programlı bir biçimde takip ederek, uygulama aşamalarını planda tarif edildiği biçimde değerlendirecek, süreci 

anlatan bölümdür. 
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İLİN MEVCUT DURUMU 
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 MODÜL 1: İLİN MEVCUT DURUMU 

1.1 Coğrafi Konum ve Genel Bilgiler 

 

Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümünde bulunan Artvin İli, 41o 09' ve 42o 35' doğu 

boylamları ile 40o 31' ve 40o 34' kuzey enlemleri arasında yer almakta olup, batısında Rize, 

güneyinde Erzurum, doğusunda Ardahan illeri ve kuzeyinde Karadeniz ve Gürcistan 

bulunmaktadır (Şekil 2). Artvin ilinin yüzölçümü 7.367 km² olup, alansal büyüklük bakımından 

Türkiye’de 44. sırada yer almaktadır.   

 

 
 

Şekil 2. Artvin ilinin Türkiye siyasi haritasındaki yeri 

 

Artvin ilinde Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli ve Merkez 

ilçe olmak üzere toplam 9 ilçe (Şekil 3), 9 belediye ve bu belediyelerde 39 mahalle ve toplam 

320 köy bulunmaktadır (URL-1) 

 

 
 

Şekil 3. Artvin ilinin ilçelerini gösteren harita (URL-1)

file:///C:/Users/akif.alkan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KHL98TDF/İRAP_MODÜL%201_TASLAK%20İÇERİK.docx%23_Toc34565009
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Artvin İlinin 2020 verilerine göre nüfusu 170.875 kişi olup, nüfusun %63.04’si şehir 

merkezinde yaşamaktadır. İlde  km2’ye düşen insan sayısı 23.01 kişidir (Şekil 4). İldeki yıllık 

nüfus artış oranı % -0.81 olup, nüfusu en çok artan ilçe Arhavi İlçesi (%2.91), nüfusu en çok 

azalan ilçe ise Murgul (% -10.74) İlçesidir. Artvin ili nüfus bakımından Türkiye’de 76. Sırada 

yer almaktadır. 

 

 
 

Şekil 4. Artvin’in nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’deki yerini gösteren harita (URL-2) 

 

Artvin'in ekonomisi tarımsal açıdan çay, fındık ve kivi tarımına dayalıdır. Ayrıca Yusufeli 

ilçesinde zeytin ve pirinç tarımı yapılmaktadır. İl’de az da olsa narenciye üretimi mevcuttur. 

Aynı zamanda Karadeniz mısırı, Şavşat ve Murgul gibi ilçelerde ön plana çıkmaktadır. Ancak 

küçük aile işletmeciliği yapılmaktadır.  

 

Artvin'de tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Başta çay ve fındık işlenmektedir. Bunun 

dışında Murgul'da bakır madenini işleyen sanayi kuruluşları bulunmaktadır. İlçelerde ise küçük 

çaplı atölye ve imalathaneler yer almaktadır. Buralarda ise metal ürünleri, kereste, dokuma ve 

mobilya ürünleri işlenmektedir. Bunun dışında ilde büyük bir sanayi kuruluşu 

bulunmamaktadır. 

 

İlde hayvancılık faaliyetleri çay tarımına geçildikten sonra büyük oranda azalmış olup, büyük 

ve küçükbaş hayvancılık ile kümes hayvanı yetiştiriciliği ekonomik olmaktan çıkarak insanların 

kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapılmaya başlanmıştır.  

 

Artvin ilinin doğası, tarihi ve kültürel özellikleri nedeniyle son yıllarda il’de turizm sektörü de 

ilerleme kaydetmiştir. Buna bağlı olarak her geçen yıl turizm faaliyetleri ve buna ilişkin 

işletmeler de gelişme göstermiştir. İlin turizm merkezleri özellikle yaylaları olup, en 

önemlilerin Kaçkar Yaylası, Kafkasör Yaylası, Borçka Karagöl Yaylası, Macahel Yaylası ve 

Hatila Vadisi Milli Parkı olduğu söylenebilir. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2019 yılı verilerine göre Artvin İlinin Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla (GSYH) bakımından Türkiye’deki yerini gösteren veriler Şekil 5 ve 2020 yılı TÜİK 

gösterge verileri ise Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Şekil 5. Artvin ilinin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) bakımından Türkiye’deki yerini 

gösteren harita (URL-3) 

 

Artvin ilindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının ilçelere göre dağılımı incelendiğinde; il 

genelinde, 3’ü il merkezinde olmak üzere, toplam 37 sağlık ocağı, Artvin Merkez, Arhavi, 

Borçka, Hopa, Şavşat, Yusufeli Devlet Hastanesi, Ardanuç, Murgul İlçe Hastanesi olmak üzere 

toplam 9 devlet hastanesi hizmet vermektedir. Borçka ve Arhavi ilçelerinde de SSK hastaneleri, 

172 adet köy sağlık evi, 49 adet mahalle sağlık evi, bir Verem Savaş Dispanseri, bir Halk Sağlığı 

Laboratuvarı, bir Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, bir SSK dispanseri, 36 adet 

eczane olmak üzere toplam 304 sağlık tesisi (eczaneler dâhil) bulunmaktadır. 

 

Tablo 1. Genel istatistiki bilgiler tablosu (URL-4) 

 

Atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (%) 100 

Bin kişi başına düşen toplam hekim sayısı 1 

Bin kişi başına otomobil sayısı 99 

Çocuk bağımlılık oranı (%) 24,25 

Hastane sayısı 9 

Hastane yatak sayısı 346 

İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusun toplam 

belediye nüfusuna oranı (%) 
26 

İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusun toplam 

belediye nüfusuna oranı (%) 
97 

İlkokul /Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13 

Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye 

nüfusuna oranı (%) 
91 

Kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh) 2277 
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Tablo 1’in devamı 

 

Net göç hızı (binde) -18,97 

Okuma yazma bilen oranı (%) 96,14 

Ortalama hane halkı büyüklüğü  2,86 

Ortaokul / Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 11 

Ortaöğretim / Derslik başına düşen öğrenci sayısı 14 

Toplam belediye sayısı 9 

Toplam hane halkı sayısı 57.489 

Toplam ithalat (bin $) 17864 

Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 48,28 

Trafik kaza sayıları 410 

Yapı kullanma izin belgesine göre bina sayısı 98 

Yapı kullanma izin belgesine göre daire sayısı 1371 

Yapı ruhsatına göre bina sayısı 74 

Yapı ruhsatına göre daire sayısı 568 

Yaşlı bağımlılık oranı (%) 25,67 

Yıllık nüfus artış hızı (binde) -8,07 

 

1.1.1 Maden ve Enerji Kaynakları 

 

İçerdiği polimetal maden yatakları ve zuhurları bakımından (bakır-kurşun-çinko-altın-gümüş) 

ülkemizin en önemli metalojenik kuşaklarından birini oluşturan ve Doğu Karadeniz 

Bölgesinde yer alan Artvin ili, metalik maden yatakları ve zuhurları bakımından oldukça 

zengindir (Şekil 6). Endüstriyel hammadde açısından ise çok önemli yataklara sahip değildir. 

 

Metalik maden yatakları; volkanojenik masif sülfit tip (Cu-Pb-Zn), damar tip (Pb-Zn), 

epitermal tip (Au) ve skarn tip yataklar şeklinde sınıflandırılır. Bölgedeki en önemli altın yatağı 

Cerattepe-Kafkasör Altın yatağıdır. Bu yatakta 4 gr/ton Au, 140 gr/ton Ag (okside cevher); 1.2 

gr/ton Au, 25 gr/ton Ag (sülfitli cevher) saptanmış olup 8.200.000 ton toplam rezervli okside 

cevher, ayrıca 3.900.000 ton toplam rezervli sülfitli cevher bulunmaktadır. En önemli bakır-

kurşun-çinko yatağı Murgul ilçesinde bulunmaktadır. Bunlar önem sırasına göre şöyle 

sıralanmaktadır; Murgul Anayatak %1.594 Cu tenörü içermektedir ve 18.000.000 ton 

görünür+muhtemel rezerve sahip olup yatak işletilmektedir. Murgul’daki diğer bir yatak %0.99 

Cu tenörlü Murgul-Çakmakkaya bakır-kurşun-çinko yatağı olup, 16.618.000 ton 

görünür+muhtemel rezerve sahiptir. 2005 yılı itibarıyla bu iki yatakta yaklaşık 4.800.000 ton 

cevher rezervi kalmıştır. Murgul-Çarkbaşı bakır-pirit yatağı %0.85 tenör ve 1.289.365 ton 

görünür rezerve sahiptir. Cerattepe-Kafkasör sahası %5.2 Cu (1.2 gr/ton Au, 25 gr/ton Ag 

değerleri bilinmektedir) tenörlüdür ve 3.900.000 ton toplam rezerve sahiptir. Borçka-Akarşen 

pirit-bakır yatağı %3.2 Cu (1.5 gr/ton Au, 28 gr/ton Ag değerleri bilinmektedir) tenörlüdür ve 

662.043 ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir. Murgul-Başköy bakır-çinko-pirit sahası 

%3.18 Cu ve %1.24 çinko tenörlü olup 33.500 ton görünür, 50.000 ton muhtemel rezerve 

sahiptir. Murgul-Aducadere-Kızılkaya bakır-pirit sahası %1.09 Cu tenörlüdür ve 1.894.664 ton 

mümkün rezerve sahiptir. Borçka - Irsahan (Irsa - Erenler) pirit- çinko-bakır - kurşun yatağı 

%0,5-1 Cu tenörlü olup 1.000.000 ton mümkün rezervlidir. Borçka-Kuvarshan (Bakırköy) 

bakır-kurşun-çinko- pirit-altın-gümüş yatağı %2.16 Cu ve %47.4 S tenöründedir ve 50.800 ton 

görünür, 462.000 ton muhtemel rezervinde olup 1937-1941 yılları arasında yataktan 8.815 ton 

bakır olmak üzere toplam 232.388 ton cevher çıkarılmıştır (MTA, 2010). Merkez-Sinkot 

kurşun-çinko yatağı  %0.39 Zn tenörlüdür ve 5.000.000 ton görünür+muhtemel rezerve 
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sahiptir. Merkez-Seyitler bakır-kurşun-pirit-çinko yatağı %1.68 Cu tenörlüdür ve 1.749.110 

ton görünür+muhtemel bakır rezervlidir. Bu yatak %2.51 Zn tenörlü olup 1.064.264 ton 

görünür+muhtemel çinko rezervine sahiptir. Bu yatak için 0.35 gr/ton Au, 36.84 gr/ton Ag 

değerleri bilinmektedir ve 1.484.640 ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir (MTA, 2010).  

 

 
 

Şekil 6. Artvin ili maden haritası (MTA, 2010 ) 
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Şavşat- Meydancık (Dereiçi)-Madenköy bakır-kurşun-çinko sahası %1.16 Cu, %0.22 Pb ve 

%1.75 Zn tenörlüdür ve 344.000 ton görünür+muhtemel rezervlidir. Hopa-Peronit-Abana 

çinko-kurşun-bakır sahası   %2.12 Zn ve %0.89 Cu tenörlü ve 69.770 ton görünür, 174.450 

ton muhtemel rezerve sahiptir. Ardanuç-Gümüşhane Köyü için  %0.3 bakır, 0.3 gr/ton altın 

değerleri bilinmektedir ve 30.000.000 ton rezerv hesaplanmıştır. Şavşat-Meydancık Köyü 

sahaları %1.36 Cu, %0.38 Pb ve %3.21 Zn tenörlü olup 344.264 ton rezervi olduğu 

bilinmektedir. Artvin ili Manganez yatakları bakımından iyi bir potansiyele sahiptir,  Merkez -

Tütüncüler sahaları %24.79 Mn tenörlüdür ve 25.000 ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir. 

 

Merkez-Sarıbudak (Melo) sahası %25-35 mangan tenörlüdür ve 58.500 ton toplam rezerve 

sahiptir. Merkez-Balcı sahası %42.17 Mn tenörlüdür ve 20.000 ton muhtemel rezerve sahiptir. 

Ardanuç-Aşağıırmaklar-Demirci ve Kontromtaşı sahaları %25-39 Mn tenörlüdür ve 11.000 ton 

toplam rezerve sahiptir. Ardanuç-Aşağıırmaklar-Kapıköy ve Ustalar sahaları %28-39 Mn 

tenörlüdür ve 7.000 ton toplam rezerve sahiptir. Ardanuç-Kaleardı sahası %19.14-40.80 Mn 

tenörlüdür ve rezerve yönelik bir çalışma yoktur. Ardanuç-Paşalı Yaylası Sahası %20.89 Mn 

tenörlüdür ve 8.000 ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir (MTA, 2010). 

 

Artvin ili, Çimento hammaddesi olarak işletilen Hopa-Hertek sahası orta kaliteli kireçtaşı olup 

60.000.000 ton mümkün rezerve sahiptir. Şavşat-Karçaldere feldspat yatağı  %5.1 K2O, % 4.6 

Na2O ve %4.6 Fe2O3 tenörlü olup zenginleştirildikten sonra ise %5.76 K2O, %4.64 Na2O 

değerlerine ulaşmaktadır. Rezerv potansiyeli kuvars+feldispat için 400.000.000 tondur. 

Yusufeli-Lusuncur grafit sahası tenörü %14.29 ile 76.88 karbon arasında değişmektedir. 

1.195 ton görünür rezervi olan grafit-antrasit yatağı belirlenmiştir. Yatakta antrasitin 

bulunması grafitin ekonomik olarak kullanılmasını engellemektedir. Derinköy-Killik Tepe kil 

yatağı %14.72 Al2O3, %2.18 Fe2O3 tenörlüdür. 87.5000 ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir 

(MTA, 2010). 

 

1.2 Doğal Yapı 

 

Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan Doğu Karadeniz Dağları’nın il sınırları içindeki 

uzantıları; Kaçkar, Altıparmak, Kükürtlü, İskaristi Dağları adıyla sınıra kadar uzanmaktadır. 

Bu dağ sırasının üzerinde çok sayıda dağ ve yüksek tepeler yer alır. Karadeniz kıyısını takip 

ederek batıdan doğuya doğru iki sıra halinde uzanan 3937 m yüksekliğindeki Kaçkar Dağı, 

Karadeniz Dağları’nın en yüksek noktasını oluşturur. Bu dağın su bölüm çizgileri; Artvin, Rize, 

Erzurum il sınırlarını belirler. Şavşat ve Borçka ilçeleri arasında yer alan, Çoruh ve Berta 

vadileri ile Gürcistan sınırına kadar uzanan Karçal Dağı 3428 m yüksekliği ile ilin bir diğer 

önemli dağıdır. İlde, Arhavi ve Hopa’daki  alüvyal düzlükler dışında ova denebilecek düz 

alanlar mevcut değildir. Yaylalar ilde geniş yer kaplamaktadır (il topraklarının %51’i). 

 

1.2.1 Jeomorfolojik Durum  

 

Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde kalan Artvin İli batıda Kaçkar yükseltileri ve Rize 

İli, doğuda Türkiye-Gürcistan sınırı ve Ardahan İli; kuzeyde Karadeniz ile güneyde Erzurum 

ili arasında kalır. İl genelinde ana morfolojik üniteler; BGB-DKD doğrultulu uzanan dağlık 

alanlar, Karadeniz boyunca uzanan Pleistosen-aktüel kıyı kuşağı, dağlık alanlar ile Pleistosen-

Aktüel kıyı kuşağı arasında flüvyal aşındırmalar ile oluşmuş plato alanlarıdır (MTA, 1998). 

 

Dağlık alanlar, Permiyen sonundan itibaren başlayarak Jura-Kretase döneminde denizaltı 

volkanizmasının etkisiyle genel litolojik yapısına ulaşmıştır.  Dağlık alanlar Çoruh Nehri 

kuzeyinde (Doğu Pontid kuzey kesimi) GB-KD yönünde uzanan Kaçkar ve Altıparmak Dağları 
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silsilesi doğuya doğru kollara ayrılır. Bu dağlar batıdan doğuya doğru; Davut Dağı (Sarkilet 

Tepesi: 3183 m, Halime Tepesi: 2579 m), Güngörmez Dağı (Direkli Tepe: 3523 m, Sürk 

Tepesi: 3384 m), Karadağ (Bakat Tepe: 3057 m, Şitelet Tepesi: 2745 m), Boylu Dağı 

(Abuderebaşı Tepe: 2828 m, Nakirav Tepe: 2681 m), Ziyaret Dağı (2752 m), Kurt Dağı (3224 

m), Keçi Dağı (2630 m), Keklik Dağı (2296 m), Otluca Dağı (2287 m), Akaça Dağı (2844 m), 

Balıklı Dağı (1750 m), Gül Dağı (2245 m) isimlendirilmektedir. Daha doğuda 690 m 

yüksekliğiyle Hopa Dağına (Cankurtaran Geçidi) kadar alçalan dağ silsilesi, 1456 m 

yüksekliğindeki Sultanselim Dağına geçtikten sonra ülke sınırlarını terk eder.  

 

Çoruh Nehri güneyinde ise D-B yönünde uzana dağların Tortum, Oltu ve Bulanık vadilerindeki 

nehir aşındırmaları sonucu sıradağ silsilesi kesintiye uğramıştır. Batıdan doğuya doğru Çiçekli 

Dağ (3040 m), Kemerlidağ (2659 m), Karadağ (2399 m), Gemili Dağı (2892 m), Avsek Dağı 

(2813 m), Çubuk Dağı (2813 m), Bal Dağı (2045 m), Zara Dağı (2245 m), Karçal Dağı (3199 

m), Kül Dağı (2815 m), Sarıçay Dağı (2588 m) ve güneyde Yalnızçam Dağı silsilesinden 

Kürdevan Dağı (3050 m), Çadır Dağı (Eğripınar T: 3054 m) yer alır (MTA, 1998).  

 

Plato morfolojisinin şekillenmesinde kıvrımların, fay ve eklem sistemleri ile litolojinin 

kontrolünde, flüvyal proseslerin etkin rolü vardır. Kuvaternerde epirojenik yükselmeler sonucu 

Çoruh Nehri, dip aşındırmalar sonucu 1.000 m gömülmüştür. Bu sebeple, magmatitlerde dip 

açındırmalar ve oyulmalar oldukça belirgindir. Spilitik basalt, denizaltı lav akıntıları ve bunları 

kesen granitler çok sarp bir topografya sunarken metamorfitler, tortullar ve özellikle flişler 

yumuşak (az eğimli) topografya sunarlar. Bütün bu ortak özelliklere rağmen dağlık alanlar ile 

Pleistosen-Aktüel Kıyı Kuşağı arasında yer alan bu ana morfolojik ünite “Doğu Anadolu Bazalt 

Platosu” ve akarsularca derin bir şekilde yarılarak aşınım yüzeylerinin tamamen ortadan 

kalktığı sırtlar ve tepelikten oluşan bölüm olup iki kesimde incelenmelidir (MTA, 1998). 

 

Birinci Kesim: En güneyde 2000 m kotlarının üzerinde yontuk düz halinde kendini gösteren 

Pliyosen bazaltlarından oluşan aşınım yüzeyi kesimidir. Bu kesim kuzey kesimden daha az 

parçalanmış olup genelde “Doğu Anadolu Bazalt Platosu” olarak tanımlanmaktadır. 

Üzerlerinde, yer yer yontulmuş fakat varlığını sürdürmekte olan kalık tepeler ile belli belirsiz 

fosil sirk yalakları gözlenmektedir. Genelde orman örtüsünden yoksundurlar. Çayırlarla kaplı 

olup yaylacılıkta mera olarak kullanılmaktadır. Kuzey kenarı flüvyal aşınmayla parçalanmış ve 

eski buzul vadilerini takip eden akarsular tarafından derince yarılmış olduğundan omuz 

görünümü kazanmıştır. Platodan kaynaklanan akarsular asılı vadilerle ana yataklarına ulaşırlar. 

 

İkinci Kesim: Akarsularda derin bir şekilde yarılarak aşınım yüzeylerinin tamamen ortadan 

kalktığı sırtlar ve tepeliklerden oluşan bölüm olup çok eğimli yamaç morfolojisi ile karakteristik 

olarak aktüel kıyı kuşağına kadar yayılım gösterir. Bu kesim yaklaşık GB-KD istikametinde 

akışını sürdürmekte ve döngüleri kırık sistemleriyle uyumlu olan Çoruh Nehri vadisince kuzey 

ve güney olarak iki kısma ayrılır. 

 

Bu ana morfolojik ünitenin güncel yapısını ortaya koyan akarsular başta Çoruh Nehri ve kolları 

olmak üzere kuzeyde; Barhal çayı-Arsivan dere-Hevüsker dere-Hatila dere-Murgul çayı-Cihala 

çayı ve sularını doğrudan Karadeniz’e döken Arhavi-Kabistre çayı ile Hopa çayıdır. Güneyde; 

Tortum çayı-Oltu çayı-Bulanık çayı ve kolları olan Aydın dere-Suvat dere-Okçular dere ve 

bunların kolları olan Karçal dere-Meydancık dere ve Şavşat çayıdır. Akarsular volkanitlerde ve 

lavlarda enine eklem sistemlerini izledikleri için dikdörtgen drenaj ağı tüflerin yüzeylendiği 

yörelerde dentritik drenaj ağı gelişmiştir. Artvin-Borçka güney kesiminde yapı ve litoloji 

kontrolünde gelişen drenaj ağı değişken olup birbirine geçişlidir. Bu akarsular hızlı akışlı olup 

bol miktarda alüvyon malzemesi taşırlar. Çoruh nehri kenarında yol yarması nedeniyle yamaçta 
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fosil halde kalan 25 m sekisi dışındaki sekiler taşkın alanı konumunda olup yükseklikleri azdır. 

Bunlar yöre halkı tarafından tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Çoruh nehri dışında bütün 

akarsular tabansız (kertik) vadiler içerisinde akmaktadır. Bu vadiler derine aşındırmanın 

şiddetinden formasyonlara bağlı olarak zaman zaman boğaz görünümü kazanmış hatta kanyon 

bile oluşturmuştur. Çoruh nehrinin de ancak 180-200 m kotlarına kadar olan kesimleri yer yer 

tabanlı vadi konumundadır. Ayrıca eski heyelanların sebep olduğu set göllerinin alüvyonlarla 

dolmasıyla oluşan dar alanlı tabanlı vadiler gözlenmektedir ki bu kesimler akarsu eğim kırıklığı 

ile belirgindir. Vadi yamaçlarında kaya düşmesi, moloz akması, süpürülme ve selcik erozyonu 

yaygındır. Akarsuların debi ve rejimleri mevsimlere göre oldukça fazla değişiklikler gösterir. 

Özellikle ilkbahar mevsiminde karların erimeye başlamasıyla su taşıma miktarı artar. Yaz 

mevsimi suyun en az olduğu mevsimdir. GB-KD yönünde uzanan Pleistosen-Aktüel kıyı kuşağı 

yaklaşık 40 km uzunluğa sahiptir. Bu kesimin morfolojisinin şekillenmesinde marinel prosesler 

etkin rol oynamıştır. Genelde kıyı kesimi dik kıyı karakterli olup abrazyan platformu ve falezler 

kesin sınırları ile takip edilebilmektedir. Ancak sahil karayolu yapımı ve alan kazanma amaçlı 

deniz dolgulama eylemi kıyının dengesini bozmaktadır. Karadeniz oldukça dalgalıdır. Bu 

nedenle çok sıkı tahkimatlar yapılmaktadır. Batimetrik verilere göre kıyıdan hemen hemen 50-

100 m ileride deniz derinliği birden artmaktadır. Bu nedenle kıyıda şelf sahası yoktur. Büyük 

akarsu ağızlarında vadiler deniz altında da devam etmektedir.  

 

Artvin il sınırları içerisinde kalan kıyı kesiminde çoğu yerde aşınıp ortadan kalkmış 10-15 m 

de bir seki seviyesi gözlenebilmektedir. Bunun dışındaki şekiller aşınıp ortadan kalkmış veya 

eski abrazyon platformu haline dönüşmüştür. Hakim rüzgar yönüne bağlı KB-GD yönlü deniz 

akıntılarının sürüklediği malzemelerin yığılmış olduğu korunmuş kesimlerde dar alanlı çakıllı 

plajlar oluşmuştur. Kumsal hemen hemen hiç yoktur. Akarsu biriktirmesi, deniz aşındırması 

doğal dengesi beşeri müdahalelerle kolayca bozulabilecek konumda olduğundan, iyice etüt 

edilmeden yapılacak dalgakıran veya liman yapımı, yer yer deniz ilerlemesi şeklinde arzu 

edilmeyecek durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.      

 

 
 

Şekil 7. Türkiye jeomorfoloji haritası (URL-5) 
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1.2.2 Jeolojik Durum 

 

1.2.2.1 Genel Jeoloji  

 

Doğu Karadeniz Bölümü, Doğu Pontid Tektonik Ünitesinin (Ketin, 1966) kuzeydoğusunda yer 

alır. Bu tektonik ünite batıda Kızılırmak vadisinden, doğuda Gürcistan sınırına kadar yaklaşık 

500 m uzunluğunda ve kuzeyde Karadeniz kıyısından, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu 

(KAFZ)’na kadar yaklaşık 50-75 km genişliğinde metalojenik bir kuşak oluşturur.  

 

Geniş anlamda ise, Alpin dağ oluşumuna bağlı olarak Jura-Pliyosen zaman aralığında gelişmiş 

ada yayı dizisinin bir parçasıdır. Artvin İl sınırları dahilinde Paleozoyik, Mesozoyik ve 

Senozoyik dönemlere ait toleyitik ve kalko-alkalen kayaçlar izlenmektedir. Paleozoyik yaşlı 

kayaçlar; metamortitler, metagabro-metadiyabaz ve granitten oluşmuştur. Mesozoyik dönemi 

Liyas yaşlı volkanitlerle başlar ve Üst Jura-Alt Kretase yaşlı resifal kireçtaşları ile devam eder. 

Üst Kretase dönemi kuzeyde yoğun bir volkanik aktivitenin görüldüğü dönemdir. Bu aktivite 

asit ve bazik nitelikli periyotlarla gelişimini sürdürmüştür. Güneyde ise aynı dönemde fliş 

karakterinde kayaçlardan oluşan Mescitli Formasyonu gelişmiştir. Üst Kretase sonlarına doğru 

son bulan volkanik aktivite, Paleosen sonlarına kadar yerini türbiditik çökellere bırakır. Liyas’ta 

başlayarak Üst Kretase sonlarına kadar periyotlar halinde gelişimini sürdüren volkanik faaliyet 

denizaltı volkanizması şeklinde olup, çökel ara katkılarla birlikte istiflenme gösterir. Lavlarda 

genellikle yastık lav yapıları izlenir. 

 

 
 

Şekil 8. Artvin ilinin jeoloji haritası (MTA, 1998) 

 

Paleosen sonlarında orojenik faaliyetle birlikte büyük ölçüde granitoyid (Kaçkar Granitoyidi) 

yerleşimi gerçekleşmiştir. Tersiyer yaşlı volkanitler genelge Üst Kretase yaşlı kayaçlar üzerine 

zaman veya açısal uyumsuzlukla oturur. Bazen üst Kretase-Paleosen dönemleri geçişli olarak 

izlenir.  Eosen döneminde yeniden hareketlenen volkanizma, etkin bir şekilde devam eder. 

Denizaltı ortamında yayılma nedeniyle volkanotortul bir istif yapısı gelişmiştir. Granitoyid 

(Kaçkar Grranitoyidi) yerleşimi Eosen döneminde de devam etmiştir. Eosen volkanitleri 

üzerine Şavşat ilçesi kuzeydoğusunda jipsli Oligo-Miyosen yaşlı kayaçlar gelmektedir.
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MTA tarafından yapılan çalışmalar ve 1998 yılında hazırlanıp yayımlanan 1/100.000 ölçekli 

jeolojik haritaya göre gözlemlenen birimler genelleştirilmiş stratigrafik dikme kesit olarak da 

verilmektedir (Şekil 8). MTA tarafından hazırlanmakta olan 1/25.000 ölçekli jeoloji 

haritalarının sayısallaştırma işlemlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle analizlerimiz 

içerisinde jeolojik veriler değerlendirilememiştir. MTA tarafından 1/25.000 ölçekli 

sayısallaştırılmış jeoloji haritalarının tamamlanmasının ardından Artvin ilinin heyelan 

duyarlılık analizleri güncellenecektir. Aşağıda tanımlamaları yapılmış olan jeolojik birimler, 

stratigrafik sütun kesit ve 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası baz alınarak yapılmıştır. 

 

İnceleme alanının kuzeyinde ve Doğu Pontid kuzey zonu alt ünitesi içerisinde yer alan 

metamorfitler (gnays, mikaşist), gabro-metagabro-metadiyorit-metadiyabaz ve granitler, 

Mesozoyik yaşlı istiflerin temelini oluşturması nedeniyle Paleozoyik yaşlı olarak Kabul 

edilmektedirler (MTA, 1998). 

 

1.2.2.2 Stratigrafi 

 

1.2.2.2.1 Metamorfitler (grnays, mikaşist) (Pms) 

 

Yusufeli ilçesinin güneydoğusundaki Karadağ civarında ve Demirkent beldesinin KD’sinde 

izlenir. Çoğunlukla gnays ve mikaşistten oluşur. Hamurkesen Formasyonu ile olan dokanaklar 

tektoniktir. Metamorfitler gabrolarca kesilir. Bu nedenle Paleozoyik temele ait en eski birim 

olarak nitelendirilmişlerdir (MTA,1998). 

 

1.2.2.2.2 Gabro-Metagabro-Metadiyorit-Metadiyabaz (φ) 

 

Yusufeli ilçesinin doğusunda Çoruh nehri-Oltu çayı birleşimi ile Demirkent yerleşkesinde 

gözlenirler. Birim, genel olarak koyu gri-yeşil renk tonlarında görülür. Gabro-diyorit-diyabaz 

topluluğu, kesişen GB-KD doğrultulu iki büyük tektonik hat arasında disk biçimli bir tektonik 

dilim olarak ortaya çıkar. Bu sebeple Hamurkesen Formasyonu ile olan dokanakları tamamen 

tektoniktir. Bindirme zonları boyunca gelişen dinamometamorfizma sonucu arazide de 

izlenebilen metagabro, metadiyorit ve metadiyabaz oluşumları görülür. Bu bazik kompleks yer 

yer granitik stoklarla ile kesilmiştir (MTA, 1998).   

 

1.2.2.2.3 Granit(Ɣ1) 

 

Artvin İli çevresinde, Narlık Deresi civarında yüzeyleyen Hamurkesen formasyonunun altında 

izlenen granitler ile Demirkent beldesi civarındaki gabrolar içinde stoklar halinde bulunan 

granitler Paleozoyik temele ait granitler olarak kabul edilirler. Granitler gri-pembemsi gri renkli 

oluşları ile dikkat çeker ve bu renkleriyle Gümüşhane ili çevresinde izlenen Paleozoyik yaşlı 

granitlerle benzerlik gösterirler. Granitler içerisinde çeşitli tektonik hareketlere bağlı olarak 

gelişen çok kırıklı, çatlaklı ve deforme yapılar görülür. Paleozoyik yaşlı temeli oluşturan 

unsurlar arasında granitler en genç olan birimdir. Narlık Köyü civarında izlenen granitler Liyas 

yaşlı olarak Kabul edilen Hamurkesen Formasyonu tarafından transgresif olarak örtülür (MTA, 

1998). 

 

1.2.2.2.4 Hamurkesen Formasyonu (Jlh) 

 

Hamurkesen Formasyonu adlandırması ilk olarak Bayburt-Demirözü civarında izlenen Liyas 

yaşlı volkano-tortul karakterli birim için Ağar (1977) tarafından kullanılmıştır (MTA, 1998). 

Hamurkesen Formasyonu; Yusufeli ilçesindeki Narlık yerleşkesi civarında, Yusufeli Aşpişen 



 

                             21                                                

Köyü civarında ve Kılıçkaya yerleşkesi güney kesimlerinde, Kaçkar Dağları, Altıparmak 

Dağları, Marsis Tepe ve Güngörmez Dağlarında izlenebilir. Formasyon bazalt-andezit lav ve 

piroklastlarının kumtaşı-çamurtaşı-silttaşı-rayolarit ve şeyl ara tabakalarıyla birlikte 

ardalanmasından oluşur. Bazalt lavlarında yastık lav yapılarına sıkça rastlanır. Formasyon 

tabanını Yusufeli ilçesi Narlık yerleşkesi GB’sinde görebilmek mümkündür. Formasyon burada 

temele açık pembe renkli granitler üzerine mikrokonglomeratik bir kumtaşı ile birlikte 

transgresif diskordan olarak gelir. Formasyon dokanakları genellikle tektonik olduğundan 

formasyonun kalınlığı hakkında net bilgi verebilmek güçtür (MTA, 1998). 

 

1.2.2.2.5 Çataksu Formasyonu (Jdç) 

 

Formasyon, Erzurum İli Olur ilçesi Çataksu yerleşkesi civarında tipik olarak izlendiğinden 

Güven (1993) tarafından Çataksu Formasyonu olarak tanımlanmıştır. Güven (1993)’e göre 

Formasyon kalınlığı 200 m civarında olup Dogger yaşlıdır. Artvin İl sınırları dahilinde Yusufeli 

ilçesi Morkaya ve Darıca yerleşkeleri civarında izlenebilmiştir. Formasyon siyah sleytler, 

kumlu-killi türbiditlerle karakteristiktir. Tektonizmadan etkilenen bölümlerde düşük dereceli 

metamorfizma izlenir. Birim içerisinde yer yer altere volkanitler ve volkanoklastik kırıntıların 

eşlik ettiği toleyitik karakterli bazaltlar da gözlemlenir. Formasyon, Hamurkesen formasyonunu 

uyumlu olarak örter ve de Madenler Formasyonu ile yanal geçişlidir (MTA, 1998). 

 

1.2.2.2.6 Madenler Formasyonu (Jdm) 

 

Formasyon, Artvin İli Aşağı Madenler Köyü civarında tipik olarak yüzeylediğinden Güven 

(1993) tarafından Madenler Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Madenler Formasyonuna ait 

yüzeylenmeler Artvin İli Batısı, Zeytinlik Köyü batısı, Yusufeli, Öğdem, Aşpişen, Morkaya 

köyleri GD’si ve Demirkent yerleşkesi KD’sinde izlenir. Madenler Formasyonu çeşitli 

kalınlıklarda resifal kireçtaşı ara tabakalarıyla yer yer basalt lav ve piroklastları da içeren 

çoğunlukla kırmızı-mor renkli konglomera ve kumtaşlarından oluşur. Formasyon, Hamurkesen 

Formasyonunun üzerine uyumlu olarak oturur (MTA, 1998). 

 

1.2.2.2.7 Berdiga Formasyonu (Jkr) 

 

Giresun-Alucra ilçesinin güneyindeki Berdiga dağlarında izlenen Üst Jura-Alt Kretase yaşlı 

Kireçtaşları ilk olarak Pelin (1977) tarafından Berdiga Formasyonu olarak tanımlanmıştır. 

Doğu Pontidlerin gerek güney, gerekse kuzey zonunda birçok yerde yüzeyleyen Üst Jura-Alt 

Kretase yaşlı çok az fasiyes farklılıkları göstermekle beraber belli bir stratigrafik horizonda 

izlenmeleri nedeniyle bölge genelinde bu isim altında toplanmışlardır. Bu nedenle Artvin İl 

sınırları dahilinde izlenen Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Kireçtaşları Berdiga Formasyonu olarak 

adlandırılmıştır.  

 

Berdiga Formasyonu Artvin İl sınırları dahilinde Yusufeli ilçesi Narlık yerleşkesi doğusu, 

Aşpişen Köyü civarı, Günyayla Köyü GB’si ve Morkaya Köyü GD’sunda izlenir. Berdiga 

Formasyonu, Hamurkesen Formasyonunun üzerine uyumlulukla gelir. Doğu Pontid kuzey-

güney zonu alt ünitelerini ayıran GB-KD doğrultulu bindirme hattının yakın çevresinde 

kompresyon kuvvetlerinin etkisiyle kıvrımlı yapılar gözlenir. Formasyon, Çatak Formasyonu 

ve Mescitli Formasyonu ile uyumlu olarak örtülmekle beraber, formasyonun Artvin İli 

güneyindeki ofiyolitik melanj ile olan dokanağı tektoniktir (MTA, 1998) 
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1.2.2.2.8 Çatak Formasyonu (Krü 1) 

 

Çatak Formasyonu, doğu pontid kuzey zonunda Üst Jura-Alt Kretase yaşlı resifal 

kireçtaşlarının üzerine uyumlu olarak gelen Üst Kretase yaşlı vokano-tortul istiflerin alt 

horizonunu teşkil eden bazik volkano-tortul karakterli bir birim olarak tarif edilmiş ve Güven 

(1993) tarafından isimlendirilmiştir. Formasyon, Artvin İli içerisinde KB ve KD’sunda izlenir; 

Yusufeli ilçesi Sarıgöl yolu güzergahı, Yusufeli-İspir yolu güzergahında Çoruh vadisi boyunca, 

Aşağı Madenler civarında, Narlık doğusunda, Murgul ilçesi güneyinde, Ortaköy köyü 

güneyinde, Artvin-Şavşat yol güzergahı üzerinde ve Pırnallı köyü civarında gözlemlenir. 

Formasyon, gri-yeşil renkli andezit, andezitik bazalt lav ve piroklastları ile aratabakalı bulunan 

kırmızı-bordo renkli çamurtaşı, silttaşı, gri renkli marn ve kumtaşlarından oluşur (MTA, 1998).  

 

1.2.2.2.9 Kızılkaya Formasyonu (Krü 2) 

 

Formasyon gri-beyaz renkli riyodasitik-dasitik karakterli lav ve pirokklastlarından oluşur. 

Aşağı Madenlerin doğusunda ve yaklaşık K-G doğrultusu boyunca izlenir. Kızılkaya 

Formasyonu bazik volkano-tortul karakterli Çatak Formasyonu üzerinde uyumlu olup, yine 

bazik volkano-tortul karakterli Çağlayan Formasyonu ile de uyumlu olarak üstlenir (MTA, 

1998).  

 

1.2.2.2.10 Çağlayan Formasyonu (Krü 3) 

 

Formasyon genellikle gri-yeşil renkli andezitik bazalt, bazalt lav ve piroklastları ile aratabakalı 

olarak bulunan kırmızı-bordo renkli çamurtaşı, gri renkli marn ve kumtaşlarından oluşur. 

Formasyona Yukarı Maden Köyü civarında, Artvin İli kuzeyi, GD ve GB’sinde, Arhavi 

ilçesinde, Murgul ilçesi B’sı, D’su ve GD’sinde, Ardanuç ilçesi G ve GD’sinde, Aşağıırmaklar 

civarında, Şavşat ilçesi Meydancık Beldesi civarında rastlanır. Formasyon, Kızılkaya 

Formasyonunu uyumlu olarak örter (MTA, 1998).  

 

1.2.2.2.11 Çayırbağ Formasyonu (Krü 4b) 

 

Formasyon riyolitik ve riyodasitik karakterli lav ve piroklastlarından meydana gelmiştir. 

Volkanojenik dom yapıları iyi gelişmiştir. Lavlarda prizmatik kolon yapıları ve akışkan 

(fluvial) yapılar görülür. Formasyon Bakırköy ve Ağıllar Formasyonları tarafından uyumlu 

olarak üzerlenir. Borçka ilçesi Balcı köyü doğusunda, Artvin Merkez ilçesi Sümbüllü Köyü 

kuzeyinde izlenir (MTA, 1998). 

 

1.2.2.2.12 Bakırköy Formasyonu (Krü 5a) 

 

Artvin İlinin Bakırköy (Kuvarshan) Köyü ve çevresinde izlenen Mastriştiyen – Paleosen yaşlı 

türbiditik karakterli bir istif Güven (1993) tarafından Bakırköy Formasyonu olarak 

tanımlanmıştır. Formasyon genellikle killi kireçtaşı, marn, şeyl ve az oranda da kumtaşlarından 

oluşur. Formasyon, Bakırköy köyü ve civarında, Hopa ilçesi D ve GD’sinde, Murgul ilçesi KD, 

GB’sinde ve Borçka ilçesi Cankurtaran geçidi civarında gözlemlenir (MTA, 1998). 

 

1.2.2.2.13 Ağıllar Formasyonu (Krü 5b) 

 

Artvin İli Zeytinlik yerleşkesinin güneydoğusunda gözlenen bazik volkano-tortul karakterli 

Çağlayan Formasyonunun üzerinde uyumlu olarak bulunan Mastriştiyen-Paleosen yaşlı kumlu 

ve resifal kireçtaşları Artvin İli Ağıllar Köyü en iyi şekilde izlendiğinden Güven (1993) 
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tarafından bu birime Ağıllar Formasyonu ismi verilmiştir. Birim gri-beyaz renkli kumlu resifal 

kireçtaşlarından oluşur. Formasyon Ağıllar köyü başta olmak üzere Murgul ilçesi GD’sinde, 

Şavşat ilçesi Okçular Köyü ve Meydancık Beldesi civarında ve Ardanuç ilçesi GD’sinde 

izlenmektedir (MTA, 1998). 

 

1.2.2.2.14 Mescitli Formasyonu (Krüf) 

 

Formasyon, kırmızı-bordo renkli killi kireçtaşları ile başlayıp, gri renkli marn, şeyl, killi 

kireçtaşı ve kumtaşı ardalanması ile devam eden bir istif oluşturur. Mescitli formasyonu, 

Berdiga formasyonunu uyumlu olarak örter. Formasyon, Günyayla Köyü civarında ve Artvin 

İli doğu sınırı boyunca Ardanuç ve Şavşat ilçesi doğusunda izlenir (MTA, 1998).      

 

1.2.2.2.15 Kızılcık Formasyonu (Paf) 

 

Ardanuç ilçesi ve civarındaki Eosen yaşlı kırıntılı kayaçlar Özsayar vd. (1982) tarafından 

Kızılcık formasyonu olarak isimlendirilmiştir. Fakat Yılmaz vd. (1998) Kaçkar Dağları ve 

Ardanuç ilçesi çevresinde izledikleri aynı kırıntılı kayaçların yaşını Paleosen ve Alt Eosen 

olarak saptamışlardır. Formasyon özellikle Ardanuç ilçesi Kızılcık Köyü ve civarında 

karakteristiktir. Kızılcık Formasyonu, Bakırköy ve Ağıllar Formasyonlarını uyumlu olarak 

örterken, Kabaköy Formasyonu tarafından da uyumsuzlukla örtülür (MTA, 1998). 

 

1.2.2.2.16 Porfiri Andezit (Ap) 

 

Formasyon, Artvin İl Merkezinin KD’sinde yüzeylenir. Andezitik kayaçlar gri-beyaz renkli ve 

az çatlaklıdır. İl Merkezi kuzeyindeki Fıstıklı Köyü civarında porfiri özelliktedir (MTA, 1998).   

 

1.2.2.2.17 Kaçkar Granitoyidleri I, II (Ɣ2, Ɣ3) 

 

Kaçkar granitoyidleri, Artvin İlinde Kaçkar dağları civarında tipik olarak izlenir. Bu nedenle 

Kaçkar granitoyidleri olarak isimlendirilmiştir (Güven, 1993). Kaçkar granitoyidleri farklı faklı 

magmasal evrelerde Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı volkano-tortul istiflere sokulum yapmıştır. 

Liyas volkanitleri (Hamurkesen Formasyonu) ile Üst Kretase volkanitlerinin (Çatak 

Formasyonu) içine sokulum yapan granitoyidler Kaçkar Granitoyidi I (Ɣ2), Eosen 

volkanitlerinin (Kabaköy Formasyonu) içine sokulum yapan granitoyidler ise Kaçkar 

Granitoyidi II (Ɣ3) olarak adlandırılmaktadır (MTA, 1998).  

 

1.2.2.2.18 Kabaköy Formasyonu (Ev) 

 

Gümüşhane İlinin GD’sunda yer alan Kabaköy çevresinde tipik olarak yüzeylenen Eosen yaşlı 

ve andezitik karakterli volkano-tortul birim Güven (1993) tarafından Kabaköy formasyonu 

olarak tanımlanmıştır. Doğu Pontidlerde çok etkin ve belirgin bir stratigrafik horizon teşkil eden 

Eosen volkanitleri, özellikle kuzey zon ardında ve güney sınırı boyunca Niksar-Şebinkarahisar-

Alucra-Gümüşhane-İspir ve Yusufeli (Kılıçkaya) hattı üzerinde ve yaklaşık D-B doğrultusunda 

ilginç bir kuşak oluşturur. Çalışma alanında; Hopa ilçesi, Kemalpaşa, Borçka yöresi ve Muratlı-

Camili yöreleri, Şavşat ilçesi Meydancık ve Veliköy yöreleri ile Ardanuç ilçesi Aşağıırmaklar 

yöreleri ile Yusufeli ilçesi Kılıçkaya beldesi ile Avcılar köyü yörelerinde yüzeylenir (MTA, 

1998). 
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1.2.2.2.19 Şebinkarahisar Formasyonu (Olgmj) 

 

Doğu Pontidlerin güneyinde yüzeylenen Oligo-Miyosen yaşlı jipsli serilerden bazıları Yılmaz 

(1985) tarafından Şebinkarahisar formasyonu olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanında da 

izlenen alacalı jipsli seri, benzer litolojik özellikleri nedeniyle Şebinkarahisar formasyonu ile 

deneştirilmiş ve aynı isim verilmiştir. Bu formasyona ait yüzeylenmeler inceleme alanında, 

Şavşat ilçesi Veliköy beldesinin kuzey yörelerinde izlenmektedir (Yılmaz vd.1992).  

 

1.2.2.2.20 Bülbülan Yayla Volkanitleri (Plv) 

 

Çalışma alanında Bülbülan Yayla kuzeyi, Çatalköprü ve Şavşat-Veliköy yörelerinde 

yüzeylenmektedir. Formasyon Şebinkarahisar ve Kabaköy formasyonları üzerine açısal 

uyumsuzlukla oturmaktadır. Karasal volkanizma ürünü olan bu birim iki seviyeden 

oluşmaktadır. İstifin alt seviyeleri Aktimur vd. (1992) tarafından “Kura volkanitleri” olarak 

tanımlanmıştır. Bu volkanitler farklı tüf ardalanmaları ile tüf-breş ve yer yer konglomeralardan 

oluşmaktadır. Birimin üst seviyeleri ise aynı çalışmacılar tarafından “Dumanlıdağ volkanitleri” 

olarak isimlendirilmiştir. Bu volkanitler ise bantlı ve yer yer laminalaşmış dasit ve andezit 

lavları ile daha üstte yer alan bazaltik lavlar ve volkanoklastiklerden oluşmaktadır. Çalışmacılar 

formasyonun alt seviyelerinin yaşını Üst Miyosen olarak yorumlamışlardır. Üst seviyeleri ise 

Pliyosen yaşlı olarak ayırtmışlardır. Formasyonun toplam kalınlığı yaklaşık 750 m kadardır. 

 

1.2.2.2.21 Alüvyonlar (Aly) 

 

Kaçkar dağlarının kuzey eteklerinde Hopa ve Kabistre çayı vadilerinde, güney eteklerinde KD-

GB yönünde Karadeniz’e akan Çoruh Nehri vadisinin genişlediği düzlük alanlarda kum ve çakıl 

yığınlarından oluşan güncel oluşuklardır. Bu oluşuklar daha güneyde Yusufeli ilçesi ile 

Kılıçkaya arasındaki Çamkerten yöresinde de izlenmektedir. Bu oluşuklardan stabilize ve inşaat 

malzemesi olarak yararlanılmaktadır.
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Şekil 9. Artvin ili genelleştirilmiş stratigrafik dikme kesit (MTA, 1998) 
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Şekil 10. Artvin ili sınırları içerisinde gözlenen faylar (URL-6) 

 

 

 

 

http://www.mta.gov.tr/
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1.2.2.3 Aktif Tektonik 

 

Artvin ili, Doğu Pontid tektonik birliği içerisinde yer alır. İl sınırları dahilinde gözlemlenen 

jeolojik birimler, Alp orojenezinin etkisi altında kalmışlardır. Bu orojenik faaliyetlere bağlı 

olarak üst Kimmerik, Anadolu, Pireneik ve Attik fazları etkili olmuştur. Adı geçen dağ oluşum 

hareketleri sonucunda bölgede uyumsuzluklar, kıvrımlı, kırıklı yapılar, blok faylanmalar ve 

bindirmeler meydana gelmiştir; Paleozoyik ile Jura, Jura ile Üst Kretase, Paleosen ile Eosen, 

Eosen ile Miyosen, Miyosen ile Pliyosen arasında uyumsuzluklar (diskordans) gözlenir. 

 

Artvin İlini de etkisi altına almış olan Alp orojenizine bağlı olarak kıvrım ve kırık tektoniği iyi 

gelişmiştir. İl genelinde kıvrımlı yapılara genelde Paleosen yaşlı flişlerde ve Eosen yaşlı 

volkanotortul kayaçlarda belirgin olarak izlenmektedir. Yine aynı kuvvetlerin etkisiyle 

formasyonlar kırılarak faylanmıştır. Bölgede gözlemlenen düşük açılı ters fay türü bindirmeler, 

bölgenin bir sıkışma rejimi etkisi altında kaldığını gösterir.  

 

Tablo 2. Artvin ili ve yakın çevresinde meydana gelen depremler, 4≤ M<10 (URL-7) 

 

No Tarih 

(UTC) 

Saat Enlem Boylam Derinlik(km) Büyüklük 

1 01.10.2011 06:07 414.352 413.053 7.19 4.2 

2 03.02.2007 01:56 411.871 413.053 10 4.0 

3 18.08.2002 10:52 408.000 424.660 1.8 4.6 

4 06.07.2002 03:30 41.129 42.359 5 4.5 

5 05.12.1999 21.14 40.579 42.538 10 4.3 

6 23.12.1998 15:21 40.676 42.477 35 4.2 

7 17.01.1993 08:47 407.619 416.893 10 4.2 

8 07.01.1993 09:12 406.592 422.831 10 4.5 

9 03.08.1988 16:05 410.250 416.971 10 4.2 

10 29.06.1988 01:32 405.757 414.841 34.6 4.5 

11 17.05.1988 10:40 406.962 421.241 10 4.4 

12 02.06.1986 21.16 405.833 418.041 10 4.7 

13 20.09.1985 05:29 408.161 425.419 10 4.4 

14 22.10.1984 21:26 408.314 424.669 34.1 4.6 

15 21.10.1984 17:04 407.600 425.330 35 5.4 

16 21.10.1984 23:31 407.131 422.717 32.4 4.5 

17 19.10.1984 12:00 406.816 424.070 35.6 4.6 

18 18.10.1984 08:46 407.100 424.480 35 5.5 

19 17.10.1984 19:45 408.302 425.032 20.3 4.2 

20 17.10.1984 13:16 407.556 424.931 33 4.1 

21 18.09.1984 12:26 408.850 422.380 10 4.7 

22 18.07.1984 23:19 406.520 421.938 10 4.0 

23 14.05.1984 13:13 405.775 423.772 33 4.7 

24 12.02.1984 03:54 406.540 421.161 48 4.4 

25 03.01.1984 10:30 406.462 425.711 5 4.7 

26 29.11.1983 20:23 406.123 422.509 10 4.9 

27 01.11.1983 12.11 406.540 423.789 39.1 4.3 

28 30.10.1983 04:26 406.658 422.479 10 4.5 

29 30.10.1983 03:44 408.213 421.540 10 4.5 

 

http://www.deprem.gov.tr/
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Tablo 2’nin devamı 
 

No Tarih 

(UTC) 

Saat Enlem Boylam Derinlik(km) Büyüklük 

30 24.04.1980 23:57 406.477 425.712 3 4.8 

31 21.04.1976 20:58 407.310 421.190 35 4.9 

32 20.04.1976 03:57 407.860 421.260 35 4.2 

33 12.01.1975 03:39 405.900 419.790 35 4.3 

34 21.03.1972 17:16 406.637 423.700 22.3 4.6 

35 05.06.1969 22:15 410.000 425.000 61 4.5 

36 26.05.1968 04:34 409.600 422.100 38 4.7 

37 25.05.1968 23:29 408.010 421.610 35 4.6 

38 16.01.1963 11:02 412.000 424.000 20 5.2 

39 02.11.1934 15:41 410.000 416.000 10 4.7 

40 26.07.1925 01:53 407.100 414.900 10 5.1 

41 08.01.1919 09:12 409.000 422.000 40 5.2 

42 19.11.1908 01:08 408.300 420.700 10 4.0 

43 11.09.1900 21:30 408.200 421.200 10 5.1 

 

 

 
 

Şekil 11. Artvin ili ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere ait odak görüntüleri 

4≤M<10 (URL-7) 

 

Aletsel dönemde Artvin il sınırları dahilinde yaşanan depremler büyüklük olarak 4≤M<5.5 

aralığındadır (Tablo 2).  İl sınırları dahilinde meydana gelen bu depremlere bağlı olarak 

herhangi bir can kaybı kaydına rastlanılmamaktadır. Ancak İl sınırları güneyinde Erzurum il 

sınırları içerisinde, Erzurum Fay Zonu kuzeydoğusunda 5≤M<6 büyüklüğünde depremler 

meydana gelmiş olup, bu depremler ile bağlantılı olarak da il sınırları dahilinde bir can kaybı 

verisi bulunmamaktadır.   

 

1.2.2.4 Yapısal jeoloji-Diri faylar 

 

Artvin İl sınırları dâhilinde gözlemlenebilen bindirmeler ilin kuzeyi ile güneyinden geçen ve 

Yusufeli ilçesi doğusundan Morkaya’ya ulaşan bindirme, Ardanuç ilçesinden güneybatıya 

http://www.deprem.gov.tr/
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doğru Yusufeli, Demirkent ve Morkaya’ya ulaşan bindirme, Şavşat ilçesinden güneybatıya 

doğru Yusufeli-Kılıçkaya güneyine uzanan büyük bindirmeler şeklinde olup, doğrultuları KD-

GB’dir. Yukarıda da değinildiği üzere, sözü edilen bindirmeler, aletsel dönem kayıtları dikkate 

alındığında geçen süre zarfında yıkıcı özellikte bir deprem üretebilmiş değildir. Artvin il 

sınırları içerisinde kalan bölge, aktif fay-deprem ilişkisi açsından ele alındığında yıkıcı özellikte 

deprem yapabilecek fayın varlığının söz konusu olmadığı görülmektedir. Artvin, Kuzey 

Anadolu Fay zonuna kuş uçuşu yaklaşık 200 km kuzeydoğu mesafededir. Erzurum Fay zonuna 

olan mesafe ise kuş uçuşu olarak yaklaşık 90 km’dir. 

 

01/01/1900 – 01/10/2011 tarihleri arasında, Artvin İl sınırları ve yakın çevresinde büyüklüğü 

4≤M<5.5 arasında olan depremler Tablo 2'de listelenmiştir. Ayrıca bu depremlere ait odak 

görüntü haritası da Şekil 11'de verilmiştir. 

 

1.2.2.5 İlin Hidrojeolojik Durumu  

 

1.2.2.5.1 Akarsular  

 

Artvin İlinin başlıca akarsuları; Godrahav, Fabrika, Kapistre, Sidere, Orçi, Sundura, Sugören, 

Balıklı, Karaosmaniye, Çamdere, İçkale, Deviskel, Murgul, Tigrat, Bulanık, Eşkinar, Barhal ve 

Arcivan Deresidir. Akarsuların temel beslenme kaynağı yağışlardır. Bu nedenle ilde meydana 

gelen yağışlara bağlı olarak akarsu debilerinde de anormal düzeyde artışlar olabilmektedir. Öte 

yandan akarsu havzalarının kütle hareketlerine duyarlı yapıları nedeniyle havza içerisinde 

meydana gelen heyelan ve toprak akmaları dere yataklarına kadar inerek anormal debi 

artışlarına neden olabilmektedir.   

  

 
 

Şekil 12. Artvin ili havza sınırları ve akarsu haritası (URL-8) 
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Şekil 13. Artvin ili akarsu ve dere haritası (URL-8) 

 

 

Tablo 3. Artvin İlinin başlıca akarsuları (DSİ, 2021) 

 

Akarsu Debisi Q500 (m3/s) 

Godrahav 59,07 

Fabrika 30,95 

Kapistre 948,11 

Sidere 343,65 

Orçi 632,07 

Sundura 614,8 

Sugören 170,1 

Balıklı 238,4 

Karaosmaniye 300 

Çamdere 356 

İçkale 451,32 

Deviskel 452,69 

Murgul 531,85 

Tigrat 40,76 

Bulanık 192,45 

Eşkinar 117,2 

Barhal 249,09 

Arcivan 90,34 

 

İlin yerleşime uygun alanlarının çok dar olması nedeniyle özellikle Artvin İli Hopa, Arhavi ve 

Kemalpaşa ilçe merkezlerinden geçen birçok derenin üzeri kapatılarak yol ve benzeri amaçla 

kullanılmaktadır. Bu durum kesiti yetersiz olan menfezlerin taşınan rusubat ile çok sıklıkla 

tıkanmasına ve taşkınlara yol açmasına neden olmaktadır (Şekil 14).
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Şekil 14. Dere taşkınları ve meydana gelen hasarlar (Artvin, Hopa, 2015 yılı) 

 

1.2.2.5.2 Baraj Gölleri 

 

Artvin ilinin baraj gölleri; Deriner Baraj Gölü, Muratlı Baraj Gölü, Borçka Baraj Gölü ve Artvin 

Baraj Gölü’dür (Tablo 4). Bu baraj göllerinde balıkçılık ve turizm faaliyetleri yapılmaktadır. 

Ayrıca insanların kullanabileceği rekreasyon alanlarıyla da sosyal faaliyetlere katkıda 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 4. Artvin ilinin başlıca baraj gölleri (DSİ, 2021) 

 

Baraj Gölü Baraj Gölü Alanı (ha) 

Deriner 2639.5 

Muratlı 1994 

Borçka 1084 
 
 

 
 

Şekil 15. İlimizde bulunan barajlar (AYDES, 2021) 
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1.2.2.5.3 Yeraltı Suları  

 

Artvin ilinde yeraltı suyu, hemen hemen bütün önemli akarsuların ve derelerin mansap 

kesimindeki alüvyonlu sahalarda bulunmaktadır. Alüvyon sahalarının dışında da akifer 

olabilecek büyük ölçekli tortul birimler olmaması nedeniyle bu bölgelerde yeraltı suları 

volkanik kayaçlardaki çatlak sistemlerinde depolanmakta ve süreksizlik yüzeylerinin yamaç 

topografyasını kestiği yerlerde kaynak şeklinde boşalmaktadır. 

   

1.2.3 İklim Durumu ve Doğal Enerji Kaynakları 

 

1.2.3.1 Meteorolojik Durum 

 

Ilıman iklim etkisi altındaki kuzey kesimde yılın büyük bir bölümü yağışlı geçer (Şekil 16). 

Birim alana düşen yağış miktarındaki artış, beraberinde orta-yüksek topografik eğime sahip 

yamaçlarda heyelanları tetikleyen önemli bir etmendir. 

  

 
 

Şekil 16. Türkiye ortalama yıllık yağış dağılımı (DMİ, 2020) 
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Şekil 17. Doğu Karadeniz bölümünün sahil kesimindeki yıllık yağış miktarları (İTÜ, 2009)  

 

Artvin iklimsel olarak diğer illerimizden önemli farklılıklar göstermektedir. Özellikle hemen 

her mevsim bol yağış alması yani mevsimselliğinin az olması önemli bir farklılıktır. Artvin için 

dairesel istatistik yöntemine göre yağışta pik yapan aylar Ekim veya Kasım ayları olarak 

hesaplanmıştır. Artvin için uzun yıllar yağış verilerine bakıldığında yalnızca ilkbahar 

mevsiminde istatistiksel olarak anlamlı bir azalmaya rastlanmış, diğer mevsimlerde ise 

herhangi anlamlı bir trende rastlanmamıştır. Ortalama mevsimsel sıcaklıklara bakıldığında ise 

kış mevsiminde anlamlı azalma ve yaz mevsiminde anlamlı artış olduğu görülmektedir. Yaz 

mevsimindeki sıcaklık artışının bir sebebi kentleşme olabilir. Sonuç olarak, Artvin İli için 

yağışlarda artış meydana gelmesi durumunda heyelan riskinin de yükseleceği kuşkusuzdur. 

Artvin ilinde ölçülen yıllık ortalama yağış miktarlarının yükseklikle değişimi de dikkat 

çekicidir. Yükseklikle yağış miktarları azalmaktadır. En fazla yağış alan istasyonlar sahildekiler 

iken en az yağış alanlar en yüksekte olanlardır.
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Şekil 18. Artvin ili yağış normalleri (MGM, 2020) 

 

 

 
 

Şekil 19. Artvin ili yıllık alansal yağışları (MGM, 2020) 
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Şekil 20. Artvin ili yıllık alansal yağışların normalleri ile karşılaştırılması (Akmercan Artvin 

Doğalgaz, 2020) 

 

Yüksek kesimlerin yarısı ve sahil kesiminin neredeyse tamamı yağış almaktadır. Yağışların 

genellikle yükseklikle arttığı düşünüldüğünde bunun istisnai bir durum olduğu söylenebilir. 

Karadeniz’in doğu bölümü için uzun yıllar basınç ve rüzgâr haritasına bakıldığında doğusunda 

siklonik (saatin ters yönü) bir sirkülasyonun mevcut olduğunu göstermektedir. Doğu Karadeniz 

sahili bu sirkülâsyonda batılı hava akımına maruz kalmaktadır. Bu durumda batıya bakan 

sahillerin fazla yağış alması, doğuya bakan sahillerin ise daha az yağış alması beklenir. 

 

Bölgesel iklimsel verilerin takibi ve tasnifi Artvin ili merkezinde bulunan Meteoroloji İl 

Müdürlüğü tarafından 24 saat kesintisiz olarak yapılmaktadır. Artvin ili, birkaç değişik iklim 

özelliğine sahiptir. Kuzeyde Arhavi ve Hopa ilçelerinde ılıman bir iklim söz konusu iken, 

Yusufeli Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde iklim özellikleri karasal iklimi andırmaktadır. Artvin il 

merkezi ve diğer ara yerleşkelerde iklim özellikleri ılımandan karasala tedrici geçişler 

göstermektedir.  

 

Kıyı kesimlerinde ılıman iklim özellikleri nedeniyle yaz mevsimi ile kış mevsimleri arası yağış 

rejiminin yüksek olduğu dönemlerdir. Kaçkar dağ silsilesinin doğudaki denize paralel uzantıları 

ve Hopa dağı yükseltileri, kıyı kesiminin yağış rejiminin yüksek oluşunun ana 

nedenlerindendir. Güneyde ve doğuda ortalama rakım yükseltisinin artmasına bağlı olarak ilin 

güney ve doğu kesimlerinde kış mevsimleri kuzey kesimlere göre daha serttir. 

 

Ilıman iklim etkisi altındaki kuzey kesimde yılın büyük bir bölümü yağışlı geçer. Birim Alana 

düşen yağış miktarındaki artış, beraberinde orta-yüksek topografik eğime sahip yamaçlarda 

heyelanları tetikleyen önemli bir etmendir.
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Tablo 5. Artvin iline ait uzun yıllar (1949-2020) meteorolojik veriler (DMİ, 2020) 

 

 
 

1.2.3.2 Doğal Enerji Kaynakları 

 

Bu başlık altında Artvin İlinin hidroelektrik, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerji 

potansiyeli irdelenmiştir.  

 

1.2.3.2.1 Hidroelektrik Enerji Üretim ve Potansiyeli   

 

İlimizin jeomorfolojik yapısı ve yağışlı iklim koşulları, yenilenebilir enerji kaynaklarından 

hidroelektrik enerji potansiyelini öne çıkmaktadır. Akarsuların eğimleri ve buna bağlı olarak da 

akış enerjilerinin yüksek olması nedeniyle nehir tipi hidroelektrik santralleri için uygun koşullar 

taşımaktadır. İlimizde mevcutta üretimde olan farklı kurulu güçlerde 32 adet hidroelektrik 

santrali mevcut olup, ayrıca kurulum aşamasında olan veya proje çalışmaları devam eden çok 

sayıda hidroelektrik santral projesi bulunmaktadır. İlde 2021 yılı itibariyle işletmede olan, 

inşaatı devam eden veya plan aşamasında olan HES ve bu santrallere ait regülatör yapılarının 

konumunu gösteren tematik harita Şekil 21’de verilmiştir.



 

                             37                                                

 
 

Şekil 21. Artvin ilinde üretimde olan, inşaatı devam eden veya plan aşamasındaki HES’lerin 

konumunu gösteren harita  

 

Artvin İlimizde 2021 yılı itibariyle işletmede olan hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu 

gücü 1811,515 MWe ve Toplam Ortalama Üretimi 5.843,526 GWh/yıl olarak hesaplanmıştır 

(Tablo 6).
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Tablo 6. Artvin ilinde üretimde olan HES’ler (DSİ, 2021) 
 

Sıra 

No 
Proje İsmi Proje Yeri 

Yapıldığı 

Yer 

Kurulu 

Güç 

Ort. 

Üretim 

MWe GWh/yıl 

1 Deriner Barajı ve HES Çoruh Nehri Merkez 670 2118 

2 Muratlı Barajı ve HES Çoruh Nehri Borçka 115 444 

3 Borçka Barajı ve HES Çoruh Nehri Borçka 300 1039 

4 Artvin Barajı ve HES Çoruh Nehri Yusufeli 332 1026 

5 Papart HES Papart Dere Şavşat 26,6 58,49 

6 Diyoban HES Papart Dere Şavşat 19,63 35,79 

7 Susuz Regülatörü ve HES Arpalı Deresi Şavşat 7,1 18,263 

8 Erik Reg. ve HES Meydancık Çayı Şavşat 15,04 40,12 

9 Şavşat Reg. ve HES Şavşat Çayı Şavşat 15,92 54,801 

10 Kavak Reg. ve HES Orci, Sidere Dere Arhavi 10,177 39,97 

11 Balıklı HES Orci Deresi Arhavi 9,787 36,54 

12 Meşeli Reg. ve HES Zurgiza Dere Arhavi 6,6 20,145 

13 Soğuksu Reg. ve HES Agara Dere Arhavi 7,9 24,039 

14 Orta Reg. ve HES Ballı Dere Arhavi 15,82 55,235 

15 Esendal HES Arcıvan Dere Yusufeli 0,3 1 

16 Cala HES Hüngamek Dere Yusufeli 15,63 38,352 

17 Erenler Reg. ve HES Deviskel Dere Borçka 45 125,5 

18 Aralık Reg. ve HES Aralık Dere Borçka 12,9 45,76 

19 Çifteköprü Reg. ve HES İçkale  Deresi Borçka 8,17 31,85 

20 Arpa Reg. ve HES Deviskel Dere (Arpa) Borçka 32,919 77,66 

21 Hızır Reg. ve HES Cosedinara Dere Borçka 1,955 6,65 

22 Kocaman Reg. ve HES Darıca Dere Borçka 3,654 9,853 

23 Taşköprü Reg. ve HES Aralık Dere Borçka 12,42 37,49 

24 Çiçekli Reg. ve HES Muruvan Dere Murgul 6,993 21,908 

25 Cansu HES Kabaca Dere Murgul 9,18 47,33 

26 Çakırlar HES Kabaca Dere Murgul 16,908 75,422 

27 Kabaca Reg. ve HES Kabaca Dere Murgul 8,9 32,47 

28 Erenköy Reg. ve HES Kabaca Dere Murgul 22,5 86,971 

29 Murgul HES Kabaca Dere Murgul 19,602 57,3 

30 Yayla Reg. ve HES Kabaca Dere Murgul 4,91 20,87 

31 İskale Reg. ve HES Muruvan Dere Murgul 10,5 28,707 

32 Kalecik HES Karçal Dere Merkez 27,5 88,04 
 TOPLAM 1.811,52 5.843,53 

 

Hidroelektrik santrallerin hem enerji potansiyelleri, hem dere havzaları içerindeki regülatör, 

yükleme havuzu, cebri boru ve santrallerin, çevresel etkileri ile taşkınlara ilişkin olumlu ve 

olumsuz yöndeki etkilerinin bu çalışma kapsamında irdelenmesi önem arz etmektedir. HES ile 

ilgili harita ve öznitelik bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının coğrafi bilgi sistemi 

(www.atlas.gov.tr) uygulamasında mevcut olup, DSİ Genel Müdürlüğünden de güncel bilgiler 

bulunmaktadır.
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Artvin İlinin hidroelektrik potansiyeli ve mevcut tesislere ilişkin en önemli araştırmalardan biri 

“Doğu Karadeniz Havzası Hidroelektrik Enerji Durumunun İncelenmesi” başlıklı makale ile 

Kankal ve Akçay (2019) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmamada Doğu Karadeniz Bölümünün 

HES potansiyeli irdelenmiştir. Görüleceği üzere İlimizde 2018 yılı sonu itibariyle işletmede 

olan hidroelektrik santrallerinin toplam gücü 35.3 MW, inşaat aşamasında olan (15.84 MW), 

proje aşamasında olan (4.34 MW), fizibilite çalışmaları devam edenler (4.2 MW) ile birlikte 

toplam hidroelektrik potansiyeli 59.68 MW olarak hesaplanmıştır (Tablo 7).  

 

Tablo 7. Doğu Karadeniz Bölgesinin hidroelektrik potansiyeli (Kankal ve Akçay, 2019) 
 

 
 

1.2.3.2.2 Rüzgâr Enerji Üretim ve Potansiyeli   

 

Rüzgâr enerji santrallerinin kurulabilirlik (ekonomiklik) durumunu etkileyen en önemli unsur 

yıllık kararlı rüzgârların miktarı olup, bunu da etkileyen önemli unsur bölgenin genel coğrafi 

konumu ve arazinin engebelilik durumudur. Ülkemizdeki rüzgâr ölçümlerini DMİ Genel 

Müdürlüğü yapmakta, Enerji Bakanlığı ile birlikte rüzgar kaynak alanları tespit edilmektedir. 

İlimizde kurulu veya proje aşamasında olan bir rüzgâr enerji santrali projesi bulunmamaktadır. 

Rüzgâr hız dağılımı haritasına bakıldığında ise İlimizin genelinde yıllık 1.8 m/sn ortalama 

rüzgar hızı olduğu görülmektedir (Şekil 22). Günümüz koşullarında ekonomik RES yatırımları 

için 7 m/s veya üzerinde rüzgâr hızı gerekmekte olup, mevcut koşullarda İlimizin RES 

yatırımları için uygun olmadığını söylemek mümkündür. 

 

 
 

Şekil 22. Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli atlası (Yıllık 50 m yükseklik) (URL-9) 
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1.2.3.2.3 Güneş Enerjisi Üretim ve Potansiyeli   

 

Güneş enerjisi yatırımları için en önemli veri yıllık güneşlenme süresi ve toplam güneş 

radyasyonu verisidir. DMİ verilerine göre İlimizin yıllık ortalama güneşlenme süresi 4.9 saattir. 

Bu değere göre İlimiz ülkemizde en düşük güneş enerjisi potansiyeline sahip yörelerden biridir 

(Şekil 23).  

 

 
 

Şekil 23. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli atlası (YEGM, 2020) 

 

1.2.4 Doğal Çevre 

 

Artvin İli, engebeli coğrafi yapısı, ormanları, iklimi, her mevsim yeşil kalan doğası, dereleri, 

yaylaları ve dorukları ile ülkemizin en güzel köşelerinden biridir. İlimiz sahip olduğu doğal ve 

kültürel varlıklarından dolayı her geçen gün artan eko-turizm potansiyeline sahiptir. Bu yeşil 

doğa içerisinde bölgeye özgü bitki ve hayvan çeşitleri de oldukça fazladır. İl sınırları içerisinde 

toplam 403.695 ha orman alanı bulunmaktadır. Bunun %55’i verimli orman, %45’i bozuk 

orman vasfındadır. Artvin toplam alanı göz önünde bulundurulduğunda Artvin İlinin %57’sini 

ormanlık alanlar oluşturmaktadır. İlimiz ormanları; ladin, köknar, sarıçam, kayın, meşe, gürgen, 

kızılağaç, ıhlamur, kestane, akağaç, dişbudak, kayacık, fıstıkçamı, karaağaç, huş, ardıç, şimşir, 

sandal, taksus (porsuk), orman gülü gibi türlerle kaplıdır. İlimizin doğal ve kültürel çeşitlilik 

dikkate alınarak bazı koruma kararları alınmıştır. 2873 sayılı Kanun kapsamında ilan edilmiş 

olan İlimiz sınırları içerisindeki milli park ve tabiat parkları alanları Tablo 8’da liste halinde 

verilmiştir. Söz konusu bu alanlarda kalıcı bir yerleşim olmayıp bazı yayla yerleşimleri 

bulunmaktadır. Artvin İl sınırları içerisinde 2863 sayılı Kanun uyarınca doğal sit alanı ilan 

edilmiş olan 3 farklı alan bulunmakta (Tablo 9) olup,  bu yerlere ait tematik harita aşağıda 

verilmiştir (Şekil 24). Yusufeli Altıparmak Vadisi (4864 ha), Şavşat Meydancık Papart Vadisi 

ve Ardanuç Cehennem Vadisi Doğal Sit Alanları bulunmaktadır. Sit alanlarının sınırları Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının coğrafi bilgi sistemi yer almaktadır (URL-10). 
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Tablo 8. Artvin ilindeki milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanları ve yaban hayatı 

koruma alanları 

 

S.  No Milli Park Adı Alanı (ha) 

1 Hatila Vadisi Milli Parkı 16.944 

2 Karagöl-Sahara Milli Parkı 3.251 

3 Kaçkar Dağları Milli Parkı Yusufeli Bölümü 4.795 

4 Borçka Karagöl Tabiat Parkı 368 

5 Altıparmak Tabiat Parkı 2.111 

6 Balıklı ve Güneşli Şelaleleri Tabiat Parkı 173 

7 Tavşan Tepesi Tabiat Parkı 5 

8 Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı 31,8 

9 Hopa Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı 175 

10 Camili Efeler Tabiatı Koruma Alanı 1.024 

11 Camili Gorgit Tabiatı Koruma Alanı 500 

12 Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 23.222 

 

 

Tablo 9. Artvin ilindeki doğal sit alanları 
 

No Doğal Sit Alanının Yeri Alanı (ha) 

1 Yusufeli Altıparmak Vadisi Doğal Sit Alanı 4.864 

2 Şavşat Meydancık Papart Vadisi Doğal Sit Alanı - 

3 Ardanuç Cehennem Vadisi Doğal Sit Alanı - 
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Şekil 24. Artvin ilinde bulunan sit alanları (URL-10) 

 

1.3 Sosyo-Demografik Yapı 

 

1.3.1 İl Nüfusu Yaş Dağılımı 

 

2020 yılı TÜİK verilerine göre 169.501 kişilik nüfusu bakımından ülkemizde 76. sırada yer 

alan Artvin ilinde  km2’ye düşen insan sayısı 23,01 kişidir. Artvin Merkez İlçe ve 9 ilçeye ait 

2010-2020 yılları arası nüfus bilgileri aşağıdaki Tablo 10’da sunulmuştur.  

 

İlin toplam nüfusunun yaklaşık %20’lik bölümü Merkez İlçeye kayıtlı olup kalan %80’lik nüfus 

ise 8 İlçeye dağılmıştır. Merkez İlçeden sonra nüfus bakımından en büyük İlçeler sırasıyla 

Hopa, Borçka ve Arhavi’dir. Artvin yüzölçümü olarak iller arasında 44. sırada yer almaktadır. 

Artvin İl nüfusunun yıllar bazında nüfus verileri aşağıda yer almaktadır (Tablo 10). Artvin ilinin 

2020 yılına ait nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı ise Tablo 11’de yer almaktadır. 

 

 

 

 



 

                             43                                                

Tablo 10. Artvin Merkez ve ilçelerinin yıllar bazında nüfus verileri (TÜİK, 2020) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MERKEZ 32627 33333 33692 33415 34050 34208 34626 34926 35081 35186 34007 

ARDANUÇ 11613 11802 11406 11366 11160 10890 10744 10599 12056 11449 11344 

ARHAVİ 19319 19362 19602 19899 20306 20565 20533 20452 21003 20926 21544 

BORÇKA 23826 23693 22964 24662 23162 22293 22036 21697 25500 22831 22684 

HOPA 32016 32619 33129 33724 34234 34852 35406 26805 25775 26958 27631 

ŞAVŞAT 17866 17932 17660 17507 19024 17524 17144 16471 17606 17116 17024 

YUSUFELİ 21513 21725 22234 22093 21596 20915 20592 20218 20794 20154 19832 

MURGUL 5979 5928 6395 6668 6142 7121 6987 6189 6658 7031 6315 

KEMALPAŞA    -                   -   -   -    -   -    - 8786 9537 9224 9120 

TOPLAM 

NÜFUS 
164759 166394 167082 169334 169674 168370 168068 166143 174010 170875 169501 

İL NÜFUS 

YOĞUNLUĞU  

(kişi/km²) 

22 22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 

İL NÜFUS 

ARTIŞ HIZI 
%-0.5 %0.99 %0.41 %1.34 %0.20 %-0.77 %-0.18 %-1.15 %4.63 %-1.82 %-0.81 

 

 

 
 

  Şekil 25. Artvin ili 2017- 2019 yılları arasındaki okuryazar nüfus oranı (TÜİK, 2020) 
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Tablo 11. 2020 yılı Artvin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı 
 

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi 

2020 0-4 Yaş 9.134 5,39 % 

2020 10-14 Yaş 9.332 5,51 % 

2020 15-19 Yaş 9.932 5,86 % 

2020 20-24 Yaş 12.322 7,27 % 

2020 25-29 Yaş 11.619 6,85 % 

2020 30-34 Yaş 11.478 6,77 % 

2020 35-39 Yaş 11.311 6,67 % 

2020 40-44 Yaş 10.984 6,48 % 

2020 45-49 Yaş 11.369 6,71 % 

2020 50-54 Yaş 10.745 6,34 % 

2020 55-59 Yaş 12.539 7,40 % 

2020 5-9 Yaş 9.367 5,53 % 

2020 60-64 Yaş 10.431 6,15 % 

2020 65-69 Yaş 9.121 5,38 % 

2020 70-74 Yaş 7.374 4,35 % 

2020 75-79 Yaş 5.557 3,28 % 

2020 80-84 Yaş 3.582 2,11 % 

2020 85-89 Yaş 2.257 1,33 % 

2020 90+ Yaş 1.047 0,62 % 

 

1.3.2 Nüfus Dağılımı ve Yoğunluğu 

 

Artvin yüz ölçümü 7.359 km² alana sahip olup nüfus artış oranına bağlı olarak km²’ye düşen 

nüfus sayısı yıllara göre azalma eğilimi göstermiştir. Tablo 12’de son 10 yılın nüfus 

yoğunluğunu gösterir tablo yer almaktadır. 

 

Tablo 12. Kilometrekareye düşen insan sayısı 

 

Yıl Artvin Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 

2020 169.501 23 /km2 

2019 170.875 23 /km2 

2018 174.010 24 /km2 

2017 166.143 23 /km2 

2016 168.068 23 /km2 

2015 168.370 23 /km2 

2014 169.674 23 /km2 

2013 169.334 23 /km2 

2012 167.082 23 /km2 

2011 166.394 23 /km2 
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Nüfus dağılımı merkezde ve kıyı kesimi ilçelerde yoğunlaşmış olup merkez ilçe dışındaki 

ilçelerde dışarıya doğru gidildikçe arazinin engebeli oluşu nedeniyle dağınık ve seyrek 

yerleşimler ortaya çıkmıştır. Artvin’deki ilçelerin çoğunun kent nüfusu oranı kır nüfusu 

oranından fazladır. Kıyı ve iç kesimlerdeki ilçeler arasında nüfus açısından farklılıklar 

görülmektedir. Nüfus daha çok kıyı kesimindeki yerleşmelerde yoğunlaşmıştır. Bunun 

temelinde coğrafi özellikler etkili olmaktadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre hazırlanan ilçe 

bazında kentlileşme oranını gösteren Tablo 13 incelendiğinde Artvin’de sahilde veya sahile 

yakın yerlerde bulunan ilçelerdeki (örneğin: Hopa, Arhavi ve Borçka ilçeleri) kentleşme 

oranlarının iç kesimlerde kalan ilçelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 13. Artvin ilçelere göre nüfus dağılım tablosu (TÜİK, 2020) 

 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek % 

Kadın 

% 

2020 Merkez  34.007 17.181 16.826 50,52 % 49,48 % 

2020 Hopa  27.631 13.803 13.828 49,95 % 50,05 % 

2020 Borçka  22.684 11.598 11.086 51,13 % 48,87 % 

2020 Arhavi  21.544 10.648 10.896 49,42 % 50,58 % 

2020 Yusufeli  19.832 9.961 9.871 50,23 % 49,77 % 

2020 Şavşat 17.024 8.564 8.460 50,31 % 49,69 % 

2020 Ardanuç  11.344 5.858 5.486 51,64 % 48,36 % 

2020 Kemalpaşa  9.120 4.631 4.489 50,78 % 49,22 % 

2020 Murgul  6.315 3.279 3.036 51,92 % 48,08 % 

 

1.3.3 Göç Hareketleri ve İncinebilir Nüfus 

 

Göç, Artvin İlinin demografik yapısı bakımından büyük önem taşımaktadır. 1927 yılından 

günümüze kadar yapılan nüfus sayımlarına göre Artvin ili nüfus yapısı itibariyle göç veren bir 

nüfus yapısına sahiptir. Artvin nüfusu genel olarak artış göstermesine rağmen son 10 yıllık 

veriler incelendiğinde yıllık alınan göç miktarının verdiği göç miktarına oranla genellikle artış 

yaşandığı gözlemlenmektedir. 2012-2013 yılları arasında 1.409, 2017-2018 yılları arasında ise 

7.058 kişi olacak şekilde iç göç yaşandığı anlaşılmaktadır. 2010-2020 yılları arasındaki göç 

verileri Tablo 14’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nufusu.com/ilce/merkez_artvin-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/hopa_artvin-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/borcka_artvin-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/arhavi_artvin-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/yusufeli_artvin-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/savsat_artvin-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/ardanuc_artvin-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/kemalpasa_artvin-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/murgul_artvin-nufusu
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Tablo 14. Yıllar bazında göç verileri 

 

 
 

Özellikle yaz dönemlerinde çay toplama ve tatil amacıyla Artvin kökenli nüfusun büyük 

kentlerden Artvin’e dönmesi ile bu dönemde en yüksek sayıya ulaşmaktadır. Yine bu dönemde 

il ve ilçe merkezlerinden kırsala doğru bir hareket söz konusu olduğundan kır-kent nüfusu 

dengelenmektedir. Öte yandan yine çay toplama maksatlı olmak üzere özellikle Gürcistan ve 

Azerbaycan’dan yoğun göçmen işçi çalıştırılmakta olup, bu işçiler ilçe ve il merkezlerinde 

geçici olarak kiralanan evlerde veya çay toplama dönemlerinde de köylerde evlerin 

müştemilatlarında geçici olarak barındırılmaktadır. Artvin’e özgü olan bir husus ise arazi 

sahiplerinin çayını paylı olarak toplayan, genelde Erzurum, Ordu ve Trabzon illerinden yerleşik 

olarak ilde ikamet eden “çay yarıcısı” olarak adlandırılan, çok sayıda aile mevcuttur. 

 

1.4 Ekonomik Yapı 

 

Artvin’in ekonomisi tarıma dayanır. Ekime müsait arazinin az olmasına rağmen nüfusun %80’i 

tarımla uğraşır. Fakat gelirin ancak %30’u tarımdan sağlanır. Artvin’de en çok çay, patates, 

buğday, mısır, arpa, fasulye, soğan, tütün, pirinç; meyve olarak da fındık, portakal, mandalina, 

elma, armut, üzüm, ceviz, kestane, kiraz, vişne, şeftali, erik ve kayısı yetişir. Tarım henüz 

modern hale gelmemiştir. Zengin su potansiyeline rağmen sulama tesisleri çok azdır. Mera ve 

otlakların azlığı ve karlı günlerin çokluğu sebebiyle hayvancılık gelişmemiştir. Komşusu 

Kars’ta ise hayvancılık çok ileridir. Artvin orman bakımından çok zengindir. Yüzölçümünün % 

35’e yakını ormanlıktır. Her sene 300 bin metreküp inşaat kerestesi ile 500 bin ster yakacak 

odun istihsal edilir. Ormanları ağaç cinsleri bakımından zengin ve verimlidir. Ormanlarında 

kızılağaç, kayın, gürgen, meşe, kestane, ladin, köknar, ardıç ve sarıçam bulunur. Madencilik 

açısından; Türkiye’nin en zengin bakır madeni rezervine sahip ili Artvin’dir. Murgul ve 

Kuvarskan’da bulunan bakır madenleri, Karadeniz Bakır İşletmeleri tarafından işletilmektedir. 

Ayrıca bentonit, manganez, kurşun ve linyit yatakları vardır. 

 

1.4.1 Genel Ekonomik Yapı 

 

TÜİK Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan illerin iktisadi faaliyet kollarına göre 2018 yılı 

verileri ile Gayrisafi Yurt İçi hâsıla rakamları aşağıdaki Tablo 15’de verilmektedir. Buna göre 

Artvin İli 6.724.453.000 TL toplam gayrisafi Yurt içi hâsıla ile bölgedeki iller arasında 5. sırada 

yer almaktadır. Toplam gayrisafi yurt içi hâsılasında da % 0.35 paya sahiptir. 
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Tablo 15. Gayrisafi yurt içi hasılası verileri (TÜİK, 2018) 
 

İLLER 

(3. Düzey) 
Tarım Sanayi Hizmetler 

Sektör 

toplamları 

Vergi-

sübvansiyon 
GSYH 

TRABZON 1 637 019 7 427 399 16 696 786 25 761 205 3 005 987 28 767 192 

ORDU 2 382 329 4 954 346 10 301 583 17 638 258 2 058 148 19 696 406 

GİRESUN 1 046 440 2 323 916 6 602 635 9 972 991 1 163 714 11 136 706 

RİZE 1 940 647 3 996 961 5 777 673 11 715 280 1 367 016 13 082 296 

ARTVİN 857 057 1 811 912 3 352 822 6 021 791 702 662 6 724 453 

GÜMÜŞHANE 461 353 1 203 706 2 326 703 3 991 761 465 785 4 457 546 

TÜRKİYE  

TOPLAM 
216 666 387 1 097 683 431 2 020 863 410 3 335 213 229 389 174 707 3 724 387 936 

 

1.4.2 Ekonomik Faaliyet Sektörleri 

 

Artvin’in toplam yüzölçümü 736.700 hektar olup, bunun % 9’unu tarım arazisi, % 15’ini çayır-

mera, % 57’sini orman arazisi ve % 19’unu ise diğer araziler oluşturmaktadır. Buna göre 

Artvin’in yüzölçümünün % 10’undan daha küçük bir alanda tarım yapılmaktadır. Artvin, 2727 

bitki türü ile Türkiye’nin bitki çeşitliliği yönünden en zengin ili olup bunlardan yaklaşık 198 

adeti endemik olmak üzere 500 adeti nadirdir. Ayrıca Doğu Karadeniz illeri arasında orman 

arazisi yönünden en zengin il olan Artvin’de, zengin bitki çeşitliliği ve orman arazileri hem 

arıcılık faaliyetleri hem de odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi bakımından çok önemli 

bir fırsattır. Çay, fındık ve meyve yetiştiriciliği, arıcılık, balıkçılık, büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan yetiştiriciliği başlıca tarım ve hayvancılık faaliyetleri arasında sıralanabilir. Mısır, 

patates, yonca (yeşil), korunga, domates, fasulye, salatalık, elma, ceviz, kiraz, armut, erik, 

mandalina, çilek, Trabzon hurması, kivi ve zeytin diğer önemli tarım ürünleri arasında 

sıralanabilir ve yöre, birçok meyve çeşidinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir verimliliğe 

sahiptir. Endüstrinin gelişmemiş olması nedeniyle Artvin, organik üretim için son derece uygun 

tarım arazilerine sahiptir. 

 

Artvin’de sanayi muayyen kollarda sınırlıdır. Etibank’a bağlı Bakır İşletmeleri, kamu ve özel 

sektöre ait lif levha fabrika ve atölyeleri (senelik toplam istihsal 70 bin ton), çay ve kereste 

fabrikaları, mobilya, dokuma, gıda ve metal eşya imalathaneleri vardır. Artvin, sanayi işletme 

sayısı bakımından Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il arasında 15. sırada yer almaktadır. Firmaların 

ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği sektörler sırasıyla Gıda Ürünleri İmalatı, Diğer Madencilik 

ve Taş Ocakçılığı, Ağaç ve Mantar Ürünleri ile Gıda Ürünleri İmalatıdır. İldeki sanayide 

faaliyet gösteren firmaların yarısından fazlası mikro ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. 

Artvin’de 8 adet Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. 

 

Artvin, son yıllarda turizm alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. Altyapı ve eğitim eksikliği 

gibi birtakım eksikliklerin giderilmesiyle de turizmde hak ettiği yere gelecektir. 2020 Yılı 

Turizm istatistikleri verilerine göre 11 işletme belgeli 536 işletme oda sayısı 1.74 yatak sayısı 

yatırım belgeli 7 tesis yatırım belgeli oda sayısı 645, yatırım belgeli yatak sayısı 1285’dir. 

Ayrıca 2019 yılında 2.292.412 kişi Sarp Kara Hudut Kapısı’ndan giriş yapmıştır. Türkiye 

ortalamasında sınır kapılarından giriş yapan turist sıralamasında 5. sıraya gerilemiştir. 2019 yılı 

Eylül ayı itibarı ile Artvin’de 13 adet turizm işletme belgeli otel ve 106 adet mahalli belgeli otel 

bulunmaktadır. İl genelinde bulunan 119 konaklama tesisi, 4.815 yatak kapasitesi ile hizmet 

vermektedir. 
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Artvin ilinin yatırım profili ve yatırım potansiyelini daha iyi anlayabilmek adına kamu ve özel 

sektör yatırımları olarak iki ana başlık altında incelemek doğru olacaktır. Kamu 

sektöründeki Diğer Kamu Hizmetleri, Enerji, Konut, Eğitim, Ulaştırma yatırımları ve özel 

sektördeki Turizm ve Enerji Sektörü yatırımları toplam yatırımlar içinde büyük bir bölüm 

oluşturmaktadır. Tüm diğer sektörlerin gelişmesinde birinci derecede önemli ve gerekli olan 

diğer kamu hizmetleri başlığı altında harita, içme suyu, tapu kadastro, sosyal altyapı, 

kanalizasyon, belediye hizmetleri vb. yatırım kalemleri bulunmaktadır.  

 

1.4.2.1 Organize Sanayi bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 

 

Artvin’de 1 adet kuruluş aşamasında olan organize sanayi bölgesi vardır. Arhavi İlçesinde 

Yemişlik ve Kale Mahalleleri sınırları içinde olan Artvin-Arhavi Organize Sanayi Bölgesi 39 

hektar büyüklükte olup kamulaştırma işlemi devam etmektedir. 

 

     
 

Şekil 26. Borçka ve Ardanuç küçük sanayi siteleri 

 

1.5 Ulaşım ve Altyapı Durumu 

 

1.5.1 Karayolu Ağı 

 

Doğu Karadeniz de yer alan Artvin’de ulaşım genel olarak karayolu ile yapılmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre Artvin’de 329 km devlet yolu, 307 km il yolu 

olmak üzere toplam 636 km yol ağı bulunmaktadır. Bu yol ağının üstyapısının 165 km’si 

Bitümlü Sıcak Kaplamalı (BSK), 439 km’si Sathi Kaplamalı ve 32 km’si diğer yollardır. 636 

km uzunluğundaki yol ağımızın 46 km’si (% 7) bölünmüş yoldur. İlimizde, daha önceki 

yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar 22 km bölünmüş yol yapılmışken, 2003–2019 yılları 

arasında 24 km bölünmüş yol yapılarak toplamda 46 km bölünmüş yol ağına ulaşılmıştır. 

İlimizde, Devlet yollarımızın % 100’ü, İl yollarımızın % 90’ı asfalt kaplamalıdır. Devlet ve il 

yollarının 164,5 km’si BSK olup, İlimiz sınırları içerisinde 45,5 km BY ile trafiğe açık 40.920 

m uzunluğunda toplam 72 adet tünel mevcuttur. İl merkezimize en yakın ilçe (merkez ilçeler 

hariç) Borçka (32 km) olup, en uzak ilçe Yusufeli’dir (74 km). 

  

Artvin ilinin komşu illere uzaklığı sırasıyla Rize 149 km, Erzurum 196 km, Ardahan 117 km 

şeklindedir. Önemli il merkezlerine olan mesafe incelendiğinde İstanbul 1284 km ve Ankara 

961 km uzaklıktadır.
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Şekil 27.  Artvin ili kara yolu ağı haritası 

 

 

 
 

Şekil 28. Artvin ili karayolları ağ durumu (KGM, 2021) 
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, 
 

Şekil 29. Artvin ili karayolları ağ durumu (KGM, 2019) 

 

Artvin ili, batıda 149 km uzunluğundaki karayolu ile Rize’ye, 227 km ile de Trabzon iline 

bağlanırken, doğuda 117 km uzunluğundaki karayolu ile Ardahan’a, güneyde ise 196 km 

uzunluğundaki karayolu ile Erzurum iline bağlanır. 

  

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda; Hopa-Borçka ilçeleri arası 

proje uzunluğu 6,5 km olan bölümde BY-BSK yapımı, Cankurtaran Geçidi bölümünde 7,3 km 

uzunluğunda içerisinde 5,2 km’si çift tüp tünel geçişi yapımı, Artvin Ayr. – Ardanuç – 12. 

Bölge HD Yolu üzerinde proje uzunluğu 31 km olan çeşitli sanat yapılarını da barındıran yol 

çalışması, Borçka-Murgul-Damar İl Yolu güzergahında toplam proje uzunluğu 11,2 km yol 

çalışması, Şavşat yol ayrımı-Veliköy İl Yolu arasında proje uzunluğu 14 km yol çalışması, 

Sarıgöl Yol Ayrımı-Öğdem İl Yolu arası proje uzunluğu 17 km yol çalışması ve Yusufeli Baraj 

Relokasyon yollarının kazı destekleme, nihai beton çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 

Çoruh Üniversitesi İl Yolu üzerinde toplam 3 km ve Borçka-Murgul İl Yolu üzerinde toplam 

11,5 km uzunluğunda yol iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır. Artvin karayolu ağı yapımı 

tamamlanan ve halen devam etmekte olan projelerle gelişmeye devam etmektedir. Artvin’de 

halen yapım çalışmaları devam eden önemli köprü yapımı ve karayolu projeleri; 

 

 Çoruh Üniversitesi İl Yolu, 

 Borçka-Murgul İl Yolu, 

 Güreşen Köprüsü, 

 Yusufeli Merkez Viyadüğü, 

 Tekkale Viyadüğü, 

 Şilenkar Viyadüğü ve 

 Yusufeli Baraj Viyadüğü’dür. 
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İlimiz dahilinde karayolları ağında yer alan ana ulaşım arterleri dışında belediye sınırları 

içerisindeki mahalle yolları ve köy yolu ağı, aynı büyüklükteki illere oranla çok daha yüksek 

olup, bunun nedenleri ise ilin morfolojik yapısı, yerleşim yerlerinin çok dağınık olması, çay 

tarımı amacıyla açılmış olan yolların fazlalığı ve yayla gibi mevsimsel kullanılan uzak 

yerleşimlere giden yolların fazlalığından kaynaklanmaktadır. Köy ve mahallelere giden ana ve 

bağlantı yollarının büyük bölümü betan veya asfalt kaplamalı, diğer yollar ise stabilize ve ham 

yol vasfındadır. Ancak köy grup yolları da dahil olmak üzere yolların altyapıları, yağış rejimi 

dikkate alındığında oldukça yetersizdir. Öte yandan yolların geçtiği bölgelerde yamaç eğimleri 

nedeniyle hem yol üst, hem de alt kısmında çok yüksek şevler içermekte, jeolojik yapı nedeniyle 

çok sıklıkla stabilite sorunları oluşmaktadır.  

  

İl genelindeki karayolları ağı ve köy, mahalle yolları ile orman yolları, haritaları ilgili 

kurumlardan talep edilmiş olup, irap kapsamında, risk değerlendirmesi yapılacak önemli 

parametrelerdendir.  

 

1.5.2 Diğer Ulaşım Biçimleri ve Erişim 

 

Artvin ilinde karayolu dışında alternatif ulaşım deniz yoluyla sağlanmaktadır. Hopa Limanı 

Doğu Karadeniz’in doğu sınırında Gürcistan’a hududu olan Sarp Sınır kapısına 15 km. 

mesafededir. Doğu Karadeniz’e ekonomik yönden büyük katkı sağlamakta ve bölgenin 

dünyaya açılan kapısı olma özelliğini taşımaktadır. 

 

Ulaşımda kara ve deniz yollarının aktif kullanıldığı Artvin’de demiryolu ağı ve hava limanı 

bulunmamaktadır. En yakın havaalanı Gürcistan - Batum havaalanıdır. Artvin Merkez'den Sarp 

Sınır Kapısı'na kadar 88, Gürcistan tarafında ise 13 km. olmak üzere 101 kilometre 

uzaklıktadır. THY İstanbul uçuşlarına pasaportsuz binilebilmektedir. Diğer havaalanları 

Erzurum (226 km), Kars (215 km) ve Trabzon (233 km) illerinde bulunmaktadır. Ancak 2017 

yılında hem Artvin’in hem de Rize’nin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere Rize-Artvin 

Havalimanı projesinin altyapı sözleşmesi imzalanmıştır. 2022 yılının başında hizmete girmesi 

öngörülen yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı, Pazar 

ilçesine bağlı Yeşilköy Mevkiinde inşa edilmektedir. Demiryolu ile ulaşım için ise en yakın 

226 km ile Erzurum, 209 km ile Kars İlleridir. 

 

1.5.3 Ana Yaşam Hatları 

 

1.5.3.1 Şebekesinin Durumu 

 

İlimizde 9 adet belediye bulunmakta ve tüm belediyelerde içme suyu şebekesi bulunmaktadır. 

2019 yılında ilde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu 

101.834’tür. Yeraltı ve yüzeysel sular için arıtma tesisi mevcut olup fiziksel arıtma 

yapılmaktadır. 2019 yılı içerisinde 4.125.219 m3/yıl su arıtılmıştır. 

 

Borçka ilçesinde içme suyu temin ihtiyacı Düzköy Köyü Mevkiinde bulunan Balıklı Deresi 

üzerindeki Kameni Su Tesisinden kaynaklanmaktadır. Halen işlev görmekte olan mevcut tesiste 

ince ve kaba ızgara, kum tutucu, havalandırma, çöktürme tankı, yavaş kum filtresi ve 

dezenfeksiyon üniteleri bulunmaktadır. Arıtma tesisinin kapasitesi 550.000 m3/yıl’dır. Şavşat 

İlçesinde içme suyu temin edilen kaynak Yavuzköyü Nazlıkara membası olup kapasitesi 40 

lt/sn’dir. İlçeye 8 km mesafeden iletilmektedir. Merkez İlçede Hatila Vadisi’nin 33 kilometrelik 

isale hattı ile arıtma tesisinden oluşan Artvin İçme Suyu Projesi Artvin Belediyesi ile DSİ 

arasında yapılan protokol kapsamında inşası devam etmektedir. Proje ile 53 bin nüfusun 
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kullanımına eş değer su temin edeceği, tamamlandığında günde 22 bin metreküp suyun, Artvin 

şehir merkezine memba kalitesinde verilecektir. 

 

İlde kentsel su temini için çekilen su, kaynak sularından, akarsulardan ve kuyu sularından elde 

edilmektedir. TÜİK verilerine göre içme ve kullanma suyu şebekesi için toplam çekilen su 

miktarı 8.036.000 m3/yıl (yerüstü: akarsu 4.634.000 m3/yıl, yeraltı: Kaynak 3.402.000 

m3/yıl)’dır. Toplam dağıtılan su miktarı ise 4.906.271 m3/yıl’dır.  

 

 
 

Şekil 30. Artvin ilinde 2019 yılı belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile 

dağıtılmak üzere temin edilen su miktarının kaynaklara göre dağılımı (URL-11) 

 

1.5.3.2 Elektrik altyapısının durumu 

 

1938 yılında elektrik altyapısı çalışmalarına başlanan Artvin’de EPDK verilerine göre 2021 yılı 

Mart ayı itibariyle hat uzunluğu 7125 km olan, toplam 365 MVA kapasiteli 1745 adet trafodan 

oluşan bir elektrik ağı mevcuttur. Artvin ili genelinde elektrik abone sayısı 2021 yılı Mart ayı 

itibariyle 116.413 kişiye ulaşmıştır. 

 

1.5.3.3 Doğalgaz altyapısının durumu 

 

Artvin Merkez İlçesi Doğal Gaz Dağıtım Lisansının EPDK tarafından yapılan ihale sonucu 

27.07.2017 tarihinde Akmercan Artvin Doğalgaz Dağ. San. ve Tic. A.Ş.  tarafından alınması 

akabinde 16.04.2018 tarihinde ilk altyapı yatırım faaliyetleri başlamış ve 10.11.2018 tarihinde 

ilk gaz arzı sağlanmıştır.16.07.2020 tarihinde lisans genişlemesi yapılarak Artvin Şavşat ilçesi 

dağıtım lisansına eklenerek Artvin Merkez ve Şavşat ilçelerinde altyapı faaliyetleri devam 

etmektedir. 2020 yılı sonu itibariyle 32 caddede 385 binada bulunan toplam 2182 bağımsız 

bölüme doğalgaz bağlantısı yapılmış olup 2020 yılı sonu itibariyle 1023 bağımsız bölümde aktif 

olarak doğalgaz kullanılmaktadır. 2020 yılı itibari ile ilçeler bazında yapımı tamamlanan şebeke 

büyüklükleri Tablo 16’da gösterilmiştir. 
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Tablo 16. Güncel doğalgaz şebeke büyüklükleri (Akmercan Artvin Doğalgaz, 2020) 
 

İL/İLÇE ADI 

ŞEHİR 

GİRİŞ 

İSTASYONU 

(adet) 

BÖLGE 

REGÜLATÖRÜ 

(adet) 

ÇELİK 

HAT 

(km) 

POLİETİLEN 

HAT (km) 

SERVİS 

HATTI 

(km) 

SERVİS 

KUTUSU 

(km) 

MERKEZ 1 1 13062 18023 3604 366 

ARDANUÇ - - - - - - 

ARHAVİ - - - - - - 

BORÇKA - - - - - - 

HOPA - - - - - - 

MURGUL - - - - - - 

ŞAVŞAT 1 1 4711 2747 284 19 

YUSUFELİ - - - - - - 

KEMALPAŞA - - - - - - 

TOPLAM 2 2 17773 20770 3888 385 

 

1.5.3.4 Haberleşme altyapısının durumu 

 

Yapılan araştırmada, haberleşme altyapısına ilişkin ulaşılabilen bilgiler son derece kısıtlı 

olduğundan, bu aşamada kapsamlı bir değerlendirme yapılamamaktadır. İlgili kurum ve özel 

firmalardan ana iletişim ve bilgi teknolojileri ile ilgili sayısal veriler talep edilmiştir. 

 

Tablo 17. Artvin ili haberleşme altyapısı istatistikleri (UAB, 09/2019) 

 

 
 

1.5.3.5 Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı altyapısının durumu 

 

Artvin İlinde kanalizasyon sistemi hizmeti olarak Merkez-Seyitler ve Ortaköy Köylerinde 

Biyolojik Paket Arıtma ve Ardanuç Bulanık-Kirazlı Mah. Doğal Arıtma kanalizasyon hizmeti 

yapılmıştır. İlimizde topografik yapı yönünden aşırı engebeli ve yüksek yamaç eğimlerinden 

dolayı kanalizasyon sistemlerinin çalışması oldukça güçtür. Bu nedenle toplu olmayan dağınık 

yapıdaki köylerde münferit veya mahalle bazında fosseptik yapılmaktadır. Aynı zamanda 

coğrafi güçlüklerin yanında yüksek yapım giderlerinden dolayı projesi var olup uygulamaya 

geçilemeyen köy ve bağlıları mevcuttur. Bu yerlerde kaynaklar dâhilinde kısım kısım çözüm 

yoluna gidilecektir. 

 

Merkez ilçesi Belediye sınırları içerisinde mevcut kanalizasyon hattı uzunluğu 37.523 m - 

yağmur suyu hattı uzunluğu 32.653 m, Borçka ilçesi Belediye sınırları içerisinde mevcut 

kanalizasyon hattı uzunluğu 6.000 m – yağmur suyu hattı uzunluğu 2.830 m, Şavşat ilçesi 

Belediye sınırları içerisinde mevcut kanalizasyon hattı uzunluğu 36.500 m – yağmur suyu hattı 

uzunluğu 10.000 m, Hopa ilçe belediyesi sınırlarında mevcut kanalizasyon hattı uzunluğu 

37.750 m olduğu ve yağmur suyu hatlarının en kısa hatlarla mevcut derelere aktarıldığı bilgisi 

verilmiştir.
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1.5.3.6 Çöp Toplama ve Depolama Durumu   

 

Katı atıklar için düzenli depolama tesisi bulunmayan Artvin’de İl Özel İdaresi tarafından 

köylerden toplanan katı atıklar, belediyelere ait olan vahşi depolama alanlarına dökülmektedir. 

2018 yılı TUİK verilerine göre Artvin İline ait kişi başı toplanan ortalama atık miktarı 1,20 

kg/kişi-gün olarak belirlenmiştir. İlimiz köylerine ait 2020 yılı nüfusu 62.643 olduğundan İl 

Özel İdaresi tarafından yıllık toplanan çöp miktarı 75.172 ton/yıl dır. 

 

1.5.4 Sanat Yapıları  

 

Artvin ve ilçelerindeki tüm köylerde ihtiyaç duyulan yerlerde köprü, menfez, istinat duvarı gibi 

yapılar % 20-30 arasında yapılmış olup diğer ihtiyaç duyulan yerlerde de sanat yapılarının 

yapılmasına devam edilmektedir. Yeniden yapılan Artvin-Yusufeli yolu üzerinde toplam 

uzunluğu yaklaşık 29 km olan 40 tünel bulunmaktadır. 

 

Tablo 18. Artvin - Yusufeli yolu üzerindeki tüneller 

 

Yol No Güzergâh Tünelin Adı Uzunluğu (m) 

D950-01 Artvin -Yusufeli Deriner 1 1.190 

D950-01 Artvin -Yusufeli Deriner 2 2.228 

D950-01 Artvin -Yusufeli Deriner 3 1.200 

D950-01 Artvin -Yusufeli Deriner 4 840 

D950-01 Artvin -Yusufeli Deriner 5 400 

D950-01 Artvin -Yusufeli Deriner 6 190 

D950-01 Artvin -Yusufeli Kalburlu 900 

D950-01 Artvin -Yusufeli Öcübet 570 

D950-01 Artvin -Yusufeli Zeytinlik 290 

D950-01 Artvin -Yusufeli (isimsiz) 720 

D950-01 Artvin -Yusufeli Kapan 1 680 

D950-01 Artvin -Yusufeli Kapan 2 220 

D950-01 Artvin -Yusufeli Karataş 1.490 

D950-01 Artvin -Yusufeli Eski Kışla 360 

D950-01 Artvin -Yusufeli Cinsaklı 220 

D950-01 Artvin -Yusufeli Dokuzoğul 450 

D950-01 Artvin -Yusufeli Elevit 320 

D950-01 Artvin -Yusufeli Kale 1 410 

D950-01 Artvin -Yusufeli Kale 2 220 

D950-01 Artvin -Yusufeli Akarsen 170 

D950-01 Artvin -Yusufeli Narlık 610 

D950-01 Artvin -Yusufeli Sameli 1.500 
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Tablo 18’in devamı 
 

Yol No Güzergâh Tünelin Adı Uzunluğu (m) 

D950-01 Artvin -Yusufeli Yarbaşı 940 

D950-01 Artvin -Yusufeli Çağlayan 103 

D950-01 Artvin -Yusufeli Uşhum 74 

D950-01 Artvin -Yusufeli Gülbüket 1.425 

D950-01 Artvin -Yusufeli Tarakçılar 925 

D950-01 Artvin -Yusufeli Esenyaka 725 

D950-01 Artvin -Yusufeli Hırkat 979 

D950-01 Artvin -Yusufeli İnanlı 676 

D950-01 Artvin -Yusufeli Bent 1.932 

D950-01 Artvin -Yusufeli Sinevrat 200 

D950-01 Artvin -Yusufeli Sapasura 946 

D950-01 Artvin -Yusufeli Kışlaburnu 852 

D950-01 Artvin -Yusufeli T12 414 

D950-01 Artvin -Yusufeli Kayabaş 857 

D950-01 Artvin -Yusufeli Aksal 300 

D950-01 Artvin -Yusufeli T15 200 

D950-01 Artvin -Yusufeli T16 1.680 

D950-01 Artvin -Yusufeli T17 400 

D950-01 Artvin -Yusufeli 40 tünel 28.806 

 

1.5.5 Sosyal Altyapı 

 

İlimiz sınırları içerisinde bulunan sağlık, dini, spor tesisleri, eğitim ve kamu kurumları gibi 

sosyal hizmetlerin verilmekte olduğu ve afet durumlarında Acil Durum Görevlileri olarak 

kullanılabilecek olan yapılar ve alanlar ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm verilerin ilerleyen süreçte 

düzenlenecek kurumlar arası çalıştaylarla, ilgili kurumlardan temin edilecektir.  

 

1.5.5.1 Millet Bahçeleri 

 

Çok sayıda bitki türünün yer alacağı Millet Bahçelerinin, yürüyüş, koşu yolları ile insanların 

şehrin gürültüsünden kurtulabileceği park şeklinde tasarlanması planlanmaktadır. Bu 

bahçelerde yapı yapılmayacak; sadece insanların ihtiyaçları nedeniyle tuvaletler ile büfe tarzı 

küçük ticari alanlar bulunacaktır. Bu bahçelerin yapılmasının amacı; eski stat alanlarının 

değerlendirilmesi ve daha temiz bir havaya, çevreye kavuşabilmesidir. Parkların sosyal hayata 

da olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir. 

 

1.5.5.2 Dr. İsrafil Kışla Millet Bahçesi 

 

2831 m2 yerleşim alanına kurulu olan Dr. İsrafil Kışla millet bahçesi, içinde bulunan yeme-

içme tesisleri, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik altyapısı ile afet sonrası geçici barınma alanı 

olarak kullanılmaya müsait durumdadır. 
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1.6 Şehirleşme ve Yerleşim Yapısı 

 

1.6.1 Kentin Gelişim Tarihi ve Planlama Geçmişi 

 

Artvin ve çevresi tarih öncesi devirleri cilalı taş devrinden başlayarak bakır-tunç demir devri 

olarak sırası ile yaşamıştır. MÖ 10 bin ile 8 bin yıllarından kalma cilalı taş çağına ait insan izleri 

Artvin’de de bu çağlarda insanların yaşamış olduğu izlenimini vermektedir. Bulunan madeni 

eşyalar ise tarih öncesi devirlerin sırası ile yaşandığını belgelemektedir. 

 

1878-1918 ve 1918-1921 tarihleri arasında, Rusya-Ermeni-İngiliz-Gürcistan idaresinde kalan 

Artvin-Borçka ve Şavşat kazaları 7 Mart 1921’den itibaren 4 ay kadar Ardahan kazasına 

bağlanmıştır. Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı 

Esasiye’de, 24 Nisan 1924’te yapılan değişikler ile Liva-Sancak teşkilatı kaldırılınca Artvin 

Vilayet haline geldi. 1926 Haziranında 877 sayılı kanunla Yusufeli Kazası Erzurum 

Vilayeti’nden alınarak Artvin’e bağlandı. 1928’de, 1282 sayılı kanunla Borçka Kazası nahiye 

haline getirilerek Artvin’e bağlandı. Dokuz yıl Artvin vilayeti teşkilatı ile yönetilen bu yerler, 

1 Haziran 1933’te, 2197 sayılı kanunun ikinci maddesine göre, merkezi Rize olmak üzere 

Artvin ve Rize illeri birleştirilerek Çoruh vilayeti teşkil edilmiştir. Arazi şartlarının zorluğu, 

Artvin ve çevresinin vilayet merkezine olan uzaklığı birtakım sorunlara yol açmıştır. Dönemin 

Başbakanı İsmet İNÖNÜ’nün 25 Temmuz 1935 tarihindeki Artvin’i ziyaretinde durum 

kendisine iletilmiştir. Bunun üzerine hükümet 4 Kasım 1936’da kabul edilen 2885 Sayılı Kanun 

ile merkezi Rize olan Çoruh Vilayeti kaldırıldı. Artvin Merkez, Hopa, Borçka ve Şavşat kazaları 

ile evvelce Erzurum’a verilmiş Yusufeli Kazası’nı da alarak Artvin olan Çoruh İli teşkilatı 

kabul edildi. 

 

Artvin ilinin arazi ve iklim yapısından kaynaklı toprak sıkıntısı, kentin kuzey-güney yönünde 

değil doğu-batı yönünde ve dere yatakları boyunca genişlemesine neden olmaktadır. Bu yüzden 

Artvin genelinde bu özellikteki yerlerde yerleşim genişleme eğilimi göstermekte ve bunun 

sonucunda sıkışık bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır. Kentin engebeli bir araziye sahip olması 

büyük bir kentsel alanın ortaya çıkmasını engellediği gibi dağınık ve küçük yerleşim biçiminin 

hâkim olmasına neden olmuştur. 

 

1.6.2 Arazi Kullanımı    

 

Artvin, her mevsim yağış alan, yaz ve kış sıcaklıkları arasında fazla fark olmayan tipik 

Karadeniz ikliminin etkisi altında olan bir ildir. Yıllık yağış miktarı 2000 – 2500 mm arasında 

olan, verimli topraklara sahip ancak engebeli ve dik yüzey şekillerine sahip olması nedeniyle 

yeterli verim alınamayan bir arazi yapısına sahiptir. 

 

Artvin İlinin yüz ölçümü 7.367 km2 olup, toplam yüzölçümünün yaklaşık % 57’si orman, % 

9’u tarım alanı, % 15’i çayır-mera ve % 22’si ise kültür dışı arazilerden oluşmaktadır. Yükseklik 

0-3937 m arasında değişmektedir.  

 

Artvin İlinde 63.100 ha’lık alanda tarımsal faaliyet sürdürülmektedir. Tarımda öne çıkan 

ürünler çay ve fındıktır. Halkın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı çay ve fındık tarımına 

dayanmaktadır. İç kesimlere gidildikçe küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık Artvin İlinin 

ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Artvin İl olarak bir kısmı Çoruh havzasında bir kısmı ise 

Doğu Karadeniz havzasında yer almaktadır. Artvin İline ait arazi dağılımı ve yetiştiriciliği 

yapılan başlıca ürünlerin kapladığı alan Tablo 19’da verilmiştir. 
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Tablo 19. Artvin ili arazi dağılımını gösterir tablo 
 

 
 

1.6.3 Yapı Stoku Bilgisi ve Haritalama 

 

Artvin İl Özel İdaresi tarafından yapılmış bina envanter çalışmalarından alınan veriler 

doğrultusunda (Tablo 20) kent genelinde bulunan uygun görüş verilen binaların % 94,8’i konut, 

% 3,3’ü Kamu binası, % 1,9’unun iş yeri olduğu belirlenmiştir.  

 

Tablo 20. Artvin iline ait uygun görüş verilen yapı bilgisi tablosu 
 

TOPLAM UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN YAPI BİLGİSİ 

  MESKEN KAMU İŞYERİ TOPLAM 

ARHAVİ 3170 137 121 3428 

HOPA 2115 101 46 2262 

KEMALPAŞA 1303 69 31 1403 

BORÇKA 6671 350 212 7233 

MURGUL 1323 81 35 1439 

MERKEZ 5589 237 92 5918 

ŞAVŞAT 12956 345 163 13464 

ARDANUÇ 4605 179 49 4833 

YUSUFELİ 15590 385 285 16260 
    56240 

 

Toplam 56.249 bina için ruhsat çalışması yürütülmüş olup 166.099 adet numarataj verildiği 

belirtilmiştir. Bu çalışma kapsamında yapı stoğuna ilişkin harita ve sözel veriler ilgili 

Belediyelerden ve İl Özel İdaresinden talep edilmiş olup en önemli risk değerlendirme 

parametrelerinden biri olacaktır.

54%
9%

15%

22%

ARAZİ DAĞILIMI
ORMAN
(400.089 ha)

TARIM
(63.100 ha)

ÇAYIR-MERA
(103.521 ha)

TARIM ARAZİSİ ÜRÜN 

DAĞILIMI 

ÜRÜN MİKTAR (Da) 

Çay 90.294 

Fındık 82.110 

Mısır  12.956 

Patates 10.929 

Fasulye(kuru) 5.852 

Ceviz 5.916 

Fasulye(taze) 3.887 

Bağ 2.021 

Domates 2.088 

Zeytin 806 

Hıyar 1.054 

Kiraz 735 

Kivi 371 

Diğer ürünler 73.193 

Kullanılmayan 

Tarım Arazisi 
338.788 

TOPLAM 631.000 
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1.6.4 Doğal-Kültürel Varlıklar ve Miras Alanları 

 

İlimiz hem fiziki yapısı hem de tarihi geçmişi itibariyle doğal ve kültürel varlıkları bakımından 

oldukça yüksek potansiyele sahiptir. Yüksek ve engebeli dağları, zengin çeşitli bitki örtüsü, 

yaylaları, akarsuları doğal varlıklar olarak, kaleleri, yöresel mimariyle şekillendirilmiş tarihi 

konakları, ahşap ve taş köprüleri, folkloru, el sanatları kültürel varlıklar olarak sayılabilir. 2012 

yılında faaliyete geçen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında yapılan envanter 

çalışmaları neticesinde Artvin genelinde 130 adet doğal varlık, 149 adet kültürel varlık tespit 

edilmiştir (URL-12).  

 

Tamamen korunası güzellikte bir park niteliğinde olan Artvin’deki milli parklar ve tabiat 

parkları ise Hatila Vadisi Milli Parkı, Sahara-Karagöl Milli Parkı, Maçahel-Gorgit-Efeler 

Tabiatı Koruma Alanları görülmeye değer yerlerdendir. Kaçkar ve Karçal dağlarında yapılan 

dağ tırmanışları, bölgenin değişik yörelerinde doğal güzellikler içinde bulunan trekking 

parkurlarında yapılan doğa yürüyüşleri, Çoruh Nehri ve Barhal çayında yapılmakta olan rafting 

gibi akarsu sporları Artvin’in turizm çeşitliliğini zenginleştirmektedir (Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, 2019). 

 

Artvin ilinde 2004 yılında Çiftekemer 1, Çiftekemer 2, Eski Demirköprü, 2007 yılında 

Demirciler 2008 yılında ise Düzköy ve Aralık Köprüleri olmak üzere toplam 6 adet Tarihi 

Köprü restore edilmiştir (UAB, 2019). 

 

Çoruh Havzasında 2 adet anıt ağaç bulunmaktadır. Porsuk (Taxus baccata) ağacı Artvin’in 

Murgul İlçesi’nde yer almaktadır olup 400 yaşındadır. Ceviz (Juglans sp) ise Artvin’in Yusufeli 

İlçesi’nde bulunmaktadır ve 200 yaşındadır.
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Şekil 31. Artvin ilinde tarihi köprü yenileme işlemleri (UAB, 2019) 
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Şekil 32. İlimizde bulunan tarihi ve turistik tesisler (AYDES, 2021) 

 

1.7 Afetsellik ve Afet Yönetimi Uygulamaları 

 

1.7.1 İldeki Hakim Tehlikeler ve Yaşanan Afetler 

 

Artvin ili afet durumuna genel olarak bakıldığında, olay sayısı ve can kaybı bazında ildeki 

hakim afetin heyelan olduğu görülmektedir. Olay bazında bakıldığında, son 50 yılda ilde 

meydana gelen afetlerin başında 159 olay sayısı ile heyelan, 136 olay sayısı ile yangın, 30 olay 

sayısı ile su baskını ve 20 olay sayısı ile kaya düşmesi afetleri meydana geldiği görülmektedir. 

Meydana gelen olaylar sonucunda yaşanan can kayıpları bazında 20 can kaybı ile çığ, 15 can 

kaybı ile heyelan, 9 can kaybı ile su baskını ve 3 can kaybı ile yangın afetleri sıralanabilir. 

Muhtemel afetler için yapılan çalışmalar incelendiğinde, ilimizde 353 muhtemel olay sayısı ile 

heyelan afeti gene ön plana çıkmaktadır. Heyelan afetini 76 muhtemel olay ile kaya düşmesi, 

28 muhtemel olay ile çığ ve 24 muhtemel olay ile su baskını afeti takip etmektedir. Meydana 

gelen/gelmesi muhtemel olaylar göz önüne alındığında, afetler sebebi ile afete maruz bölge 

olarak ilan edilen alan sayısı da üstte verilen veriler ile paralellik göstermektedir. Afete maruz 

bölge olarak ilan edilen alan sayısında 284 adet ile heyelan olayı ilk sıradadır. Heyelanı 63 alan 

ile kaya düşmesi, 29 alan ile su baskını ve 19 olay ile çığ afeti takip etmektedir. 

 

Ülkemizde afetler konusunda yürürlükte olan temel mevzuat 7269 sayılı “Umumi Hayata 

Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ve bu 

Kanuna dayalı olarak çıkartılmış olan Yönetmeliklerdir. Bu kanun deprem, heyelan, kaya 

düşmesi, çığ, tasman ve benzeri olaylardan konutları oturulamaz duruma gelen afetzedelere 
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yapılacak yardımları ve afet bölgelerinde yapılacak önlem çalışmalarını düzenlemektedir. 

İlimizde bu mevzuat kapsamında 1960 -2010 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

(Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 2010 yılından itibaren ise İl AFAD Müdürlüğümüz bünyesinde 

afet etüt çalışmaları yapılarak konu ile ilgili jeolojik etüt raporları düzenlenmektedir. Meydana 

gelen afetlerin genelde bölgesel ölçekli olduğu, aynı tarihte farklı ilçe ve beldede çok sayıda 

çoklu heyelan olayının meydana geldiği görülmektedir. Afet olaylarının sıklığı, buna bağlı 

olarak meydana gelen can kaybı ve ekonomik kayıp dikkate alındığında heyelan ve taşkın 

olaylarının, İlin genel hayat düzenini ve ekonomisini oldukça yüksek düzeyde etkilediği 

kuşkusuzdur.  

 

Tablo 21. Artvin ilinin son 50 yılını kapsayan afet verileri 
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Tablo 21’nin devamı 

 

 
 

 
 

 

Tablo 22. Artvin ilinin son 50 yılını kapsayan afet verilerine ait can kayıpları 

 

 
 



 

                             63                                                

1.7.1.1 Heyelan 

 

Artvin il sınırları dâhilinde güney-güneydoğu-güneybatı-doğu-kuzeydoğuda tespit edilen 

heyelanların birçoğunun başlangıç nedenlerinin tektonizma olduğu düşünülmektedir. 

Tektonizma ile yükselmiş ve eğim kazanmış havza tabanındaki kırıntılı sedimanter birimler 

ortamın karasallaşma süreci içerisinde ve sonrasında heyelanlara maruz kalmıştır. GB-KD 

doğrultulu bindirmelerin ürünü olan söz konusu süreksizlikler, depremsellik bakımından “diri 

fay/aktif fay” özelliği göstermemekle birlikte, yalnızca heyelan alanlarındaki kütle hareketi 

başlangıçlarını denetleyen etmen olduğu düşünülmektedir. 

 

Bu nedenle Artvin il sınırları dâhilinde güney-güneydoğu-güneybatı-doğu-kuzeydoğudaki 

heyelanlar her ne kadar da sayıca az olsalar da, kapladıkları alan olarak kuzey kesimde 

gerçekleşen heyelanlara göre daha büyük ölçekte olup daha düşük hızda hareketlerine devam 

etmektedirler. Tüm bu veriler ışığında faya yakınlık değerlendirmesinin analizde 

değerlendirmeye alınmamasının nedeni, ilin kuzey kesiminde iklim özellikleri, arazi kullanım 

potansiyeli ve jeolojik faktörlere bağlı olarak gelişen ve de yukarıda sözü edilen GB-KD 

doğrultulu bindirme zonundan uzak olan heyelan sahalarının duyarlılıklarını düşürmesidir. Bu 

nedenle faya yakınlık değerlendirmesi ancak sayısal jeoloji haritasının tamamlanması 

durumunda litoloji ile birlikte analiz değerlendirmesine alınabilecektir.  

 

 
 

Şekil 33. Artvin ili heyelan haritası 
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Artvin ilinin kuzey kesiminde (Borçka, Hopa, Arhavi ilçelerinde) meydana gelmiş olan 

heyelanlar incelendiğinde; heyelanların özellikle yağış rejimine paralel olarak yağış fazlalığının 

olduğu dönemler içerisinde meydana geldiği; heyelanların her birinin güneydeki heyelan 

alanlarına oranla daha düşük yüzölçüme sahip oldukları, ancak meydana geliş hızı bakımından 

daha hızlı gerçeklemekte olduğu tespit edilmiştir. Meydana geliş hızlarının yüksek oluşu 

heyelan noktalarının tahmin edilebilirliğini güçleştirdiği gibi, bu tip heyelanların can ve mal 

kayıplarındaki rolü güneydeki heyelanlara göre daha fazladır. Kuzeyde meydana gelen 

heyelanlarda dikkat çeken bir başka özellik de, heyelan alanlarının büyük bir çoğunluğunun çay 

tarım alanları içerisinde kaldığı ya da çay tarımı yapılan alanlar ile sınırlı kalıyor oluşudur. 

 

1.7.1.2 Dere Taşkınları 

 

İlimizin de yer aldığı Doğu Karadeniz Bölümü Ülkemizde taşkın olaylarının en sık yaşandığı, 

buna bağlı can kayıplarının da en yüksek olduğu bölge konumundadır. Yaşanan taşkın 

afetlerinin nedenlerini başlıca doğal ve yapay nedenler olarak sınıflandırmak mümkündür. 

Doğal nedenler yağış rejimi ve topografya ile heyelanlara yol açan jeolojik yapıdır. Yapay 

nedenler ise dere yataklarına yapılan menfi müdahalelerdir. Bunun yanında heyelanlara neden 

olan ormanlık alanların çaylık tarım alanlarına dönüştürülmesi ve mühendislik ilkelerine aykırı 

olarak açılan yollar da yapay nedenler arasında yer almaktadır. 

 

Tablo 23. Artvin ilinin son 50 yılını kapsayan su baskınlarının ilçelere göre dağılımı 

 

 
 

Özellikle yapı ve nüfus yoğunluğu yüksek olan İl ve ilçe merkezleri için taşkınların yüksek risk 

oluşturduğu kuşkusuzdur. Bunun en önemli nedeni yerleşim yerlerinin içerisinden geçen 

derelerin kesitleri yetersiz olan sanat yapıları ile daraltılmış olması ve/veya üzerlerinin 

kapatılarak yol ve benzeri amaçlarla kullanılmasıdır. Derelerin içerisinden geçtiği havzaların 

heyelana duyarlı yapıları nedeniyle, aşırı yağışlarda meydana gelen yamaç akmaları dere 

yataklarına kadar inerek, içerisindeki moloz ağaç kök ve dalları gibi yüzer malzemeler 

ilerleyerek mansap kısmında yer alan köprü ve menfezleri tıkayarak barajlama etkisiyle büyük 

boyutlu tahribat oluşturmaktadır. Bunun yanında Sahil kesiminden geçen Karadeniz sahil 

yolunun kot olarak yüksek tutulması, yağış suları için bir set oluşturarak, taşkın sularının denize 

ulaşmasına engel olması nedeniyle taşkın etkisini daha da arttırmaktadır. 
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Şekil 34. 2010-20221 yılları arasında AFAD’a ulaştırılan sel ihbarı noktaları (AYDES) 

 

1.7.1.3 Kaya Düşmesi  

 

Kaya düşmesi Artvin ili afet olayları incelendiğinde heyelanlardan sonra en sık karşılaşılan 

olaylardandır. Bölgede kaya düşmesi daha çok dik/dike yakın topografyaya sahip alanlarda; 

Çoruh vadisi ve yan kollarının aşındırdığı dike yakın yamaçların bulunduğu hemen hemen tüm 

ilçelerde gözlenebilmektedir. Ancak kurumsal arşiv ve güncel olaylar incelendiğinde sıklıkla 

Yusufeli, Ardanuç, Merkez ilçeye bağlı köyler, Şavşat ve Borçka ilçelerinde gözlenmektedir. 

Gözlemlenebilen kaya düşmesi olaylarının büyük bir çoğunluğu yol güzergahları üst 

kotlarındaki dik/dike yakın yamaçlarda meydana gelmekte olup, meskun alanları etkiler 

nitelikteki kaya düşmesi olayları genelde Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçeleri ile Merkez 

ilçesine bağlı köylerde izlenmektedir. Meskun alanları etkiler nitelikteki kaya düşmesi olayları 

sonucunda ıslah işlemlerinin ekonomik ve teknik açıdan mümkün olmadığı durumlarda yapı ve 

ikamete yasaklı alanlar (afete maruz bölgeler) ortaya çıkmakta ve afete maruz bölge sınırları 

dahilinde çok sayıda afetzede vatandaşımız iskan alanlarını terk etmek zorunda kalmaktadır.  

Karayolu güzergahlarında meydana gelen kaya düşmesi olaylarında ise çok sayıda can ve mal 

kayıpları ortaya çıkmaktadır.  

 

1.7.1.4 Çığ  

 

Artvin İl sınırları dâhilinde 1950-2020 yılları arasında kayıtlı 10 çığ afeti meydana gelmiş olup 

bu afetler sebebiyle 20 kişi hayatını kaybetmiştir. İlimizde çığ riskli alanlar ile çığ duyarlılık 

haritalarının ortaya çıkarılabilmesi için yapılan saha ve uzaktan algılama çalışmaları sonucunda 

haritalanabilen 78 adet çığ başlangıç bölgesi tespit edilebilmiştir. Çığ başlangıç bölgeleri, diğer 

ilçelere oranla sayıca Yusufeli ilçesinde daha fazla olduğu görülmektedir. Yusufeli ilçesini 

çevreleyen yükseltiler yükseklik, bitki örtüsü, bakı, eğrisellik ve topografik eğim yönünden çığ 

oluşumları için uygun ortamlar sağladığı gözlemlenmektedir. İklim ve yağış şartları da çığ 

duyarlılığını arttıran atmosferik nedenlerdendir.
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1.7.2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Düzeni ve Koordinasyon  

 

İlde yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afetlere etkin müdahale edilebilmesi için kamu kurum 

ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayacak şekilde Artvin 

Afet Müdahale Planı (TAMP Artvin) hazırlanmıştır. TAMP deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, 

endüstriyel kazalar ve toplu nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev 

alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve sorumluluklarını 

uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde tanımlamaktadır. Artvin Afet Müdahale Planı, ana plan 

ve 26 hizmet grubu operasyon planlarından oluşmaktadır. TAMP’ın bilişim altyapısı olan Afet 

Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden müdahalede görevli olan tüm kurum ve 

kuruluşların talep ve kaynak yönetimi yapılabilmekte, oluşturulan iletişim ağı sayesinde ortak 

karar-destek mekanizmalarıyla daha hızlı koordinasyon imkanı bulunmaktadır. Afet Müdahale 

planı her yıl güncellenerek, personel ve kaynak envanteri güncel tutulmaktadır. İlimizde adet 

ve acil durum müdahale durumlarında kullanılmak üzere 1 adet tam donanımlı deprem 

müdahale aracı, 1 adet tam donanımlı kentsel arama kurtarma aracı, 1 adet tam donanımlı hafif 

arama kurtarma aracı, 1 adet amfibik araç, 1 adet 130 beygir çift motorlu su botu (9 metre), 1 

adet 140 beygir tek motorlu su botu (7 metre), 1 adet 25 beygir zodyak su botu (4 metre) ve 1 

adet rafting botu bulunmaktadır. 

 

Afet müdahale planı kapsamında İlimizin kaynak envanteri oluşturularak AYDES’e yüklenmiş 

olup bu sayede afet sonrası ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum - kuruluşta olduğu veya 

hangi destek illerde bulunduğu sorgulanabilmekte, piyasadan satın alma, kiralama yapılmasına 

karar verilmesi halinde ise hangi firma veya kişide olduğu hızlıca araştırılabilmektedir. AYDES 

Ülke düzeyinde bir karar destek sistemi olması nedeniyle yapılan çalışmalar Başkanlığımız 

tarafından da eş zamanlı olarak izlenebildiğinden personel ve kaynak talep - tahsisi de hızlı bir 

şekilde gerçekleştirilebilmektedir.   

 

Artvin Afet Müdahale Planı, Türkiye Afet Müdahale Planındaki şemaya uygun olarak 

hazırlanmış olup buna göre ana çözüm ortağı olan 15 kurum kuruluş ve destek çözüm ortağı 

olarak da 26 kurum kuruluş ve sivil toplum örgütü görevlendirilmiştir. Bunlarla ilgili liste Tablo 

24’de görülmektedir.  Planda görev alan ana ve destek çözüm ortakları, hem kendi çalışma 

grupları içerisinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekte hem plan bütününde rollerine uygun 

şekilde eğitim faaliyetleri düzenleyerek afet ve acil durumlar için hazır olunmaktadır. Öte 

yandan her yıl İl düzeyinde en az 1 kez genel bir tatbikat yapılmakta, 1 kez de bölgesel düzeyde 

yapılan tatbikatlara iştirak edilmektedir.  

 

5902 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak hazırlanmış olan Afet Müdahale Planı gereğince 

ilde meydana gelebilecek afet ve acil durumların yönetimi ve genel koordinasyonundan üst 

yönetici olarak Vali sorumludur. İl Hizmet Grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından 

ise Hizmet Grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar asli sorumlu 

olmakla birlikte, Hizmet Grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı kurum ve 

kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur. 

 

Artvin Afet Müdahale planına göre yapılandırılan 26 çalışma grubundan 8 tanesinin ana çözüm 

ortağı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzdür. İl Müdürlüğümüzde İl Müdürü ve 4 Şube 

Müdürlüğü şeklinde bir örgütlenme düzeni mevcut olup, toplam 24 personel bulunmaktadır. 

İlimizin konumu ve afetselliği dikkate alındığında özellikle afetlerin yoğun yaşandığı 

dönemlerde 24 saat esasına görev yapması gereken arama ve kurtarma personel sayısı oldukça 

yetersiz olup, bu dönemlerde Başkanlığımızca İl dışından geçici görevlendirme yapılarak 

personel açığı giderilmeye çalışılmaktadır.
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Tablo 24. Ana çözüm ortakları ve planları 

 

Sıra No Kurum Adı Plan Adı 

1 AFAD Arama Ve Kurtarma Çalışma Grubu 

2 AFAD Barınma Çalışma Grubu 

3 AFAD Bilgi Yönetimi, D. Ve İ. Çalışma Grubu 

4 AFAD Hizmet Grupları Lojs. Çalışma Grubu 

5 AFAD Kaynak Yönetimi Çalışma Grubu 

6 AFAD KBRN Çalışma Grubu 

7 AFAD Muhasebe, Bütçe ve M. R. Çalışma Grubu 

8 AFAD Satın Alma Ve K. Çalışma Grubu 

9 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü 
Psikososyal Çalışma Grubu 

10 Belediye Başkanlığı Defin Çalışma Grubu 

11 Belediye Başkanlığı Yangın Çalışma Grubu 

12 BTK Samsun Bölge Müdürlüğü Haberleşme Çalışma Grubu 

13 ÇEDAŞ İl Müdürlüğü Enerji Çalışma Grubu 

14 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı Çalışma Grubu 

15 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Enkaz Kaldırma Çalışma Grubu 

16 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hasar Tespit Çalışma Grubu 

17 İl Defterdarlığı Zarar Tespit Çalışma Grubu 

18 İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Trafik Çalışma Grubu 

19 Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu 

20 İl Jandarma Komutanlığı Tahliye Yerleştirme Çalışma Grubu 

21 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Çalışma Grubu 

22 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Teknik Destek ve İkmal Çalışma Grubu 

23 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Ulaş im Alt Yapı Çalışma Grubu 

24 
Kızılay Bölge Müdürlüğü 

Erzurum 
Beslenme Çalışma Grubu 

25 
Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı Başkanlığı 

Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dasitim Çalışma 

Grubu 

26 UDHB Bölge Müdürlüğü Nakliye Çalışma Grubu 

 

Afet ve acil durumların koordinasyonunun gerçekleştirileceği İl Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezi Müdürlük ek binası içerisinde kurulmuş olup, bu merkez içerisinde 1 toplantı salonu 

ve 1 çalışma ofisi mevcuttur. Çalışma ve toplantı ofislerine uydu telefonu, GSM ve sabit telefon 

ve fiber internet mevcut olup kesintisiz iletişim altyapıları tamamlanmıştır. Mevcut halde 

İlimizdeki arama ve kurtarma faaliyetleri, Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Hopa Arama 

Kurtarma (HOPAK) sivil toplum örgütü ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 

 

Kurumumuz genelinde afet ve acil durumlar için kurulmuş, çalışır durumda olan bir erken 

uyarı, ikaz ve alarm sistemi bulunmamaktadır. 

 

1.7.3 Afet Risk Azaltma Konusunda Alınmış Yapısal Önlemler 

 

1.7.3.1 Deprem 

 

Artvin deprem bölgesi değildir. İlin sahil şeridi 4. derece, iç bölgeleri ise 3. derece deprem 

bölgesidir. Ardahan sınırında ise küçük bir bölüm 2. derece deprem bölgesidir. Kentteki 

sarsıntılar küçük çaplıdır (URL-13).

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ardahan
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1.7.3.2 Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Önlem Yapıları 

 

İlimizde, genel hayata etkili afetler sonucu zarar gören/görmesi muhtemel bölgelere yapılan 

afet önleyici yapısal çalışmalar ve afetten etkilenen vatandaşların yaşamını sürdürebilmesi 

amacıyla EYY (evini yapana yardım) ve ihale metodu ile yapılan afet konutlarının listesi 

aşağıda verilmektedir. 

 

Tablo 25. Artvin il afet ve acil durum müdürlüğü afet önleyici tedbir projelerine ait bilgiler 
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2009 - - - - - - - - - 0,00 

2010 - - - - - - - - 21.830,00 21.830,00 

2011 - - 480.260,00 - 135.466,36  - - - - 615.726,36 

2012 - - 31.506,00 - - - - - - 31.506,00 

2013 93.806,00 - 71.626,00 194.700,00 - 753.194,00  - - - 1.113.326,00 

2014 - - - 35.282,00 - - - - - 35.282,00 

2015 - - - 42.480,00 - - - - 1.336.940,00  1.379.420,00  

2016 - 351.640,00  - 1.010.192,47  - - - - - 1.361.832,47  

2017 - 626.008,60  1.959.345,13  - - - - - - 2.585.353,73  

2018 938.000,00  - 206.500,00 62.000,00 - - 64.705,30  - - 1.271.205,30 

2019 - - 86.000,00 350.000,00 - - - 459.612,06  - 895.612,06 

2020 259.776,75  - - - - - - - 3.879.840,00  4.139.616,75 

 

 

Tablo 26. Artvin İl AFAD EYY yöntemi ile tamamlanan konut sayılarına ait bilgiler 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ardanuç 10 6 4 9 23 2 29 2 34 7 1 

Arhavi   1        1 

Borçka     1  1    1 

Hopa    7       1 

Kemalpaşa          1  

Merkez         1 2 1 

Murgul            

Şavşat 12 5 36 5 5 1 2 1 6 7 5 

Yusufeli 37 2 8 4 1 1  9 5 3 2 

TOPLAM 59 13 49 25 30 4 32 12 46 20 12 
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Tablo 27. Artvin il afet ve acil durum müdürlüğü ihale yöntemi ile tamamlanan afet konut 

sayılarına ait bilgiler 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ardanuç 8           

Arhavi   36      24   

Borçka     102       

Hopa            

Kemalpaşa            

Merkez  18    48      

Murgul 32           

Şavşat  64 16         

Yusufeli            

TOPLAM 40 82 52 0 102 48 0 0 24 0 0 

 

Belediye Özel İdarelerin yol ve altyapı tesislerinde meydana gelen hasar ve tahribatın tespit ve 

onarımına ilişkin işlemler ise 4123 sayılı Kanun uyarınca yapılmaktadır. Buna göre bir tabii 

afete maruz kalan Belediye veya Özel İdare, Valiliğimize başvuruda bulunarak hasar tespitinin 

yapılmasını talep etmektedir. Valiliğimizde görevlendirilen Hasar Tespit Komisyonları 

tarafından hasar tespitleri yapılmaktadır.  
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Tablo 28. 4123 sayılı kanun gereği ilimizde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu istenen 

miktarlar 

 

  Afet Tarihi 

Başkanlığa 

Yazımızın 

Sayı Ve Tarihi 

Kurum Bölgeler 
İstenilen 

Miktar 

1 20.01.2012 
16/02/2012 Tarih ve 

263 Sayılı yazımız. 

Şavşat İlçe Özel 

İdaresi 

Çukur, Maden, Yeşilce, 

Kayabaşı, Hanlı, Dutlu 

ve Ilıca Köyleri 

15.000,00 

2 23.09.2012 
02/10/2012 Tarih ve 

2506 Sayılı yazımız. 

Hopa ve Arhavi 

İlçe Özel İdareleri 

Hopa ("1.900.000,00 

TL") ve Arhavi 

("970.000,00 TL") 

İlçeleri 

2.870.000,00 

3 

28.07.2012 / 

03.08.2012 

tarihleri arası 

01/10/2012 Tarih ve 

2502 Sayılı yazımız. 

Yusufeli İlçe Özel 

İdaresi 

Tekkale, İşhan, 

Taşkıran, Dereiçi, 

Alanbaşı, Mutlugün, 

Darıca, Irmakyanı 

köyleri 

171.100,00 

4 23.09.2012 
19/10/2012 Tarih ve 

2679 Sayılı yazımız. 
Hopa Belediyesi Hopa Mahalleleri 129.800,00 

5 12.10.2012 
19/10/2012 Tarih ve 

2678 Sayılı yazımız. 

Borçka İlçe Özel 

İdaresi 

Karşıköy, Çifteköprü, 

Düzköy, Fındıklı, 

Demirciler ve 

Güzelyurt köyleri 

1.410.203,00 

6 4.03.2013 
27/03/2013 Tarih ve 

481 Sayılı yazımız. 

Yusufeli 

Belediyesi 

Kazım Karabekir 

Mahallesi 
35.400,00 

7 24.03.2013 
12/04/2013 Tarih ve 

574 Sayılı yazımız. 
Hopa Belediyesi Kopmuş Mevkii 23.600,00 

8 18.06.2013 
10/07/2013 Tarih ve 

1050 Sayılı yazımız. 

Şavşat İlçe Özel 

İdaresi 

Kocabey, Çukur, 

Kayabaşı, Tepeköy, 

Düzenli, Yavuz köyleri 

64.900,00 

9 18.06.2013 
10/07/2013 Tarih ve 

1049 Sayılı yazımız. 
Şavşat Belediyesi Şavşat Mahalleleri 41.300,00 

10 
15-16/07/2014 

tarihleri 

23/09/2014 Tarih ve 

1490 Sayılı yazımız. 

Hopa İlçe Özel 

İdaresi 

Şavşat İlçe Özel 

İdaresi 

Yusufeli İlçe Özel 

İdaresi 

Hopa (Balıklı, Çimenli, 

Eşmekaya, Subaşı 

köyleri "1.010.098,97 

TL") 

Şavşat (Akdamla, 

Çoraklı, Şenköy, 

Çermik, Saylıca, 

Atalar, Şalcı, Kayadibi 

"1.066.875,03 TL") 

Yusufeli (Çeltikdüzü, 

Çevreli, Dereiçi, 

Bahçeli, Meşecik, 

İşhan, Morkaya, 

Arpacık, Öğdem, 

Çıralı, Mutlugün, 

Sütlüce "698.450,56 

TL") 

2.775.425,00 
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11 24.09.2014 
09/10/2014 Tarih ve 

1564 Sayılı yazımız. 

Hopa ilçe Özel 

İdaresi 

Arhavi İlçe Özel 

İdaresi 

Hopa (Yoldere, Başoba, 

Köprücü köyleri 

"641.445,00 TL") 

Arhavi (Yolgeçen, Yk 

Şahinler, Üçler, 

Üçırmak, Ulukent, 

Tepeyurt, Şenköy, 

Soğucak, Sırtoba, 

Ortacalar, Küçükköy, 

Kestanealan, Güneşli, 

Kavak, Gürgencik, 

Dülgerli, Dereüstü, 

Derecik, Başköy, 

Balıklı, Arılı, A 

Şahinler "1.165.995,00 

TL") 

1.807.440,00 

12 24.09.2014 
09/10/2014 Tarih ve 

1566 Sayılı yazımız. 

Kemalpaşa 

Belediyesi 
Kemalpaşa Mahalleleri 100.228,33 

13 24.09.2014 
09/10/2014 Tarih ve 

1565 Sayılı yazımız. 
Arhavi Belediyesi 

Yukarı Hacılar, 

Yemişlik, Cumhuriyet, 

Aşağı Hacılar 

mahalleleri 

64.900,00 

14 
01-05/11/2014 

tarihleri 

05/12/2014 Tarih ve 

1921 Sayılı yazımız. 
Hopa Belediyesi 

Yukarı Kuledibi 

Mahallesi 
151.958,39 

15 20.05.2014 
08/07/2014 Tarih ve 

890 Sayılı yazımız. 

Borçka İlçe Özel 

İdaresi 

Güreşen, Şerefiye, 

Demirciler, Karşıköy, 

Balcı, Avcılar köyleri 

2.300.000,00 

16 29.03.2015 
15/04/2015 Tarih ve 

502 Sayılı yazımız. 
Borçka Belediyesi 

Gündoğdu, Aydınlar, 

Yeniköy, Merkez, 

Küçükköy ve Aksu 

mahalleleri 

505.822,12 

17 24.03.2015 
15/04/2015 Tarih ve 

503 Sayılı yazımız. 

Ardanuç İlçe Özel 

İdaresi 

İl Özel İdaresi 

Ardanuç (A Irmaklar, 

Ballı, Zekeriya, Geçitli, 

Kızılcık, Aşıklar, 

Bereket, Bağlıca, 

Çakıllar, Müezzinler, 

Bulanık, Güleş, Aydın, 

Naldöken, Gümüşhane 

köyleri "1.255.542,00 

TL") 

Merkez (Seyitler, 

Ortaköy, Tütüncüler, 

Okumuşlar, Ağıllar, 

Sümbüllü, Kalburlu, 

Salkımlı, Ormanlı, 

Derinköy, Dikmenli, 

Bakırköy, Taşlıca, 

Fıstıklı köyleri 

"1.809.572,00 TL") 

3.065.114,00 
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18 17.05.2015 
17/06/2015 Tarih ve 

916 Sayılı yazımız. 

İl Özel İdaresi 

Yusufeli İlçe 

Özel İdaresi 

Merkez (Alabalık, 

Yanıklı, Ortaköy köyleri 

"6.137.677,82 TL") 

Yusufeli (Bıçakçılar, 

Yüksekoba, Balcılı, 

Özgüven, Taşkıran, 

Altıparmak, Demirdöven, 

Küplüce, Bostancı, 

Mutlugün, Esendal, 

Boyalı köyleri 

"5.111.119,00 TL") 

11.248.796,82 

19 17.05.2015 
01/07/2015 Tarih ve 

1004 Sayılı yazımız. 

Yusufeli 

Belediyesi 

Demirçubuk ve Merkez 

mahalleleri 
140.000,00 

20 24.08.2015 
02/09/2015 Tarih ve 

1346 Sayılı yazımız. 

*Borçka, Arhavi, 

Hopa, 

Kemalpaşa 

Belediyeleri 

*Arhavi,Hopa, 

Borçka, Murgul 

ve Merkez Özel 

İdareleri 

Borçka Belediyesi 

"5.855.983,60 TL" 

Arhavi Belediyesi 

"9.768.114,21 TL" 

Hopa Belediyesi 

"21.601.730,70 TL" 

Kemalpaşa Belediyesi 

"108.295,87 TL" 

Arhavi Özel İdaresi 

"2.755.550,16 TL" 

Borçka Özel İdaresi 

"1.944.025,22 TL" 

Hopa Özel İdaresi 

"24.274.458,50 TL" 

Merkez Özel İdare 

"569.143,50 TL" 

Murgul Özel İdaresi 

"1.867.824,36 TL" 

68.745.126,12 

21 
13-15/10/2015 

tarihleri 

10/11/2015 Tarih ve 

1739 Sayılı yazımız. 

Merkez 

Belediyesi 

Murgul 

Belediyesi 

Şavşat 

Belediyesi 

Merkez Belediye 

"3.154.316,76 TL" 

Murgul Belediye 

"977.596,43 TL" 

Şavşat Belediye 

"1.067.242,94 TL" 

5.199.156,13 

22 11.11.2015 
30/11/2015 Tarih ve 

1849 Sayılı yazımız. 

Borçka 

Belediyesi 

Gündoğdu, Aydınlar, 

Yeniyol, Merkez, 

Küçükköy, Aksu 

mahalleleri 

24.924.584,64 

23 11.11.2015 
30/11/2015 Tarih ve 

1847 Sayılı yazımız. 

Murgul 

Belediyesi 
Merkez Mahalleler 97.176,58 

24 11.11.2015 
30/11/2015 Tarih ve 

1848 Sayılı yazımız. 

Borçka, Murgul 

ve Merkez Özel 

İdareleri 

Borçka Köyleri 

"10.152.547,45 TL" 

Murgul Köyleri 

"7.119.708,26 TL" 

Merkez Köyleri 

"4.849.634,75 TL" 

22.121.890,46 

25 11.11.2015 
21/12/2015 Tarih ve 

2061 Sayılı yazımız. 

Kemalpaşa Özel 

İdaresi 
Merkez Mahalleler 5.139.168,24 

26 
14-15/06/2016 

tarihleri 

09/06/2016 Tarih ve 

987 Sayılı yazımız. 

Şavşat 

Belediyesi 

Yeniköy, Söğütlü ve 

Armutlu mahalleleri 
1.123.370,66 
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27 
8-9/07/2016 

tarihleri 

08/08/2016 Tarih ve 

1333 Sayılı yazımız. 
Hopa Belediyesi Merkez Mahalleler 2.042.651,08 

28 5.07.2016 
08/08/2016 Tarih ve 

1332 Sayılı yazımız. 
Şavşat Belediyesi Merkez Mahalleler 1.709.306,51 

29 8.07.2016 
08/08/2016 Tarih ve 

1335 Sayılı yazımız. 

Kemalpaşa 

Belediyesi 
Merkez Mahalleler 859.262,90 

30 7.07.2016 
08/08/2016 Tarih ve 

1334 Sayılı yazımız. 

Yusufeli 

Belediyesi 
Merkez Mahalleler 1.663.198,02 

31 
6-8/07/2016 

tarihleri 

08/08/2016 Tarih ve 

1331 Sayılı yazımız. 

Merkez, Ardanuç, 

Hopa, Şavşat, 

Yusufeli Özel 

İdareleri 

Merkez Köyler 

"1.903.152,93 TL" 

Ardanuç Köyleri 

"736.430,84 TL" 

Hopa Köyleri 

"2.572.590,98 TL" 

Şavşat Köyleri 

"913.541,20 TL" 

Yusufeli Köyleri 

"3.251.488,06 TL" 

9.377.204,00 

32 1.09.2016 
08/09/2016 Tarih ve 

1474 Sayılı yazımız. 
Arhavi Belediyesi Merkez Mahalleler 9.651.707,36 

33 1.09.2016 
19/09/2016 Tarih ve 

1489 Sayılı yazımız. 

Merkez, Arhavi, 

Hopa ve Borçka 

Özel İdareleri 

Merkez Köyler 

"2.513.885,42 TL" 

Arhavi Köyler 

"10.448.547,92 TL" 

Hopa Köyler 

"3.178.256,72 TL" 

Borçka Köyler 

"3.294.616,78 TL" 

19.435.306,84 

34 1.09.2016 

28/11/2016 Tarih ve 

35915 Sayılı 

yazımız. 

Kemalpaşa 

Belediyesi 
Merkez Mahalleler 1.201.993,80 

35 16-17/11/2016 

15/12/2016 Tarih ve 

46008 Sayılı 

Yazımız. 

Merkez ve Arhavi 

Özel İdareleri 

Merkez Köyler 

"2.954.641,87 TL" 

Arhavi Köyler 

"1.098.844,70 TL" 

4.053.486,57 

36 25.10.2016 

20/12/2016 Tarih ve 

49262 Sayılı 

Yazımız. 

Arhavi Belediyesi Merkez Mahalleler 565.122,00 

37 23-24/09/2017 

29/09/2017 Tarih ve 

144478 Sayılı 

Yazımız. 

Arhavi ve Borçka 

Özel İdareleri 

Arhavi Köyler 

"9.515.661,22 TL" 

Borçka Köyler 

"2.648.901,78 TL" 

12.164.563,00 

38 23.09.2017 

02/10/2017 Tarih ve 

145630 Sayılı 

Yazımız. 

Arhavi Belediyesi Merkez Mahalleler 3.260.674,74 

39 16.10.2017 

02/11/2017 Tarih ve 

164659 Sayılı 

Yazımız. 

Borçka Özel 

İdaresi 

Borçka Köyleri (29 

Adet) 

"8.332.536,70 TL" 

8.332.536,70 
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40 16.10.2017 
02/11/2017 Tarih ve 

164679 Sayılı yazımız. 

Borçka 

Belediyesi 

Merkez, Aksu, 

Yeniyol, Gündoğdu ve 

Küçükköy Mahalleleri 

İlbank Maliyet 

"491.912,85 TL" 

Karayolları Maliyet 

"4.137.894,48 TL" 

4.629.807,33 

41 16.10.2017 
09/11/2017 Tarih ve 

168603 Sayılı yazımız. 

Murgul 

Belediyesi 

Murgul Küre Mahallesi 

İlbank Maliyet 

"52.337,63 TL" 

Karayolları Maliyet 

"4.350.402,00 TL" 

4.402.739,63 

42 2.10.2017 
07/12/2017 Tarih ve 

184214 Sayılı yazımız. 

Hopa Özel 

İdaresi 

Hopa Köyleri 

"1.594.840,94 TL" 
1.594.840,94 

43 28-31/05/2018 
04/12/2018 Tarih ve 

104021 Sayılı yazımız. 

İl Özel İdaresi 

Yusufeli İlçe 

Özel İdaresi 

Merkez İlçesi Aşağı 

Maden Köyü 

& 

Yusufeli İlçesine bağlı 

15 Adet Köy 

(Çeltikdüzü, Meşecik, 

Tekkale, Köprügören, 

Yokuşlu, Alanbaşı, 

Çevreli, Irmakyanı, 

Pamukçular, Esenkaya, 

Sebzeciler, Kömürlü, 

Kirazalan Erenköy-

Günyayla Grup Yolu, 

Darıca-Dağeteği-

Gümüşözü Grup Yolu, 

Köprügören-Avcılar-

Yamaçüstü Grup Yolu 

4.878.579,26 

44 05-06/05/2018 

31/10/2018 Tarih ve 

E.162276 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

 

31/10/2018 tarih ve 

E.162248 Sayılı 

Yazımız (Sistem 

Üzerinden Gönderim) 

Ardanuç İlçe 

Özel İdaresi 

Ardanuç İlçesi "Ekşinar 

Köyü" 
293.076,26 

45 4.10.2018 

22/11/2018 Tarih ve 

E.176017 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

 

22/11/2018 tarih ve 

E.176001 Sayılı 

Yazımız (Sistem 

Üzerinden Gönderim) 

Borçka Özel 

İdaresi 

Aralık, Çavuşlu, 

Kayadibi, Muratlı, 

Zedoban, Karşıköy, 

Atanoğlu, Çaylı, 

Güzelyurt, Güneşli, 

Güreşen, Fındıklı, 

Demirciler, Düzköy, 

Kaleköy, Çifteköprü, 

Örücüler, Şerefiye ve 

Boğazköy köyleri 

7.330.343,59 
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46 4.01.2019 

06/02/2019 Tarih ve 

E.21608 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

 

06/02/2019 tarih ve 

E.21565 Sayılı 

Yazımız (Sistem 

Üzerinden Gönderim) 

Şavşat Belediye 

Başkanlığı 

Yeniköy Mahallesi. 

Macaraltı Mevkii. 
670.154,16 

47 2.04.2019 

26/04/2019 Tarih ve 

E.60539 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Kemalpaşa Özel 

İdaresi 
Liman Köyü 321.049,49 

48 24.04.2019 

17/05/2019 Tarih ve 

E.73190 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Borçka İlçe Özel 

İdaresi 
Kayalar Köyü 842.394,92 

49 16.03.2019 

17/05/2019 Tarih ve 

E.72614 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Borçka 

Belediyesi 

Aksu Mahallesi (kaya 

ıslahı) 
678.972,00 

50 23-25/05/2019 

03/07/2019 Tarih ve 

E.95723 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Yusufeli İlçe 

Özel İdaresi 

Altıparmak Köyü, 

Özgüven Köyü, 

Yüksekoba Köyü ve 

Bıçakçılar Köyü 

6.749.538,64 

51 22.06.2019 

31/07/2019 Tarih ve 

E.106668 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Yusufeli İlçe 

Özel İdaresi 

Demirdöven, 

Sebzeciler ve Kömürlü 

Köyleri 

2.181.498,78 

52 30.08.2019 

04/10/2019 Tarih ve 

E.145895 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Ardanuç 

Belediye 

Başkanlığı 

Belediye Mücavir 

Alanları 
251.395,38 

53 29.09.2019 

31/10/2019 Tarih ve 

E.160210 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Arhavi, Hopa, 

Kemalpaşa, 

Borçka ve 

Murgul Özel 

İdareleri 

Arhavi Köyler 

"2.825.228,71 TL" 

Hopa Köyler 

"2.831.240,33 TL" 

Kemalpaşa Köyler 

"431.901,39 TL" 

Borçka Köyler 

"2.349.574,59 TL" 

Murgul Köyler 

"641.283,98 TL" 

9.079.229,00 

54 28.09.2019 

08/11/2019 Tarih ve 

E.165329 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Kemalpaşa 

Belediye 

Başkanlığı 

Belediye Mücavir 

Alanları 
414.964,85 

55 28.09.2019 

08/11/2019 Tarih ve 

E.165359 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Arhavi Belediye 

Başkanlığı 

Belediye Mücavir 

Alanları 
732.979,07 

56 28.09.2019 

08/11/2019 Tarih ve 

E.165727 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Hopa Belediye 

Başkanlığı 

Belediye Mücavir 

Alanları 
692.001,98 
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57 28.09.2019 

08/11/2019 Tarih ve 

E.165773 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Borçka Belediye 

Başkanlığı 

Belediye Mücavir 

Alanları 
1.546.699,53 

58 11.07.2020 

15/09/2020 Tarih ve 

E.125492 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Yusufeli İlçe 

Özel İdaresi 

Tekkale, Çevreli, 

Irmakyanı, Esenyaka, 

Çeltikdüzü, Kirazalan, 

Demirkent, Havuzlu, 

Bıçakçılar, Taşkıran, 

Kömürlü ve Tarakçılar 

Köyleri 

1.546.699,53 

59 19.09.2020 

13/11/2020 Tarih ve 

E.154920 Sayılı 

Yazımız (Evrak 

Gönderimi) 

Borçka İlçe Özel 

İdaresi 

Karşıköy, Atanoğlu, 

Zedoban, Aralık, 

Muratlı, Kayadibi, 

Şerefiye, Güreşen, 

Boğazköy, Çaylı, 

Çavuşlu, Güzelyurt, 

Alaca, Efeler, Kale, 

Örücüler, Demirciler ve 

Düzköy Köyleri 

3.121.820,02 

TOPLAM 280.547.258,37 

 

1.7.3.3 Drenaj ve Sel Kontrolü 

 

Dere taşkınlarının önlenmesi ve bu amaçla gerekli olan ıslah yapılarının planlanarak 

uygulanması DSİ Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. İlimizde bu kuruluş 

tarafından taşkın önleme ile ilgili birçok çalışma yürütülmektedir. İl sınırları içinden geçen ana 

derelerin yerleşim yerleri içerisinden geçen kısımlarının büyük bölümünün ıslah çalışmaları 

tamamlanmıştır. Bununla birlikte taşkına yol açan en büyük etkenin yukarı havzalardan gelen 

büyük miktardaki rusubat olduğundan hareketle havzanın yukarı kesimlerinde enine tutucu 

yapıların inşa edilmesinin çok önemli olduğu DSİ tarafından hazırlanmış olan birçok rapor, 

ulusal yayın ve sempozyumlarda dile getirilmiş son yıllarda da DSİ tarafından bu yöndeki 

çalışmalara yoğunluk verildiği ifade edilmiştir. İlimizde bazı ana dere ve yan derelerin üzerinde 

üst havzadan gelen malzemelerin tutulmasına yönelik tersip bentleri inşa edilmiştir. İnşa 

edilmiş olan tesisler ile taşkın dönemlerinde büyük miktarda malzemenin tutularak mansap 

kısmına geçişlerinin engellendiği, bu bakımdan da taşkın riskini önemli düzeyde azalttığı net 

bir şekilde gözlenmektedir. Ancak, İlimizde çok sayıda yan dere ve kuru derenin mevcut olması 

ve yerleşim yerlerinin çok dağınık olması nedeniyle taşkın riskinin sıfırlanması mümkün 

değildir.   

  

Artvin İlimizin de yer aldığı Çoruh ve Doğu Karadeniz Havzasının havza bütününde Taşkın 

Yönetim Planı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık 

Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2020 yılında hazırlanmıştır. Söz konusu bu plan 

çalışmaları kapsamında İl geneli için taşkın tehlike haritaları hazırlanmış olup İRAP 

kapsamında bu planlar en önemli altlık haritalardan birisidir. 
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Taşkın Risk Haritaları; “Taşkın riski taşkın olayının olma ihtimali ile meydana gelebilecek 

taşkının insan sağlığı, çevresel ve ekonomik aktivitelere olan muhtemel olumsuz etkilerinin 

birleşimidir.” (AB Taşkın Direktifi). Hazırlanan taşkın senaryolarına göre oluşabilecek 

muhtemel etkiler taşkın risk haritalarında gösterilir. Taşkın risk haritası; İlgili debiye göre 

taşkının olumsuz etkilerinin, taşkından etkilenmesi muhtemel nüfusun, ekonomik 

faaliyetin/faaliyetlerin cinsinin, kirliliğe sebep olabilecek tesislerin ve etkilenmesi muhtemel 

korunan alanların gösterildiği haritadır. Risk haritalarının unsurları; etkilenebilecek nüfus 

sayısı, etki altında kalacak ekonomik faaliyetlerin durumu, taşkın halinde kirlenmeye sebep 

olabilecek tesislerin durumu ve etkilenebilecek koruma altında olan bölgelerdir. 

 

 
 

Şekil 35. Artvin ili Arhavi ilçesi taşkın tehlike alanları karşılaştırmalı gösterimi 

 

 

 
 

Şekil 36. Artvin ili Hopa ilçesi taşkın tehlike alanları karşılaştırmalı gösterimi 
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Şekil 37. Artvin ili Kemalpaşa ilçesi taşkın tehlike alanları karşılaştırmalı gösterimi 

 

 

 
 

Şekil 38. Artvin ili Borçka ilçesi taşkın tehlike alanları karşılaştırmalı gösteri 
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Şekil 39. Artvin ili Ardanuç ilçesi taşkın tehlike alanları karşılaştırmalı gösterimi 

 

Taşkın olayları mevcut olan konut ve işyerleri haricinde ayrıca yol ve bütün altyapıları da 

etkilemektedir. Bu nedenle can güvenliği haricinde önemli düzeyde ekonomik kayıplara da yol 

açan ve geniş alanları etkileyen taşkın hasarları hayatın olağan akışını da kesintiye 

uğratmaktadır. Bu durum dikkate alınarak bütün yerleşim birimlerinden geçen derelerden 

kaynaklı risk analizleri ve önceliklendirme çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır.  

  

1.7.4 Afet Risk Azaltma Konusunda Alınmış Yapısal Olmayan Önlemler 

 

1.7.4.1 Arazi Kullanım Değişikliği Kararları 

 

Afetler ile ilgili yapısal olmayan önlemlerin başında afet riskleri dikkate alınarak arazi kullanım 

kararlarındaki bazı değişiklikler gelmektedir. Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve taşkın afetleri 

dolayısıyla afet önleyici tedbirler ile tehlikenin önlenemeyeceği durumlarda afet etki sınırları 

içerisindeki taşınmazlar, 7269 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Kararı ile 

“afete maruz saha (yapı ve ikamete yasaklanmış afet bölgesi)” ilan edilmektedir. İlimizin farklı 

kesimlerinden bu güne kadar toplam 495 adet afete maruz saha kararı alınmış olup, bunların 

büyük bölümü heyelan nedeniyle afete maruz ilan edilmiştir.  Afete maruz saha ilan edilen 

yerlerin içerisinde toplam 1900 civarında bina mevcut olup anılan Mevzuat uyarınca mevcut 

bu binalarda ikamet edilmesi mümkün olmadığı gibi bu alanlarda yeni bina yapılması da 

yasaklanmıştır. Afete maruz ilan edilen alanlar; ilgili belediye veya özel idareye bildirilerek 

imar planlarına işlenmekte, ayrıca Tapu Müdürlüklerine de bildirilerek parsellere afete maruz 

olduklarına dair şerh konulmaktadır. Öte yandan söz konusu bu alanların aktif heyelan veya 

taşkın riski yüksek oldukları dikkate alınarak, afet önlemleri alınmadan bu bölgelerin 

içerisinden yeni yol, içme suyu isale hattı, doğalgaz boru hattı gibi alt ve üst yapı tesislerinin 

inşasına da izin verilmemektedir.



 

                             80                                                

1.7.4.2 Afet Eğitimleri 

 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce İl genelinde “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında 

bireyden başlayarak toplumun tüm kesimleri için afet eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Bu eğitimler başta ilk orta ve lise düzeyindeki okullar, aileler ve fabrika/şantiye gibi çalışan 

sayısı yüksek olan mahallerde gerçekleştirilmektedir. Afet eğitimleri sayesinde bireylerin 

afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, bireylerde 

farkındalık yaratmak, bireylerle yaşadıkları mekânlarda alabilecekleri temel önlemleri 

paylaşmak, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını 

sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak, 

alınabilecek temel önlemleri paylaşmak hedeflenmektedir. Müdürlüğümüzce 2013 yılından 

itibaren devam eden eğitimlerde bu güne kadar toplam 41.541 kişiye eğitim verilmiş olup, 

aşağıdaki Tablo 29’da eğitim verilen kişi sayıları gösterilmektedir. 

  

Tablo 29. AFAD İl müdürlüğümüzce 2010 yılından itibaren afet eğitimi verilen kişi sayıları 
 

Yıl Eğitim verilen kişi sayısı 

2013 3200 

2014 5879 

2015 5614 

2016 6131 

2017 6629 

2018 4939 

2019 5649 

2020 3500 

 

1.7.4.3 Lojistik Destek Birimleri, Geçici Barınma Durumu ve Acil Toplanma Alanları    

 

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İlimizde meydana gelebilecek afet ve acil durumların 

etki derecesine göre müdahale seviyelerindeki destek durumu aşağıdaki Tablo 30’da ifade 

edilmiştir. İlimizin 1. Grup destek illeri Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum 

ve Ardahan olup, 2. Grup destek illeri ise Trabzon, Erzincan ve Ağrı olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 30. Afet ve acil durumların seviye etki derece tablosu 
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TAMP’ı destekleyen unsurlardan biri de afet anında ihtiyaç duyulacak geçici barınma 

malzemelerinin depolanması için Türkiye çapında kurulmuş olan lojistik merkezleridir (Şekil 

40). Lojistik merkezlerdeki malzeme ve stok durumları Başkanlığımızca AYDES üzerinden 

takip ve kontrol edilmekte olup afet durumunda bir tır dakikalar içinde yüklenerek yola 

çıkabilmektedir. İlimizde afet ve sonrasında kullanılmak üzere, Başkanlığımız tarafından tahsis 

edilen, 10 adet konteynırdan oluşan malzemeler için lojistik destek deposu Seyitler mevkiinde 

yer almaktadır. 

 

 
 

Şekil 40. Türkiye’deki lojistik bölgeleri 

 

Geçici Barınma Alanları: Konutu afet ve acil durum nedeniyle kullanılamaz hâle gelen veya 

konutun kullanılmasının riskli olması sebebiyle açıkta kalan afetzedeler ile tahliyeye tabi 

olanların bulundukları yerlerde veya başka yerlerde münferit veya toplu hâlde geçici olarak 

barınmalarının sağlanacağı tesislerdir. İlimizdeki geçici barınma alanları TAMP – Artvin 

(Artvin Afet Müdahale Planı) yer alan Barınma Hizmet Grubu tarafından planlanmaktadır. 

Geçici Barınma Alanları belirlenirken İlin nüfusu, topografik jeolojik yapısı, iklim durumu ve 

geçmişte meydana gelen en büyük afet olayları dikkate alınmaktadır. İlimizin yüzölçüm olarak 

topraklarının büyük bölümünün eğimli yamaçlardan ve çaylık arazilerden oluşması ve arazi 

kullanımının getirdiği sınırlamalardan dolayı kırsal kesimlerde geçici barınma alanlarının 

belirlenmesini oldukça kısıtlamaktadır. Öte yandan İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden 

nüfusun büyük bölümünün aynı zamanda köyde ikinci konutlarının olması nedeniyle, 

afetlerden konutu etkilenen afetzedelerin büyük çoğunluğu için genelde geçici barınma ihtiyacı 

doğmamaktadır. Ancak bununla birlikte bir afet anında afetzedelerin geçici iskanı için 

kullanılabilecek il ve ilçe merkezlerinde yer alan kamuya ait misafirhaneler ve yurtlar ilk etapta 

kullanılacak şekilde planlanmış ayrıca il ve ilçe merkezlerinde çadır ve konteyner kurulabilecek 

alanlar da tespit edilerek, geçici barınma alanları olarak planlanmıştır. 

    
Acil toplanma alanları: Afet sırasında ve sonrasında insanların ivedilikle ulaşması gereken, afet 

riski taşımayan güvenli alanlardır. Afetzedelerin bilgilendirildiği, yardım ekipleri ile 

koordinasyonun sağlandığı, kurulacak geçici barınma alanlarına yönlendirilmelerinin yapıldığı 

merkezlerdir. Ön tahliye alanları olarak da ifade edilir. İlimiz Merkez, ilçe ve beldelerin 

yapılaşma özellikleri, nüfus yoğunluğu, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri dikkate alınarak 

TAMP kapsamında, Tahliye ve yerleştirme çalışma grubu, ilgili belediye yetkilileri ve AFAD 

İl Müdürlüğümüzce müştereken tespit edilmiştir.
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Tablo 31. İl genelinde TAMP kapsamında belirlenmiş olan acil toplanma alanları 

 

İlçe Toplam alan (m2) Nüfus Kişi başına düşen alan (m2) 

Ardanuç 38797 5501 0,14178931 

Arhavi 13302 17111 1,28634792 

Borçka 33289 11395 0,34230527 

Hopa 13658 23336 1,70859569 

Kemalpaşa 8786 5883 0,66958798 

Merkez 21854 25288 1,15713371 

Murgul 10781,59 4930 0,45726094 

Şavşat 8592 6123 0,71263966 

Yusufeli 1708 7342 4,29859485 

 

 

 
 

Şekil 41. Ardanuç ilçemizde bulunan acil durum toplanma alanları 
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Şekil 42. Arhavi ilçemizde bulunan acil durum toplanma alanları 

 

 

 
 

Şekil 43. Borçka ilçemizde bulunan acil durum toplanma alanları 
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Şekil 44. Hopa ilçemizde bulunan acil durum toplanma alanları 

 

 

 
 

Şekil 45. Kemalpaşa ilçemizde bulunan acil durum toplanma alanları 
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Şekil 46. Merkez ilçemizde bulunan acil durum toplanma alanları 

 

 

 
 

Şekil 47. Murgul ilçemizde bulunan acil durum toplanma alanları 
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Şekil 48. Şavşat ilçemizde bulunan acil durum toplanma alanları 

 

1.7.4.4 Zorunlu Deprem Sigortası Oranı 

 

Zorunlu Deprem Sigortası oranı ülke düzeyinde % 54.10 ve Karadeniz Bölgesi genelinde %43 

düzeyinde iken İlimizde % 46.8 oranındadır (Tablo 32). Bunun bir nedeni kuşkusuz 2018 yılı 

öncesinde yürürlükte olan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre İlimizin 4. Derece deprem 

kuşağında yer alması nedeniyle deprem riskinin düşük olması şeklindeki yanlış algıdır. Bir 

diğeri ise yeni bina sayısının düşük olması ve çoğunlukla kırsal bölgelerde ruhsat alınmadan 

yapılan binaların oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. İlimiz genelinde öne çıkan 

afet türlerinin heyelan ve sel olması ve meydana gelen hasarların da genelde bu afetlere bağlı 

olarak oluşması nedeniyle bütün afet türlerini kapsayacak şekilde zorunlu bir sigorta sisteminin 

getirilmesinin bölge için daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Tablo 32. Zorunlu deprem sigortası sayı ve oranları  (DASK, 2020) 
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1.7.4.5 Afet Zararlarını Azaltma ile İlgili Mevzuat Değişikliği Önerileri 

 

Belediye sınırları içinde veya dışında planı bulunmayan alanlarda “Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliği” hükümleri uygulanmaktadır. Bu bölgelerde yerleşime uygunluk değerlendirmesi 

yapılan bir veri olmamakla birlikte, Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde Köy nüfusuna kayıtlı 

olanlar tarafından konut amaçlı yapılan binalar ruhsata tabi olmadığından, afet risklerine de en 

açık olan binalar bunlardır. Öte yandan İlimizin özellikle kırsal kesimlerinde oldukça fazla 

sayıda kaçak bina inşaatı yapılmakta olup, bu binaların inşa süreci ve sonrasında önemli 

düzeyde kitle hareketlerine maruz kaldıkları gözlenebilmektedir. Bu nedenle konu ile ilgili hem 

mevzuat açısından hem uygulamalar açısından bu hususun kontrol edilmesi çok önemlidir.  

 

İlimizde kütle hareketleri ve kısmen de sel/taşkın olaylarının önemli nedenlerinden biri de, 

kontrolsüz bir şekilde herhangi bir teknik etüt olmadan açılan yollardır. Yine kırsal bölgelerde 

gerek konutlara ulaşım ve gerek tarımsal amaçlı olarak herhangi bir kurumdan izin alınmadan 

ve hiçbir teknik etüt yapılmadan çok fazla yol açılmakta, buna bağlı olarak da yamaçlardaki 

kütlelerin dengesi bozularak kütle hareketleri oluşmaktadır. Ayrıca toprak moloz ve cüruf 

uygun olmayan noktalara özellikle de dere içlerine dökülerek, dereler ile alt kotlara taşınarak 

taşkınlara yol açılmaktadır. 
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 MODÜL 2: TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ 

2.1 Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri ve Yapısal-Yapısal Olmayan Önlemlerin 

Belirlenmesi 

 

Raporun bu bölümünde Artvin ilinde yaşanan doğal afetler ortaya konularak bunların 

önlenmesi adına ne tür yapısal veya yapısal olmayan önlemlerin alınabileceği belirlenmiştir. 

İlerleyen bölümlerde; ilin maruz kaldığı (ve gelecekte de maruz kalabileceği) heyelan, 

taşkın/sel, kaya düşmesi ve yangın tehlike ve riskleri analiz edilmiştir. 

 

2.1.1 Kütle Hareketleri (Heyelan) Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

 

Artvin Türkiye’de doğal afetlerin en fazla yaşandığı illerin başında gelmektedir. İl genelinde 

son 50 yılda afet niteliği taşıyan toplam 355 olay meydan gelmiştir. Artvin İli’nde kütle 

hareketleri özelinde yapılan incelemeler neticesinde en fazla karşılaşılan afet türünün “heyelan” 

olduğu görülmektedir (Şekil 49). Artvin ilinin tüm ilçelerinde görülen heyelanlar, ilin 

kuzeyinde akma, düzlemsel kayma ve dairesel kayma şeklinde gözlenirken, ilin doğusunda ve 

güneydoğusundaki heyelanlar ise dairesel kayma, yayılma ve krip şeklinde gözlenmektedir. 

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerindeki heyelanlar çoğunlukla aşırı yağışlara bağlı 

olarak meydana gelmekte ve alansal olarak küçük boyutlu olmalarına rağmen daha kısa 

zamanda meydana gelerek can kayıplarına sebebiyet vermektedir. Adı geçen ilçelerde 

heyelanları tetikleyen ana faktör aşırı yağışlardır. İlin doğu ve güneydoğusundaki ilçelerde 

meydana gelen heyelanlar ise boyutları itibariyle daha geniş alanları kapsamakta ve yerleşim 

biriminin bir bölümünün geniş ölçekte afete maruz bölge (AMB; yapı ve ikamete yasaklı alan) 

olarak ilan edilmesine yol açmaktadır. 

 

 
 

Şekil 49. Son 50 yılda Artvin ili genelinde konutları etkiler nitelikteki afet olaylarının ilçelere 

göre dağılımı (AFAD, 2021) 

 

Heyelanlar özellikle Artvin gibi engebeli topografyaya sahip bölgelerde en zarar verici doğal 

afetlerin başında gelmekte ve can kayıplarına, alt ve üst yapı tesislerinin zarar görmesine ve 

dolayısıyla ciddi ekonomik zararlara neden olmaktadır. Heyelana eğilimli olan alanların 

belirlenmesinde ve heyelan kaynaklı kayıpların azaltılmasında ihtiyaç duyulan önemli 

verilerden biri de heyelan duyarlılık haritalarıdır. Heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesinde 
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farklı birçok yaklaşım ve model kullanılmaktadır. Duyarlılık haritalarının üretilmesinde 

kullanılan istatistik temelli modeller, geçmiş heyelanlar ile bunların oluşumunda etkili olan 

faktörler arasındaki korelasyonu değerlendirirler ve bunun için heyelan envanter verilerine 

ihtiyaç duyarlar. Artvin iline ait heyelan duyarlılık haritasının üretilmesinde, Artvin İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından arazi çalışmaları ve hava fotoğraflarının 

yorumlanmasıyla üretilen heyelan envanter haritası altlık olarak kullanılmıştır (Şekil 50). 

Arazide heyelan envanter toplama çalışmalarına Aralık 2015 tarihinde başlanmış ve çalışmalar 

Kasım 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Toplamda 190 iş günü süren çalışmaların sonucunda 

869 heyelan poligonunu içeren bir heyelan envanter haritası üretilmiştir (Şekil 50). 869 

heyelanın ilçelere göre dağılımı incelendiğinde sayısal anlamda en fazla heyelanın sırasıyla 

Hopa (474), Arhavi (97), Şavşat (88), Ardanuç (77), Borçka (69) ve Merkez (34) ilçelerinde, 

en az heyelanın ise Yusufeli (18), Murgul (7) ve Kemalpaşa (5) ilçelerinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 50. Heyelan envanter haritası 

 

Heyelan envanter haritası ile birlikte litoloji, yükseklik, eğim, bakı, eğrilik, arazi örtüsü ve 

akarsulara uzaklık parametreleri dikkate alınarak Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS)’nde 

Lojistik Regresyon Modeli ile Artvin ilinin heyelan duyarlılık haritası üretilmiştir. Heyelan 

duyarlılık haritası, natural breaks (Jenks) sınıflandırma yöntemine göre oluşturulan 5 duyarlılık 

sınıfını (çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek) içermektedir (Şekil 51). Duyarlılık 

sınıflarının alansal dağılımları (yüzde olarak) Şekil 52’de verilmiştir. İlin % 30.30’unun çok 

düşük, % 26.74’ünün düşük, % 17.94’ünün orta, % 14.76’sının yüksek ve % 10.26’sının ise 

çok yüksek derecede heyelan duyarlı olduğu tespit edilmiştir (Şekil 52).
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Şekil 51. Artvin iline ait heyelan duyarlılık haritası 

 

 

 
 

Şekil 52. Heyelan duyarlılık sınıflarının alansal dağılımları (% olarak) 

 

2.1.1.1 Heyelan Tehlike ve Risk Analizi 

 

Artvin ilinde kütle hareketlerinin oluşmasında en etkili tetikleyici unsur aşı yağışlardır. Bu 

nedenle, çalışma kapsamında ilimiz için yalnızca yağış tetikleyici heyelan tehlike haritası 

oluşturulmuştur. ARAS üzerinde, heyelan envanter verileri ve heyelan duyarlılık haritasının 

ana veri olarak kullanıldığı; 100 yıl tekrarlanma periyotlu ve 150 kg/m2 eşik değerli yağış tetikli 

heyelan tehlike haritası oluşturulmuştur. Heyelan tehlike haritası, duyarlılık haritasında olduğu 

gibi, “çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek derecede tehlikeli bölgeleri içerecek 

şekilde 5 sınıfa ayrılmıştır (Şekil 53).
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Şekil 53. Artvin iline ait heyelan tehlike haritası 

 

Tehlike sınıflarının alansal dağılımları (yüzde olarak) Şekil 54’de verilmiştir. Yapılan 

incelemelerde, heyelan tehlike haritasının heyelan duyarlılık haritasıyla uyumlu olduğu, 

duyarlılık sınıfları ile tehlike sınıflarının alansal olarak birbirine yakın değerler taşıdığı tespit 

edilmiştir. Tehlike sınıfları açısından ilin %31’inin çok düşük, %26.25’inin düşük, 

%17.76’sının orta, %14.76’sının yüksek ve %10.23’ünün ise çok yüksek derecede heyelan 

tehlikesi altında olduğu tespit edilmiştir (Şekil 54). 

 

İlimiz için olası can ve mal kayıpların önüne geçebilmek için öncelikle zarar görebilirlik 

analizlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Bunun için de tehlikeye maruz olan varlıklara ait 

(yapay nesnelerin-bina, yol, tarım alanı, doğal gaz boru hatları vb.) güvenilir, doğru, eksiksiz 

ve güncel konumsal verilerin ilçe bazında toplanmış olması gerekmektedir. İlimizle ilgili 

değerlendirmeler ARAS üzerinde oluşturulan tehlike haritası dikkate alınarak yapılmıştır. 

İlimiz genelindeki binalara ait öznitelik verilerinin (örneğin her bir binada yaşayan kişilerin 

sayısı, bina yaşı, kat adedi, yapım tekniği gibi) ilgili kurumlar tarafından tamamlanması ve 

heyelanlara ait duyarlılık ve tehlike harita ölçeklerinin geliştirilmesi ile risk analizleri de daha 

az hata içerecek şekilde yapılabilecektir. İRAP çalışmaları kapsamında, kamu kurumlarından 

ve belediyelerden toplanabilen mevcut verilerden şu an için zarar görebilirlik açısından sadece 

belirli ilçeler için binalar (mesken, okul binası, resmi binalar, sağlık tesisleri, dini tesisler), il 

geneli içinde trafo merkezleri ve enerji nakil hatları için değerlendirmeler yapılabilmiştir. 

İlerleyen zamanlarda ilimize ait sayısal konumsal veri altlığının güncellenmesi durumunda köy 

yerleşik alanları, köprü-viyadük-tünel, kanalizasyon hattı, su dağıtım hattı, telekomünikasyon 

hattı, GSM verici istasyonu, HES yapıları, tarım ve orman arazileri, etkilenebilecek nüfus sayısı 

gibi parametreler için de analizler yapılabilecektir. 
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İlçe bazında yapılan değerlendirmelerde, yerleşimin en yoğun olduğu ilçe merkezlerinde 

belediye imar plan sınırları içerisinde kalan binalar heyelan tehlikesi ve risk 

değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve tehlikeli/çok tehlikeli bölgeler içerisinde kalan binaların 

sayısı belirlenmiştir. Yusufeli ilçesinin ilçe merkezi (ve çok sayıda köy) inşası devam eden 

Yusufeli Barajı’nın suları altında kalacağı için bu ilçenin mevcut yerleşim alanına yönelik bir 

değerlendirme yapılmamıştır.  

 

 
 

Şekil 54. Heyelan tehlike sınıflarının alansal dağılımları (% olarak) 

 

 

 
 

Şekil 55. Ardanuç ilçesindeki binaların heyelan tehlike sınıflarına göre dağılımları
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Ardanuç ilçesinde belediye imar planı sınırları içerisinde toplam 1485 adet bina bulunmaktadır. 

Bu binalardan 228’i heyelan tehlikesi yüksek, 981’i ise heyelan tehlikesi çok yüksek olan 

bölgelerde bulunmaktadır (Şekil 55). Binaların yaklaşık %81’inin heyelan tehlikesi altında 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

Arhavi Belediyesi’nden temin edilen halihazır haritalara göre belediyenin planlı alan sınırları 

içerisinde 2907 adet bina bulunmaktadır. Arhavi ilçesi için yapılan tehlike değerlendirmesinde, 

mevcut binaların % 97.6’sının (2837 binanın) yüksek/çok yüksek derecede heyelan tehlikesi 

içeren alanlarda bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 56). 

 

 
 

Şekil 56. Arhavi ilçesindeki binaların heyelan tehlike sınıflarına göre dağılımları 
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Şekil 57. Şavşat ilçesindeki binaların heyelan tehlike sınıflarına göre dağılımları 

 

 

 
 

Şekil 58. Merkez ilçede Artvin Belediyesi’nin planlı alan sınırları içerisinde kalan binaların 

heyelan tehlike sınıflarına göre dağılımları
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Şavşat ilçesinin planlı alan sınırları içerisinde ise 1221 adet bina bulunmaktadır. Şavşat ilçesi 

için yapılan tehlike değerlendirmesinde, mevcut binalardan 535’inin yüksek, 370’inin ise çok 

yüksek derecede tehlikeli alanlarda bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 57). Sonuç olarak, Şavşat 

ilçesinde mevcut binaların % 74’ünün (toplamda 905 binanın) heyelan açısından riskli 

bölgelerde yer aldığı belirlenmiştir. 

 

Merkez ilçede Artvin Belediyesinin imar planı sınırları içerisinde kalan toplam bina sayısı ise 

2908’dir. Bu binalardan 1302’si heyelan tehlikesi yüksek, 861’i ise heyelan tehlikesi çok 

yüksek olan bölgelerde bulunmaktadır (Şekil 58). Artvin Belediyesi’nin planlı alan sınırları 

içerisindeki binaların yaklaşık olarak % 74’ünün heyelan tehlikesi altında olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Kemalpaşa Belediyesinden temin edilen onaylı imar planından çıkarılan bina katmanına göre 

ilçede 939 adet yapı bulunmaktadır. Şekil 59’da da görülebileceği gibi Kemalpaşa ilçesindeki 

yapıların neredeyse tamamı yüksek ya da çok yüksek derecede tehlikeli alanlarda 

bulunmaktadır.  

 

 
 

Şekil 59. Kemalpaşa ilçesindeki binaların heyelan tehlike sınıflarına göre dağılımları 

 

Enerji nakil hatları ve trafo merkezleri için yapılan değerlendirmelerde Artvin il sınırları 

içerisinde kalan 8 trafo merkezinden 7’sinin heyelan tehlikesi açısından yüksek veya çok 

yüksek derecede tehlikeli bölgede kaldığı tespit edilmiştir. Artvin genelinde 1450 adet direk 

tipi trafo bulunmaktadır. Direk tipi trafolardan 368’i yüksek, 641’i ise çok yüksek derecede 

heyelan tehlikesi içeren bölgede kalmaktadır. Muhtemel heyelan olayları nedeniyle elektrik 

kesintilerinin yaşanmaması ve vatandaşların mağdur edilmemesi adına yüksek/çok yüksek 

derecede heyelan tehlikesine sahip olan bölgelerde yer alan trafo merkezleri ve direk tipi 
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trafoların yakın çevrelerinde heyelan önleyici tedbirlerin (istinat duvarları gibi) alınması 

gerekmektedir. Artvin ili genelindeki elektrik iletim hattının (orta gerilim hattı) toplam 

uzunluğu 2282.55 km’dir. Bu hattın % 57.5’i de (1313.57 km’lik kısmı) yüksek/çok yüksek 

derecede heyelan tehlikesi içeren bölgede kalmaktadır (Şekil 60). 

 

 
 

Şekil 60. Enerji nakil hatları (ENH) ve trafoların heyelan tehlike haritasındaki dağılımları 

 

2.1.1.2 Senaryo ve Değerlendirme Sonuçları 

 

Artvin ili genelinde meydana gelen heyelanlar incelendiğinde, başta aşırı yağışlar olmak üzere 

topografik, jeolojik ve jeomorfolojik faktörlerin ve yanlış arazi kullanımı faaliyetlerinin 

(kontrolsüz inşaat ve yol kazıları, kontrolsüz tarımsal faaliyetler (aşırı sulama gibi) ve plansız 

yapılaşmalar gibi) heyelanların oluşmasında tetikleyici yapay unsurlar olarak ön plana çıktığı 

görülmektedir. Tetikleyici unsurların neden olduğu heyelanlar ve etkileri senaryo çalışmaları 

ile gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.  

 

Artvin ilinde heyelan ile ilgili olarak 3 farklı senaryo üzerinde durulmuştur. Gerçekleşmiş bir 

heyelan olayını kapsayan 1. senaryoda Artvin İlinin Borçka ilçesinde 11 Kasım 2015 tarihinde 

aşırı yağışlara bağlı olarak Merkeze bağlı Aksu, Küçükköy ve Yeniyol Mahallelerinde meydana 

gelen heyelanlar değerlendirmeye alınmıştır. Bu senaryo da aşırı yağışın, bölgenin jeolojik ve 

topografik özelliklerinin (eğimin yüksek olması), yamaçlarda çaylık alanların bulunuyor 

olmasının ve plansız yapılaşmanın olayın afete dönüşmesinde tetikleyici unsurlar olduğu tespit 

edilmiştir. Heyelan nedeniyle binanın yıkılan duvarından içeri giren moloz malzeme altında 

kalan 1 kişinin (çocuk) yaşamını yitirdiği olayda, Borçka ilçesinde Muratlı Caddesinde bulunan 

42 konut, 10 işyeri ve 1 depo ile Küçükköy mahallesinde 1 konutun etkilendiği belirtilmiştir.
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Muhtemel senaryo olarak değerlendirilen 2. senaryoda, Artvin İli Borçka ilçesi Karşıköy Köyü 

Muratlı yolu mevkiinde aşırı yağış nedeniyle “akma” şeklinde meydana gelen heyelan olayı 

değerlendirilmiştir. Can kaybı ve yaralanmaların olmadığı bu senaryoda, meydana gelen 

heyelan nedeniyle 2 yığma binada orta derecede yapısal hasar görüldüğü belirtilmiştir. Diğer 

taraftan senaryoda; aşırı yağış, jeolojik yapı ve yüksek eğim, istinat yapılarının yapılmamış 

olması ve yanlış arazi kullanımı (yanlış/kontrolsüz tarımsal uygulamalar) faaliyetleri tetikleyici 

unsurlar olarak ön plana çıkmıştır.  

 

Artvin iline ait bir son heyelan senaryosunda ise aşırı yağışlara bağlı olarak Arhavi, Hopa, 

Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde gerçekleşen çoklu heyelanlar üzerine odaklanılmıştır. En kötü 

senaryo olarak ele alınan bu senaryo, 24 Ağustos 2015 tarihinde yukarıda adı geçen ilçelerde 

aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan heyelanlar dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bu senaryoda, 13 

kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı, 98’i ağır olmak üzere 203 binada orta-hafif 

derecede hasarlar görüldüğü, ulaşım yolları ile içme suyu ve elektrik hatları gibi altyapı 

tesislerinin zarar görmüş olduğu belirtilmiştir. Ulaşım ağının zarar görmesi ve Gürcistan ticaret 

yolunun uzun süre trafiğe kapanması nedeniyle uluslararası ticaretin durduğu senaryoda çok 

sayıda tetikleyici unsur ön plana çıkmıştır. 

 

Ele alınan senaryolar neticesinde, Artvin ilinde heyelana duyarlı alanlarda ikamet eden 

vatandaşlara yönelik olarak temel afet bilinci eğitimleri ile heyelanların sebepleri, etkileri ve 

sonuçlarına yönelik eğitimlerin verilmesinin risk azaltma açısından faydalı olacağı 

değerlendirilmiştir. Benzer şekilde, kırsal alanlarda konutların yapılacağı yerlerin seçiminde, 

içme suyu, doğalgaz, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin geçeceği güzergahların 

belirlenmesinde heyelan duyarlılık ve tehlike haritalarının dikkate alınması heyelan kaynaklı 

risklerin ve kayıpların azaltılmasında etkili olacaktır. 

 

İlin yüksek çözünürlüklü (örneğin 10m x 10m hücre boyutunda) ve yüksek doğruluklu heyelan 

duyarlılık haritalarının üretilmesi amacıyla makine öğrenmesi tekniklerinin (Support Vector 

Machine, Random Forest, Extreme Gradient Boosting vb.) kullanıldığı modellerin, risk/zarar 

azaltma faaliyetlerinde doğru kararların alınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Ayrıca aşırı, yağışlar sonrasında meydana gelen heyelanlar için ayrı bir heyelan envanter 

haritasının oluşturulmasının, bu envanter haritasını kullanarak spesifik olarak yağış kaynaklı 

heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesinin, bu duyarlılık haritalarını altlık olarak dikkate alıp 

yağış tetikli heyelan tehlike haritalarının güncellenmesinin risk değerlendirmelerinde faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

 

2.1.2 Kütle Hareketleri (Kaya Düşmesi) Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

 

Kaya düşmeleri, dik topoğrafyaya sahip alanların yüksek kotlarında yüzeylenen eklemli kaya 

ortamlarında, süreksizliklerin sınırlandırdığı kaya bloklarının serbest yüzeye doğru küçük 

hareketlerde duyarlılığını yitirerek, kaynak bölgeden eğim aşağı oldukça hızlı olarak hareket 

ettiği bir tür yamaç duyarsızlığı olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2015). Kaya düşmesi, Artvin 

ili afet olayları incelendiğinde heyelanlardan sonra en sık karşılaşılan olaylardandır. Bölgede 

kaya düşmesi daha çok dik/dike yakın topografyaya sahip alanlarda, Çoruh vadisi ve yan 

kollarının aşındırdığı dike yakın yamaçların bulunduğu hemen hemen tüm ilçelerde 

gözlenebilmektedir. Ancak kurumsal arşiv ve güncel olaylar incelendiğinde sıklıkla Yusufeli, 

Ardanuç, Merkez ilçeye bağlı köyler, Şavşat ve Borçka ilçelerinde gözlenmektedir (Şekil 61). 

Gözlemlenebilen kaya düşmesi olaylarının büyük bir çoğunluğu yol güzergahları üst 

kotlarındaki dik/dike yakın yamaçlarda meydana gelmekte olup, meskun alanları etkiler 
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nitelikteki kaya düşmesi olayları genelde Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçeleri ile Merkez 

ilçesine bağlı köylerde izlenmektedir (Şekil 63-68). 

 

 
 

Şekil 61. Artvin ili genelinde jeolojik etüt raporlarına konu edilmiş kaya düşmesi olaylarının 

sayısal dağılımı 

 

 

 
 

Şekil 62. Tespit edilen kaya düşmesi envanterinin ilçelere göre dağılımı 



 

                             100                                                

 
 

Şekil 63. Artvin ili genelinde muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarına göre kaya düşmesi 

tehlike haritası 

 

 

 
 

Şekil 64. Ardanuç ilçe merkezinde muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarına göre kaya 

düşmesi risk haritası
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Şekil 65. Arhavi ilçe merkezinde muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarına göre kaya 

düşmesi risk haritası 

 

 

 
 

Şekil 66. Artvin ili Murgul ilçesinin muhtelif bölgelerinde kaynak alanlarına göre kaya 

düşmesi risk haritası 
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Şekil 67. Artvin ili Şavşat ilçesi Yukarıkoyunlu köyünde muhtemel kaya düşmesi kaynak 

alanlarını gösterir risk haritası 

 

 

 
 

Şekil 68. Artvin ili Merkez Aşağımaden köyünde muhtemel kaya düşmesi kaynak alanlarını 

gösterir risk haritası 
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2.1.2.1 Senaryo ve Değerlendirme Sonuçları 

 

Artvin ili genelinde meydana kaya düşmesi olayları incelendiğinde, aşırı yağış ve meteorolojik 

olayların, bölgenin jeolojik yapısının, aşırı eğimin, yamaç molozu varlığının ve arazideki 

serbest kaya bloklarının kaya düşmesi olaylarının oluşmasında tetikleyici yapay unsurlar olarak 

ön plana çıktığı görülmektedir. Tetikleyici unsurların neden olduğu kaya düşmesi afeti ve 

etkileri senaryo çalışmaları ile derinlemesine incelemiştir.  

 

Artvin ilinde kaya düşmesi afeti ile ilgili olarak 3 farklı senaryo üzerinde durulmuştur. 

Gerçekleşmiş bir kaya düşmesi olayını kapsayan 1. senaryoda İlimiz Yusufeli İlçesi Demirkent 

Köyünde 08.06.2019 tarihinde meydana gelen veya gelmesi muhtemel kaya düşmesi olayı 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu senaryoda, aşırı yağış ve meteorolojik olaylar, bölgenin jeolojik 

yapısı, aşırı eğim ve yamaç molozu, arazideki serbest kaya bloklarının bulunması gibi nedenler, 

olayın afete dönüşmesinde tetikleyici unsurlar olarak ön plana çıkmıştır. Kaya düşmesi 

olayından 60 konut, 40 ahır, 3 iş yeri ve 1 cami etkilenmiştir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. 

Köy içi mahalle yolları bir süre ulaşıma kapanmıştır. 

 

Muhtemel senaryo olarak değerlendirilen 2. senaryoda, Artvin İli Ardanuç İlçesi Esentepe 

Mahallesinde 08/07/2022 tarihinde meydana gelmesi muhtemel kaya düşmesi olayı 

değerlendirilmiştir. Meydana gelmesi muhtemel kaya düşmesi olayı nedeniyle mahalle 

sınırlarında bulunan 5 konutun kaya düşmesi olayından etkilendiği, kaya düşmesi olayından 3 

konutun ağır hasarlı ve 2 konut ise az hasarlı olarak etkilenmiş olduğu, köy içi mahalle yolunun 

bir süre ulaşıma kapanmış olduğu ve olayda ölü ve yaralı vatandaşımızın bulunmadığı 

değerlendirilmiştir. Bir önceki senaryoda olduğu gibi bu senaryoda da; aşırı yağış ve 

meteorolojik olaylar, bölgenin jeolojik yapısı, aşırı eğim ve yamaç molozu, arazideki serbest 

kaya bloklarının bulunması tetikleyici unsurlar olarak ön plana çıkmıştır. 

 

Artvin iline ait en kötü kaya düşmesi afetine yönelik 3. senaryoda ise, İlimiz Yusufeli İlçesi 

Demirkent Köyünde 11.09.2023 tarihinde saat 02:45 sularında meydana gelmesi muhtemel 

kaya düşmesi olayı değerlendirilmiştir. Meydana gelmesi muhtemel kaya düşmesi 

senaryosunda; olay nedeniyle mahalle sınırlarında bulunan 45 konutun etkilenmiş olduğu, 8 

konut yıkılmış olduğu, köy içi mahalle yollarının bir süre ulaşıma kapanmış olduğu, olay 

nedeniyle 22 vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olduğu ve 40 vatandaşımızın ise yaralanmış 

olduğu değerlendirilmiştir. Diğer taraftan senaryoda; aşırı yağış ve meteorolojik olaylar, 

bölgenin jeolojik yapısı, aşırı eğim ve yamaç molozu, arazideki serbest kaya bloklarının 

bulunması nedeniyle kaya düşmesi olayını tetikleyici unsurlar olarak ön plana çıkmıştır. 

 

Ele alınan senaryolar neticesinde, Artvin ilinde kaya düşmesine duyarlı alanlarda ikamet eden 

vatandaşlara yönelik olarak temel afet bilinci eğitimleri ile sebepleri, etkileri ve sonuçlarına 

yönelik eğitimlerin verilmesinin risk azaltma açısından faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 

Benzer şekilde, kırsal alanlarda konutların yapılacağı yerlerin seçiminde, içme suyu ve elektrik 

gibi altyapı tesislerinin geçeceği güzergâhların belirlenmesinde kaya düşmesi tehlike 

haritalarının dikkate alınması, kaya düşmesi kaynaklı risklerin ve kayıpların azaltılmasında 

etkili olacağı düşünülmektedir. 
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2.1.3 Sel/Taşkın Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

 

İlimizin de içinde yer aldığı Doğu Karadeniz Bölümü, Ülkemizde taşkın olaylarının en sık 

yaşandığı ve buna bağlı can kayıplarının da en yüksek olduğu bölge konumundadır. Artvin 

ilinin sınırları içinde bulunan ve Karadeniz’e dökülen başlıca akarsular Çoruh nehri, Sundura, 

Sugören, Esenkıyı, Orta Hopa, Yukarı Hacılar, Aşağı Hacılar, Porente, Musazade, Çam, 

Karaosmaniye, Tigirat ve Yeşilce Deresi’dir. Bu ana akarsuları kesen birçok dere ve kuru dere 

mevcuttur (Şekil 69). Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 

çalışmalara göre akarsuların temel beslenme kaynağı yağışlar olup bu nedenle ilde meydana 

gelen yağışlara bağlı olarak akarsu debilerinde de anormal düzeyde artışlar olabilmekte ve 

akarsu havzalarının kütle hareketlerine duyarlı yapıları nedeniyle havza içerisinde meydana 

gelen heyelan ve toprak akmaları dere yataklarına kadar inerek anormal debi artışlarına neden 

olabilmektedir.   

 

 
 

Şekil 69. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün taşkın portalına göre ilimizdeki akarsuların 

konumu 

 

 
 

Şekil 70. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün taşkın portalına göre ilimiz sınırları içerisinde 

bulunan havzalar (URL-8)
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Taşkın hasarları, ilimizdeki toplam afet hasarları içerisinde yüksek orana sahiptir. İRAP 

kapsamında kurumlar ile yapılan anket sonucunda sel afeti 1. derece öneme sahip olacak şekilde 

dönüşler alınmıştır. Özellikle yapı ve nüfus yoğunluğu yüksek olan ilçe merkezleri için 

taşkınların heyelanlardan daha yüksek risk oluşturduğu kuşkusuzdur. İlimizdeki taşkın 

hasarlarının toplam afet hasarları içerisindeki oranı yaklaşık olarak % 20 düzeyinde olup, risk 

azaltma çalışmalarında da öncelik verilmesi gereken afetlerden birisidir. 

 

2.1.3.1 Sel/Taşkın Risk ve Zarar Görebilirlik Analizleri 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) Türkiye genelindeki 26 

adet havza için taşkın tehlike ve risk haritalarını üretmekte ve taşkın yönetim planları 

oluşturmaktadır. SYGM tarafından yürütülen ilimizin de içinde yer aldığı Doğu Karadeniz 

Havzasının bütününe ait “taşkın yönetim planını hazırlama proje çalışmaları” tamamlanmış 

olup bu kapsamda üretilmiş olan taşkın tehlike haritaları Bakanlığın Taşkın Yönetim Portalına 

eklenmiştir. Bununla birlikte DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından ilimiz için 500 yıllık taşkın 

tekerrür debisine (Q500) göre daha önce hazırlanmış olan Taşkın Tehlike Haritaları, İRAP 

hazırlama çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüze gönderilmiş olup, risk analizlerinde bu 

haritalar esas alınmıştır (Şekil 71-76).  

 

İlimizde geçmiş yıllarda meydana gelen taşkın olayları dikkate alındığında Hopa, Arhavi, 

Borçka ve Kemalpaşa İlçe merkezlerinde meydana gelen taşkın hasarları öne çıkmaktadır. 

Önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere adı geçen ilçe merkezlerinden geçen 14 adet irili 

ufaklı dere mevcut olup, bu derelerin üzerlerinin kapatılmış veya dere yataklarının daraltılmış 

olması, taşkınların oluşmasının ana nedenidir. Son 10 yıl içerisinde ilçe merkezlerini de 

etkileyen 5 farklı tarihte önemli taşkın afetleri meydana gelmiş olup en yüksek düzeyde hasar 

oluşturan afetler ise 22 Temmuz 2009, 24 Ağustos 2015, 11 Ekim 2015, 07 Temmuz 2016 ve 

01 Eylül 2016 sel/taşkın afetleridir (Tablo 33). 2009 - 2016 yılları arasında meydana gelen 

afetler çoğunlukla ilçe merkezlerinde önemli hasarlar oluşturmuştur.  

 

Tablo 33. İlimizde meydana gelen sel/taşkın afetlerine ilişkin veri tablosu 
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Yaşanan taşkın afetlerinin nedenlerini doğal ve yapay nedenler olarak sınıflandırmak 

mümkündür. Doğal nedenler yağış rejimi ve topografya-jeoloji ilişkisi sonucu meydana 

gelmektedir. Yapay nedenler ise dere yataklarına yapılan menfi müdahalelerdir. Bunun yanında 

heyelanlara neden olan ormanlık alanların çaylık tarım alanlarına dönüştürülmesi ve 

mühendislik ilkelerine aykırı olarak açılan yollar da sel oluşmasını kolaylaştıran yapay nedenler 

arasında yer almaktadır. 

 

Özellikle yapı ve nüfus yoğunluğu yüksek olan İl ve ilçe merkezleri için taşkınların yüksek risk 

oluşturduğu kuşkusuzdur. Bunun en önemli nedeni yerleşim yerlerinin içerisinden geçen 

derelerin kesitleri yetersiz olan sanat yapıları ile daraltılmış olması ve/veya üzerlerinin 

kapatılarak yol ve benzeri amaçlarla kullanılmasıdır. Derelerin içerisinden geçtiği havzaların 

heyelana duyarlı yapıları nedeniyle, aşırı yağışlarda meydana gelen yamaç akmaları dere 

yataklarına kadar inerek, içerisindeki moloz, ağaç kök ve dalları gibi yüzer malzemeler 

ilerleyerek mansap kısmında yer alan köprü ve menfezleri tıkayarak barajlama etkisiyle büyük 

boyutlu tahribat oluşturmaktadır. Bunun yanında sahil kesiminden geçen Karadeniz sahil 

yolunun kot olarak yüksek tutulması, yağış suları için bir set oluşturarak, taşkın sularının denize 

ulaşmasına engel olması nedeniyle taşkın etkisini daha da arttırmaktadır.  

 

Dere taşkınlarının önlenmesi ve bu amaçla gerekli olan ıslah yapılarının planlanarak 

uygulanması DSİ Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. İlimizde bu kurum 

tarafından taşkın önleme ile ilgili birçok çalışma yürütülmektedir. İl sınırları içinden geçen ana 

derelerin yerleşim yerleri içerisinden geçen kısımlarının büyük bölümünün ıslah çalışmaları 

tamamlanmıştır. Bununla birlikte taşkına yol açan en büyük etkenin yukarı havzalardan gelen 

büyük miktardaki rusubat olduğundan hareketle havzanın yukarı kesimlerinde enine tutucu 

yapıların inşa edilmesinin çok önemli olduğu DSİ tarafından hazırlanmış olan birçok rapor, 

ulusal yayın ve sempozyumlarda dile getirilmiş, son yıllarda da DSİ tarafından bu yöndeki 

çalışmalara yoğunluk verildiği ifade edilmiştir. İlimizde bazı ana dere ve yan derelerin üzerinde 

üst havzadan gelen malzemelerin tutulmasına yönelik tersip bentleri inşa edilmiştir. İnşa 

edilmiş olan tesisler ile taşkın dönemlerinde büyük miktarda malzemenin tutularak mansap 

kısmına geçişlerinin engellendiği, bu bakımdan da taşkın riskini önemli düzeyde azalttığı net 

bir şekilde gözlenmektedir. Ancak, İlimizde çok sayıda yan dere ve kuru derenin mevcut olması 

ve yerleşim yerlerinin çok dağınık olması nedeniyle taşkın riskinin sıfırlanması mümkün 

değildir.   

 

Artvin İlimizin de yer aldığı Çoruh ve Doğu Karadeniz Havzasının (Şekil 70) havza bütününde 

Taşkın Yönetim Planı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve 

Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2020 yılında hazırlanmıştır. Söz konusu plan 

çalışmaları kapsamında İl geneli için taşkın tehlike haritaları hazırlanmış olup İRAP 

kapsamında bu planlar en önemli altlık haritalardan birisidir.  

 

Taşkın Risk Haritaları; “Taşkın riski taşkın olayının olma ihtimali ile meydana gelebilecek 

taşkının insan sağlığı, çevresel ve ekonomik aktivitelere olan muhtemel olumsuz etkilerinin 

birleşimidir.” (AB Taşkın Direktifi). Hazırlanan taşkın senaryolarına göre oluşabilecek 

muhtemel etkiler taşkın risk haritalarında gösterilir. Taşkın risk haritası; ilgili debiye göre 

taşkının olumsuz etkilerinin, taşkından etkilenmesi muhtemel nüfusun, ekonomik 

faaliyetin/faaliyetlerin cinsinin, kirliliğe sebep olabilecek tesislerin ve etkilenmesi muhtemel 

korunan alanların gösterildiği haritadır. Risk haritalarının unsurları; etkilenebilecek nüfus 

sayısı, etki altında kalacak ekonomik faaliyetlerin durumu, taşkın halinde kirlenmeye sebep 

olabilecek tesislerin durumu ve etkilenebilecek koruma altında olan bölgelerdir.
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Şekil 71. Artvin il merkezi için DSİ tarafından hazırlanan Q500 taşkın tehlike haritası 

 

 

 
 

Şekil 72. Kemalpaşa ilçesi için DSİ tarafından hazırlanan Q500 taşkın tehlike haritası 
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Şekil 73. Hopa ilçesi DSİ tarafından hazırlanan Q500 taşkın tehlike haritası 

 

 

 
 

Şekil 74. Arhavi ilçesi için DSİ tarafından hazırlanan Q500 taşkın tehlike haritası 
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Şekil 75. Borçka ilçesi için DSİ tarafından hazırlanan Q500 taşkın tehlike haritası 

 

 

 
 

Şekil 76. Ardanuç ilçesi için DSİ tarafından hazırlanan Q500 taşkın tehlike haritası 
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Şekil 77. Artvin Merkez ilçede taşkın alanları içerisinde kalan binalar 
 

 

 
 

Şekil 78. Ardanuç ilçesinde taşkın alanları içerisinde kalan binalar 
 

 

 
 

Şekil 79. Borçka ilçesinde taşkın alanları içerisinde kalan binalar
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Şekil 80. Arhavi ilçesinde taşkın alanları içerisinde kalan binalar 
 

 

 
 

Şekil 81. Hopa ilçesinde taşkın alanları içerisinde kalan binalar 

 

 

 
 

Şekil 82. Kemalpaşa ilçesinde taşkın alanları içerisinde kalan binalar 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire 

Başkanlığı tarafından hazırlanan taşkın risk haritaları ve bina yapılarının dağılımı 

incelendiğinde genelde akarsu kenarlarında bulunan yapılarda sel/taşkın tehlikesi 

bulunmaktadır (Şekil 77-82). Ayrıca Şavşat, Murgul, Yusufeli İlçelerimiz sel/taşkın afeti 

bakımından diğer ilçelerimize göre daha az tehlike altındadır. Artvin il merkezinde taşkın ve 

sel tehlikesinden Çoruh Nehri kıyı kenarlarına yakın yerleşim yeri olan Aşağı Şehitlik Köyü, 

Sanayi sitesi, İl özel idaresi ek hizmet binaları ve Artvin Çoruh Üniversitesi yerleşkesi taşkına 

yatkın alanlarda bulunmaktadır (Şekil 77). Sel/taşkın afetinden en fazla Hopa, Arhavi, 

Kemalpaşa ve Borçka ilçe merkezleri etkilenmektedir. Şavşat, Yusufeli ve Murgul sel afeti riski 

az olan ilçelerimizdir. 

 

Sel/taşkın afetlerinin akarsu havzalarında bulunan yerleşim alanlarını etkilemesine rağmen 

genellikle bu yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan ve güzergahı akarsu kenarlarından geçen 

karayolu ve buna bağlı menfez, köprülerde hasarlara ve bununla birlikte yerleşim yerlerinin 

ulaşım, lojistik, vb. alanlarda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca sel afeti şehir 

merkezlerinde ve köylerde belediyeler, il özel idaresi ve ilgili kurumlarca yapılan işletmeye 

alınan içme suyu, kanalizasyon, telefon, elektrik ve diğer altyapı hizmetlerine zarar vermekle 

birlikte ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Söz konusu altyapıların kullanılmasının 

gerektiği afet zamanlarında hizmet dışı kalması, afet çalışmalarının yürütülmesinde ve o yerde 

yaşayan insanların gündelik hayatlarında önemli aksama ve sorunlara neden olmaktadır. Bu 

neden ile sel/taşkın afetinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin ilgili kurumlarca alınması 

önem arz etmektedir. 

 

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce ilimizde sel/taşkın afeti önleme amaçlı yapılan ve yapılması 

planlanan tesisler aşağıda Tablo 34 ve Tablo 35’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 34. İşletmedeki taşkın tesisleri 

 
Sıra No İşin Adı 

1 Ardanuç İlçe Merkezi Bulanık Deresi Taşkın Rusubat Kontrolü 

2 Ardanuç İlçe Merkezi İle Köylerinin Zirai Arazileri Taşkın Koruma Tesisi 

3 Ardanuç İlçe Merkezi Kızılcık Köyü Taşkın Koruma Tesisi 

4 Ardanuç İlçesi Torbalı Köyü ve Zirai Arazileri Eşkinar Deresi Taşkın Kontrolü 

5 Arhavi İlçesi Yolgeçen Köyü Tarım Arazileri Lome Deresi Islahı 

6 Arhavi İlçe Merkezi Porente ve Aşağı Hacılar, Kuyu, Kale, Yemişlik Dereleri Islahı 

7 Arhavi İlçe Merkezi Kapistre Deresi Islahı 

8 Arhavi İlçe Merkezi Kapistre Deresi Islahı 2. Kısım  

9 Arhavi Konaklı ve Kemerköprü Köyleri Sidere Deresi Islahı 

10 Artvin Merkez Aşağımaden Köyü Aşağımaden Deresi Islahı 

11 Artvin Merkez Aşağımaden Köyü Aşağımaden Deresi Islahı 2. Kısım  

12 Artvin Merkez Ortaköy (Berta) Köyü Ortaköy Deresi Islahı 

13 
Artvin Merkez Ortaköy Köyü Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri Ortaköy Deresi (Berta) ve Yan 

Dereleri Islahı 
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Tablo 34’ün devamı 

 

Sıra No İşin Adı 

14 
Artvin Merkez Sarıbudak, Çimenli ve Hızarlı Köyleri, Borçka Çifteköprü Köyü Taşkın Koruma 

Tesisi 

15 Artvin Merkez Şehiriçi Dereleri Islahı 

16 Artvin Merkez Şehiriçi Dereleri Aşağı Havza Tedbirleri 

17 
Artvin Merkez Şehiriçi Dereleri ve Seyitler Köyü Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazilerinin 

Godrahov Deresinin Taşkın Zararlarından Korunması İşi (1. Kısım İskebe Deresi) 

18 Artvin Merkez Varlık Köyü Varlık Deresi Islahı 

19 
Artvin Merkez ve Zirai Arazileri Sanayi, Stad, İskebe, Hatipoğlu, Fabrika ve Şehitlik (Bayındırlık 

Deresi) Dereleri Islahı 

20 Artvin Merkez Yukarımaden Köyü Büyükdere ve Maden Deresi Islahı 

21 Artvin 26. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı 

22 Artvin 26. Bölge Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yapılması 

23 Borçka Barajı Rezervuar ve Yan Dereler Islahı 

24 Borçka Çifteköprü Köyü Taşkın Koruma Tesisi 

25 
Borçka Demirciler Köyü Ormanlı ve Elmalı Mahalleleri Azura ve Elmalı Dereleri, Borçka 

Merkez Mahallesi Taşlıtarla Mevkiindeki Arazi ve Yerleşim Yerleri Napaşman Deresi Islahı 

26 Borçka Güreşen Köyünün Güreşen Deresi Islahı 

27 Borçka Karagöl Gölü Üst Havza Tedbirlerinin Alınması 

28 Borçka Kaynarca Köyü Büyükdere Islahı 

29 Hopa İlçe Merkezi Sundura Deresi ve Yan Dereleri Islahı 

30 Hopa İlçe Merkezi Cumhuriyet Mahallesi Balıklı Deresi Islahı 

31 Hopa İlçe Merkezi Liman, Orta Hopa 1-2, Naşeni, Balıklı ve Amcise Dereleri Islahı 

32 Hopa İlçesi Eşmekaya ve Sugören Köyleri Taşkın Koruma Tesisi 

33 Hopa Kemalpaşa Kasabası Taşkın Koruma Tesisi 

34 Hopa Kemalpaşa Kasabası Çamdere,  Köprücü ve Yeşildere Dereleri Islahı 

35 
Hopa Sundura Mahallesi Yerleşim Yerleri Berzerat Deresi, Subaşı Köyü Yerleşim Yerleri ve 

Zirai Arazileri Subaşı Deresi ve Yan Kolları Islahı 

36 
Hopa Yeşilköy Köyü Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri Güverinlik ve Çaylık Dereleri 

Taşkınlarından Korunması ile Artvin Hopa İlçesi Çamlı Köyü Çamlı Deresi Islahı 

37 
Hopa Yoldere, Koyuncular ve Yukarı Sundura Köyleri Sundura Deresi, Yoldere ve Koyuncular 

Deresi Taşkın Kontrolü 

38 Muratlı Barajı ve Yan Dereler Islahı   

39 Murgul İlçe Merkezi Murgul Deresi Islahı 

40 Murgul İlçe Merkezi Kabaca Deresi Islahı 

41 Şavşat Cevizli Köyü Koçarevler Deresi Islahı 4. Kısım 

42 Şavşat Cevizli Köyü Koçarevler Deresi Islahı 5. Kısım 
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Tablo 34’ün devamı 

 
Sıra No İşin Adı 

43 Şavşat Cevizli Köyü Koçarevler Deresi Islahı 6. Kısım 

44 Şavşat Çağlayan Köyü Cigora Deresi Islahı 

45 
Şavşat Dereiçi Köyü ve Arazileri Meydancık Çayı, Çağlayan Deresi ve Agara Deresi Islahı 2. 

Kısım 

46 Şavşat Merkez Elmalı Köyü ve Armutlu Mahallesi Tigirat Deresi Islahı 

47 
Şavşat Meydancık Beldesi, Şavşat Tepeköy Bahçecik Mahallesi ve Köprüyaka Köyü, Şavşat 

Erikli Köyü Agara Mahallesi Taşkın Koruma Tesisi 

48 Yusufeli Tarakçılar Köyü Taşkın Rusubat Kontrolü 

49 Yusufeli Barajı Yan Dereler ve Rezervuar Islahı 

50 
Yusufeli Boyalı Köyü, Yusufeli Demirköy Eğritaş Mahallesi, Yusufeli Darıca Köyü Taşkın 

Koruma Tesisi 

51 Yusufeli Dağeteği (Dağgeçiti) Taşkın Koruma Tesisi 

52 Yusufeli Dağyolu Taşkın Koruma Tesisi 2. Kısım 

53 Yusufeli Dereiçi Köyü Yerleşim Yerleri Harmut Deresi Islahı 

54 Yusufeli Esenyaka Köyü Taşkın Koruma Tesisi 

55 Yusufeli Erenköy Köyü Taşkın Koruma Tesisi 

56 
Yusufeli İlçesi Erenköy ve Kirazalan Köyleri Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri Erenköy Deresi 

ve Yan Dereleri Islahı 2. Kısım 

57 Yusufeli İlçesi Morkaya Köyü Tortum Çayı Islahı 

58 Yusufeli Kirazalan Köyü Taşkın Koruma Tesisi 

59 Yusufeli Köprügören Köyü Kızıl Deresi Islahı 

60 Yusufeli Köprügören Köyü Kızıl Deresi ve Yan Dereleri 

61 Yusufeli Yokuşlu Köyü Arazileri Çoruh Nehri Islahı 

62 Artvin 26.Bölge Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı 2.Kısım 

 

Tablo 35. İnşa halindeki taşkın tesisleri 

 
Sıra No İşin Adı 

1 Yusufeli Barajı Yan Dereler ve Rezervuar Islahı 4. Kısım 

2 Arhavi Kireçli Köyü Kireçli Deresi Tersip Bentleri 

3 
Artvin Merkez Şehiriçi Dereleri ve Seyitler Köyü Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazileri Godrahov 

Deresi Islahı 2. Kısım 

4 Artvin İli Borçka İlçesi Deviskel (Aksu) ve Murgul İlçesi Kabaca Deresi (Murgul Deresi) 

5 Artvin 26. Bölge Geçirgen Tersip Bentleri Yapımı 1. Grup 

6 
Artvin 26. Bölge Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yapılması 2. Kısım (Artvin-Merkez 

Ortaköy ve Sarıbudak-Ardanuç-Şavşat ve Borçka İlçeleri) 

7 Artvin 26. Bölge Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı 1. Kısım 
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Tablo 35’in devamı 

 

Sıra No İşin Adı 

8 Borçka Aksu Mahallesi ve Arkaköy Köyü Deviskel Deresi Islahı 

9 
Borçka İlçesi İçkale Deresi Havzasında Bulunan Köylerin İçkale Deresi 2. Kısım ile Çaylı Köyü 

Çaylı Deresi Islahı 

10 
Borçka İlçesi Karşıköy ve Aralık Köyleri Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri Tektaş ile Aralık 

Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi 

11 
Hopa İlçesi Esenkıyı Köyü Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri Esenkıyı Deresi ve  Yan Kollarının 

Islahı 

12 
Hopa İlçesi Kemalpaşa Beldesi Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri Çamdere (Halvaşi) Deresi ve 

Yeşilce Deresi Taşkınlarından Korunması 

13 
Hopa İlçesi Pınarlı, Çimenli ve Sugören Köyleri Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri Pınarlı, 

Sugören ve Eşmekaya Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi 

14 Murgul İlçe Merkezi Murgul Deresi Islahı 2. Kısım 

15 Murgul İlçe Merkezi Murgul Deresi Islahı 3. Kısım 

16 

Şavşat İlçesi Elmalı Köyü Armutlu Mahallesi Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazileri Tigrat Deresi 

2. Kısım ve Kocabey Köyü İspiroğlu Mahallesi Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazileri  Pinazora 

Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı 

17 
Şavşat Meydancık Beldesi Taşköprü ve Mısırlı Köyleri Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri 

Meydancık Çayı ve Yan Dereleri 1.Kısım Üst Havza Islahı 

18 Yusufeli Barajı Yan Dereler ve Rezervuar Islahı 2.Kısım 

19 
Yusufeli İlçesi Balalan, Boyalı ve Serinsu Köyleri Yerleşim Yerleri ve Zirai Arazileri Balalan ile 

Serinsu Dereleri 1. Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi 

 20 
Artvin Arhavi İlçesi Derecik, Ulukent, Balıklı, Üçırmak, Soğucak, Dülgerli ve Küçükköy 

Köylerinin Kabisre Deresi Memba Kollarının Taşkın Kontrolü 1. Kısım 

 21 Artvin Borçka İlçesi Zorlu Köyü Merkez ve Yukarı Mahallerinin Sakın Deresi 

 22 
 Artvin Borçka İlçesi Merkezinden  Geçen Çoruh Nehrinin Yankolları ile İçkale Deresinin Üst 

Havzası 

 23  Artvin-Ardanuç İlçe Merkezi ve Harmanlı Köyünün Bulanık Deresi ve Yan Kolları  

 24 Artvin İli ve İlçeleri Yan Dereleri Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi Yapım  

 25  Artvin 26. Bölge Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı 3. Kısım 

 

Sel/taşkın olayları mevcut olan konut ve işyerleri haricinde ayrıca yol ve bütün altyapıları da 

etkilemektedir. Bu nedenle can güvenliği haricinde önemli düzeyde ekonomik kayıplara da yol 

açan ve geniş alanları etkileyen taşkın hasarları hayatın olağan akışını da kesintiye 

uğratmaktadır. Bu durum dikkate alınarak bütün yerleşim birimlerinden geçen derelerden 

kaynaklı risk analizleri ve önceliklendirme çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır. 
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2.1.3.2 Senaryo ve Değerlendirme Sonuçları 

 

Artvin ili genelinde meydana gelen sel olayları incelendiğinde, başta aşırı yağışlar olmak üzere 

topografik yapı, kapalı akarsu havzaları ve yanlış arazi kullanımı faaliyetlerinin (kontrolsüz 

inşaat ve yol kazıları, kontrolsüz tarımsal faaliyetler (aşırı sulama gibi) ve plansız yapılaşmalar 

gibi) sel olaylarının oluşmasında tetikleyici yapay unsurlar olarak ön plana çıktığı 

görülmektedir. Tetikleyici unsurların neden olduğu sel/taşkın afeti ve etkileri senaryo 

çalışmaları ile değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 

Artvin ilinde sel/taşkın ile ilgili olarak 3 farklı senaryo üzerinde durulmuştur. Gerçekleşmiş bir 

taşkın olayını kapsayan 1. senaryoda Artvin İlinin Arhavi ilçesinde 01 Eylül 2016 tarihinde aşırı 

yağışlara bağlı olarak Arhavi ilçesinin merkez mahalleleri (Musazade, Aşağı Hacılar ve Yukarı 

Hacılar Mahalleleri ile Kireçlik, Yukarşahinler, Üçler ve Tepeyurt Köyleri), Cumhuriyet, Kale 

mahallelerinde meydana gelen seller değerlendirmeye alınmıştır. Bu senaryo da aşırı yağışın, 

bölgenin jeolojik ve topografik özelliklerinin (eğimin yüksek olması), yamaçlarda çaylık 

alanların bulunuyor olmasının, orman alanlarının tarıma açılması ve plansız yapılaşmanın 

olayın afete dönüşmesinde tetikleyici unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Sel nedeniyle 57 konut 

ve 566 kişi etkilenmiştir. 

 

Muhtemel senaryo olarak değerlendirilen 2. senaryoda, Artvin İlinin Borçka ilçesinin 

Demirciler, Düzköy, Merkez, Kaleköy, Fındıklı, Yeniyol ve Küçükköy köyleri ve merkez 

mahallelerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel olayı değerlendirilmiştir. Can kaybı ve 

yaralanmaların olmadığı bu senaryoda, meydana gelen sel nedeniyle 25 binada ve 1 okulda 

yapısal hasar görüldüğü belirtilmiştir. Diğer taraftan senaryoda; aşırı yağış,  yüksek eğim,  

yanlış arazi kullanımı (yanlış/kontrolsüz tarımsal uygulamalar), plansız yerleşim faaliyetleri 

tetikleyici unsurlar olarak ön plana çıkmıştır.  

 

Artvin iline ait bir en köyü sel senaryosunda ise aşırı yağışlara bağlı olarak Hopa, Arhavi, 

Murgul, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde çoklu sel afeti üzerine odaklanılmış olup 18.08.2022 

tarihinde 24 saatte süreyle metrekareye 300 kg/m2 yağış düştüğü ve 900 binanın selden 

etkilendiği, 30 kişinin hayatını yitirdiği ve 150 kişi yaralandığı senaryo üzerinde çalışılmış olup 

Arhavi ilçesinin merkez mahalleleri (Musazade, Aşağı Hacılar ve Yukarı Hacılar Mahalleleri 

ile Kireçlik, Yukarşahinler, Üçler ve Tepeyurt Köyleri), Cumhuriyet, Kale mahalleleri, Hopa 

ilçesinin merkez mahalleleri (Sundura, Merkez Kuledibi, Yukarı Kuledibi, Orta Hopa ve Bucak 

Mahalleleri ile birlikte Başköy, Başoba, Çamlı, Çimenli, Esenkıyı, Sugören, Koyuncular ve 

Yeşilköy köyleri), Kemalpaşa ilçesinin merkez mahalleleri (Selimiye mahallesinin yanı sıra 

Üçkardeş, Osmaniye ve Köprücü köyleri), Borçka: Merkez, Aksu, Demirciler, Çifteköprü, 

Fındıklı, Düzköy, Kaleköy, Yeniköy, Küçükköy, Muratlı Caddesi, Murgul ilçesinin Kabaca 

mahallesindeki binalarda hasarlar görüldüğü, ulaşım yolları ile içme suyu ve elektrik hatları 

gibi altyapı tesislerinin zarar görmüş olduğu belirtilmiştir. 

 

Ele alınan senaryolar neticesinde, Artvin ilinde sel/taşkına duyarlı alanlarda ikamet eden 

vatandaşlara yönelik olarak temel afet bilinci eğitimleri ile sebepleri, etkileri ve sonuçlarına 

yönelik eğitimlerin verilmesinin risk azaltma açısından faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 

Benzer şekilde, kırsal alanlarda konutların yapılacağı yerlerin seçiminde, içme suyu, doğalgaz, 

elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin geçeceği güzergahların belirlenmesinde sel 

tehlike haritalarının dikkate alınması, akarsu yataklarının daraltılmaması, ormanlık alanların 

korunması, ormanlık alanlarda kontrolsüz olarak tarım alanlarının açılmaması gibi faaliyetlerin 

sel kaynaklı risklerin ve kayıpların azaltılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
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2.1.4 Kent ve Orman Yangınları Tehlike ve Risk Analizi 

 

2.1.4.1 Orman Yangınları 

 

Kara ve su olmak üzere ülkemiz toplam 78 milyon hektarlık alana sahip olup Türkiye’nin 

toplam ormanlık alanı 2018 yılı itibarıyla 22.621.935 hektar olarak tespit edilmiştir. Bu da 

toplam ülke genel alanının %29’u kadardır. Türkiye bu rakamlarla, orman varlığı açısından 

dünya ülkeleri arasında 32nci, Avrupa ülkeleri arasında 4üncü sırada yer almaktadır (The CIA 

World Factbook, 2011). 

 

 
 

Şekil 83. Türkiye orman varlığı haritası (URL-14)  

 

Türkiye arazilerinin %29’u orman alanları ile kaplı iken milli parkları ile ünlü Artvin İli 

arazilerinin %57’si orman alanları ile kaplı durumdadır. Toplam 710.913 ha yüzölçümüne sahip 

Artvin ilinin 403.695 hektarı orman alanları ile örtülüdür. 

 

 
 

Şekil 84. Artvin ili ormanlık alan yüzdesi  (URL-15) 
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Artvin Orman Bölge Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Bölgesinde bir hudut ili olan Artvin il 

sınırlarını kapsar. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün doğu ve kuzey doğusu Ardahan, batısı 

Rize, güney ve güney doğusu Erzurum illeri ile kuzeyi Gürcistan, kuzey batısı Karadeniz ile 

çevrilidir. 

 

 
 

Şekil 85. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü idari sınır haritası (URL-15) 

 
 

Tablo 36. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işletme müdürlüğü orman durum tablosu 

(URL-15) 
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Ormanlık alanlardaki yangın potansiyeline ilişkin yapılacak olan risk azaltma çalışmalarında; 

yöredeki biyolojik çeşitlilik, doğal orman yapısı ve ekosistemin korunması, bölgede doğa 

bilincinin yükseltilmesi, yerel halkın zorunlu ve temel ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle 

ormanlık alanı koruma-kullanma dengesinin tesis edilmesi, iklim ve hava halleri, işletmenin 

sınırları, fiziki özellikleri ve geçmiş yangın verileri gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca 

risklerin önceliklendirilmesi çalışmalarında ormanlık alanın yangın yönetim zonları, 

fizyografik faktörleri, yangın risk ve tehlike durumu ve müdahale zorluğu gibi parametrelere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB) verilerine göre; 1990-2018 yılları 

arasında (karayolu/araç kazaları hariç olmak üzere) toplam 27.049 adet afet olayı meydana 

gelmiştir (Şekil 86). Aynı dönemde, 2705 adet yangın/kentsel yangın afetinin meydana geldiği 

ve 79 kişinin yaşamını yitirdiği görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 86. Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB) verilerine göre 1990-2018 yılları arasında 

Türkiye’de meydana gelen afetlerin türlerine göre sayısı ve ölenlerin sayısı 

 

Ormanlarımızda çıkan yangınların büyük çoğunluğu insanlar tarafından çıkarılmaktadır. 2018 

yılında çıkan orman yangınlarının %45’ünün çıkış nedeni belirlenememiştir. Orman 

yangınlarının %32’u ihmal-kaza, %19’i doğal sebepler, %4’sı kasıt sonucu çıkmıştır. Artvin il 

sınırları içerisinde 2011 yılından günümüze kadar geçen sürede meydana gelen orman 

yangınları ve bunların sonucunda yanan toplam alanları gösteren veri Tablo 37’de sunulmuştur. 

 

 
 

Şekil 87. Türkiye’nin orman yangınları risk bölgesi haritası (URL-16) 
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Tablo 37. İlimiz sınırlarında 2011 yılından günümüze kadar meydana gelmiş olan orman 

yangın verileri 

 

İlçesi 
Yangın Başlama 

 Tarihi 

Yangın Söndürme 

 Tarihi 

Toplam Yanan 

 Alan (Ha) 
Yıl 

ARDANUÇ 25.08.2014 25.08.2014 0,025 2014 

ARDANUÇ 20.09.2018 20.09.2018 0,3 2018 

ARDANUÇ 11.11.2019 11.11.2019 0,5 2019 

ARDANUÇ 20.08.2019 20.08.2019 0,025 2019 

ARDANUÇ 15.08.2019 15.08.2019 0,2 2019 

ARDANUÇ 30.11.2020 30.11.2020 0,02 2020 

ARDANUÇ 11.10.2020 11.10.2020 0,015 2020 

ARDANUÇ 07.06.2021 07.06.2021 0,18 2021 

ARDANUÇ 16.05.2021 16.05.2021 0,05 2021 

ARDANUÇ 16.05.2021 20.05.2021 7,41 2021 

ARHAVİ 30.03.2011 30.03.2011 15 2011 

ARHAVİ 08.04.2013 08.04.2013 7 2013 

ARHAVİ 15.02.2014 16.02.2014 1 2014 

ARHAVİ 30.03.2017 30.03.2017 0,3 2017 

ARHAVİ 03.06.2019 04.06.2019 0,4 2019 

ARHAVİ 21.02.2019 21.02.2019 2 2019 

ARHAVİ 05.03.2020 05.03.2020 5,9 2020 

ARTVİN 30.08.2011 02.09.2011 0,5 2011 

ARTVİN 04.05.2013 06.05.2013 2 2013 

ARTVİN 12.07.2014 12.07.2014 0,2 2014 

ARTVİN 02.03.2014 03.03.2014 2 2014 

ARTVİN 14.03.2015 14.03.2015 0,5 2015 

ARTVİN 13.10.2018 13.10.2018 0,2 2018 

ARTVİN 25.12.2019 25.12.2019 4 2019 

ARTVİN 24.12.2019 24.12.2019 0,5 2019 

ARTVİN 15.08.2019 16.08.2019 0,2 2019 

ARTVİN 18.05.2019 19.05.2019 0,34 2019 

ARTVİN 12.09.2020 12.09.2020 0,02 2020 

ARTVİN 02.09.2020 15.09.2020 3,1 2020 

ARTVİN 12.06.2020 13.06.2020 0,71 2020 

ARTVİN 21.05.2021 22.05.2021 1,6 2021 

BORÇKA 29.03.2011 29.03.2011 0,4 2011 

BORÇKA 30.11.2012 02.12.2012 5 2012 

BORÇKA 29.04.2012 29.04.2012 0,5 2012 

BORÇKA 25.11.2013 25.11.2013 0,5 2013 

BORÇKA 01.04.2013 02.04.2013 1 2013 

BORÇKA 01.04.2013 01.04.2013 2 2013 

BORÇKA 29.03.2015 29.03.2015 0,5 2015 

BORÇKA 11.03.2015 11.03.2015 0,3 2015 

BORÇKA 25.12.2019 25.12.2019 0,1 2019 

BORÇKA 24.12.2019 24.12.2019 0,2214 2019 
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Tablo 37’nin devamı 

 

İlçesi 
Yangın Başlama 

 Tarihi 

Yangın Söndürme 

 Tarihi 

Toplam Yanan 

 Alan (Ha) 
Yıl 

BORÇKA 23.12.2019 24.12.2019 1,24 2019 

BORÇKA 15.11.2019 15.11.2019 0,6302 2019 

BORÇKA 04.06.2019 04.06.2019 0,08 2019 

BORÇKA 28.04.2019 28.04.2019 0,1 2019 

BORÇKA 14.04.2019 14.04.2019 0,26 2019 

BORÇKA 10.03.2019 10.03.2019 0,3 2019 

BORÇKA 13.02.2019 13.02.2019 1 2019 

BORÇKA 13.12.2020 14.12.2020 0,65 2020 

BORÇKA 13.12.2020 13.12.2020 0,04 2020 

BORÇKA 13.10.2020 13.10.2020 0,25 2020 

BORÇKA 10.06.2020 10.06.2020 0,1687 2020 

BORÇKA 07.06.2020 07.06.2020 0,02 2020 

BORÇKA 14.04.2020 14.04.2020 0,48 2020 

BORÇKA 11.03.2020 11.03.2020 0,617 2020 

BORÇKA 30.05.2021 31.05.2021 0,7 2021 

BORÇKA 15.05.2021 15.05.2021 0,01 2021 

BORÇKA 24.04.2021 24.04.2021 0,19 2021 

BORÇKA 16.03.2021 16.03.2021 0,11 2021 

BORÇKA 11.02.2021 11.02.2021 2,09 2021 

BORÇKA 07.01.2021 07.01.2021 1,9 2021 

HOPA 21.12.2011 21.12.2011 1,5 2011 

HOPA 31.03.2011 31.03.2011 2 2011 

HOPA 17.03.2011 18.03.2011 1 2011 

HOPA 07.04.2012 07.04.2012 1,5 2012 

HOPA 01.04.2013 02.04.2013 2 2013 

HOPA 22.03.2013 23.03.2013 5 2013 

HOPA 06.03.2014 06.03.2014 1,4 2014 

HOPA 02.03.2014 03.03.2014 4 2014 

HOPA 29.03.2015 30.03.2015 3 2015 

HOPA 29.12.2017 29.12.2017 0,05 2017 

HOPA 11.03.2017 12.03.2017 1,5 2017 

HOPA 16.03.2021 16.03.2021 0,37 2021 

KEMALPAŞA 09.03.2017 10.03.2017 0,2 2017 

KEMALPAŞA 06.02.2019 07.02.2019 2 2019 

KEMALPAŞA 10.01.2021 10.01.2021 1 2021 

MURGUL 02.02.2015 02.02.2015 0,4 2015 

MURGUL 14.10.2020 07.11.2020 4,06 2020 

MURGUL 29.05.2021  1 2021 

MURGUL 26.05.2021 27.05.2021 1 2021 

ŞAVŞAT 21.09.2017 22.09.2017 0,5 2017 

ŞAVŞAT 15.09.2017 16.09.2017 0,3 2017 
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Tablo 37’nin devamı 

 

İlçesi 
Yangın Başlama 

 Tarihi 

Yangın Söndürme 

 Tarihi 

Toplam Yanan 

 Alan (Ha) 
Yıl 

ŞAVŞAT 29.08.2017 29.08.2017 0,5 2017 

ŞAVŞAT 05.08.2017 05.08.2017 0,05 2017 

ŞAVŞAT 19.07.2017 20.07.2017 0,5 2017 

ŞAVŞAT 05.04.2017 05.04.2017 1,2 2017 

ŞAVŞAT 18.10.2018 18.10.2018 0,4 2018 

ŞAVŞAT 14.08.2020 15.08.2020 0,5 2020 

ŞAVŞAT 15.04.2020 15.04.2020 0,1 2020 

YUSUFELİ 11.08.2017 12.08.2017 0,3 2017 

YUSUFELİ 11.09.2019 11.09.2019 1,2 2019 

YUSUFELİ 28.08.2019 29.08.2019 0,1 2019 

YUSUFELİ 17.08.2019 17.08.2019 0,8 2019 

YUSUFELİ 09.07.2019 10.07.2019 0,5 2019 

YUSUFELİ 10.10.2020 11.10.2020 0,5 2020 

YUSUFELİ 13.08.2020 15.08.2020 0,8 2020 

YUSUFELİ 17.04.2020 18.04.2020 0,3 2020 

YUSUFELİ 22.05.2021 23.05.2021 0,08 2021 

 

2.1.4.2 Kent Yangınları 

 

İlimizde meydana gelen kentsel yangınların sayısının ve meydana geliş sebeplerinin bilinmesi, 

yangın önlemlerinin tasarlanmasında yol gösterici olacaktır. 2015-2021 yılları arasında Artvin 

il genelinde konut, depo, işyeri ve ahır gibi yapıları etkilemiş olan yangın olaylarının sayısının 

toplamda 125 olduğu görülmektedir (Tablo 38). Meydana gelen yangınlar, Artvin il genelinde 

değerlendirildiğinde en fazla yangın olayının % 25,6 ile Artvin’in Yusufeli ilçesinde, % 20,8 

ile Şavşat ilçesinde gerçekleştiği görülmektedir. İtfaiye Müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince 

tutulmuş olan yangın tutanakları incelendiğinde, yangınların çoğunlukla elektrik tesisatlarının 

eski olmasından veya baca sistemlerinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 38. İlimiz sınırlarında meydana gelmiş olan bina yangın verileri (AYDES) 

 

YILLARA GÖRE İLÇELERDEKİ BİNA YANGIN SAYILARI 

İLÇELER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (6 Ay) Toplam 

Arhavi 1     2 3 3   9 

Hopa 1 1     3     5 

Kemalpaşa           1   1 

Borçka 1 1   6 3 5 3 19 

Murgul       2 2     4 

Merkez 2 2 1 7 1 1 4 18 

Ardanuç 5     2 4     11 

Şavşat   2 1 7 7 7 2 26 

Yusufeli 3   2 5 7 11 4 32 

TOPLAM 13 6 4 31 30 28 13 125 
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Şekil 88. Artvin il sınırlarında meydana gelen afetlerin yerlerinin gösterimi 

  

2.1.4.3 Yangınlar Nedeniyle Gönderilen Acil Yardım Ödenekleri 

 

İlimizin muhtelif yerlerinde meydana gelen yangın afetlerinden etkilenmiş olan vatandaşlarımız 

için 2013-2020 yılları arasında 2.107.005,07 ₺ acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Gönderilen 

acil yardım ödeneklerinin yıllara göre dağılımı Şekil 89’da, ilçelere göre dağılımı ise Şekil 

90’da verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 89. Artvin İli genelinde meydana gelen yangın olaylarında afetzedeler için gönderilen 

Acil Yardım Ödeneklerinin yıllara göre dağılımı 
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Şekil 90. Artvin’de acil yardım ödeneklerinin ilçelere göre dağılımı  

 

Yangın riski medeniyetin başladığından beri insanları ve yapıları tehdit etmekte, yapının 

yangına maruz kalma riski düşük olmasına rağmen yangınların tekrarlanma sıklığı, yangını 

önemli tehlike unsurlarından biri yapmaktadır. Yangın olaylarını tamamen ortadan kaldırmak 

mümkün olmasa da, gerekli önlemlerin alınarak yangın meydana gelme riskini azaltmak 

gerekmektedir. Yangın riskinin tespit edilebilmesi için kullanılan yöntemlerden biri de yangın 

istatistikleridir. Yangın istatistikleri, kullanılan enerji ve meydana gelen olumsuz (can ve mal) 

kayıpların bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Mevcut yangın istatistiklerinin incelenmesi 

gelecek yıllar için alınması gereken önlemler hususunda yol gösterici olmaktadır. 

 

2.1.4.4 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

 

Artvin il genelinde meydana gelen yangın afet olayları incelendiğinde; yapıların yangına 

dayanıklı malzemeden üretilmemiş olması, yapı çekme mesafeleri konusuna özellikle köy 

yerleşim yerlerinde riayet edilmiyor olması ve yapılardaki elektrik tesisatlarının eskiliği kent 

genelindeki yangın afeti olaylarında başı çekmektedir. Yangın afetini tetikleyici, hızlandırıcı 

hava olayları ve etkileri üzerinde durduğumuz senaryo çalışmaları ile kent genelinde yaşanan 

yangın afet olayları irdelenmiştir. 

 

Artvin ilinde yangın afeti ile ilgili olarak 3 farklı senaryo üzerinde durulmuştur. Muhtemel bir 

yangın olayını kapsayan 1. senaryoda, Artvin ili Borçka ilçe merkezinde 14/10/2022 tarihinde 

5 katlı bir apartmanın 4. Katında bulunan konutta meydana gelen yangın afeti olayı irdelenmiş, 

yangın söndürme sistemlerinin bulunmadığı bir binada alev ve dumanların yoğun ve hızlı bir 

şekilde yayılım göstermesi nedeniyle senaryo 2 vatandaşın ölümü ile sonuçlanmıştır. 

 

İlimiz sınırlarında gerçekleşmiş bir yangın afeti olayını konu alan 2. senaryoda, Yusufeli ilçesi 

Dereiçi köyünde 17/03/2021 tarihinde meydana gelen yangın afeti sonucu 83 adet bina zarar 

görmüş ve olayda onlarca büyük ve küçükbaş hayvan telefi yaşanmıştır. İlimizde yaşanmış ve 

çok ağır etkileri bulunan olayı tetikleyici unsurlarının başında yapıların bitişik nizam 

konumlandırılması ve hasar alan binaların yangına dayanıklı malzemeden üretilmemiş olması 

gösterilebilir. 

 

İlimizde gerçekleşmesi olası olan ve en kötü senaryo olarak adlandırdığımız 3. senaryomuzda 

ise; il merkezinde bulunan Grand Artvin Otelinin açık otoparkında 12/07/2022 tarihinde park 

halindeki tur otobüsünün alev alması ile yangın afetinin bitişik olarak konumlandırılmış AVM 

2013 - 2020 YILLARI ARASI İLÇE BAZINDA ÖDENEN ACİL 
YARDIM ÖDENEK ORANI

ARHAVİ HOPA BORÇKA MURGUL ARDANUÇ ŞAVŞAT YUSUFELİ MERKEZ
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ile petrol dolum istasyonuna da sirayet etmesi olayı irdelenmiştir. 25 can kaybının ve 60 

yaralanma olayının yaşandığı, 900’den fazla insanın olumsuz yönde etkilendiği olayın 

yaşanmasındaki en büyük etkenlerin petrol dolum istasyonunun sosyal alanlara yakın 

konumlandırılması ve sosyal aktivitelerin yoğun olduğu yerlerde çalışan personellerin yangın 

söndürme konusunda yeterli eğitimlere sahip olmaları gerektiğinin üzerinde durulmuştur. 

 

Ele alınan senaryolar neticesinde Artvin ilinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel yangın afeti 

olaylarının genel sebeplerinin yangınlar ile mücadele konusunda gerek vatandaşların gerekse 

müdahaleye katkı sağlayan birimlerin yeterli eğitim düzeyine sahip olması kanaati tarafımızda 

oluşmuştur. Bu nedenle bahsi geçen kişilere gerekli eğitimin verilmesinin uygun olacağı 

düşünülmektedir.
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 MODÜL 3: MEVCUT DURUM ANALİZİ 

3.1 Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 

 

Artvin ilinin risk azaltma planının oluşturulmasında kritik öneme sahip aşamalardan biri de, il 

genelinin afet olaylarına karşı mevcut durumunun analizi ve ilin bu konudaki kapasitesinin 

belirlenmesidir. Mevcut durum analizi, ilin çevresel ilişkilerini (dış faktörleri) belirlemek ve iç 

dinamiklerini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. İlin afetler ile ilgili mevcut 

durumunun belirlenmesi ve buna göre risklerin ortaya konulması, risk azaltma planının daha 

gerçekçi bir temel üzerine oturtulmasını sağlayacaktır. 

 

Bu kapsamda, Artvin ili afetselliğine yönelik “Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 

Tehditler  (GZFT)” ile ilgili gerekli değerlendirme ve analizler yapılarak güçlü yönlerin 

korunmasına, zayıf yönlerin iyileştirilerek güçlendirilmesine ve zayıf yönlerin güçlendirilmesi 

için gereksinimlerin neler olabileceğine dair tespitler amaçlanmaktadır (Tablo 39).  

 

Tablo 39. GZFT analizinin amaçları 

 

GZFT Analizinin Amacı 

Güçlü Yönler 
Güçlü yönlerin tespiti ve güçlü yönler sayesinde mevcut potansiyeli 

avantaja dönüştürebilmek 

Zayıf Yönler 
Mevcut güçlü yönlerin potansiyellerini kullanarak zayıflıkları 

iyileştirmek, düzeltmek ve gereksinimleri minimize edebilmek 

Fırsatlar 

İlin afetsellik riskleriyle ilgili zarar görebilirliği azaltabilecek mevcut 

fırsatların farkındalığını arttırabilmek, mevcut fırsatların 

yakalanabilirliğini arttırabilmek ve fırsatları genişleterek güçlü yönlere 

çevirebilmek 

Tehditler 

Afet risklerine yönelik tehditlerin neler olduğunu bilmek, tehditlere göre 

alınabilecek önlemleri belirlemek, tehditlerden kaçınım kriterlerini 

belirlemek. 

 

Artvin ilinin afet risklerinin azaltılmasına yönelik amaç, hedef ve eylemlerin ve 

önceliklendirme kriterlerinin belirlenebilmesi için ilin afetselliğine yönelik GZFT analizlerinin 

yapılması önlemli bir aşama olarak görülmektedir. Bu çalışma, aynı zamanda önceliklendirme 

kriterlerinin belirlenmesinde yol gösterici nitelikte önemli bir aşamadır. 

 

Tablo 40’da görüldüğü üzere, GZFT analiz konuları çalıştay süresince belirlenen afet türlerine 

göre il genelinin etkilenebilirlik düzeyine göre katılımcılarla birlikte değerlendirilmiştir. 

Belirlenen tehlike ve riskler ile güçlü, zayıf yönler ve fırsatlar ile tehditlere göre önlem alanları 

ve önlem türlerine yönelik tartışmalar yapılmıştır. Değerlendirme konuları dört afet grubu için 

ayrı ayrı tartışılarak tüm katılımcıların görüşleri alınmıştır.  
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Tablo 40. İRAP aşamasında risk değerlendirme ve azaltma alanları 

 

Yapısal Risk Azaltma Konuları Yapısal Olmayan Risk Azaltma Konuları 

Altyapı (doğalgaz, kanalizasyon, enerji 

hatları, iletişim hatları vb.) 

Tehlike, zarar görebilirlik hesaplama ve risk 

değerlendirme 

Ulaşım (şehirlerarası ulaşım, kent içi 

ulaşım, karayolu, havayolu, demiryolu) 

Mekansal Planlama (bütüncül afete duyarlı 

planlama kararları; yerleşime yasaklama, sınırlı 

yerleşim, çok amaçlı kullanımlar, doku riskleri, 

uygun olmayan kullanımlar a yer seçimi, 

yoğunluk, yeşil/açık alan dağılımı vb.) 

Kentsel Dönüşüm ve Yeniden Yerleşim Finansman Hazırlıkları 

İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum 

Tedbirleri (şehir sellenmeleri) Mevzuat, Standartlar ve Denetim 

Yapı Düzeyinde Fiziksel Güçlendirme 

İle İlgili Önlemler Eğitim, Bilinçlendirme ve Toplum Katılımı 

Kritik Hizmet Tesisleri (Kamu yapıları, 

okullar, hastaneler, vb.) 

Sosyal Kırılganlık Çalışmaları; İlgili gruplara 

yönelik tedbirler (kadın, çocuk, yaşlı, engelli, 

yabancı/turist, göçmenler) 

Önlem Yapıları (taşkın önleme tesisleri, 

istinat duvarları vb.) Teknik Kapasite 

Tehlikeli Madde Üreten Tesisler Standartlar ve Denetim 

Enerji ve Sanayi Tesisleri Kurumsal Yapılanma 

Konut Yapıları Personelin Yeterli Sayı ve Nitelikte Olması 

Kültür Varlıkları Uyarı-İkaz Sistemleri 

Köprü ve viyadükler Müdahaleye Hazırlık (tahliye alanları/yolları) 

Barajlar İyileştirmeye Hazırlık 

Diğer Sigorta Sistemi 

 

3.2 Güçlü-Zayıf Yönler- Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi İçin Rehber Sorular 

 

İlin afetselliğine yönelik yapılacak mevcut durum analizleri uygulama süreçlerindeki sorunların 

değerlendirilmesinde, sorunların çözülebilmesinde insani, finansal, sosyal veya teknolojik 

potansiyellerin ve bunlara bağlı diğer sorunların değerlendirilebilmesi açısından zorunluluk arz 

etmektedir. GZFT analizi, belirlenen rehber sorular doğrultusunda sorun ve potansiyellerin 

belirlemek için kullanılmaktadır (Tablo 41). İRAP kapsamında gerçekleştirilen 1. çalıştayda 

güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlenerek, katılımcıların belirtilen tanımlar ve 

sorular doğrultusunda düşünsel tartışma yapmaları sağlanmıştır. 
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Güçlü Yönler: Afet risklerinin azaltılmasında Artvin’in halihazırda kullanabileceği 

potansiyelleri ifade etmektedir. Organizasyonun iyi olduğu, AFAD’da dahil olmak üzere tüm 

kurumların var olma/kurulma sebebi olduğuna inanılan unsurlardır. İldeki kurumların karar 

verici olduğu konular bu kapsamda yer almaktadır.  

 

Zayıf Yönler:  Afet risklerini azaltmada Artvin’in zayıf olduğu yönleri ifade eder. Bunlar, afet 

risklerini azaltma planı kapsamında ili uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından kırılgan 

kılan unsurlardır.  

 

Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal fakat organizasyonun 

faaliyetlerini etkileyebilecek ve faaliyetlerini etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve 

uygulaması için keşfetmesi, yakalaması ve genişletmesi gereken unsurlardır.   

 

Tehditler: Afet risklerini azaltma çalışmalarında ne gibi engellerin olduğunu, zarar verici 

faktörlerin tespitini, teknolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve politik sorunların varlığını ifade 

eden unsurlardır.  

 

Tablo 41. GZFT analizi için belirlenen rehber sorular 

 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

 Hangi konuları daha kolay yapıyoruz? 

 Başarılı olduğumuz alanlar neler? 

 Gücümüzü oluşturan kaynaklarımız neler? 

 Avantajlı olduğumuz alanlar neler? 

 Bizi farklı kılan ne tür özelliklere sahibiz? 

 Diğer illerden daha iyi yaptığınız şey nedir? 

 Becerileriniz nelerdir? 

 Kaynaklar, varlıklar, insan kapasitesi yeterli mi? 

 Deneyim, bilgi, veri durumu nasıldır? 

 Finansal kapasitesi nasıldır? 

 Erişim, yayınlaştırma, farkındalık ne 

düzeydedir? 

 Konum ve coğrafi özelliklerinden dolayı 

stratejik bir pozisyonda mıdır? 

 Süreçler, sistemler, bilişim, iletişim 

sistemlerinin işleyişi başarılı mıdır? 

 Görebildiğiniz fırsatlar neler? 

 Fark yaratabilecek alanlar neler? 

 Hangi alanlarda gelişmeler görülebilir? 

 Bizim için avantajlı konular neler? 

 Ne gibi iyi fırsatlar görebiliyorsunuz? 

 Hangi yeni eğilimlerin farkındasınız? 

 Alanınızla ilgili hükümet politikası ve 

yaklaşımlarla ilgili fırsatlar var mıdır? 

 Toplumsal örüntüler, nüfus profilleri, yaşam 

tarzı gibi unsurlardaki değişimler yeni fırsatlar 

yaratabilir mi? 

 Yerel olaylardan fırsatlar yaratmak mümkün 

müdür? 

 Teknolojik gelişmelerin katkıları kullanılabilir 

mi? 

 Küresel etkiler nasıl fırsata dönüşür? 

 Bilgi ve araştırma kapasitesi fırsata 

dönüştürülebilir mi? 

Zayıf Yönler Tehditler 

 Başarısız olduğumuz konular neler? 

 Hayata geçirmekte zorlandığımız konular neler? 

 Nelerden kaçınmak gerekir? 

 Becerilerdeki boşluklar nelerdir? 

 Finansal sıkıntılar var mıdır? 

 Verilerin güvenirliği, planın öngörebirliği? 

 Toplumsal olarak moral, bağlılık, liderlik 

özellikleri var mıdır? 

 Risk azaltmada hangi sorunlar karşımıza 

çıkabilir? 

 Bize zarar verebilecek rakipler kimler? 

 Hangi konularda hata yapabiliriz? 

 Bizi engelleyebilecek neler var? 

 Dünyadaki değişimlerin bize olumsuz etkileri 

neler olabilir? 

 Afetlerin meydana gelme sıklığının artmasının 

nedeni ne olabilir? 

 Göç eden nüfusun artışı ve kısa sürelerde büyük 

nüfus hareketlerinin etkisi nelerdir? 

 Afetlerdeki zarar görebilirler üzerinden 

grupların toplumla bağlarının kesilmesi bir 

tehdit olarak değerlendirilebilir mi? 
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3.3 İRAP İçin Kullanılacak Çıktılar 

 

Her değerlendirme alanı için güçlü, zayıf yönlere ek olarak iyileştirmeye ilişkin fırsatların ve 

tehditlerin de belirlenmesi ile her gruba yönelik temel vurgular ortaya konulmaktadır. GZFT 

analizi, Modül 2’de belirlenen tehlike ve risk değerlendirmelerine bağlı olarak, yapısal ve 

yapısal olmayan önlemleri temel çerçevede değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilin çevresel ve 

iç dinamikleri esas alınarak siyasi, ekonomik, toplumsal, sosyal ve teknolojik etkenler açısından 

önlemler üzerindeki etkisi belirlenmektedir. 

 

1. Çalıştayda ildeki her bir afet türü için (deprem, sel/taşkın, kütle hareketleri ve yangınlar) risk 

azaltma çalışmaları bakımından önceki tarihlerde il sınırları içerisinde yaşanmış afetler ile daha 

önce oluşturulmuş duyarlılık ve tehlike haritalarından yola çıkılarak senaryolar oluşturulmuş, 

bu senaryolara göre önlemlerin ortaya konulabilmesi maksadıyla olay önlem tabloları ile güçlü, 

zayıf yönler ve fırsatlar, tehditler ortaya konularak mevcut durum analizi yapılmıştır.  

 

3.3.1 Heyelan 

 

Artvin ilinin oldukça engebeli topografik yapısı, iklimsel özellikleri, yağış rejimi, jeolojik 

birimlerin heyelan olaylarına karşı olan duyarlılıkları ve jeolojik birimlerin yapısal unsurlarının 

mühendislik özellikleri, akarsuların yamaç topuklarını aşındırma kabiliyetleri ve yanlış arazi 

kullanımı faaliyetleri heyelanların oluşmasındaki başlıca etmenler olarak görülmektedir.  

 

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 7269 sayılı kanun kapsamında düzenlemiş olduğu 

jeolojik etüt raporlarıyla belirlenen heyelan sahaları ile Aralık 2015 tarihinden itibaren yapılan 

sayısal heyelan envanter haritalama çalışmaları sonrasında ilin heyelan envanter haritası 

güncellenmiştir.  1/25.000 ölçekli topografik haritalardaki eşyükseklik eğrileri kullanılarak ilin 

sayısal yükseklik modeli (SYM) üretilmiş, daha sonra CBS ortamında SYM’den yükseklik, 

eğim, bakı, eğrilik haritaları oluşturulmuştur. Litoloji, yükseklik, eğim, bakı, eğrilik, arazi 

örtüsü ve akarsulara uzaklık parametreleri dikkate alınarak CBS ortamında Artvin ilinin 

heyelan duyarlılık haritası üretilmiştir. ARAS sistemi üzerinde, heyelan envanter verileri ve 

heyelan duyarlılık haritasının ana veri olarak kullanıldığı; 100 yıl tekrarlanma periyotlu ve 150 

kg/m2 eşik değerli yağış tetikli heyelan tehlike haritası oluşturulmuştur. Heyelan masası 

katılımcılarıyla gerçekleştirilen ve oldukça aktif geçen GZFT analizinde, İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğünce oluşturulan heyelan duyarlılık haritalarının, daha yüksek çözünürlükte (örneğin 

10 m çözünürlükte) ve makine öğrenmesi teknikleri gibi doğruluğu yüksek modeller 

kullanılarak yeniden üretilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Artvin Çoruh 

Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) ile işbirliklerinin 

güçlendirilmesi ve aktif heyelan bölgelerinin izlenmesi konusunda teknolojik gelişmelerden 

(lidar teknolojisi, drone ile haritalandırma ve radar uydu görüntüleme gibi) faydalanılmasının 

heyelan kaynaklı risklerin azaltılmasında sürece katkı vereceği vurgulanmıştır. Diğer taraftan, 

başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarında ilin afetselliği 

konusunda özellikle yer bilimleri alanlarında (jeoloji ve jeofizik mühendisi gibi) tecrübeli ve 

uzman personel eksikliği önemli bir eksiklik olarak dile getirilmiştir. İl genelinde heyelanları 

tetikleyen önemli faktörlerden biri olan yanlış arazi kullanımı faaliyetlerinin devam ediyor 

olması (kontrolsüz tarım faaliyetleri, plansız ve kontrolsüz yol kazıları gibi) ve halkın bu 

konuda bilinçsiz olması zayıf yönler olarak öne çıkmıştır. Artvin İRAP hazırlık çalışmaları 

kapsamında 1. çalıştayda heyelan masası tarafından üretilen GZFT analizlerinin sonucu Tablo 

42’de verilmiştir.
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Tablo 42. Heyelan afeti açısından güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler 
 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

1. İlin heyelan duyarlılık ve risk haritalarının 

üretilmiş olması  

 

2. Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Doğal 

Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(DOĞAM)’nin bulunuyor olması ve bu merkez 

tarafından heyelan duyarlılık haritalandırma 

konusunda bilimsel çalışmaların yapılıyor olması 

 

3. Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kurumsal iş 

birliğine açık olması ve aktif heyelan 

bölgelerinin izlenmesi konusunda iş birliklerinin 

geliştirilebilmesi 

 

4. Kamu kurumlarımızda doğal afetler konusunda 

uzman personellerin bulunuyor olması ve 

personelin heyelan afeti konusunda 

farkındalığının ve tecrübesinin yüksek olması 

 

5. Tüm ilçe belediyelerinin imar planlarının 

yapılmış ve bu süreçte afet risklerinin dikkate 

alınmış olması 

 

6. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün yeni çay 

alanlarına ruhsat vermemesi 

 

7. Meteorolojik uyarı sisteminin mevcut oluşu ve 

etkin bir şekilde kullanılıyor olması 

 

8. Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde Çölleşme 

ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün 

sel ve heyelan kontrol projelerinin yapılmış 

olması (Hopa-Kemalpaşa uygulama aşamasında) 

 

1. Heyelanı tetikleyen faktörlerin sınırlı olması 

(çoğunlukla sadece yağış olması), bölgede diri 

fayların olmaması ve depremin tetikleyici faktör 

olmaması 

 

2. İl genelinde ormanlık alanların (dolayısıyla bitki 

örtüsü ile kaplı alanların) fazla olması 

 

3. Yer altı suyu seviyesinin çok aşağıda olması, 

akifer özelliği gösteren kayaç yapısının az 

olması, buna bağlı olarak krip karakterinde 

heyelan olaylarının gözlenmemesi 

 

4. Kırsal alanlarda yerleşimin dağınık olması ve 

nüfus yoğunluğunun az olması sebebiyle heyelan 

olaylarının az sayıda binayı etkilemesi 

 

5. Daha doğru ve güvenilir heyelan duyarlılık 

haritaları üretebilmek için makine öğrenmesi ve 

derin öğrenme gibi yapay zeka konularında hızlı 

gelişmelerin olması  

 

6. Aktif heyelan bölgelerinin izlenmesi konusunda 

teknolojik gelişmelerin (lidar teknolojisi, drone 

ile haritalandırma ve radar uydu görüntüleme 

gibi) hızla ilerlemesi 

 

7. Horizon 2020 çağrılarının arasında risk azaltma 

konulu projelerin de destekleniyor olması 

Zayıf Yönler Tehditler 

1. Yapılan zarar azaltma planlarının uzun vadeli 

olması ve yönetim değişikliklerinden etkileniyor 

olması 

 

2. Kurumlararası iletişim ve koordinasyon eksikliği 

(zaman zaman yetki ve sorumluluk alanı 

çatışmalarının yaşanabiliyor olması) 

 

3. Halkın bilinçsiz olması ve afetleri kabulleniyor 

olması 

 

4. Yanlış arazi kullanımı faaliyetlerinin devam 

ediyor olması (kontrolsüz tarım faaliyetleri, 

plansız ve kontrolsüz yol kazıları gibi) 

 

5. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmıyor ya da 

uygulanamıyor olması 

6. Yapılan yanlış uygulamaların yasalarla veya af 

uygulamalarıyla legal hale geliyor olması (imar 

affı gibi) 

1. İklim koşulları (özellikle ilin Karadeniz kıyısında 

yer alan ilçelerinin ülkemizde en fazla yağış alan 

yerlerden biri olması) 

 

2. Oldukça engebeli bir topografyaya sahip 

olunması 

 

3. Bölgede litolojik olarak yamaç molozundan 

oluşan birimlerin fazla ve yaygın olması 

 

4. Oldukça sınırlı olan yerleşime uygun alanların 

aynı zamanda heyelana duyarlı olması 

 

5. Bölgenin jeolojisinin karmaşık ve 

haritalandırılmasının zor olması  

 

6. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle il genelinde 

yağış rejiminin değişmesi ve aşırı yağışların 

görülme sıklığının artması 
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7. Eğimli bölgelerde su toplama sistemlerinin 

tamamlanamamış olması 

 

8. Çaylık alanlarda ve yollarda drenaj ve altyapı 

sistemlerinin bulunmaması ve var olanlarında 

denetlenmemesi 

 

9. Ulaşım ağlarındaki sanat yapılarının ihalesi, 

yapımı ve kontrolündeki eksiklikler 

 
10. Ormanlık alanlarda verilen izinlerde (HES ve 

maden projeleri özelinde) heyelan riskinin 

dikkate alınmaması, verilen izinler nedeniyle 

açılan yeni servis yollarının heyelanları 

tetiklemesi 

 

11. Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi bünyesinde doğal afetlerle doğrudan 

ilişkili bölümlerin (örneğin jeoloji, jeofizik ve 

inşaat mühendisliği gibi) veya bu konularda 

çalışan öğretim elemanlarının olmaması 

 

12. Kamu kurumlarında ilin afetselliği konusunda 

özellikle yer bilimleri alanlarında (jeoloji ve 

jeofizik mühendisi gibi) tecrübeli ve uzman 

personel eksikliği 

 

13. MTA tarafından üretilen heyelan envanter 

haritalarının güncel olmaması, İl Afet Müdürlüğü 

tarafından üretilen güncel heyelan envanter 

haritalarına diğer kurumlar ve özel sektör 

tarafından ulaşılamaması 

 

7. Çay tarımı yapılan alanlarda heyelanları önleyici 

tedbirlerin alınmaması (çaylık alanlarda su 

tahliye/drenaj kanallarının tesis edilmemesi) 

 

8. Risk azaltma konusunda ödeneklerin yetersizliği 

 

9. Ülkenin ekonomik şartlarına bağlı olarak risk 

azaltma ve iyileştirmeye yönelik faaliyetler ile 

ilgili (inşaat gibi) birim fiyatların artması 

 

10. Heyelana duyarlı bölgelerde ve akarsu 

yataklarında yapılaşmanın fazla olması 

 

3.3.2 Kaya Düşmesi 

 

Artvin ilinin topografik ve jeolojik özellikleri dikkate alındığında muhtemel kaya düşmesi 

bakımından potansiyel risk ve tehlike içeren alanların Yusufeli, Ardanuç, Şavşat, Borçka ve 

Merkez ilçeye bağlı köylerde gözlendiği anlaşılmaktadır. Kaya düşmesi olaylarının büyük bir 

çoğunluğu, yol güzergâhlarının üst kotlarındaki dik veya dike yakın yamaçlarda meydana 

gelmektedir. Gerek daha önceki yıllarda belirlenen muhtemel kaya düşmesi kaynak alanları, 

gerekse 2015 yılından sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce bütünleşik afet risk haritaları 

çalışmaları kapsamında yapılan değerlendirmelerde belirlenen muhtemel kaya düşmesi kaynak 

alanlar için 1/25.000 ölçekte kaya düşmesi duyarlılık haritaları üretilmiş, duyarlılık haritası 

temel veri olarak kullanılarak da il geneli için kaya düşmesi tehlike haritası üretilmiştir. 

Çalıştayda, kırsal kesimde meydana gelen kaya düşmesi alanlarında, zarar görebilirlik ve 

kayıplar açısından kırılganlığın yüksek ve farkındalık düzeyinin yeterli olmaması üzerinde 

durulmuştur. Kaya düşmelerine ilişkin risk ve tehlikelerin değerlendirilmesinde, daha büyük 

ölçekli, kaya ortamının ve kaynak alanların lokal özelliklerini yansıtan parametreler dikkate 

alınarak CBS ortamında risk ve tehlike analizlerinin yapılmasının risk azaltma açısından daha 

verimli olacağı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, kaya düşmesi konusunda çalışan kurum,  

üniversite veya STK’larla teknik işbirliğinin sağlanması konusunda görüş bildirilmiştir.  

Artvin İli ve ilçelerini etkileyebilecek kaya düşmelerine yönelik senaryolar üzerinden üretilen 

GZFT analizinin sonuçları Tablo 43’de verilmiştir.  
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Tablo 43. Kaya düşmesi afeti açısından güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler 

 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

1. İl bütününe ilişkin kaya düşmesi duyarlılık ve 

tehlike haritalarının üretilmiş olması  

2. Yerel yönetimlerin afetlerde risk azaltma 

konusunda görev ve yetkilerinin kanunla 

tanımlanmış olması  

3. ARAS (Afet Risk Azaltma Sistemi) sisteminin 

mevcut olması 

1. TAMP yapılanması ile afet sonrası müdahale ve 

koordinasyonda kazanılan deneyimlerin, 

kurum/kuruluşlar arası işbirliğinin yolunu açmış 

olması. 

2. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun, zemin yapısı 

sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski 

taşıyan alanların alanları dikkate alıyor olması 

3. İskan kanunu kapsamında, kırsal alanlardaki afet 

risklerinden doğabilecek taleplerin 

değerlendirilebilir olması, 

4. Mevcut teknolojilerin izleme ve değerlendirme 

olanakları sağlaması; uydu görüntüleri, lidar radar 

vb. yöntemler ile topoğrafyadaki kısa ve uzun 

vadeli değişimlerin gözlenebiliyor olması 

5. ARAS sisteminin analiz kabiliyetinin farklı 

envanterin ve metodolojilerin kullanılarak, farklı 

tehlike haritalarının üretilmesine imkan sağlaması 

6. Zemin özelliklerinin tespitinde Jeofizik yöntem 

maliyetlerinin nispeten düşük olması 

Zayıf Yönler Tehditler 

1. Farklı kurum ve birimlerde verilen teknik 

hizmetlerin bütünleştirilememesi 

2. Farklı kurum ve birimlere ait teknik veri ve 

çıktılara, kaya düşmesi alanında çalışan diğer 

kurum ve birimlerin erişiminin olmaması  

3. Güncel mevzuat öncesi imara açılan alanlarda, o 

günkü mevzuat uyarınca kaya düşmesi tehlikesine 

ilişkin teknik altlık zorunluluğunun aranmamış 

olması 

4. Kaya düşmesi afetine ilişkin “Zarar Görebilirlik” 

ve “Risk” çalışmalarının tamamlanmamış olması 

5. Yerel yönetimlerde afetlerin önlenmesi ve 

zararlarının azaltılması konularında bilgi ve 

deneyim sahibi personel olmaması 

6. Toplumda afet sigortası bilincinin ve algısının 

yeterli düzeyde olmaması 

7. İlimizde meydana gelen kaya düşmesi olaylarının 

gelişiminin izlenmesi ve takibi açısından bir 

sistematiğin bulunmaması  

8. İlimizin genelinde engebeli arazi yapısı, bol 

yağışlı iklim özellikleri ve ayrışmaya yatkın 

zemin birimlerinin hakim olması  

9. Kaya düşmesi çalışan kurum, kuruluş ve STK’lar 

arasında teknik işbirliğinin etkin bir şekilde 

sağlanmamış olması 

10. Yüksek teknik düzey ve uygulama maliyetleri 

gerektiren etüt ve tedbirlere finansal nedenlerle 

öncelik verilmemesi 

11. Kırsal kesimde meydana gelen kaya düşmesi 

alanlarda, zarar görebilirlik ve kayıplar açısından 

kırılganlığın yüksek, farkındalık ve hazırlık 

eğitim düzeyinin yeterli olmaması 

1. İlimiz topoğrafyasının eğimli olması, 

2. Toplumumuzda afet algısı deprem odaklı 

olduğundan, planlama ve hazırlık faaliyetleri 

açısından kaya düşmesi riski ikincil olarak ele 

alınmaktadır. İlimizin kaya düşmesi afeti 

duyarlılığı yüksek olmasına karşın bu durumun 

göz ardı edilmesi olasıdır. 

3. Yapılaşma öncesinde ve esnasında zemine ilişkin 

etüt ve çalışmaların yeterince denetlenmemesi, 

4. İklim değişimi uyum çalışmalarının 

tamamlanmadığından, meteorolojik faktörlerin 

kaya düşmesi alanları tetiklemesi beklenmektedir, 

5. İlimizde mevcut kaya düşmesi potansiyelinin 

yüksek olması, 

6. Ruhsatsız yapıların mevcudiyetinin her afet türü 

açısından riski artıran bir unsur olarak ortaya 

çıkması. 
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12. Kırsal bölgedeki dağınık yapılaşma sonucu 

zemin riskine göre yerleşimin takibinin 

zorlaşması ve göz ardı ediliyor olması  

13. Güncel kaya düşmesi envanterinin ve kaya 

düşmesi tehlikesine ilişkin altlıkların yerel 

yönetimlerde bulunmaması  

14. Yerel yönetimlerde yerbilimine ilişkin uzman ve 

teknik personelin yeterli olmaması  

15. İlimizdeki üniversite bünyesinde yerbilimlerine 

ilişkin lisans bölümlerinin olmaması 

16. Yeni yapılaşmalar açısından risklerin yeterince 

dikkate alınmaması 

17. Yerel idarelerin risk yönetimi ve acil durum 

yönetimi kapasitelerinin ilimizin afetselliğine 

nazaran istenilen seviyede olmaması 

18. Yol yapımı veya çeşitli kazılar sonucu stabilite 

açısından yetersiz şevlerin oluşması 

 

3.3.3 Sel/Taşkın  

 

İlimizde geçmiş yıllarda meydana gelen taşkın olayları incelendiğinde Arhavi, Hopa, Borçka 

ve Kemalpaşa İlçelerinin taşkın sıklığı ve hasarları açısından öne çıktığını görmekteyiz. T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) Türkiye genelindeki 26 

adet havza için taşkın tehlike ve risk haritalarını üretmekte ve taşkın yönetim planlarını 

oluşturmaktadır. SYGM tarafından yürütülen ilimizin de içinde yer aldığı Doğu Karadeniz 

Havzasının bütününe ait “taşkın yönetim planını hazırlama proje çalışmaları” tamamlanmış 

olup bu kapsamda üretilmiş olan taşkın tehlike haritaları Bakanlığın Taşkın Yönetim Portalına 

eklenmiştir. Bununla birlikte, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından ilimiz için 500 yıllık taşkın 

tekerrür debisine (Q500) göre daha önce hazırlanmış olan Taşkın Tehlike Haritaları, İRAP 

hazırlama çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüze gönderilmiş olup, risk analizlerinde bu 

haritalar dikkate alınmıştır. Geçmişte taşkın afeti yaşanmış ve yaşanma ihtimali olan yerleşim 

alanlarında, son yıllarda DSİ tarafından gerçekleştirilen taşkın korumaya yönelik risk azaltma 

çalışmaları, ilimizi taşkınlara karşı güçlü hale getirmiştir. 

 

İlimizde sel/taşkın olaylarının afete dönüşmesinde en etkili olan faktörün, özellikle Arhavi, 

Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde akarsu yataklarında yapılaşmanın fazla olması olarak 

değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, Karadeniz sahil yolunun kot olarak yüksekte olması, yağış 

suları için bir set oluşturarak suyun denize ulaşmasına engel olmakta ve taşkının etkisini 

arttırmaktadır. Çalıştayda yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilimizde taşkına duyarlı 

yerleşim alanlarında, taşkınların etki ve risklerini azaltabilmek amacıyla yağmur ve 

kanalizasyon gibi drenaj sistemlerinin geliştirilmesi, taşkın alanlarının yerleşime açılmaması ve 

üstü kapatılmış derelerin açılması gibi hususların iyileştirilmesi gerekliliği dile getirilmiştir. 

 

Sel ve taşkın afeti için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditleri içeren GZFT analizinin 

sonuçları Tablo 44’de verilmiştir.  
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Tablo 44. Sel/taşkın afeti açısından güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler 
 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

1. Dere ıslah çalışmaları/menfezlerin büyük 

kısmının projelendirilmiş ve sahada 

uygulamasının yapılmış olması 

2. Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Acil 

Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün 

bulunması 

3. Personelin afet kapsamında tecrübeli olması 

4. DSİ'nin ilimizde Bölge Müdürlüğü seviyesinde 

faaliyet göstermesi sebebiyle kararların hızlı 

alınması 

5. Bitki örtüsü yoğunluğu 

6. Taşkın kontrol yapılarının mevcut olması  

7. Akarsu debi ölçümlerinin yapılıyor olması 

8. Baraj sayılarımızın fazla olması, bu bölümlerde 

taşkın riskinin büyük ölçüde azalması 

9. Taşkın eylem planlarının hazırlanmış olması 

(taşkın tehlike haritaları) 

10. Erken uyarı sistemlerinin mevcut olması ve 

etkin bir şekilde çalışıyor olması (Arhavi 

ilçesinde Kapistre deresi ile Hopa ilçesinde 

Sundura deresine sensörler yerleştirildi) 

11. Kaymakamlıklara (muhtarlıklar dahil) ve 

Belediyelere SMS ile ön uyarı yapılıyor olması. 

Belediyelerin anons ile halkı uyarması 

(meteorolojik uyarılar) 

12. Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü'nün sel ve heyelan kontrol 

projelerinin yapılmış olması (Hopa-Kemalpaşa 

uygulama aşamasında) 

 

1. Eğimden kaynaklı doğal drenaj  

2. İl genelinde geniş taşkın alanları bulunmaması 

3. Ormanlık alanın fazla olması 

4. IFAS sisteminin (Integrated Flood Analysis 

System) ücretsiz ve taşkın tahminleri için 

kullanılabilir olması 

5. Horizon 2020 (Ufuk 2020) çağrılarının arasında 

sel-taşkın risk azaltma desteklerinin de olması 

 

Zayıf Yönler Tehditler 

1. Yağmur suyu altyapı projelerinde eksiklik (hem 

hat miktarı, hem de kanalizasyon suyu ayrım oranı 

olarak) 

2. Ulaşım hatlarının drenaj eksikliği nedeni ile sel 

afetinde sularının taşıma hattı olarak çalışacak 

şekilde inşa edilmesi 

3. İçme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin 

ayrılmamış olması 

4. Dere yataklarında düzensiz yapılaşma olması ve 

bu konuda denetimin az olması (yerleşim 

alanlarının dar olması nedeniyle) 

5. Vatandaşı bilgilendirme anlamında yetersiz 

kalınması, sel tatbikatlarının yapılmaması (eğitim 

çalışmaları) 

6. Akarsu yatakları ve mevcut durum dikkate 

alınmadan projelendirme ve malzeme seçimi ile 

yapılan ıslah yapıları  

7. Kanal kesitlerin yetersiz olması  

8. Sel suyu drenaj sistemlerinin yetersiz olması 

(şehir ve ilçe merkezleri) 

9. Kaçak ağaç kesimi kontrollerinin yeterli 

olmaması 

10. Çay tarımının fazla olması (ağaç kesimi) 

1. Havza ve rusubat oranının fazla olması 

2. Kurumlardaki ödenek eksikliği 

3. Aşırı yağışlar (iklim değişikliği) 

4. Rüzgar hızı (yağışın etkisini arttırması) 

5. Tüm mevsimler boyunca toprağın genel olarak 

suya doygun olması 

6. Topoğrafik yapı (eğimin fazla oluşu) 

7. İlimizdeki küçük/büyük akarsu sayısının fazla 

olması 

8. Riskli alanlarda yapı yoğunluğunun artması 
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11. İlçelerimizde üstü kapalı halde derelerin 

bulunması 

12. Karadeniz sahil yolunun kot olarak yüksek 

tutulması, yağış suları için bir set oluşturarak 

taşkın sularının denize ulaşmasına engel olması 

nedeniyle taşkın etkisini arttırmaktadır. 

13. Çoruh Üniversitesinin yerleşkesinin taşkın alanı 

içerisinde kalması 

 

3.3.4 Yangın 

 

Artvin İlinin yaklaşık % 57’si ormanlık alanlarla kaplıdır. Ancak, iklimsel özellikleri nedeniyle 

İlimiz sınırları içerisindeki orman alanları, Ege ve Akdeniz bölgesindeki illerle 

karşılaştırıldığında, düşük derecede yangın riskli sahaları temsil etmektedir. Diğer taraftan, 

2015-2021 yılları arasında Artvin İl genelinde konut, depo, işyeri ve ahır gibi yapıları etkileyen 

toplam 125 adet kent yangını olayı meydana gelmiştir. Çoğunlukla Yusufeli ve Şavşat 

ilçelerinde meydana gelen kent yangınlarının elektrik tesisatlarının eski olması ve baca 

sistemlerinin yetersiz olması gibi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

 

Yangın afet masası tarafından 1. Çalıştayda gerçekleştirilen GZFT analizinde; kırsal kesimde 

evlerin birbirine çok yakın olması, genellikle köy evlerindeki elektrik tesisatlarının eski ve 

günümüz teknolojik aletleri için yetersiz olması, ormanlar ile köy evlerinin yakın olduğu kırsal 

yerleşim alanlarının fazla olması ve son olarak arazinin ve yolların genellikle dar ve engebeli 

olması kent yangınları açısından ilin zayıf yönleri olarak ön plana çıkmıştır. 

 

Yangın afeti için GZFT analizinin sonuçları Tablo 45’de verilmiştir. 

 

Tablo 45. Yangın afeti açısından güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler 

 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

1. Müdahale araçlarının ilimize göre yeterli ve güçlü 

seviyede olması, 

2. İlimizde yangın gözetleme kulelerinin bulunması, 

3. Yangın tatbikatlarının yapılması, 

4. Kurumlar arasında koordineli şekilde iş birliğinin 

yapılması, 

5. Afet gönüllüsü sayısının yüksek olması, 

6. Personellerin tecrübeye sahip olması. 

1. Bölgemizde su kaynaklarının yeterli seviyede 

olması, 

2. Bölgemizin yağışlı bir bölge olması, 

3. 2021 yılının Afet eğitim yılı olmasıyla daha çok 

vatandaşımıza eğitim vermek, bilinçlendirmek. 

4. Rize-Artvin Havaalanında yangın söndürme 

uçağının bulunması için plan hazırlanmış olması. 

 

 

Zayıf Yönler Tehditler 

1. Vatandaşların bilinçli olmaması ve yangın 

hakkında bilgi sahibi olmaması, 

2. Arazi ve yolların genellikle dar ve engebeli 

olması, 

3. Kırsal kesimde evlerin birbirine çok yakın ya da 

bitişik nizam yapılaşmaya sahip olması, 

4. Yaşlı nüfusun çok olması ve yaşlı nüfusa eğitim 

verilememesi, 

5. Köy yerleşimlerindeki hidrant sistemlerinin 

bakımsız olması (içerisindeki suların kış 

1. Bölgemizin çok şiddetli rüzgârlı olması, 

2. Yangın söndürme araçları için ulaşım yollarının 

olmadığı yerleşim yerlerinin bulunması, 

3. Erken uyarı ve acil müdahale ekipmanları (hidrant 

vb.) için uygun arazı yetersizliği, 

4. Mevsimsel göçün fazla olması, 

5. İklim şartlarının değişmesi. 
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aylarında donması), ulaşılamayacak yerlerde 

bulunması, 

6. Köylerde ağaç dallarının elektrik direk ve 

tellerine çarpması, 

7. Köylerde paratoner sistemlerinin yaygın 

olmaması, 

8. İlimizde yangınlara müdahale edecek 

helikopterinin bulunmaması, 

9. Genellikle köy evlerindeki elektrik tesisatlarının 

günümüz teknolojik aletleri için yetersiz kalması, 

10. Ormanlar ile köy evlerinin yakın olması, 

11. Yangın uyarılarının kırsal kesimdeki 

vatandaşlara ulaştırılamıyor olması, 

12. Yapı çekme mesafe tutanaklarının muhtarlar 

tarafından bilinçsiz bir şekilde düzenlenmesi. 

 

 

3.4 Değerlendirme ve Sonuç  

 

Artvin ili için belirlenmiş olan dört ayrı afet türü (heyelan, kaya düşmesi, sel/taşkın, yangınlar) 

açısından GZFT analizinin sonuçları, önceliklendirmelerin neler olabileceği ve amaç-hedeflerin 

belirlenmesi bakımından önemli bir yol göstericidir. İRAP kapsamında 1. çalıştayda elde edilen 

bulgular planlama ekibi tarafından değerlendirilmiş ve belirlenen potansiyeller ile sorunlu 

alanlar yeniden ele alınmıştır. 2. çalıştaya konu eylemlerin belirlenmesi öncesinde GZFT 

analizleri; ilimizi etkileyen afetlere yönelik konu detaylarının yeniden değerlendirilmesinde, 

önceliklendirme kriterlerinin belirlenmesinde, eylerim oluşturulması sürecindeki yöntemlerin 

neler olabileceğinin kararlaştırılmasında; böylelikle eylemlerin ortaya konulmasında katkı 

sağlamıştır. Böylelikle GZFT analizleri sonuçlarına göre 2.çalıştay programına hazırlık süreci 

başlatılmış olup GZFT analizleri amaç-hedef ve eylemlerin ortaya konulması için kolaylaştırıcı 

bir rol üstlenmiştir.  
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 
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 MODÜL 4: AFET RİSK AZALTMA AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLERİ 

 

IRAP çalışmaları kapsamında ilimizdeki afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri; literatür 

taramasını ve mevcut risk azaltma çalışmalarını temel alan, risk azaltma çalışmalarının teknik 

uzmanlar ve kurum görüşleri vasıtasıyla 2. çalıştay süresince tartışmaya açıldığı, değerli öneri 

ve katkıların sunulduğu bir ortak akıl yürütme süreci işletilerek belirlenmiştir. 2. çalıştayda 

belirlenen ve Artvin İl Afet Risk Azaltma Planının temelini oluşturan eylemler, sorumlu 

kuruluşlar, destekleyici kurumlar ve gerçekleştirme süreleri, amaç ve hedeflere göre 

sınıflandırılarak verilmiştir. 

 

4.1 Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 

Artvin İl Afet Risk Azaltma Planında 3 amaç üzerine odaklanılmıştır (Tablo 46). Üç amaç 

altında toplam 12 adet hedef, ilimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak ve 

afetlerin risklerini azaltmak için de 85 adet eylem belirlenmiştir. Belirlenen eylemler, amaç ve 

hedefler altında kendi içerisinde önceliklendirilmiştir. Eylemlerin önceliklendirilmesi; kurum-

kuruluşların temsilcileri ile birlikte 2. çalıştayda puanlanarak yapılmıştır. 2. çalıştayın akabinde 

oluşturulan taslak rapor ve eylemler tablosu, sorumlu kuruluşlara gönderilerek, belirlenen 

eylemler konusunda kurum görüşleri sorulmuş, yazılı veya elektronik ortamda iletilen görüşlere 

göre eylemler tablosu revize edilerek son haline getirilmiştir (Tablo 47). 

 

Tablo 46. Temel Amaç ve Hedefler 

 

AMAÇ 1 

Afetlerin Tehlike ve Risklerini En Aza İndirgemek 

H1 Afetlerin etkilerinden korunmak için yapısal önlemler almak 

H2 Afetlerin etkilerinden korunmak için yapısal olmayan önlemler almak 

H3 Altyapı yatırımlarında afet risklerini dikkate almak 

H4 Kamu/özel sektör yatırımlarının afet risklerine yol açmasını önlemek 

H5 Köy yerleşik alanları da dahil olmak üzere il genelindeki güncel yapı stoğunu belirlemek 

AMAÇ 2 

Afet Risk Yönetimini Güçlendirmek 

H1 Kamu kurumları arasında koordinasyon, işbirliği ve veri paylaşımını güçlendirmek 

H2 Erken uyarı sistemleri geliştirmek 

H3 Afetlere ilişkin verileri güncel tutmak 

AMAÇ 3 

Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak 

H1 Afet risk azaltma kültürüne sahip toplum oluşturmak 

H2 Afetlerde kritik ve incinebilir grupların korunmasına öncelik vermek 

H3 Afet sigorta sistemini yaygınlaştırmak 

H4 İl afet bilgi bankasını kurmak ve yaşamasını sağlamak 
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Tablo 47. Eylemler 

 

AMAÇ 1: Afetlerin Tehlike ve Risklerini En Aza İndirgemek 

Amaç/Hedef/ 

Eylem 
Eylemin Adı Afet Türü 

Coğrafi  

Kapsam 

Sorumlu  

Kurum 

Destekleyici  

Kurum 

Gerçekleştirme  

Dönemi 

A1-H1-1 

Hopa Devlet Hastanesi arkasında bulunan yamaçlarda heyelan önleyici 

tedbirlerin alınması, istinat yapılarının güçlendirilmesi, heyelanın 

başlangıç bölgelerinde gerekli ıslah çalışmalarının yapılması 

Heyelan Hopa İlçesi 
İl Sağlık 

Müdürlüğü 
Hopa Belediyesi 2022-2023 

A1-H1-2 

Arhavi Fen Lisesinin arkasında bulunan yamaçlarda heyelan önleyici 

tedbirlerin alınması, istinat yapılarının güçlendirilmesi, heyelanın 

başlangıç bölgelerinde gerekli ıslah çalışmalarının yapılması 

Heyelan 
Arhavi 

İlçesi 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Arhavi 

Belediyesi 
2022-2023 

A1-H1-3 

Arhavi (Dereüstü, Kireçlik, Tepeyurt ve Yukarışahinler Köyleri), Hopa 

(Hendek ve Balık Köyleri) ve Borçka (Güzelyurt, Güreşen, Kaynarca ve 

Şerefiye Köyleri) ilçelerinde heyelan nedeniyle 7269 sayılı Kanun 

uyarınca AMB ilan edilen bölgelerde halen ikamet edildiği tespit edilen 

hasarlı ve riskli binaların tahliye edilmesi, yıkılması ve bu alanlarda yeni 

yerleşime izin verilmemesi 

Heyelan 

Arhavi 

Hopa ve 

Borçka 

İlçeleri 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

 2022-2023 

A1-H1-4 

Kaya düşmesi afeti nedeniyle 7269 sayılı Kanun uyarınca AMB ilan 

edilen bölgelerde halen ikamet edildiği tespit edilen hasarlı ve riskli 

binaların tahliye edilmesi, yıkılması ve bu alanlarda yeni yerleşime izin 

verilmemesi 

Kaya 

Düşmesi 

Yusufeli ve 

Şavşat 

İlçeleri 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

 2022-2023 

A1-H1-5 

Arhavi ilçesi Cumhuriyet, Kale ve Musazade Mahalleleri ile Başköy, 

Derecik, Ulukent ve Üçırmak köylerindeki heyelan bölgelerinde istinat 

duvarı yapım işlerinin tamamlanması 

Heyelan 

Arhavi 

ilçesi 

Cumhuriyet, 

Kale ve 

Musazade 

Mahalleleri 

ile Başköy, 

Derecik, 

Ulukent ve 

Üçırmak 

köyleri 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

 2021-2022 

A1-H1-6 

Borçka ilçesi Hopa karayolu güzergâhından bulunan İçkale deresi 

üzerindeki birinci köprünün (Ada restoran önündeki) yükseltilmesi ve 

açıklıklarının genişletilmesi için gerekli incelemelerin ve projelendirme 

çalışmalarının yapılması 

Heyelan, 

Sel/Taşkın 

Borçka 

İlçesi 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021-2022 
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A1-H1-7 

Belediye mücavir sınırları içerisinde belediye sorumluluk sahasındaki 

ulaşım ağı üzerinde kaya düşmesi riski taşıyan yamaçlarda kaya ıslahı 

önleyici tedbirlerin alınması, kaya düşmesi başlangıç bölgelerinde gerekli 

ıslah ve proje çalışmalarının yapılması 

Kaya 

Düşmesi 
İl Geneli 

İl ve İlçe 

Belediyeleri 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2021-2026 

A1-H1-8 

Belediye mücavir sınırları dışında İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki 

ulaşım ağı üzerinde kaya düşmesi riski taşıyan yamaçlarda kaya ıslahı 

önleyici tedbirlerin alınması, kaya düşmesi başlangıç bölgelerinde gerekli 

ıslah ve proje çalışmalarının yapılması 

Kaya 

Düşmesi 
İl Geneli İl Özel İdaresi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2021-2026 

A1-H1-9 

Borçka İlçesine bağlı Aksu Mahallesinde çevre ve konutların güvenliği 

açısından risk oluşturan kaya şev stabilite sorunlarına yönelik yapısal 

önlemler alınacaktır. 

Kaya 

Düşmesi 

Borçka 

İlçesi 

Borçka 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2021-2023 

A1-H1-10 
Hopa - Sarp karayolu güzergahındaki yol şevlerinde, kaya düşmesi riski 

taşıyan alanlar belirlenerek, gerekli şev stabilizasyon önlemleri alınacaktır. 

Kaya 

Düşmesi 

Hopa ve 

Kemalpaşa 

İlçeleri 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021-2022 

A1-H1-11 
Borçka-Muratlı karayolu güzergahındaki (Konum: 41.36643, 41.68480) 

yol şevlerinde, şev temizliğinin yapılması. 

Kaya 

Düşmesi 

Borçka 

İlçesi 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021 

A1-H1-12 

Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki (Konum: 41.311302, 41.732704) 

yol şevlerinde, kaya düşmesi riski taşıyan alanlar belirlenerek, gerekli şev 

stabilizasyon önlemleri alınacaktır. 

Kaya 

Düşmesi 

Hopa-

Artvin 

karayolu 

güzergahı 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021 

A1-H1-13 

Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki (Konum: 41.281315, 41.759733) 

yol şevlerinde, kaya düşmesi riski taşıyan alanlar belirlenerek, gerekli şev 

stabilizasyon önlemleri alınacaktır. 

Kaya 

Düşmesi 

Hopa-

Artvin 

karayolu 

güzergahı 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021 

A1-H1-14 
Erzurum-Artvin karayolu güzergahındaki (Konum: 41.142946, 

41.890661) yol şevlerinde, şev temizliğinin yapılması. 

Kaya 

Düşmesi 

Erzurum-

Artvin 

karayolu 

güzergahı 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021 

A1-H1-15 

Erzurum-Artvin karayolu güzergahındaki (Konum: 41.083067, 

41.807741) yol şevlerinde, kaya düşmesi riski taşıyan alanlar belirlenerek, 

gerekli şev stabilizasyon önlemleri alınacaktır. 

Kaya 

Düşmesi 

Erzurum-

Artvin 

karayolu 

güzergahı 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021 

A1-H1-16 

Yusufeli İlçesine bağlı Esenyaka Köyündeki çevre ve konutların güvenliği 

açısından risk oluşturan kaya şev stabilite sorunlarına yönelik yapısal 

önlemler alınacaktır. 

Kaya 

Düşmesi 

Yusufeli 

İlçesi,  

Esenyaka 

Köyü 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

 2021 
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A1-H1-17 

Artvin Merkez Seyitler Köyü yol güzergahı üzerinde kaya düşmesi riski 

taşıyan alanlar belirlenerek, gerekli şev stabilizasyon önlemlerinin 

alınması   

Kaya 

Düşmesi 

Merkez 

İlçe, 

Seyitler 

Köyü 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021-2024 

A1-H1-18 Sel riski dikkate alınarak projelendirilmiş çok katlı otopark yapılması Sel/Taşkın 
Arhavi 

İlçesi 

Arhavi 

Belediyesi 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

2021-2024 

A1-H1-19 
Borçka Merkez Mahallesindeki Muratlı Karayolu üzerindeki menfez 

bakımı, temizliği ve yeniden yapılandırılması 
Sel/Taşkın 

Borçka 

İlçesi, 

Merkez 

Mah. 

Muratlı 

Caddesi 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

DSİ 2021-2023 

A1-H1-20 
Arhavi Cumhuriyet mahallesinde açık veya kapalı sistem taşkın drenaj 

kanalı yapılması 
Sel/Taşkın 

Arhavi 

İlçesi,  

Cumhuriyet 

Mahallesi 

Artvin 

Belediyesi 

İller Bankası 

(İLBANK) 
2021-2024 

A1-H1-21 Sel kapanı ve taşkın koruma tesisleri yapımı Sel/Taşkın 

Arhavi 

Çifteköprü 

(Başköy 

Deresi) 

DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 

Orman Bölge 

Müdürlüğü 

& 

İl Özel İdaresi 

2021-2024 

A1-H1-22 
Sundura Deresinin menderes yapan kısımlarındaki tahkimat duvarların 

güçlendirilmesi veya menderes kısımlarının kaldırılması 
Sel/Taşkın Hopa İlçesi 

DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 
 2021-2024 

A1-H1-23 
Kapistre Deresi, Musazade 1 ve Musazade 3 dereleri taşkın ve rusubat 

kontrolü 
Sel/Taşkın 

Arhavi 

İlçesi 

DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 
 2021-2024 

A1-H1-24 Murgul Kabaca Deresi ve yan kollarında taşkın ve rusubat kontrolü Sel/Taşkın 
Murgul 

İlçesi 

DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 
Kaymakamlık 2021-2024 

A1-H1-25 
Kemalpaşa Karaosmaniye Deresi ve yan kollarında taşkın ve rusubat 

kontrolü 
Sel/Taşkın 

Kemalpaşa 

İlçesi 

DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 
 2021-2024 

A1-H1-26 Tersip bentleri (Kapistre üst havzalar ıslah sekisi) Sel/Taşkın 
Arhavi 

İlçesi 

DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 

Orman Bölge 

Müdürlüğü 

& 

İl Özel İdaresi 

2021-2024 

A1-H1-27 Sundura deresinde taşkın depolama zonu yapılması Sel/Taşkın Hopa İlçesi 
DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 
Hopa Belediyesi 2021-2024 

A1-H1-28 Kapistre deresinde taşkın depolama zonu yapılması Sel/Taşkın 
Arhavi 

İlçesi 

DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 

Arhavi 

Belediyesi 
2021-2024 
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A1-H1-29 
Bina çatılarından gelen yağmur suları için depolama yapılarının inşa 

edilmesi 
Sel/Taşkın 

Borçka 

İlçesi 

Borçka 

Belediyesi 

İller Bankası 

(İLBANK) 
2021-2026 

A1-H1-30 
Köy merkezlerindeki eğimli arazilerde yapı ruhsatı verilirken istinat 

şartının getirilmesi 

Sel/Taşkın, 

Heyelan 
İl Geneli İl Özel İdaresi  2021-2026 

A1-H1-31 

İl genelinde yangın tehlikesi yüksek olan köylerde, uygun noktalara yangın 

dolapları ve hidrant sistemlerinin tesis edilmesi, mevcutta bulunan ve 

uygulanan köy/mahallelerin periyodik kontrollerinin takibi ve sorumlu 

muhatabının belirlenmesi 

Yangın İl Geneli İl Özel İdaresi 

Kaymakamlıklar 

& 

İller Bankası 

(İLBANK) 

2021-2024 

A1-H1-32 

Artvin ili ve ilçelere bağlı köy ve mahallelerde yerleşim alanları içerisinde 

bulunan okul, cami minareleri vb. toplu yerleşim alanlarını tehdit 

edebilecek noktaların belirlenmesi ve yıldırım düşme riskine karşı 

paratoner sistemlerinin yerleştirilmesi. 

Yangın İl Geneli 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü   

İl Özel İdaresi 

& 

İl Müftülüğü 

2021-2024 

A1-H1-33 

Orman yangını risklerine karşı gözetleme kulelerinin revize edilmesi, 

ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni gözetleme kulelerinin inşa edilerek 

kapsamlarının genişletilmesi 

Yangın İl Geneli 

Artvin Orman 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021-2023 

A1-H1-34 

Yangın tehlikesinin yüksek olduğu, özellikle ahşap binaların bulunduğu 

ilçe ve köy yerleşim yerlerinde yangına ilk müdahale amacıyla traktör ile 

çekilebilir su tankerleri konulması 

Yangın İl Geneli İl Özel İdaresi  2021-2023 

A1-H2-1 
Arhavi ilçesinde (Dülgerli, Konaklı, Ulukent, Üçırmak Köyleri) AMB ilan 

edilen alanların tapuya şerh konulma işlemlerinin tamamlanması 
Heyelan 

Arhavi 

İlçesi 

Dülgerli, 

Konaklı, 

Ulukent, 

Üçırmak 

Köyleri 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

 2021-2022 

A1-H2-2 

Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde çaylık arazilerde yüzeysel ve sığ 

drenaj önlemleri ile uygun gübreleme yöntemlerine yönelik eğitimlerin 

verilmesi 

Heyelan 

Arhavi, 

Hopa ve 

Kemalpaşa 

ilçeleri 

Tarım İl 

Müdürlüğü 
 2021-2023 

A1-H2-3 
Başta AFAD İl Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarında yerbilimleri 

konusunda uzman personel sayısının artırılması 

Tüm 

Afetler 
İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

Belediyeler ve 

İlgili Kamu 

Kurumları 

2021-2022 

A1-H2-4 
Şehir merkezlerindeki drenaj kanallarının temizlenmesi, çalışır durumda 

tutulması 
Sel/Taşkın İl Geneli 

Tüm 

Belediyeler 

İller Bankası 

(İLBANK) 
2021-2026 

A1-H2-5 
Yeni yapılan konutlarda binanın zemin katlarının konut olarak 

kullanılmaması 
Sel/Taşkın 

Arhavi 

İlçesi 

Arhavi 

Belediyesi 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

2021-2026 
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A1-H2-6 
Yeni yapılan konutlarda binanın zemin katlarının konut olarak 

kullanılmaması 
Sel/Taşkın Hopa İlçesi Hopa Belediyesi 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

2021-2026 

A1-H2-7 Hopa - Borçka yolu arasında bulunan kereste ve odun depolarının taşınması Sel/Taşkın 

Hopa ve 

Borçka 

İlçeleri 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

Orman Bölge 

Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi,  

Belediyeler 

2021-2026 

A1-H2-8 Kaçak ağaç kesiminin denetlenmesi Sel/Taşkın İl Geneli 
Orman Bölge 

Müdürlüğü 
Kaymakamlıklar 2021-2026 

A1-H2-9 

Artvin ili genelinde özellikle ormanlık alanlara yakın konumlandırılmış 

toplu yerleşim yerlerinden geçen enerji nakil hatlarının genel bakım ve 

gözlem çalışmalarının yapılması 

Yangın İl Geneli 

Çoruh EDAŞ 

Artvin İl 

Müdürlüğü 

Artvin Orman 

Bölge 

Müdürlüğü 

2021-2023 

A1-H2-10 

Orman yangınlarını (ve kırsal alanlarda meydana gelen yangınları) 

söndürme konusunda havadan müdahale yapılabilmesi amacıyla arazi 

şartları da dikkate alınarak (Helikopter vb.) gerekli sistemlerin kar/zarar 

analizinin yapılması. 

Yangın İl Geneli 

Artvin Orman 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021-2022 

A1-H2-11 

Yüksek gerilim hatları veya yerleşim yerlerinden geçen enerji hatlarının 

altındaki ağaçların kesimi, bitki örtüsünün temizliği ve bakımlarının 

yapılması 

Yangın İl Geneli 

Çoruh EDAŞ 

Artvin İl 

Müdürlüğü 

Artvin Orman 

Bölge 

Müdürlüğü 

2021-2023 

A1-H2-12 

Kırsal yerleşim yerlerinde yangın afetine sebep olabilecek evsel atıkların 

belirli alanlarda biriktirilmek üzere çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve 

atıkların düzenli olarak taşınması 

Yangın İl Geneli İl Özel İdaresi 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

2021-2024 

A1-H3-1 

Arhavi ilçesinde ilçe belediyesine ait altyapı tesislerinin (içme suyu ve 

kanalizasyon gibi) geçeceği güzergâhların belirlenmesinde heyelan risk 

haritalarının dikkate alınarak heyelana duyarlı bölgelerde altyapı 

tesislerinin güçlendirilmesi 

Heyelan 
Arhavi 

İlçesi 

Arhavi 

Belediyesi 
 2021-2026 

A1-H3-2 

Hopa ilçesinde ilçe belediyesine ait altyapı tesislerinin (içme suyu ve 

kanalizasyon gibi) geçeceği güzergâhların belirlenmesinde heyelan risk 

haritalarının dikkate alınarak heyelana duyarlı bölgelerde altyapı 

tesislerinin güçlendirilmesi 

Heyelan Hopa İlçesi Hopa Belediyesi  2021-2026 

A1-H3-3 

Kemalpaşa ilçesinde ilçe belediyesine ait altyapı tesislerinin (içme suyu ve 

kanalizasyon gibi) geçeceği güzergâhların belirlenmesinde heyelan risk 

haritalarının dikkate alınarak heyelana duyarlı bölgelerde altyapı 

tesislerinin güçlendirilmesi 

Heyelan 
Kemalpaşa 

İlçesi 

Kemalpaşa 

Belediyesi 
 2021-2026 

A1-H3-4 

Borçka ilçesinde ilçe belediyesine ait altyapı tesislerinin (içme suyu ve 

kanalizasyon gibi) geçeceği güzergâhların belirlenmesinde heyelan risk 

haritalarının dikkate alınarak heyelana duyarlı bölgelerde altyapı 

tesislerinin güçlendirilmesi 

Heyelan 
Borçka 

İlçesi 

Borçka 

Belediyesi 
 2021-2026 
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A1-H3-5 

Arhavi-Kemalpaşa Yolu, Hopa-Borçka Yolu ve Borçka-Artvin Yolu 

öncelikli olmak üzere, Karayolunun sorumlu olduğu ulaşım ağında 

heyelandan etkilenen bölgeler için gerekli yapısal tedbirlerin (şev 

temizliklerinin yapılması ve istinat duvarlarının yapımı vb.) alınması 

Heyelan 

Hopa, 

Arhavi, 

Kemalpaşa 

ve Borçka 

İlçeleri 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021-2026 

A1-H4-1 

HES kazılarında çıkan malzemelerin taşkın ve heyelan gibi afetlere neden 

olmayacak şekilde depolanması, HES sınırları boyunca yatak 

temizliklerinin yapılması ve varsa depolama alanlarının korunması 

Heyelan, 

Sel/Taşkın 
İl Geneli 

DSİ 26. Bölge 

Müdürlüğü 

İlgili HES 

Firmaları 
2021-2026 

A1-H5-1 

Arhavi ilçesindeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 

Arhavi 

İlçesi 

Arhavi 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A1-H5-2 

Hopa ilçesindeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 
Hopa İlçesi Hopa Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A1-H5-3 

Kemalpaşa ilçesindeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 

Kemalpaşa 

İlçesi 

Kemalpaşa 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A1-H5-4 

Borçka ilçesindeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 

Borçka 

İlçesi 

Borçka 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A1-H5-5 

Merkez ilçedeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 
Merkez İlçe 

Artvin 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A1-H5-6 

Murgul ilçesindeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 

Murgul 

İlçesi 

Murgul 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A1-H5-7 

Ardanuç ilçesindeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 

Ardanuç 

İlçesi 

Ardanuç 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 
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A1-H5-8 

Şavşat ilçesindeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 
Şavşat İlçesi 

Şavşat 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A1-H5-9 

Yusufeli ilçesindeki (planlı alan sınırları içerisindeki) yapı envanterinin 

periyodik olarak her yıl güncellenmesi, belirlenen öznitelikler ile coğrafi 

bilgi sistemleri ortamında kayıt altına alınması 

Tüm 

Afetler 

Yusufeli 

İlçesi 

Yusufeli 

Belediyesi 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A1-H5-10 

Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki tüm 

ilçelere bağlı köylerde, köy yerleşik alanlarındaki binaların yapı stoku 

bilgilerinin ve yapı envanterinin CBS ortamında düzenlenmesi ve İl Afet 

ve Acil Durum Müdürlüğü ile paylaşılması 

Tüm 

Afetler 
İl Geneli İl Özel İdaresi 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

2021-2026 

AMAÇ 2: Afet Risk Yönetimini Güçlendirmek 

A2-H1-1 
Heyelan duyarlılık, envanter ve risk haritalarının kamu kurumları ve talep 

edilmesi durumunda özel sektör ile paylaşılmasının sağlanması 
Heyelan İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

AÇÜ DOĞAM 2021-2026 

A2-H1-2 
Kaya düşmesi duyarlılık, envanter ve risk haritalarının kamu kurumları ve 

talep edilmesi durumunda özel sektör ile paylaşılmasının sağlanması 

Kaya 

Düşmesi 
İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

AÇÜ DOĞAM 2021-2026 

A2-H2-1 

Heyelan erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi (Başta Hopa ilçesi olmak 

üzere Arhavi, Borçka ve Kemalpaşa ilçeleri pilot bölgeler olarak 

seçilebilir) 

Heyelan 

Hopa, 

Arhavi, 

Kemalpaşa 

ve Borçka 

İlçeleri 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

AÇÜ DOĞAM 2021-2023 

A2-H2-2 SMS uyarılarının vatandaşlara kadar yaygınlaştırılması Sel/Taşkın İl Geneli 
Meteoroloji 

Müdürlüğü 

TELEKOM 

A.Ş. 

& 

AFAD İl Müd. 

2021-2026 

A2-H2-3 
Şavşat ve Yusufeli yollarında Uyarı Levhalarının Konulması (Elektronik 

Levhalar) 
Sel/Taşkın 

Şavşat ve 

Yusufeli 

İlçeleri 

Karayolları 10. 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021-2024 

A2-H2-4 

Artvin ili genelinde yangın afeti oluşabilecek riskli alanlarda yangın uyarı 

levhalarının sayısının veya görselliğinin revize edilerek dikkatlerin 

arttırılması 

Yangın İl Geneli 

Artvin Orman 

Bölge 

Müdürlüğü 

 2021-2022 
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A2-H2-5 

Yangın afeti riskini arttıran hava hallerinin beklendiği durumlarda, 

köylerdeki anons sitemleri ile (cami hoparlörleri vb.) vatandaşların 

uyarılması 

Yangın İl Geneli Kaymakamlıklar 

Artvin 

Müftülüğü, 

Orman Bölge 

Müdürlüğü 

2021-2022 

A2-H3-1 
Kasım 2016 sonrasında il genelinde yaşanmış kütle hareketlerinin 

haritalanması ve sayısal heyelan envanter haritasının güncellenmesi 
Heyelan İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

AÇÜ DOĞAM 2022-2023 

A2-H3-2 

Güncel heyelan envanter haritası dikkate alınarak ve makine öğrenme 

teknikleri kullanılarak ilçe bazında heyelan duyarlılık ve tehlike 

haritalarının yeniden üretilmesi 

Heyelan İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

AÇÜ DOĞAM 2021-2023 

A2-H3-3 

Güncel teknikler (Rockfall ve RocPro 3D bilgisayar programları) 

kullanılarak ilçe bazında kaya düşmesi duyarlılık ve tehlike haritalarının 

yeniden üretilmesi 

Kaya 

Düşmesi 
İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

AÇÜ DOĞAM 2021-2023 

A2-H3-4 

İl genelini kapsayacak şekilde 1/25.000 ölçekli sayısal jeoloji haritalarının 

tamamlanması ve paftalardaki hataların giderilmesi için gerekli iletişimin 

sağlanması 

Heyelan, 

Kaya 

Düşmesi, 

Sel/Taşkın 

İl Geneli 
MTA Genel 

Müdürlüğü 
 2022-2024 

AMAÇ 3: Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak 

A3-H1-1 

Heyelana duyarlı alanlarda ikamet eden vatandaşlara yönelik olarak temel 

afet bilinci eğitimleri ile heyelanların sebepleri, etkileri ve sonuçlarına 

yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilmesi (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve 

Borçka ilçeleri başta olmak üzere) 

Heyelan İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

 2022-2026 

A3-H1-2 

Kaya düşmesine duyarlı alanlarda ikamet eden vatandaşlara yönelik olarak 

temel afet bilinci eğitimleri ile kaya düşmesi olaylarının sebepleri, etkileri 

ve sonuçlarına yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilmesi. 

Kaya 

Düşmesi 
İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

 2022-2026 

A3-H1-3 

Sel/Taşkın afetine duyarlı alanlarda ikamet eden vatandaşlara yönelik 

olarak temel afet bilinci eğitimleri ile sel/taşkın olaylarının sebepleri, 

etkileri ve sonuçlarına yönelik bilinçlendirme eğitimleri (işaret dili 

destekli) verilmesi. 

Sel/Taşkın İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

AÇÜ, 

Meteoroloji İl 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A3-H1-4 
Sel/taşkın afetine duyarlı alanlarda ikamet eden vatandaşlara yönelik 

olarak “Meteorolojik Okuryazarlık” eğitimi verilmesi 
Sel/Taşkın İl Geneli  

Meteoroloji 

Müdürlüğü 

AÇÜ, Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

2021-2026 

A3-H1-5 Artvin ili genelinde yangın afeti odaklı afet bilinci eğitiminin verilmesi Yangın İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

Artvin 

Belediyesi 

İtfaiye 

Müdürlüğü 

2021-2022 
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A3-H1-6 

Okullar, askeri birimler, sivil toplum kuruluşları, orman köylüleri vb. 

birimlere orman yangınlarını önleme, yangın öncesi, sırası ve sonrasında 

davranış şekilleri konusunda eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi 

Yangın İl Geneli 

Artvin Orman 

Bölge 

Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

(Halk Eğitim 

Müdürlüğü) 

& 

AFAD İl Müd. 

2021-2022 

A3-H2-1 

Hopa ilçesi pilot bölge olmak üzere Arhavi, Kemalpaşa ve Borçka 

ilçelerinde heyelana duyarlı bölgelerde yaşayan incinebilir grupların (yaşlı 

ve engellilerin) tespit edilmesi ve envanterin güncel tutulması 

Heyelan, 

Sel/Taşkın 

Hopa, 

Arhavi, 

Kemalpaşa 

ve Borçka 

ilçeleri 

Artvin Aile ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

Kaymakamlık 

Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma 

Vakfı 

2022-2026 

A3-H2-2 

Yusufeli, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde kaya düşmesine duyarlı bölgelerde 

yaşayan incinebilir grupların (yaşlı ve engellilerin) tespit edilmesi ve 

envanterin güncel tutulması 

Kaya 

Düşmesi 

Yusufeli, 

Şavşat ve 

Ardanuç 

İlçeleri 

Artvin Aile ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

Kaymakamlık 

Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma 

Vakfı 

2022-2026 

A3-H2-3 
Yüksek yangın riski taşıyan ilçe ve köylerde incinebilir grupların 

envanterinin oluşturulması ve her yıl güncellenmesi 
Yangın İl Geneli 

Artvin Aile ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

Kaymakamlık 

Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma 

Vakfı 

2022-2026 

A3-H3-1 
Doğal afet sigortalarının önemi konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi 
ve doğal afet sigorta sisteminin yaygınlaştırılması 

Tüm 

Afetler 
İl Geneli 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Belediyeler ve 

Özel İdare 
2022-2026 

A3-H3-2 

Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM)'nın yaygınlaştırılması için 

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile yasal altyapının (kaynağından temin 

konusunda) oluşturulması konusunda çalışmaların yapılması 

Heyelan, 

Sel/Taşkın 

Hopa, 

Arhavi, 

Kemalpaşa 

ve Borçka 

İlçeleri 

İl Tarım 

Müdürlüğü 

ÇAYKUR 

Genel 

Müdürlüğü 

2022-2026 

A3-H4-1 WebCBS tabanlı İl Afet Bilgi Bankası (ABİS)’nın kurulması 
Tüm 

Afetler 
İl Geneli 

İl Afet ve Acil 

Durum 

Müdürlüğü 

AÇÜ DOĞAM 2022-2026 
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MODÜL 5 
 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
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 MODÜL 5: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu bölüm İl Risk Azaltma Planı kapsamında risk azaltma planlarını uygulayacak olan idarelerin 

plan süreçlerinin izleme-değerlendirme yöntemleri ve tekniklerinin gösterilmesi ile 

sonuçlarının İl Risk Azaltma Planlarına ne şekilde yansıyabileceğini kapsar. 

 

Planın bu aşaması, İzleme ve değerlendirme olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. 

İzleme, her altı ayda bir defa olmak üzere izleme tablosunun doldurulması suretiyle yapılırken, 

değerlendirme ise yılda bir defa yapılmaktadır. 

 

5.1 İzleme Süreci 

 

Planda yer alan eylem/eylemlerden sorumlu kurum/kuruluşun koordinasyonunda destekleyici 

kurum ve kuruluşlarla birlikte, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren 6 aylık 

periyotlar halinde eylemlerin izlenmesini kapsar. 

 

Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem İzleme Tablosu’nu 

(Tablo 48) doldurarak izleme raporunu oluşturur.  

 

Eylem izleme tablolarının; altı aylık periyot içerisinde eylemin uygulanması ile ilgili durumu, 

gerçekleştirilen faaliyetleri, eylemin tamamlanma yüzdesini, gelecek altı ayda yapılması 

planlanan faaliyetleri içermesi esastır.  

 

Tamamlanması için süre öngörülemeyen, sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere 

planda bulunan bütün eylemler izleme sürecine tabidir.  

 

Eylemle ilgili ilk eylem izleme tablosu, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren, 

başlangıçtaki mevcut durumu ortaya koyacak biçimde düzenlenir. 

 

Altı aylık periyodun sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eylemden/eylemlerden sorumlu 

kurumlardan resmi yazı ile Eylem İzleme Tablosu’nu doldurmasını talep eder ve otuz (otuz) 

gün içerisinde eylem izleme tablolarından oluşan izleme raporu eylem/eylemlerden sorumlu 

kurum tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.  

 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan İRAP sekretaryası, gelen izleme raporlarının bir 

araya getirilmesiyle birlikte izleme raporunu oluşturulur. İzleme raporlarında eksiklik veya 

eksiklikler olması durumunda konsolide rapor oluşturulamaz. Eksiğin ya da eksikliklerin 

tamamlanması için önlemler alınır. 

 

Bir konsolide rapor hazırlanması durumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından söz 

konusu konsolide rapor, İRAP kapsamındaki teknik çalışma grubuna iletilir.  

 

Plan yürürlükte olduğu sürece plandaki eylemlerin izlenmesine devam edilir. 
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Tablo 48. Eylem İzleme Tablosu 

 

Plan İzleme Dönemi: 

 

Eylem Numarası: 

 

Eylem: 

 

Sorumlu Kurum: 

 

Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar): 

 

Eylemin Durumu: 1-Başamadı 

2-Devam Ediyor 

3-Tamamlandı 

Eylemin Tamamlanma Yüzdesi*: 

 

% 

Eylemle İlgili Geliştirilen Faaliyetler: 

 

Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

Eylemin Başlangıcındaki Mevcut Durum**: 

 
*Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır. 

**Planın yürürülüğe girmesinden sonra eylem izleme tablosu ilk kez doldurulduğunda bilgi girilmelidir.  

    Ardından gelen izleme dönemlerinde boş bırakılmalıdır. 

 

5.2 Değerlendirme Süreci  

 

Planın değerlendirilmesi, planda yer alan eylem bazında eylemden sorumlu kurumun 

koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte planın yürürlüğe girmesini 

takip eden aydan itibaren 12 (on iki ) aylık periyotlar halinde gerçekleşir. 

  

Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem Değerlendirme 

Tablosu”nu (Tablo 49) doldurarak değerlendirme raporunu oluşturur.  

 

Eylem değerlendirme tablolarının on iki aylık periyot içerisinde eylemin afet riskinin 

azaltılmasına etkisini, devam eden eylemle ilgili olmak kaydıyla yapılmasına ihtiyaç duyulan, 

yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerilerini, eylemin uygulanması sırasında varsa 

karşılaşılan zorlukları, varsa başka afet risklerinin artmasına/azalmasına neden olup olmadığını 

ve eylemin başlatılması, sürdürülmesi ve/veya tamamlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları, 

bu kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgiyi içermesi esastır.  

 

Tamamlanması için süre öngörülemeyen, sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere 

planda bulunan bütün eylemler değerlendirme sürecine tabidir.  

 

Eylem tamamlandığında son defa eylem değerlendirme tablosu doldurulur. Eylemle istenilen 

neticeye ulaşılıp ulaşılmadığı, tamamlanan eylem sonucunda eylemle ilgili olmak kaydıyla 

yapılmasına ihtiyaç duyulan / yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerileri tabloya işlenir.  
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On iki aylık periyodun sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eylemden/eylemlerden 

sorumlu kurumlardan resmi yazı ile Eylem Değerlendirme Tablosu’nu doldurmasını talep eder 

ve altmış (altmış) gün içerisinde eylem değerlendirme tablolarından oluşan değerlendirme 

raporu eylem/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne 

gönderilir. 

 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan İRAP sekretaryası, gelen değerlendirme 

raporlarının bir araya getirilmesiyle birlikte değerlendirme raporu oluşturulur. Değerlendirme 

raporlarında eksiklik veya eksiklikler olması durumunda konsolide rapor oluşturulamaz. 

Eksiğin ya da eksikliklerin tamamlanması için önlemler alınır. 

 

Bir konsolide rapor hazırlanması durumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından söz 

konusu konsolide rapor, İRAP kapsamındaki teknik çalışma grubuna iletilir.  

 

Teknik Çalışma Grubu, daha önce daha önce iletilen 2 (iki) adet konsolide izleme raporu ve 1 

(bir) adet konsolide değerlendirme raporu üzerine düzenlenen toplantıda İRAP’ın durumunu 

değerlendirir. Bu değerlendirme ile afet risk azaltma eylemleri sayesinde afet riskinin ne ölçüde 

azaltıldığı, afet türleri açısından afet risk değerlendirmeleri de göz önüne alınarak afet riskinin 

azaltılmasında istenilen noktaya gelinip gelinmediği ve eylemler nedeniyle afet risklerinin 

oluşmasına/artmasına sebep olunup olunmadığı ortaya konur.  

 

Değerlendirme neticesinde İRAP’ın uygulanabilirliğini sağlamak ve ildeki afet risklerini 

azaltmak için gereken tedbirler “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Komisyonu”na ve/veya 

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna rapor olarak sunulur.  

 

Plan yürürlükte olduğu sürece planın değerlendirilmesine devam edilir. 
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Tablo 49. Eylem Değerlendirme Tablosu 

 

Plan Değerlendirme Dönemi: 

 

Eylem Numarası: 

 

Eylem: 

 

Sorumlu Kurum: 

 

Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar): 

 

Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Etkisi: 

 

Devam Eden Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*: 

 

Eylemin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Zorluklar**: 

 

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

 

Eylemin Başlatılması/Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması İçin İhtiyaç Duyulan 

Kaynaklar****: 

 

Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı ve Tamamlanan Eylemle İlgili 

Yeni Eylem Önerileri*****: 

 
*Öneri bulunması durumunda doldurulacaktır. 

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

***Eylemin başka afet risklerinin artmasına/azalmasına etkisi olduğuna dair bilgi varsa yazılmalı ve      

     ayrıntılandırılmalıdır. Bilgi bulunmuyorsa boş bırakılmalıdır. 

****Lütfen ayrıntılandırınız. 

*****Eylem tamamlandığında doldurulacaktır. 
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