
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  



 

 

Afetler, ülkeleri ve toplumları beşeri 

ve ekonomik açıdan derinden etkileyen en 

önemli sorunlardan birisidir. Dolayısıyla 

başta devletler olmak üzere toplumun 

bütün kesimleri, her an karşı karşıya 

kalabilecekleri bu büyük riske karşı 

birlikte tedbir almak ve bu riskin ortaya 

çıkarabileceği sonuçlarla birlikte 

mücadele etmek zorundadır. 

Günümüz modern afet yönetimi 

anlayışı, sadece olayın yaşandığı süreci 

değil, “Bütünleşik Afet Yönetimi 

Döngüsü” olarak adlandırılan, afetin 

öncesi ve sonrasını da kapsamaktadır. Risk 

analizleri, kurtarma, olay sonrası 

iyileştirme ve normalleşme faaliyetleri 

modern afet yönetiminin bileşenleri haline 

gelmiştir. 

‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’ne göre, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların 

önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespit edilmesi afetten dolayı meydana gelebilecek 

zararları önleyecek veya en aza indirecektir. Afet vuku bulmadan önce önlemlerin alınması etkin 

müdahale ve koordinasyonu kolaylaştıracağı gibi toplumun afet ve acil durumlar hakkında 

farkında ve hazır olması hususunda da büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda; İlimizde ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, Trakya 

Üniversitesi, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan toplantılar ve çalıştaylar sonucunda 

“İl Afet Risk Azaltma Planı” hazırlanmıştır. 

Bu plan ile daha kısa zamanda ve daha geniş alanda daha çok hayat kurtarılacak, kaynakların 

etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Ekonomik ve 

sosyal kayıplar en aza indirilecek, kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale 

dönecektir.  

Hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı’nın sağlıklı uygulanmasını ve belirlenen hedeflere 

ulaşılmasını temin etmek amacıyla oluşturulacak izleme ve değerlendirme birimleri tarafından 

planın uygulama adımları izlenecek ve denetlenecektir. 

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, Trakya Üniversitemizin 

yetkililerine ve sanayi kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyor, hazırlanan planın afet 

risklerinin azaltılmasına vesile olmasını temenni ediyor, afetsiz günler diliyorum. 

 

          Ekrem CANALP 

                 Edirne Valisi 

 



 

 

Yirmi birinci yüzyıla girerken geride 

bıraktığımız yüzyıl, büyük bir ihtimalle “afetler 

yüzyılı” olarak hatırlanacaktır. Gerek Dünyanın, 

gerekse Türkiye’nin doğal afetler karşısında ödediği 

bedeller çok ağır olmuştur. Bu nedenle doğal afetler 

konusu, ülkemizde sürekli canlı tutulması gereken 

konuların başında gelmektedir. Böyle bir yaklaşım 

tarzı, insanların karşısına sürekli karamsar bir tablo ile 

çıkmak değil, aksine doğal afetler ile birlikte yaşamayı 

öğrenmek ve kabul etmektir.  

Afet süreçleri; risk azaltma, hazırlık, müdahale 

ve iyileştirme çalışmaları olmak üzere 4 safhadan 

oluşmaktadır. Hal böyle iken akıllara ilk olarak 

müdahale ve iyileştirme çalışmaları gelmekte idi. 

Ancak dünyada ve Türkiye'de bu durum giderek 

değişmiş ve risk azaltma çalışmalarına öncelik 

verilmeye başlanmıştır. 

Bu kapsamda İRAP Edirne hazırlık 

çalışmalarının başlangıcında ilimizde, geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak 

yapılan anket sonucunda; Taşkın/Sel, Deprem, Kütle Hareketleri (Heyelan), Taşkın, Düzensiz 

Göç Hareketliliği öncelikli riskler olarak belirlenmiştir. Belirlenen öncelikli afet tehlikeleri 

doğrultusunda uzman kişiler ile paydaş kurum/kuruluşların katılımı ile iki çalıştay 

gerçekleştirilmiştir. 1. Çalıştayda; mevcut durum analizi, senaryo hazırlama ve olay önlem 

tablolarının oluşturulması, 2. Çalıştay da ise planın en önemli ayağını oluşturan, amaç ve hedefler 

dikkate alınarak eylemlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve eylemleri gerçekleştirecek olan 

sorumlu ve destek kurum, kuruluşlar ile gerçekleştirme süreleri belirlenmiştir.   

İRAP Edirne’nin uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve 

ayrılacak kaynak azalacaktır. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim 

alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmış olacak ve afetten kaynaklı 

kayıplar minimize edilecektir. 

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanıp, kurumlara dağıtılmakla kalmayıp, 

oluşturulacak “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” aracılığı ile altı aylık gerçekleşmeler takip 

edilecek ve iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. 

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanması aşamasında bizlere yol gösteren, destek 

veren ve bizleri heyecanlandıran valimiz sayın Ekrem CANALP, katkı sağlayan tüm kurum ve 

kuruluşlara ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Edirne İl Afet Risk Azaltma 

Planının Edirne halkımıza ve ülkemize hayırlı ve yararlı olmasını temenni ediyorum.  

 

Ali ALTINDAL 

                  İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
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GİRİŞ 

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen afet ve acil durumlarda, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı, başarılı müdahale ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş ve bulunmaya 

devam etmektedir. Ancak afet sonrası ortaya çıkan kayıpları azaltmada AFAD’ın tek başına 

yeterli olması mümkün değildir. Uluslararası afet yönetimindeki gelişmeler, afet kayıplarını 

azaltmanın “risk yönetimi odaklı” bir afet yönetiminden geçtiğini ortaya koymaktadır. Dolayısı 

ile afetlere yönelik olarak ulusal düzeyde benimsenen “afet risk yönetimi” anlayışının hem 

merkezi, hem de yerel düzeyde kapsamlı olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. 

“İl Afet Risk Azaltma Planı”; afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza 

indirebilmek için, afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dâhilinde tarif eden, 

ekonomik, sosyal ve çevresel dirençliliği hedefleyen, sorunları, sorumluları ve sorumlulukları 

tanımlayan, sürdürülebilir bir plandır.  

Afet risklerini azaltma planlamasındaki temel amaç; sürdürülebilir, kendi ayakları 

üzerinde duran, afetlere dirençli yerleşimler oluşturmaktır. Afet risklerini azaltma planlaması, 

doğal veya insan kaynaklı tehlikelerin toplumdaki kentsel (yapılı) çevre üzerinde doğurabileceği 

etkinin tahmin edilmesini, bu etkileri azaltma amacıyla planlar yapılmasını kapsar.  

Afet zararlarını azaltma planlarının temel hedefi; yerleşimlerin doğal, teknolojik ve 

insanlardan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek afetlere maruz kalınmasını ortadan 

kaldırılmak ve/veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesidir. 

Afete maruz yerleşimlerde afet tehlikesi ve zarar görebilirlikleri, yani riskleri belirlenerek ve 

stratejik planlama yöntemleri kullanılarak afet risklerini azaltma planlarının geliştirilmesi, 

dirençli toplumlar meydana getirmek için bir gerekliliktir. 

Bir başka deyişle; bu belge ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’, yerelde sorumluluk sahibi 

kurum ve kuruluşların, ildeki tehlike ve riskleri ortaya koyarak, bu riskleri azaltma ile ilgili afet 

öncesi süreçleri ve yapılacak çalışmaları içeren bir belgedir.  

İldeki riskleri tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef ve eylemleri belirleyen bir 

plandır. Aynı zamanda plandaki eylemleri uygulamaya koymak için yol ve yöntemleri bir 

program çerçevesinde tanımlar.  

İldeki kurum/kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla üretilen bir yol haritasıdır. Öte 

yandan sadece bir kez hazırlanıp rapor haline getirilen bir belge değildir. İlk kez hazırlandığında 

bir hayli vakit alsa da, düzenli aralıklarla izlenerek yenilenmesi daha az zaman alacaktır. 

Hedeflere ulaşıldıkça iş kalemleri azalacak, yeni risk sektör ve alanları ortaya çıktıkça, 

yeni iş kalemlerinin doğacağı sürdürülebilir olması beklenen bir bakış acısı vardır.  

Aslında İRAP yerel düzeyde yol gösterici bir ilke olarak sürdürülebilir kalkınmayı 

hedefler. Afet ve acil durumlara yönelik olarak, yerelde sorumluluk sahibi İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüklerinin, illerindeki afet risklerini dikkate alarak, afet öncesi süreçleri barındıran ‘risk 

azaltma planı’ oluşturma yöntem ve tekniklerini belirler. 

Afetlerin olumsuz etkilerine karşı dirençli toplumun ve dirençli kentlerin oluşturulmasına 

yönelik afet risk azaltma stratejilerini ve önceliklerini tanımlar. 
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Bu kapsamda hazırlanan Edirne İl Afet Risk Azaltma Planı, ilin afet risklerini, fiziki ve 

coğrafi yapısını göz önünde bulundurarak olası kayıpları en aza indirebilmek amacıyla alınması 

gereken önlemler ile uygulanması gereken eylemleri tanımlayan bir plandır. 

İRAP Hazırlama kılavuzunda takip edilen aşamalar toplamda 5 modül şeklinde ele 

alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 0.1.1 İRAP Belgesinin Oluşturulma Aşamaları 

 

Bilgilendirme Toplantısı (Üst Düzey) 

Bilgilendirme Toplantısı (Uzmanlar) 

Çalıştaya Hazırlık (Soru Formları) 

MODÜL 1 - İl Profili 

1. ÇALIŞTAY 

MODÜL 2 
Tehlike ve/veya Risk Değerlendirmeleri ve Yapısal/Yapısal 

Olmayan önlemlerin belirlenmesi 

MODÜL 3 
GZFT Mevcut Durum Analizi 

2. ÇALIŞTAY 

MODÜL 4 
Afet Risk Azaltma 

Amaç, Hedef ve Eylemler 

MODÜL 5 
İzleme ve Değerlendirme 
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İl Afet Risk Azaltma Planının ilk hazırlık aşamasında, plana katkı sağlayacak 

kuruluşlarla; toplantılar yapılmış, ilimizin muhtemel afet tehlike seviyeleri, afet türlerine göre 

riskli alanların losyonları, afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasına ilişkin 

projeleri, afet yönetimi mevzuatlarında yer alan görev ve sorumlulukları, afet risklerini azaltmaya 

yönelik aldıkları önlemleri konularında anket çalışması yapılmıştır. 

Toplam 27 kurum, kuruluş ve STK’nın katıldığı anketin değerlendirilmesi sonucunda 

İlimizi tehdit eden afet türlerinin Deprem, Taşkın, Heyelan, ve Düzensiz Göç Hareketliliği 

olduğu belirlenmiştir.  

 

❖ Modül 1 

İlin genel olarak en güncel durumunun, ilgili konu başlıklarında ele alındığı, 

gerektiğinde ve düzenli aralıklarla güncellenmesi gereken modüldür. 

 

❖ Modül 2 

İldeki tehlike ve risklerin ortaya konulduğu, mekânsal olarak ifade edildiği 

bölümdür. Bu bölüm sonuçlarına göre, riskleri azaltılmak adına ortaya konulacak 

eylemlerin neler olabileceği hakkında bir takım fikirleri de beraberinde düşünmeyi 

gerektirir. 

 

❖ Modül 3 

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 

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 

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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İL AFET RİSK AZALTMA PLANI 

MODÜL 1 

 

İLİN GENEL DURUMU 

MODÜL 1

NÜFUS

COĞRAFYA

EKONOMİ

TARİH

ŞEHİRLEŞME

İKLİM
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1 MODÜL 1: İLİN GENEL DURUMU (İL PROFİLİ)  

1.1 Coğrafi Konum ve Genel Bilgiler 

Edirne ilimiz 260 30’ doğu boylamları, 410 40’ kuzey enlemleri arasında Ülkemizin Marmara 

Bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Bulgaristan, doğusunda Kırklareli, batısında 

Yunanistan, güney Çanakkale ve güneyinde ise Ege Denizine- Saros Körfezine komşudur. 

Saros Körfezine  75 km kıyı uzunluğu bulunan Edirne ilimizin; Bulgaristan ile sınır uzunluğu 88 

km, Yunanistan ile 204 km olmak üzere 292 km Milli Sınıra sahiptir. İlimiz 6119 km²’lik 

yüzölçümü ile Türkiye'nin 56. büyük ilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1.1 Edirne İlimizin ülke sınırları içerisindeki konumu (Edirne AFAD) 

 

Edirne ilimizin merkez ilçesi olmak üzere, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Keşan, 

Meriç, İpsala ve Enez olmak üzere toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. (Harita 1-2)  

Türkiye’ nin Trakya parçasında Avrupa topraklarında olan Edirne, Deniz seviyesinden ortalama 

41 m. yüksektedir. 

Edirne il topraklarının % 5’i dağlardan, % 78’i platolardan ve % 17’sı ovalardan oluşmaktadır. 

İl toprakları genel olarak az engebeli dalgalı düzlükler hâlindedir.  
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Şekil 1.1.2 Edirne İlinin İdari Sınır Haritası ( Edirne İl Özel İdaresi) 

 

Edirne ili 413.903 kişi ile Türkiye nüfusuna göre 49. büyük ili konumundadır. Yıllık nüfus artışı 

binde 5,8 olarak gerçekleşirken nüfus yoğunluğu 67 olarak hesaplanmıştır.  (Tablo 1.1) 

 

İlçeler Nüfus Yüzölçümü (km2) Nüfus Artışı Hızı (%) 

Merkez 185.408 844 27,8 

Lalapaşa 5.590 497 -13,6 

Süloğlu 7.287 342 31,4 

Havsa 18.648 545 -15,9 

Uzunköprü 61.087 1185 -6,5 

Keşan  83.373 1098 -12,7 

Meriç 13.681 438 -37,3 

İpsala 27.246 741 -9,2 

Enez 10.583 455 -28,2 

TOPLAM 413.903 6145 5,8 

Tablo 1.1.1 Edirne İlinin Nüfus Dağılımı (TÜİK) 
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1.2 Doğal Yapı 

1.2.1 İlin Jeomorfolojik Durumu 

Edirne İli Trakyanın kuzeybatısında yer almaktadır. Türkiye Trakya Havzası kuzey ve 

kuzeydoğuda Istranca Masifi batıda Rodop Masifi ve güneyde Biga – Kapıdağ – Marmara 

Adaları ve Samanlıdağ Masifleriyle çevrilmiş, Marmara Denizini de içerisine alan büyük ve derin 

bir çökelme çanağıdır. Havzanın Kırklareli – Mürefte arasındaki genişliği 120 km. Edirne – 

İstanbul arasındaki uzunluğu ise, 220 km. dir. Havza kenarlarında 1000 – 2000 metreyi geçmeyen 

sediment kalınlığı orta bölgede 6000 – 7000 metreye ulaşır. Havza, başlıca Tersiyer ve 

Kuvaterner yaşlı sedimentler ile yer, yer görülen magmatik kayaçlardan meydana gelmiştir. 

Trakya Havzasının Orta Eosende başlayan Tersiyer sedimentleri birbirini izleyen transgresyon 

ve regresyonlarla oluşmuş ve gelişmişlerdir. Çökelme önce sığ deniz tortulları ile başlamış bunu 

derinleşen deniz tortulları izlemiştir. Daha sonra tekrar sığ deniz ürünleri ve karasal istif meydana 

gelmiştir. Böylece iki tip sediment istifi oluşmuştur. Bunlardan birincisi kireçtaşı ve sığ deniz 

kırıntılılardan oluşan az kalınlıkta şelf tortulları diğeri ise, çok kalın bir şekilde gelişmiş ve kötü 

boylanmış mikalı kum ve killerden oluşan fliş fasiyesindeki tortullardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2.1 Türkiye Jeomorfoloji Haritası ve Edirne’ın Konumu (R. Saygılı 2008) 

 

1.2.2 İlin Jeolojik Durumu 

Genel Jeoloji: 

Edirne yakın bölgesinde Eosen yaşlı Kırklareli kireçtaşı, Oligosen yaşlı Süloğlu Formasyonu, 

Danışmen Formasyonu ve Çakıl Formasyonu, Miyosen yaşlı Sinanlı Formasyonu ve Ergene 

Formasyonu, Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu, Pleyistosen yaşlı Taraça ve özellikle vadi 

tabanlarında Kuvaterner yaşlı alüvyon birimler bulunmaktadır. 
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Yakın bölgede en yaşlı birimi teşkil eden Eosen yaşlı Kırklareli kireçtaşı, İslambeyli 

Formasyonunun üzerine çoğu yerde yanal ve düşey yönde dereceli geçişle oturmaktadır. Kumtaşı 

ve kiltaşı ara seviyeli, bol makro ve mikrofosilli kireçtaşlarından oluşmaktadır. Kiltaşı, silttaşı 

ardalanmalı, yer yer kömür bantlı, kumtaşı ve killerden oluşan Oligosen yaşlı Süloğlu 

Formasyonu ise, Kırklareli Formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. 

Genel olarak sarımsı kahverengi, çeşitli boyutlarda, iyi yuvarlanmış, iyi tutturulmuş kuvarsit, 

granit, gnays, çört, riyolit ve tüf taneli, az belirgin orta – kaba tabakalanmalı, sert, karbonat 

çimentolu çakıltaşından oluşan Oligosen yaşlı Çakıl Formasyonu, Danişmen Formasyonu 

üzerinde ve/veya içerisinde aşınma tabanlı olarak yer almaktadır. Formasyon Süloğlu 

Formasyonu üzerinde ise uyumlu olarak bulunur. Miyosen yaşlı Ergene Formasyonu ise, 

kendinden eski tüm formasyonlar üzerine diskordan olarak gelmektedir. Formasyon genelde 

beyaz, sarımsı beyaz renkli, çapraz katmanlı kumtaşı ile yer yer killi kumtaşı, kırmızımsı, 

yeşilimsi renkli kiltaşı ve az tutturulmuş çakıl – çakılcık merceklerinden oluşmaktadır. İnce – 

orta tabakalı çamurlu kumtaşı ve kiltaşı ara seviyeli, tabakalanmasız, gölsel kireçtaşlarından 

oluşan Miyosen yaşlı Sinanlı Formasyonu Ergene ve Trakya Formasyonu ile yanal ve düşey 

yönde geçişlidir. Tutturulmamış çakıl ve kaba çakıllı çakıltaşı ile kumtaşı ve kıt kiltaşından 

oluşan Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu kendisinden yaşlı tüm formasyonlar üzerine uyumsuz 

olarak gelmektedir. Kum, çamur ve çakıldan oluşan akarsu havzaları boyunca özellikle vadi 

tabanlarında gözlenilen Kuvater yaşlı alüvyon ise, tüm birimler üzerine uyumsuz olarak 

gelmektedir. 

Yapısal Jeoloji 

Trakya bölgesinin kuzeyinde, genel anlamda masifin yapısını normal fay sistemleri 

belirlemektedir. (Çağlayan ve diğ. 1988, 1992). Birbirine dik yönde uzanan bu fay sistemlerinden 

ilki ve en etkili olanı, Bulgaristan sınırından başlayıp Çatalca dolaylarından Marmara denizine 

kadar uzanan, KB – GD uzanımlı normal faylardır. İkinci sistem ise, bu faylara dik gelişmiş, 

onları kesen ve öteleyen KD – GB yönlü faylardır. 

KB – GD uzanımlı normal faylar; Bulgaristan sınırından başlayıp, Çatalca dolaylarına değin 

masifi yaklaşık boydan boya kateden basamak fay niteliğinde, birbirine paralel beş uzanım 

gösteren fay demeti şeklinde, Paleozoik temelin parçalanmasına ve denizin kuzey – kuzeydoğuya 

doğru derinleşmesine neden olmuştur. Bu fayların doğrultu bileşenleri çalışmacılarca arazide 

saptanamamıştır. Ancak kinematik açıdan, ikinci fay sistemi olan KD – GB uzanımlı doğrultu 

atımlı fayların hareketinin doğal sonucu olarak ötelenmeleri ve sağ yönlü doğrultu bileşenlerinin 

gelişmesi beklenmektedir. KB – GD uzanımlı normal fayların en önemlisi, Sergen fayıdır. 

Bulgaristan sınırları içerisinde başlayıp Malkoçlar Köyü civarlarında Türkiye sınırları içerisine 

giren fay Kocayazı Köyü kuzeyinde izini kaybettirir ve yer yer küçük parçalar halinde izlenerek 

kapaklı dolaylarında tekrar ortaya çıkar. Kömür Köy civarlarında ise Tersiyer birimleri altında 

kaybolur. Sınırdan Kömür Köy’e kadar 66,6 km. uzunluğunda olan fay normal fay olup doğrultu 

bileşeni çalışmacılarca saptanamamıştır. Sergen fayı Istıranca masifini stratigrafik, yapısal ve 

morfolojik olarak iki bölüme ayırmaktadır. Sergen fayının yaklaşık 8 km. güney batısında, 

Devletliağaç, Koruköy arasında Sergen fayına paralel ikinci bir fay demeti uzanmaktadır. Yer 

yer kesilip ötelenen fay demeti, Erikler – Koruköy arasında yüksek açılı bindirme karakteri 

kazanır. Bu iki faya koşut ve Sergen fayı kuzeyinde masifi biçimlendiren üç uzanıma daha 

rastlanır. Masifin en güneyinde ise Çatalca dolaylarında birbirine paralel uzanan iki fay yer alır. 

Bu faylardan kuzeyde yer alanı, Büyükçekmece Gölünün gelişmesini yönlendirmiş ve kontrol 

etmiştir. Masifi etkileyen ikinci fay sistemi ise, KB – GD uzanımlı basamak fay sistemine dik, 

KD – GB uzanımlı faylardır. Masifin bugünkü şeklini almasına neden olan ve gerek Karadenizin 
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şekillenmesinin öncülüğünü yapan, gerekse Trakya havzasının gelişimini sağlayan faylardır. 

(Çağlayan ve diğ. 1988 – 1992; Çağlayan 1996). Bu faylardan en önemlileri Istıranca masifini 

kesen Kırklareli fayı (Çağlayan ve diğ. 1988; 1992) ve Çatalca fayıdır. (Karagjuleva ve diğ . 

1980; Çağlayan, 1966). Kırklareli fayı Bulgaristan sınırından başlar Kırklareli’nde Tersiyer 

kayaları altında kaybolur. Arazide tek bir çizgi şeklinde değil, Kulaköy, Erikler Köyü doğusu, 

Dereköy ve Kadıköy arasında kalan alana yayılmış bir fay demeti şeklindedir. Sürekli kesilme 

ve atlamalar gösterir. Sünek fay karakterindedir. Bu fay demetinde egemen olan atım sağ 

yönlüdür. KD – GB uzanımlı normal fay sisteminin en önemli ikinci fayı Çatalca masifini 

Istıranca masifinden koparıp güneybatıya öteleyen Çatalca fayıdır. Karadeniz ile Trakya 

havzasını bağlayan kanalları doğuran Çatalca fayı ve buna paralel uzanan faylar Karadenizin ve 

Trakya havzasının şekillenmesine neden olmuştur. Jura’da, sağ yönlü doğrultu atımlı faylar olan 

KD – GB uzanımlı, Doğu Trakya ve Çatalca fayları arasında kalan alanlarda sol yönlü rotasyonel 

hareketler de gözlenmiştir. Sağ yönlü bu kuvvet çifti sonucu Istıranca masifinin batı ve güneybatı 

kesiminde temele ait birimler kuzeydoğuya, masifin doğu kesiminde yer alan örtü kayaları ise 

güneybatıya doğru bindirmiştir. İnceleme alanına en yakın aktif sismik kaynak yaklaşık SE dan 

Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattıdır. Deprem risk analizi 

çalışmalarında incelenen bölgenin tektonik özellikleri büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi 

Kuzey Anadolu Fay zonu ülkemizin en aktif fay zonudur. Uzunluğu 1000 km yi geçmekte olup, 

doğrultu atımlı ve sağ yönlüdür. ( İ. KETİN 1976 ) 
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Şekil 1.2.2 Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti (MTA Çanakkale D3 Paftasından alınmıştır.) 

 

1.2.3 İlin Hidrolojik ve Hidrojeolojik Durumu 

Edirne İli’nin yerüstü sularını barajlar, akarsular, göller ve göletler oluşturmaktadır. İlde yer alan 

barajlar Süloğlu İlçesi’ndeki Süloğlu Barajı ile göl kısmı Tekirdağ İli’nde yer alan Kadıköy 

Barajı’dır. 

 

Edirne İli’ndeki yeraltı suyu kaynakları İl’in kuzey, orta ve güney bölgelerinde olup, buralardaki 

dağılımına göre incelenebilmektedir. 

 

Kuzeydeki kaynaklar Lalapaşa İlçesi ve dolayındaki çatlaklı kayalardan çıkmaktadır. İl’in orta 

kısımlarında Ergene Nehri kollarında ve Meriç Nehri boyunca görülen geçirilen birimlerde 
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serbest ve basınçlı akiferler yer almaktadır. Meriç Nehri boyunca görülen alüvyonlarda sığ 

kuyular ile yeraltı suyu sağlanmaktadır. İlin güneyinde, düşük verimli serbest akiferler 

bulunmaktadır. Ayrıca serbest ve basınçlı akiferlerden yeterli miktarda yeraltı suyu 

sağlanmaktadır. 

İl sınırları içinde yeraltı suyu yılda işletme rezervi için 299, 1hm³ , sanayi tahsisi için 38 hm³, 

içme kullanma tahsisi için 97,54 hm³, sulama tahsisi için 182,73 hm³  ve toplamda 318,27 hm³  

kaynak bulunmaktadır. 

Trakya Alt Bölgesi; Meriç (Ergene) Havzası 14.560 km²; Kuzey Marmara Havzası 4.105 km² 

olmak üzere toplam alanı 18.665 km² olan iki alt havzadan oluşmaktadır. Bölge; 9.461 milyon 

m³ yerüstü suyu ve 392,7 milyon m³ yeraltı suyu olmak üzere toplam yıllık 9.853,7 milyon m³ su 

potansiyeline sahiptir. Bu suyun 7.739,3 milyon m³’ü ise Edirne il sınırları içerisinde 

bulunmaktadır. 

 

Edirne İli’nin içme suyu Süloğlu Barajı’ndan ve Paşaçayır Mevkii’nde bulunan 2 adet derin 

kuyudan karşılanmaktadır. (Kaynak: Edirne İli Çevre Durum Raporu, 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2.3 Edirne akarsu ağı ve göletleri (SYGM) 

 

Akarsular 

 

Edirne İlinde yer alan akarsuların en önemlisi Meriç Nehri'dir. Meriç Nehri Bulgaristan'ın Rodop 

Dağları üzerinde Rila Tepesinden doğmaktadır. Kısa sürede genişleyen Meriç Nehri 

Bulgaristan'da sırası ile Pazarcık, Filibe, Dimitrovgrat, Mustafa Paşa gibi önemli yerleşim ve 

sanayi bölgelerinin içinden geçer. Meriç Nehri Bulgaristan'da yaklaşık 200 km yol kat ederek 

Edirne yakınlarında Karaağaç istasyonu Kuzeyinde Türk Topraklarına girer. 

Meriç Nehri, Türk sınırları içinde ilk olarak Edirne Kuzeyinde Arda Nehri ile karışır. Bundan 

sonra Edirne Güneyinde Tunca Nehri, Meriç Nehri ile birleşir. Uzun bir süre Türk Yunan sınırını 

çizerek akan Meriç Nehri'ne İpsala İlçesi yakınlarında Ergene Nehri karışır. Meriç Nehri İpsala 
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Güneyinde başlıca iki kola ayrılır. Birinci kol Türk Sınırını terk ederek Yunanistan'a geçer ve 

Saroz Körfezine dökülür, diğer kol ise bataklıklar oluşturarak Gala Gölü gibi göllenmeler 

yaparak Türk Topraklarından Enez yakınlarında Saroz Körfezine (Ege Denizine) dökülür. 

 

Edirne İlinde yer alan diğer önemli akarsu Ergene Nehri'dir Ergene Nehri'ni oluşturan havzanın 

yağış alanı 11.026 km2 olup, Trakya'nın topraklarımızda kalan bölümünün % 46,5'ini 

kapsamaktadır. Ergene Havzasının Batısında Meriç Havzası, Kuzey ve Doğusunda Yıldız 

Dağları (Istıranca), Güneyinde Işıklar ve Koru Dağları ile sıralanmıştır. Ergene Havzasının 

büyük bir bölümü tarıma elverişli arazilerden oluşmaktadır. Ergene Nehri Tekirdağ Saray 

İlçesi'nin Kuzeyinde Yıldız Dağlarının 312 rakımlı Taşpınar Tepesi civarındaki kaynaklardan 

doğan ve Ergene Nehri Deresi adını alarak Güneye doğru iner, soldan Sara ve Makine Derelerini 

alarak Güneybatıya yönelir. İnanlı yakınlarında Çorlu suyunu alarak Ergene Nehri adı altında 

Kuzeybatıya döner. Eski Bedir Köyü civarında Batıya dönen nehir Düğüncülü, Katrancı 

yakınlarında Lüleburgaz Deresi Karakavak civarında Hayrabolu Deresi ile birleşir. Katrancı 

yakınlarında Şeytan Deresi, Pehlivanköy yakınlarında da Ana Dereyi (Teke-Süloğlu) alan Ergene 

Nehri Güneybatıya yönelerek Uzunköprü'den geçer ve Balabancık Köyü Batı kısmında 6.00 

metre kotlarında Meriç Nehri ile birleşir. Ayrıca Tunca ve Arda nehirleri de ilimiz sınırları 

dahilinde yer almaktadır. 

 

 

Göller ve Barajlar 

 

Edirne İlinde yer alan doğal göller şunlardır. Gölbaba, Tekke Gölü, Bücürmene Gölü, Harmanlı 

Gölü, Gala Gölü, Sığırcılı Gölü, Pamuklu Gölü, Dalyan Gölü ve Taşaltı Gölü'dür. Tatlı su 

Ekosistemleri Gala Gölü, Sığırcılı Gölü, Pamuklu Gölü ile Meriç Nehri Ekosistemleridir. 

Tuzlusu Ekosistemleri; Ege Denizi kıyıları ile suları tuzlu ve kısmen tuzlu olan Dalyan Gölü, 

Bücürmene Gölü, Taşaltı Gölü, Karagöl ve Tuzla Göllerinin ekosistemleridir. 

 

İlimiz sınırları dahilinde Süloğlu ilçesinde Süloğlu Barajı ile Keşan ilçesinde yer alan Kadıköy 

Barajı yar almaktadır. Ayrıca ilimiz sınırları dahilinde olmayıp içme suyu desteği veren Kırklareli 

ili sınırları içinde Kayalıköy Barajı yer almaktadır. 

 

1.2.4 İlin İklim Durumu ve Doğal Enerji Kaynakları 

İklim 

Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde bulunana ilimiz ve civarı karasal iklim özelliklerine 

sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışlar çok soğuk ve sert geçmektedir. Marmara ve Meriç 

Havzalarında yer alan Edirne İli genel nemlilik indislerine göre de yarı nemli iklim tipine 

girmektedir. İlin Güneyinde ve Ege Denizi Saroz Körfezinde yer alan Enez İlçesi ve sahil 

şeridinde Akdeniz iklimi hüküm sürmekte olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. 

 

Yıllık ortalama yağış miktarı 43,1 mm yıllık sıcaklık ortalaması 13,8 °C, nem oranı % 70'tir. 

Yıllık rüzgar hızı ortalaması 1,9 m/s, yıllık basınç ortalaması 1011,7 mb/hg, hakim rüzgar "N" 

Kuzey yönündedir. Edirne İlinin denizden yüksekliği 51,19 m, enlem derecesi 41°40', boylam 

derecesi 26°34'dır. 
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Meteoroloji istasyonu çeşidi sinoptik ve büyük klima istasyonudur. Edirne İlinde Meriç Nehri ve 

ormanlık alanları kısmi mikroklima bölgesi olarak kabul edebiliriz. İl genelinde köyler üzerinden 

mikroklima arz eden rakım farkı dolayısıyla gerek ağaçlandırma gerekse yükseklik bakımından 

Uzunköprü İlçesinde Süleymaniye Köyü ile Meriç ve Ergene Nehirlerinin İlçe sınırları içerisinde 

bulunmasından ötürü bu yerlerde nem ve rutubet oranı değişikliği gözlenmekte olup, bu yerlerde 

nem ve rutubetten dolayı İlçe iklimi yer yer etkilenmektedir. 

 

Veri aralığı 1930- 2019 yılları baz alındığında Edirne’ de kaydedilen uç ve Ortalama Değerler 

En yüksek sıcaklık 44.1 °C (25.07.2007), en düşük sıcaklık -19.5 °C (14.01.1954), en çok yağış 

128.5 kg/m² (28.11.2018), en hızlı rüzgar 104 km/saat (15.02.1970), en yüksek kar 50 cm 

(01.02.1963) olarak ölçülmüştür 

. 

Tablo 1.2.1 Edirne’de Kaydedilen Uç ve Ortalama Değerler (Meteoroloi Genel Müdürlüğü) 

Doğal Enerji Kaynakları 

Güneş: Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan 

Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat (günlük toplam 7,2 saat), 

ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit 

edilmiştir. Güneş Enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Edirne ilinin ise 

Meteoroloji Müdürlüğünün 1954-2013 yılları arasındaki verilerine göre ortalama günlük toplam 

güneşlenme süresi 6,08 saattir. 

 

EDİRNE Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 
2.5 4.2 7.5 12.8 17.9 22.1 24.5 24.3 19.9 14.3 9.0 4.4 13.6 

Ortalama En 

Yüksek 

Sıcaklık (°C) 

6.5 9.2 13.2 19.2 24.7 29.1 31.7 31.8 27.3 20.6 14.0 8.3 19.6 

Ortalama En 

Düşük 

Sıcaklık (°C) 

-0.6 0.3 2.8 7.0 11.7 15.4 17.3 17.1 13.3 9.1 5.1 1.2 8.3 

Ortalama 

Güneşlenme 

Süresi (saat) 

2.3 3.4 4.3 6.0 7.9 9.1 10.0 9.6 7.4 5.1 3.1 2.1 70.3 

Ortalama 

Yağışlı Gün 

Sayısı 

12.4 9.7 9.8 10.0 10.2 8.5 5.6 3.9 4.8 7.6 10.5 13.0 106.0 

Aylık 

Toplam 

Yağış 

Miktarı 

Ort.(mm) 

64.6 52.6 50.9 46.9 52.3 47.1 32.9 23.0 37.0 57.7 68.1 69.7 602.8 
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Şekil 1.2.4 Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (Trakya Kalkınma Ajansı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2.5 Edirne Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (Trakya Kalkınma Ajansı) 

 

Rüzgâr Enerji Üretim ve Potansiyeli: Rüzgâr enerji santrallerinin yaygınlaştırılması 

(ekonomiklik) durumunu etkileyen en önemli unsur yıllık kararlı rüzgârların miktarıdır. 

Ülkemizdeki rüzgâr ölçümlerini DMİ Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Enerji Bakanlığı ile 

birlikte rüzgâr kaynak alanları tespit edilmektedir. 

İlimizde rüzgâr enerji santrali oldukça yaygındır. Rüzgâr hız dağılımı haritasına bakıldığında 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Edirne İlinin güneyinde 

rüzgar santrali için uygun alanların bulunduğu belirtilmektedir. YEGM tarafından belirlenen 
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rüzgar değerlerine göre Edirne ilinde rüzgar hızı 5,5-7 m/s seviyelerindedir. Buradan hareketle 

İlde önemli bir rüzgar potansiyeli olduğu değerlendirilmektedir. Edirne ilinde güney bölgelerde 

özellikle Enez ve Keşan ilçelerinde rüzgar santrali potansiyeli daha fazladır. YEGM tarafından 

yapılan çalışmalara göre Edirne ilinde 694 km2 alan rüzgar santrali yapımına uygundur ve toplam 

3.470 MW rüzgar santrali kurulabilir.  

 

1.2.5 İlin Doğal Çevresi (Ekolojisi) 

Edirne ilinin coğrafi olarak üç önemli Nehrin (Meriç, Tunca, Arda) birleşim noktasında olması 

ve verimli topraklar üzerinde kurulu bulunması nedeniyle önemli miktarda tarımsal üretim 

gerçekleşmektedir. Türkiye’nin çeltik üretiminde, yağlık ayçiçeği üretiminde ve buğday 

üretiminde Edirne çok büyük paylara sahiptir. 

İlde en önemli tarım ürünleri çeltik, ayçiçeği, kanola ve buğdaydır. Türkiye çeltik üretiminin 

yaklaşık %43’ünü, Ayçiçek üretiminin %13’ünü, kanola üretiminin %11’ini ve buğday 

üretiminin %2,6’sını karşılamaktadır.  

Edirne ili arazi varlığının en büyük bölümünü 245.116 hektar yüzölçüm ve %39,2’lik bir oran ile 

kuru mutlak tarım arazileri oluşturmaktadır. Kuru mutlak tarım arazilerini, 109.429 hektar 

yüzölçüm ile orman arazileri izlemektedir. Edirne il sınırları içerisinde belirlenebilen dikili alan 

yüzölçümü yaklaşık 3.200 hektar olup, il arazi kullanımında %0,5’lik orana sahiptir. En büyük 

alana sahip “kuru mutlak tarım arazileri” il sınırları içerisinde bölgeye yayılmakta ve özellikle 

orta ve kuzey bölümlerde yoğunlaşmaktadır (1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı Plan 

Raporu). 

Denizler 

Edirne İli'nin Güneyinde yer alan Enez ve Keşan İlçelerinin Saroz Körfezinde (Ege Denizi) kıyısı 

mevcuttur. 

 

Keşan İlçesi hudutları içerisinde yer alan Saroz Körfezi kıyı şeridi körfezin Kuzeyinde bulunur. 

Enez İlçesinden Doğuya doğru Yayla ve Suluca Köyüne ulaşan sırtları takiben Hızırilyas Tepe'ye 

buradan da Karatepe Köyü Kuzeyinden Doğuya doğru Manastır Tepe, 210 Tepeye bu tepeden 

de Güneye doğru Saroz Körfezine inen sınırlar arasında bir alandır. Bölge genel konum itibariyle 

40°35'-40°45' Kuzey enlemleri ile 26°21'- 26°44' Doğu boylamları arasında yer alır.  

 

Orman ve Milli Parklar 

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre; Edirne ilinin %60,59’u tarımsal 

alan, %16,60’ı orman arazisi, %12,96’sı çayır-mera ve %9,85’i tarım dışı arazilerdir.  
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Tablo 1.2.2 Edirne İli Orman Alanları (Edirne Orman İşletme Şefliği) 

İlimiz Enez İlçesi, Meriç Deltasında Gala Gölü Milli Parkı bulunmaktadır. Ayrıca Keşan 

İlçesinde Gökçete Tabiat Parkı, Danışment Tabiat Parkı (Saros Körfezi Kıyısında) ve Enez 

İlçesinde Vakıf Tabiat Parkı olmak üzere toplam üç adet Tabiat Parkı bulunmaktadır. 

 

Çayır ve Mera 

İldeki çayır ve mera alanı 57.409’dır. Toplam arazi varlığı içindeki payı %10,62’dır.  

Doğal Sit alanları 

İlimiz sınırları dahilinde bulunan korunması gerekli alan olarak ilimizde tescilli toplam 253 sit 

alanı bulunmaktadır. Bunların 247’ si arkeolojik sit alanı, 2’ si kentsel sit alanı, 1’ i arkeolojik ve 

kentsel sit alanı, 1’ i arkeolojik ve tarihi sit alanı, 2’ si tarihi ve kentsel sit alanıdır. (İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü) 

 

1.3 İlin Sosyo-Demografik Yapısı 

Edirne İli’nin 2019 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 413.903 kişidir. Trakya Alt Bölgesi 

bütününde 1990–2019 yılları arasındaki nüfusun arttığı gözlenmektedir. Buna karşın Edirne 

İli’nin nüfusu 90’lı yıllara gelinceye dek artış eğilimi gösterirken 90’lı yıllardan sonra düşüş 

eğilimi göstermektedir. Edirne ili, ülke genelinde önemli tarım toprakları barındırmasına karşın, 

özellikle kırsalda kaybettiği nüfus ile nüfus ve istihdam açısından azalan bir değişim 

göstermektedir. 

 

İlçeler köy-kent nüfus dağılımları açısından değerlendirildiğinde; Edirne İlinin kentsel 

nüfusunun Merkez ve Keşan İlçelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Mevcut yapıda Organize 

Sanayi Bölgesi’nin etkisi ile Süloğlu İlçesi de kentsel nüfusu kırsal nüfusundan yüksek olan 

ilçelerden biridir. Edirne Merkez İlçe, hizmetler sektörü ağırlıklı gelişme eğilimi ve sınır-ötesi 

ilişkileri ile kentsel aktivitelerin yoğunlaştığı bir odak olarak tüm kente hizmet vermektedir. 

İLİ  İLÇESİ  ORMAN 

ALANI (Ha.)  

ORMAN DIŞI 

ALAN  (Ha.)  

İLİN ORMAN   

%’Sİ   

EDİRNE 

Merkez 8.0002,4 159.883,8 4 

Lalapaşa  17.178,6 29.286,2 37 

Uzunköprü 14.501,0 103.354,4 12 

Meriç 10.871,0 35.678,6 23 

Keşan 52.461 186.169 21,9 

İL TOPLAMI 103.014  514.372  17 
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Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında ‰13,9 olarak gerçekleşirken, Edirne ilinin ise nüfus artış hızı 2019 

yılında ‰5,75 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İller Nüfus Büyüklüğü sıralamasında 2019'da 45. sırada yer almıştır. 
 

1.3.1 Nüfus Yapısı ve Büyüme Oranı 

Edirne ilinin yıllara göre nüfus artış hızı ve yoğunluğu 2019 yılı TUİK verilerine göre, 2011-

2019 yıllarını kapsayan dönem için aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibidir. İl nüfusu 2011-2019 

yılları arasında yıllara göre farklı oranlarda artış göstermiştir. Belirtilen dönem içerisinde, yıllara 

göre artış hızı, minimum %o -2,82 negatif ile maksimum %o 22,51 arasında değişen pozitif 

oranlarda artış göstermiştir. 

 

YIL 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

22,51 0,98 -2,82 4,25 5,62 -2,08 12,75 11,42 5,75 -4,92 

Tablo 1.3.1 Edirne İli Nüfus Artış Hızı (Binde) (TÜİK) 

 

1.3.2 Nüfus Dağılımı ve Yoğunluğu 

2019 yılı verilerine göre Edirne il nüfusunun 203.599’u kadın, 210.304’ü erkek olmak üzere 

toplam 413.903 kişi olarak tespit edilmiştir. İl nüfusunun büyük çoğunluğu merkez ilçe ve 

mahallelerinde ikamet etmektedir. Merkez ilçesi 185.408 kişi nüfusu ile en büyük ilçe 

konumunda olup, Keşan ilçesi 83.373 kişi nüfusu ile ikinci sırada yer almaktadır. Edirne il 

nüfusunun %14,86’sı 0-14 yaş grubunda, %70,72’si 15-64 yaş grubunda 

bulunuyorken, %14,42’si ise 65 yaş üzerindedir. Tablo 1. 2, 31 Aralık 2019 tarihli Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları ile yaş gruplarına ve cinsiyete göre ilçe nüfuslarını göstermektedir. 

 

Tablo 1.3.2 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (TÜİK-Edirne 2019) 

 

 

TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN

185408 93047 92361 28215 14516 13699 137919 69847 68072 19274 8684 10590

10583 5395 5188 1391 713 678 6839 3596 3243 2353 1086 1267

18648 9408 9240 2190 1134 1056 12567 6518 6049 3891 1756 2135

27246 14241 13035 3809 1986 1853 18725 10100 8625 4712 2155 2557

83373 42504 40869 14328 7326 7002 57475 29992 27483 11570 5186 6384

6863 3515 3075 810 426 384 4664 2446 1945 1389 643 746

13681 6995 6686 1327 664 663 8696 4685 4011 3658 1646 2012

61087 30790 30297 8707 4508 4199 40660 21079 19581 11720 5203 6517

7287 4439 2848 748 360 388 5200 3467 1733 1339 612 727

KEŞAN

LALAPAŞA

MERİÇ

UZUNKÖPRÜ

SÜLOĞLU

65+ YAŞ GURUBU

İPSALA

HAVSA

ENEZ

MERKEZ

0-14 YAŞ GRUBU 15- 64 YAŞ GRUBU
İLÇE ADI

TOPLAM
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1.3.3 Göç Hareketleri  

2020 verilerine göre nüfus artışı binde -4,92 (- 6.140 kişi)’dir. İl ve ilçe nüfuslarının bir önceki 

yıla göre artış ve azalışları göz önüne alındığında nüfusu en fazla artan ilçeler; Enez (‰ 7.9) ve 

Keşan ‰ 0,3)dır. Nüfusu en fazla azalan ilçeler ise Süloğlu (‰ -61.7), Merkez (‰ -24.6) ve 

Lalapaşa (‰ -22.7)’dir. 

 

 

Tablo 1.3.3 Edirne İl Net Göç ve Göç Hız Bilgileri (TÜİK) 

 

1.4 İlin Ekonomik Yapısı 

1.4.1 İlin Genel Ekonomik Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.4.1 Türkiye 2018 Kişi Başına GSYH (TL) haritası (TÜİK) 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 52 farklı 

bileşenin değerlendirildiği “güçlü temel bileşenler analizi” yöntemi kullanılarak oluşturulan 

“İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” çalışmasına göre 

Edirne ili Türkiye genelinde 21. sırada yer almaktadır (SEGE-2017).  

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 81 il durum raporuna göre toplam sanayi işletmesi 

içerisinde Edirne ili sırasıyla %0,3’lük oran ile sanayisi gelişmekte olan illerimiz arasında yer 

almaktadır.  

 

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin sektörel dağılımına bakıldığı zaman Edirne ilinde en yüksek 

paya sahip sektörün %47,23’lük payı ile “Gıda, İçki ve Tütün Sanayi” olduğu görülmektedir. 

Edirne ilinde “Gıda, İçki ve Tütün Sanayi’ini sırasıyla %27,31 oranı ile “Taş, Toprak, Maden” 

ve %9,23 ile “Metal Eşya Makine teçhizat Otomotiv Yan Sanayi” izlemektedir. 

 

1.4.2 Ekonomik Faaliyet Sektörleri 

Sanayi 

Edirne, Trakya Alt Bölgesi’nde sanayi açısından en az gelişmiş İl’dir. Cumhuriyet sonrasında 

1950'lerde tarım kesiminde tarımsal mekanizasyon ve gübre kullanımına başlanması ile 1970'li 

yıllarda tarım ürünleri işleyen küçük işletmelerden oluşan Edirne sanayi, İl’in 1969 yılında 

kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınıp teşvik görmesinden sonra, genellikle il dışı sermaye 

tarafından yatırımlarla gelişmiştir (Trakya Üniversitesi, Ergene Çevre Düzeni Plan Raporu, 

2004). 

 

TEM ve D–100 gibi önemli ulaşım bağlantılarının arasında olması ve 1970’lerden sonra teşvik 

almaya başlaması, Edirne dışı özel sermayenin, özellikle dokuma alanında yatırımlara 

girişmesine sebep olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım olanaklarının genişliği ve İstanbul gibi 

büyük bir sanayi ve ticaret kentine yakınlığı zamanla büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmeye 

başlamıştır. 

 

Edirne de sanayileşme 1976 yılına kadar devam etmiştir. 1976 yılında ilin kalkınmada öncelikli 

iller kapsamından çıkarılması ile yapılan yatırımlar durmuş, bu tarihten sonra gerçekleştirilenler 

ise mevcut tesislere ilave ve modernizasyon şeklinde olmuştur (Trakya Üniversitesi, Ergene 

Çevre Düzeni Plan Raporu, 2004). 

 

İlde mevcut tüm fabrikalarda üretilen mallar hem yurt içine hem yurt dışına (tekstil gibi) ihraç 

edilmekle birlikte, tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp, daha çok dayanıklı 

tüketim malları alınmaktadır. 

 

Edirne’de bir adet organize sanayi bölgesi ve bir teknopark yer almaktadır. Edirne OSB’nin 

genişleme alanıyla ilgili süreç ve çalışmalar devam etmektedir. İki büyük ilçe Keşan ve 

Uzunköprü’de OSB kuruluş çalışmaları devam etmektedir. 
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Tarım ve Hayvancılık 

Edirne ilinin coğrafi olarak üç önemli Nehrin (Meriç, Tunca, Arda) birleşim noktasında olması 

ve verimli topraklar üzerinde kurulu bulunması nedeniyle önemli miktarda tarımsal üretim 

gerçekleşmektedir. Türkiye’nin çeltik üretiminde, yağlık ayçiçeği üretiminde ve buğday 

üretiminde Edirne çok büyük paylara sahiptir. 

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre; Edirne ilinin %60,59’u tarımsal 

alan, %16,60’ı orman arazisi, %12,96’sı çayır-mera ve %9,85’i tarım dışı arazilerdir.  

İlde en önemli tarım ürünleri çeltik, ayçiçeği, kanola ve buğdaydır. Türkiye çeltik üretiminin 

yaklaşık %43’ünü, Ayçiçek üretiminin %13’ünü, kanola üretiminin %11’ini ve buğday 

üretiminin %2,6’sını karşılamaktadır.  

Edirne ili arazi varlığının en büyük bölümünü 245.116 hektar yüzölçüm ve %39,2’lik bir oran ile 

kuru mutlak tarım arazileri oluşturmaktadır. Kuru mutlak tarım arazilerini, 109.429 hektar 

yüzölçüm ile orman arazileri izlemektedir. Edirne il sınırları içerisinde belirlenebilen dikili alan 

yüzölçümü yaklaşık 3.200 hektar olup, il arazi kullanımında %0,5’lik orana sahiptir. En büyük 

alana sahip “kuru mutlak tarım arazileri” il sınırları içerisinde bölgeye yayılmakta ve özellikle 

orta ve kuzey bölümlerde yoğunlaşmaktadır (1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı Plan 

Raporu). 

Edirne İlinde hayvancılıkta mevcut canlı hayvan sayıları bakımından en büyük pay kümes 

hayvancılığına aittir. Kümes hayvancılığının hemen arkasından ise sırasıyla küçükbaş ve 

büyükbaş hayvancılık gelmektedir. 

Edirne ilinde mevcut büyükbaş hayvanların büyük çoğunluğu kültür sığırlarından oluşurken; 

küçükbaş hayvanların büyük çoğunluğu yerli koyundan oluşmaktadır. Kümes hayvancılığında 

en yaygın tür yumurta tavuğu olarak ortaya çıkmaktadır. Enez ve Keşan ilçelerinin denize kıyısı 

olması nedeniyle denizde ve karaya girintili lagünlerde su ürünleri avcılığı Edirne’de önemli bir 

yer tutmaktadır. Bölgedeki bal üretiminin yarısına yakın kısmı Edirne’de üretilmektedir. Benzer 

şekilde balmumu üretiminde bölgeye en büyük katkıyı Edirne yapmaktadır. 

 

 

1.5 İlin Ulaşım ve Altyapı Durumu 

1.5.1 Kara Yolu Ağı 

Edirne İli’nde ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan karayolu ulaşımıdır. Uluslararası 

öneme sahip olan İstanbul-Kapıkule TEM otoyolu (O-3), Alt Bölge’deki ulaşım alt yapısının ana 

aksını oluşturmaktadır. 

 

Uluslararası Karayolu Bağlantıları, km²’ye Düşen Otoyol ve Bölünmüş Yol Uzunluğu 

Miktarlarıyla Türkiye’nin Önde Gelen İllerinden olup, Çorlu Havalimanı’na 151 km, İstanbul 

Havalimanı’na 229 km uzaklıkta, Tekirdağ Limanları’na 140 km Uzaklıkta, Tem Otoyolu 
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(Avrupa E-yolu) ile Avrupa’ya ve Anadolu’ya Doğrudan Bağlantı İmkânı, 688 km Uzunluğunda 

Karayolu Ağı (267 km Devlet yolu, 421 km İl Yolu), 60 km Otoyol bulunmaktadır. 

|

  

Şekil 1.5.1 Edirne Ulaşım Ağı (Trakya Kalkınma Ajansı) 

 

 

Doğu-Batı yönünde ilerleyen bu aks üzerinde, Bulgaristan sınırında Kapıkule Sınır Kapısı 

(Edirne) yer almakta, bunun dışında Yunanistan ve Bulgaristan sınırı boyunca da 3 adet sınır 

kapısı daha vardır. İpsala Sınır Kapısı (İpsala) ve Hamzabeyli Sınır Kapısı (Lalapaşa), karayolu 

sınır kapılarıdır. Eskiköy (Uzunköprü) Sınır Kapısı ise demiryolu taşımacılığında 

kullanılmaktadır. 

 

İl bütününde 2. kademe taşıt yolları, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusundadır. Kuzey-güney 

doğrultusundaki mevcut D-550 Keşan-Uzunköprü-Edirne karayolu, Edirne İli’nin Saroz ve 

Çanakkale ile olan bağlantısını sağlar. Doğu-Batı doğrultusundaki mevcut D–100 Kınalı-Çorlu- 

Lüleburgaz-Edirne-Kapıkule karayolu otoyoldan sonra bölgenin ulaşım iskeletini oluşturan en 

önemli bağlantıdır ve Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan’a geçişi sağlamaktadır. D–110 

Keşan-İpsala karayolu ise ilin güney bölgesini besleyen ve doğuda Tekirdağ ve Kırklareli, batıda 

Yunanistan ile bağlantıyı sağlayan önemli bir diğer aksıdır. Ayrıca bu aks üzerinde Yunanistan 

sınırında İpsala Sınır Kapısı (İpsala) yer almaktadır. D–555 Tekirdağ-Hayrabolu Uzunköprü-

Eskiköy ve D–020 Kırklareli- Edirne karayolları bölgesel ulaşımı kolaylaştıran diğer 

bağlantılardır. 
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Şekil 1.5.2 Edirne Karayolları Haritası (KGM) 

1.5.2 İldeki Diğer Ulaşım Çeşitleri ve Erişim 

Demiryolu ve Denizyolu Ulaşımı 

Edirne il sınırları içindeki demiryolu hattı toplam 96 km’dir. Demiryollarının il sınırları 

içinde 3 tren istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar Edirne Gar Şefliği, Kapıkule Gar 

Müdürlüğü ve Uzunköprü İşletme Şeflikleridir. 

Sirkeci’den başlayan demiryolu hattı Edirne sınırlarında ikiye ayrılmaktadır. Bir hat güneyden 

devam edip Uzunköprü üzerinden Eskiköy Sınır Kapısı (Uzunköprü) ile Yunanistan’a, diğer hat 

ise kuzeyden devam edip Edirne Merkez’den Kapıkule hudut kapısı ile Bulgaristan’a 

bağlanmaktadır. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki tren bağlantısı İstanbul-Bükreş-İstanbul 

arasında her gün karşılıklı çalışan Bosfor Ekspresi ve İstanbul-Selanik-İstanbul arasında her gün 

karşılıklı çalışan tren seferi ile sağlanmaktadır, İstanbul-Sofya, İstanbul-Belgrad, İstanbul-

Budapeşte ve İstanbul-Kişinev bağlantısı ise Bosfor Ekspresine bağlanan vagonlarla 

sağlanmaktadır. 

 



26 

 

Mevcut demiryolu dışında Avrupa Hızlı Tren Projesi’nin güzergâhı, mevcut demiryolu ile 

neredeyse paralel bir şekilde ilerlemektedir. Bu proje bağlamında Havsa ilçesi ve Edirne Merkez 

İlçe’si olmak üzere 2 adet istasyon, Edirne İli sınırları içerisinde yer alacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.5.3 Edirne Demiryolu Haritası (TCDD) 

Halkalı-Kapıkule-Sofya-Kapıkule-Halkalı arasında işleyen Sofya Ekspresi 01.06.2018-

29.09.2018 tarihleri arasında Bükreş bağlantılı olarak işlemektedir.  

Edirne ilinde deniz yolu ile ulaşım ve taşımacılık imkanları mevcuttur. Mevcut durumda il 

genelinde deniz taşımacılığı kullanılmamakla beraber ilin güneyinde yer alan Enez ve Keşan 

İlçeleri’nin kıyıları boyunca yer yer balıkçı barınakları görülmektedir. Enez ilçesinde Liman 

Başkanlığı ve Uluslararası Enez Limanı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

1.5.3 Altyapı Durumu 

Su Şebekesi Durumu: 

Edirne ilinde su temini için gölet (%1), baraj (%73) ve yaklaşık 30 adet kuyudan (%26) ve 25 

adet yüzey suyundan çekilmiştir. 
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Şekil 1.5.4- Edirne ilinde Su Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (Çevre Durum Raporu 2019) 

 

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce hazırlanan 2019 yılı Çevre Durum Raporu’na göre 

Edirne ilinin tamamı içme suyu şebekesine sahiptir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre toplam 

belediye nüfusunun %98’ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilmektedir. 

Edirne İlinde toplam 3 adet içme ve kullanma suyu arıtma tesisi bulunmaktadır.  

Elektrik Altyapısının Durumu: 

Edirne İli enerji ihtiyacı enterkonnekte sistem üzerinden bağlı olan 7 adet TEİAŞ trafo 

merkezinde bulunan güç trafolarından karşılanmaktadır.  

TEİAŞ İletim hatlarında 154 kV gerilim seviyesinde iletilen enerji, toplam kapasitesi 775 MVA 

olan güç trafolarında 31,5 kV gerilim seviyesine dönüştürülerek dağıtım şirketine iletilmektedir.  

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından dağıtılan enerji, 31,5 kV /0,4 kV dağıtım trafoları 

üzerinden kullanıcılara ulaştırılmaktadır. 

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Edirne ilinde 1387 adet dağıtım trafosu, 7538 km uzunluğunda 

dağıtım şebekesi bulunmaktadır.  

Dağıtım şebekesi içerisinde 91631 adet direk ve 51184 adet armatür bulunmaktadır. Trakya 

Elektrik Dağıtım A.Ş. nin Edirne İlinde 250.337 müşterisi olup, dağıtılan yıllık enerji miktarı 

1,25 Milyon MWh'dır. 
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Elektrik Piyasası Kanunu’nda Dağıtım ve Perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması 

kapsamında, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel 

kişilikler altında yürütülmektedir.  

Bu ayrışma neticesinde, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), hem hukuki hem de 

operasyonel olarak perakende satış faaliyetlerini 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren Trakya 

Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye (TREPAŞ) devretmiştir. 

Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı altyapısı durumu: 

Tüik verilerine göre kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam 

belediye nüfusuna oranı (%) 2016-2018 yılları arasında %95 dan %98 çıkarılmıştır. 

 

Tablo 1.5.1 Edirne İlinde 2019 yılı İtibarıyla Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu 

(Çevre Durum Raporu 2019) 

Çöp toplama ve depolama durumu: 

Edirne İl ve İlçeleri genelinde belediye atıkları, yerleşim yerlerinde sokaklara konulan 

konteynerlerden ilçe belediye ya da ilçe belediyenin ihale ettiği özel firmalar tarafından 

toplanmaktadır. Toplanan atıklar ilçe belediyeleri tarafından atık transfer istasyonlarına 

gönderilmektedir.  

Edirne Katı Atık Yönetim Birliğine ait İlimiz, Merkez İlçe, Hıdırağa Köyü, Yukarıova Mevkii, 

1445 ve 1391 parsel no’lu alanda düzenli depolama tesisi yapılmış 2016 yılında faaliyete 

geçmiştir. Düzenli depolama tesisine ait 1 adet sızıntı suyu arıma tesisi bulunmaktadır. Orta 

Edirne Katı Atık Yönetim Birliğine ait Düzenli Depolama inşaatı tamamlanmış olup, faaliyete 

geçme konusunda iş ve işlemler devam etmektedir. 
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Şekil 1.5.5 Edirne ilinde 2019 yılı Atık Kompozisyonu (Çevre Durum Raporu 2019) 

 

1.6 Şehirleşme ve Yerleşim Yapısı 

1.6.1 Kentin Gelişim Tarihi ve Planlama Geçmişi 

İlk çağlarda Traklar tarafından kurulan Edirne, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından baştan 

sona yenilenmiştir. Bir dönem Bizans Devleti’nce ele geçirildikten sonra, 1361 yılında I. Murat 

tarafından fethedilerek, Osmanlı devleti’nin başkenti yapılmış ve 1453 yılında İstanbul’un 

fethine kadar bu statüsünü sürdürmüştür. 1959 yılında Edirne’nin Çardakaltı Mevkii’nde yapılan 

kazılar neticesinde, Cilâlıtaş ve Bakır-Tunç medeniyetiyle ilgili bir yerleşim sahasının ortaya 

çıkarılışı, Edirne ve yakın çevresinin en eski devirlerden beri iskân bölgesi olduğunu 

göstermektedir. Daha sonraki devirlerde Akalar, Persler, Galatlar, Roma ve Bizans gibi çeşitli 

imparatorlukların üzerinde kurulduğunu göstermektedir. (Edirne İl Çevre Düzeni Planı-2011) 

 

Arda (Arpessos) ile Tunca (Tonzos) Irmaklarının, Meriç (Hebros) ırmağıyla birleştiği yerde, 

verimli bir ovada kurulmuş olan Edirne’nin adı tarihi kaynaklarda ‘Orestia’ ya da ‘Orestias’ 

olarak geçer. Şehrin 5 km. kuzeybatısında bulunan Çardakaltı (Odrisia)’nda yapılan araştırmalar 

tarih geçmişinin M.Ö.4000-3000 yıllarına Geç Kalkolithik-İlk Tunç Çağına kadar indiğini 

göstermiştir. 

 

M.S.II. yüzyıl Edirne’nin en parlak devridir. 360.000 m2’lik alanı tipik bir Roma Ordugâhı 

(Castrum) biçiminde surla çevrilir. Bu surun her köşesindeki silindirik kulelerin arasına on ikişer 

daha ufak kule ve dokuz kadar kapı yapılır; ayrıca hendekle de çevrilir. Çeşitli onarımlar gören 

kale XIX. yüzyılın ortasına kadar ayakta kalabilmiştir.  M.S.279 yılında Edirne Diocletianus’un 

yönetim bölgelerine ayırdığı Tracia Eyaletinin altı ilinden biri olan Haemimontus’un başkenti 

olur. 
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Bizans devri boyunca Edirne Balkanlar’dan gelen tehlikelerin sürekli tehdidi altında kalır. Trakya 

M.S.IV yüzyılın ortalarından başlayarak Hunların ve Gotların akınlarına uğrar. M.S.V. yüzyıl 

boyunca da önce yine Hunların, sonra da Slavların ve Bulgarların akınlarından zarar görür. M.S. 

586 yılında Avarlar tarafından kuşatılan Edirne Bizanslıların, Bulgarların zorlu savaşlarına sahne 

olur. 

 

Şehrin Osmanlılar tarafından fethedilmesi I. Murat zamanında gerçekleşir. Lala Şahin Paşadan 

sonra Hacı İlbey’in ve Evrenos Bey’in kumandasındaki kuvvetlerin karşısında duramayacağını 

anlayan tekfur bir gece sarayı terk ederek Tunca üzerinden Enez (Ainos)’e kaçar. Böylece Edirne 

1361’de Osmanlıların eline geçer. Kaynaklarda şehrin adının önceleri Edrenos, Edrene daha 

sonra da Edirne olarak yazıldığı görülür. 

 

XVII. yüzyıl Edirne’nin gerileme devridir. 1745 yılında çıkan ve altmış mahalleyi harabeye 

çeviren yangınla 1752’de birçok yapının yıkılmasına neden olan deprem, çöküş günlerinin 

başlangıcıdır. (Edirne Belediyesi Stratejik Planı 2020-2024) 

 

Genelde organik bir izlendiği kentsel alanda 1970’lerden sonra oluşan gelişmeler özellikle 

sanayi, üniversite ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yer seçimi genelde E-5 karayolu 

üzerinde olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren Edirne kentsel dokusundaki gelişim hızlanmış; E-5 

karayolu üzerindeki gelişim ile birlikte mahalle sayısı, 19’dan 24’e yükselmiştir. Bu kesimlerde 

kentsel gelişim plansız olmuş, ticari aktiviteler ise ana aks üzerinde dağınık bir biçimde 

gereksinime göre konumlandırılmışlardır (Öztürk, 2006). Kaleiçi kentsel doku gelişimi ızgara 

şeklinde olup kentin tarihi çekirdeğini oluşturmaktadır. Geleneksel konut dokusu kent 

merkezinde yaygın olarak görülse de en yoğun olduğu kesim Kaleiçi’dir. Hemen her mahallede 

bir cami ve hamam bulunmaktadır. Merkezde genelde tek ve 2 katlı konutlar bulunurken merkezi 

çevreleyen kesimde ortalama kat sayısı 3 ve daha fazladır. Talat Paşa Bulvarı ile Balıkpazarı 

Caddesi boyunca imar yönetmeliğindeki cadde genişliklerine bağlı olarak çok katlı apartman 

blokları yer almaktadır. 

 

Yeniimaret, Yıldırım ve Yıldırım Beyazıt kesimlerinde ise özellikle bahçeler içinde tek ve 2 katlı, 

düşük yoğunluklu yerleşim dokuları yer almaktadır. Ayşe Kadın Camii kuzeyi ve Devlet 

Hastanesi’nin doğu kesiminde bulunan sırtlarda ve Talat Paşa Bulvarı yakınında yüksek 

yoğunluklu, çok katlı yapılar inşa edilmiştir. Kentsel doku değerlendirildiğinde ana aks ve 

sokakların genelde anıtsal kapılara yönlendirildiği görülmektedir. Kent merkezinde yer alan üç 

önemli camiye ışınsal olarak bağlanan akslar ve sokak dokusu kent kimliğinde dikkat çekicidir. 

Kentin ana giriş aksları da yerleşimin bu niteliğini desteklemektedir. 

 

Cumhuriyet döneminde de kent küçülme gösterirken, demiryolunun gelişiyle Karaağaç 

yerleşmesinde bir büyüme görülür. Ancak 1950’lerde, yeni demiryolunun gelmesiyle, (Meriç 

Nehri kuzeyinde) Karaağaç yerleşmesi de önemini yitirmiş ve Edirne durgunluğunu 1970’lere 

kadar sürdürmüştür. 

 

Edirne kentinin makroformunun büyümesine veya sınırlanmasına neden olan birçok etmen 

bulunmaktadır. 1970li yıllara kadar eski mahalleler etrafında kompakt bir yapıya sahip olan 

makroform bu tarihten sonra özellikle doğu kesiminde yapılan yatırımlar (sanayi alanları, 

üniversite vb.) sonucu lineer bir şekilde E-5 karayolu üzerinde doğuya doğru büyümüştür. 
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Kentsel dokudaki yoğunluk ise kent merkezinden uzaklaştıkça azalmaktadır. Özellikle akşam ve 

sabah saatlerinde kent merkezi ile yeni gelişim aksları arasında E-5 Karayolu dışında taşıyıcı bir 

trafik aksı olmadığı için yoğunluk yaşanmaktadır. Edirne Kenti’nin ulaşım akslarına ilişkin bir 

diğer önemli sorun ise karayollarının kentsel yerleşim alanlarının içinden geçirilmesidir. 

 

Kentin ticari merkezi tarihi merkez ve yakın çevresi şeklinde olup süreç içinde çevre yollar 

boyunca ilerlemiştir. Bunun yanı sıra Balıkpazarı Caddesi, Londra Asfaltı ve Mumcular Sokak 

boyunca da gelişim göstermiştir. Kent merkezinin en önemli aksları kentin kuzey-güney aksında 

yer alan Saraçlar ve Hükümet Caddesi ile bu aksı dik kesen ve en son gelişen aks olan Talat Paşa 

Bulvarı olup kentsel merkezi işlevler bu akslar boyunca yoğunlaşmıştır. Kent merkezi işlevsel 

olarak ayrışmamıştır.  Yönetim yapıları kamu yapıları, iş merkezleri, ticari ve sosyal yapılar bir 

arada aynı dokuda yer almaktadır. (Erdoğan ve Kuteri, 2010) 

 

İlde genel olarak yapılaşma şekli, eski yerleşim yerlerinde 1, 2 ve 3 ‘er katlı yapılardan 

oluşmaktadır. Kentin çeperinde özellikle kuzey doğusunda yeni yapılaşmalar görülmekle 

birlikte, genelde çok katlı ve site şeklinde yapılaşmalar gözlenmektedir. Bu tur site ve 

apartmanlar 8, 9 ve 10’ar katlı binalardan oluşmaktadır. 

 

Yüksek katlı binalar, yeni yapılaşmanın olduğu kentin dış çeperinde Özellikle kuzey doğu aksı 

yönünde mahallelerini oluşturan Şükrüpaşa Mahallesi, Kocasinan Mahallesi, Fatih Mahallesi ve 

1. Murat Mahallesinde yoğun bir şekilde yapılaşmıştır. 

1.6.2 Arazi Kullanımı 

İlimizin yüzölçümü 614.500 hektardır. Bu alanın 311.332 hektarı işlenen tarım arazisi, 105.407 

hektarı orman arazisi, 56.635 hektarı çayır- mera arazisi, 141.126 hektarı ise tarım dışı arazidir. 

Toplam tarım alanının 102.894 hektarında sulu tarım, 208.438 hektarında kuru tarım 

yapılmaktadır. Tarımsal arazimizin % 97’si tarla, % 2 si sebze ve % 1’i de meyve ve bağ 

arazisidir. (Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019) 

 

1.6.3 Yapı Stoku Bilgisi ve Haritalama 

TUİK verilerine göre 2002 yılından bugüne kadar il genelinde 13.324 adet bina yapılmıştır. Bu 

binalardan 1.978’si ikamet amaçlı olmayan, 11.346’ ü ise ikamet amaçlı binalardan oluşmaktadır. 

İkamet amaçlı binaların ise 3.815 adedi bir daireli, 5.710 adedi iki ve daha fazla daireli, 4.384 

adedi üç ve daha fazla dairelidir. 52 adedi de halka açık ikamet yeri olarak sınıflandırılmıştır.  

İkamet amaçlı olmayan 1978 adet bina ise 221 adedi otel vb. amaçlı, 245 adedi ofis ve işyeri, 

472 adedi toptan ve perakende ticaret binası, 36 adedi trafik ve iletişim binası, 355 adedi sanayi 

binası ve deposu, 225 adedi Kamu (Eğlence, eğitim, hastane ve bakım kuruluşları) binaları, 424 

adedi de ikamet amaçlı binalar dışındaki diğer binalar olarak sınıflandırılmıştır (Tablo 1.8).  
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          Tablo 1.6.1 Edirne İl Merkezindeki Yapı Kullanma ve Ruhsat Belgeleri (Edirne 

Belediyesi) 

 

1.6.4 Doğal-Kültürel Varlıklar ve Miras Alanları 

Edirne İli’nde tarihi ve kültürel eserler arasında Enez Antik Kenti, Lalapaşa İlçesi’nde M.Ö. 2000 

sonları ile M.Ö. 1000 başlarından kalma “dolmenler”, Sultan 1. Murat tarafından yaptırılan ilk 

saraydan sonra Sultan II. Murat döneminde, 1450 yılında Tunca’nın batısında, inşaatına 

başlanan, daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından tamamlatılan Edirne Sarayı, Mimar 

Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Cami, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Babusseade, 

Matbahi Amide ve Adalet Kasrı kalıntıları da kentte yer almaktadır. 

 

Bunların yanı sıra 1413–1414 yılları arasında yapılan Eski Camii, Mimar Sinan’ın eserlerinden 

Defterdar Camii, II. Beyazıt Camii ve Külliyesi, Muradiye Camii, Üç Şerefeli Camii, Yıldırım 

Camii, Sokullu Külliyesi, Sweti George Kilisesi, Yahudi Havrası Edirne Kent Merkezi’nde ve 

Fatih Cami (Enez Ayasofyası) Enez’de yer alan diğer önemli dini yapılardır. Osmanlı 

mimarlığının ilginç örneklerinden biri olan Rüstem Paşa Ekmekçioğlu Ahmed Paşa 

Kervansarayları da kentte yer alan diğer önemli yapılardır.  

 

YILLAR

Yapı Kullanma 

İzin Belgesine 

Göre Bina Sayısı

Yapı Kullanma 

İzin Belgesine 

Göre Daire Sayısı

Yapı Ruhsatına 

Göre Bina Sayısı

Yapı Ruhsatına 

Göre Daire Sayısı

2002 616 2078 489 1185

2003 313 1380 314 923

2004 368 1458 426 1542

2005 926 2298 781 2094

2006 641 2326 644 2422

2007 731 1820 675 2280

2008 648 3516 813 3458

2009 1140 3397 504 2421

2010 1117 4098 1476 8722

2011 889 4340 531 2498

2012 1179 6967 745 5901

2013 956 5528 619 4371

2014 708 4084 488 3085

2015 658 3534 633 2761

2016 634 3198 500 2594

2017 486 2913 586 4346

2018 452 2833 578 5283

2019 453 2926 261 2180

2020 409 2595 522 3645

TOPLAM 13324 61289 11585 61711

EDİRNE GENELİ 2002-2020 YILLARI ARASI

YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNE GÖRE BİNA SAYISI
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Edirne’nin köprüleri de büyük bir tarihi ve mimari zenginliği arz etmektedir. Meriç, Arda ve 

Tunca gibi akarsuların üzerinde yapılmış köprülerden, 1451 yılında yapılan Şahabettin Paşa 

(Saraçhane) Köprüsü on iki kemerli ve on bir ayaklıdır. 1452’de yaptırılan Fatih Köprüsü, 

1488’de Mimar Hayrettin’in yapıtı olan Beyazıt Köprüsü, 1560’da Mimar Sinan’ın eserleri 

arasında yer alan Saray (Kanuni) Köprüsü, 1608-1615 yılları arasında Sedefkar Mehmed Ağa’nın 

yaptığı Ekmekçizade Ahmed Paşa Köprüsü ve 1842-1847 yılları arasında Meriç’le Arda’nın 

birleştiği yerde tamamlanan Meriç Köprüsü (Yeni Köprü) Edirne’nin önemli köprüleridir. Diğer 

köprüler; Bonce Köprüsü, Saraçhane Köprüsü, Saray Köprüsü, Tunca Köprüsü ve Yalnız Göz 

Köprüsü’dür. Geçiş yolları üzerinde bulunan kente gelişme döneminde hem artan ekonomi ve 

ticaret yoğunluğunu karşılamak hem de cami ve imaretlere gelir sağlamak amacıyla birçok han, 

bedesten ve çarşı inşa edilmiştir. Bunlar Eski Cami’ye vakıf olarak yaptırılan bedesten, Ali Paşa 

Kapalı Çarşısı ve Selimiye Arastası’dır. Bunların yanında 1357 yılından günümüze değin 

sürdürülen Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri, dünyanın en eski güreş festivalidir. 

 

Yapılacak çalıştaylarda ilgili kurumlardan tesislerle ilgili afetsellik durumları ve kullanım 

durumları ile ilgili bilgi alınması planlanmaktadır. 

1.7 Afet Durumu 

1.7.1 İl’deki Hakim Tehlikeler ve Yaşanan Afetler 

Edirne ilimiz jeolojik durumu ve fiziki koşulları nedeniyle taşkın, sel, deprem, heyelan, göç 

hareketliliği, nükleer tehlike gibi afetler ve acil durumlar yönüyle afet riski yüksek bölgeler 

içerisinde yer almaktadır.  

Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Alan İlan edilmiş olan bölgelerin Sayısallaştırma Projesi 

kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucunda heyelan ve sel afetleri nedeni ile 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilimizde 12 adet afete maruz bölge (AMB) alanı kayıt altına 

alınmıştır.  
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Şekil 1.7.1 Edirne İlinde Bulunan AMB’ler Heyelan  (Edirne AFAD) 

Bu AMB alanlarının heyelan ve su taşkını afetlerinden meydana gelmektedir. Ancak ilimizde 

kaydedilmiş kaya düşmesi afetine rastlanmamıştır. İlimizde kaya düşmesi afeti 

yaşanmamasının en önemli sebeplerden biri de söz konusu %5 lik kısımda yerleşim yerlerinin 

olmamasıdır.  

İlimizdeki dere yataklarında aşırı yağışlar ile sınır komşumuz Bulgaristan da meydana gelen aşırı 

yağışlar sonucunda sahip olduğu barajlardaki doluluk oranının yükselmesine bağlı olarak su 

salımı yapması nedeniyle özellikle il merkezinde sel ve taşkın afetleri meydana gelmektedir. 

Ancak son yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tamamlanmış bay-pass kanalı veya dere 

ıslah projeleri ile ilimizdeki sel ve taşkın afetleri azalmaktadır.  
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Şekil 1.7.2 Edirne’de Sel (Şubat-2015) (Edirne AFAD) 

 

 

 

Tablo 1.7.1 İlimizde yaşanmış Sel ve Heyelan Afetleri (Edirne AFAD Arşiv) 

 

 

S. NO İLİ İLÇESİ KÖYÜ/BELDESİ MAHALLESİ
AFETİN 

TÜRÜ

RAPOR 

TARİHİ 

1 EDİRNE UZUNKÖPRÜ YENİKÖY CUMHURİYET HEY 7.06.1999 05.06.00 2000/941

2 EDİRNE MERKEZ HEY 7.03.1995 12.03.97 97/9416

3 EDİRNE UZUNKÖPRÜ YENİKÖY HEY 25.12.1991 08.03.94 94/5569

4 EDİRNE MERİÇ SAATAĞACI SB 26.01.69 6/11305

5 EDİRNE UZUNKÖPRÜ ASLIHAN SB 05.04.63 6/1626

6 EDİRNE MERKEZ HASANAĞA SB 17.07.62 6/748

7 EDİRNE MERİÇ SEREM SB 17.07.62 6/748

8 EDİRNE MERKEZ MERKEZ SB 17.07.62 6/748

9 EDİRNE MERKEZ MERKEZ SB 17.07.62 6/748

10 EDİRNE UZUNKÖPRÜ MERKEZ SB 17.07.62 6/748

11 EDİRNE UZUNKÖPRÜ ÇOBANPINAR SB 17.07.62 6/748

12 EDİRNE UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK SB 17.07.62 6/748

13 EDİRNE UZUNKÖPRÜ AKARCA SB 17.07.62 6/748

14 EDİRNE KEŞAN ERİKLİ HEY 11.09.2002 27.12.02 2002/5104

15 EDİRNE KEŞAN SAZLIDERE HEY 13.02.2007 13.04.07 2007/12005

16 EDİRNE İPSALA - BAYRAMBEY HEY 6.03.2013 22.05.13 2013/4806

17 EDİRNE MERKEZ BÜYÜK İSMAİLÇE AŞAĞI MAH. HEY 18.08.1980 08.06.1981 8/3067

AMB KARARI(2. MADDE)  
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1.7.2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Düzeni ve Koordinasyon 

İlimizde yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev 

alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayacak 

şekilde Edirne Afet Müdahale Planı (TAMP-Edirne) hazırlanmıştır. 

 

İlde meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlara müdahale hizmetleri, kamu hizmetlerinin 

düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için merkezde 

bakanlıklar, yerelde ise taşra teşkilatları ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla afet ve acil durumlarda 

kesintiye uğrayan hizmetlerin kısa sürede sürdürülebilirliğinin sağlanması, yerel düzey 

organizasyon ve koordinasyon gerektirdiğinden yerel düzey çalışma grupları oluşturulmuş ve her 

hizmet için ana çözüm ortağı kurumlar belirlenmiş ve faaliyetlerine devam etmektedirler. 

 

 
Şekil 1.7.3- Afet Müdahale Organizasyonu Şeması(TAMP-Edirne) 

 

Ana Çözüm Ortağı Kurumlar: 

NO KURUM İSMİ GÖREVİ 
GRUP 

SAYISI 

1 Edirne Belediyesi Yangın-Defin 2 

2 İl Jandarma Komutanlığı Tahliye 1 

3 İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Trafik 1 

4 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Muhtelif 8 

5 Defterdarlık Zarar tespit 1 

İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞI

GÜVENLİK VE 

TRAFİK 

HİZMET 

GRUBU

ULAŞTIRMA, 

DE

NAKLİYE 

HİZMET 

GRUBU

ENERJİ  

HİZMET 

GRUBU

OPERASYON

SERVİSİ

BİLGİ VE

PLANLAMA

SERVİSİ

LOJİSTİK 

VE 

BAKIM SERVİSİ

FİNANS 

VE İDARİ İŞLER

SERVİSİ

İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ

(VALİ)

AFAD

HİZMET 

GRUPLARI 

LOJİSTİĞİ 

HİZMET GRUBU

TEKNİK 

DESTEK VE 

İKMAL HİZMET 

GRUBU

AFAD

KAYNAK 

YÖNETİMİ 

HİZMET 

GRUBU

AFAD

AYNİ BAĞIŞ VE 

DEPO YÖNETİMİ 

VE DAĞITIM 

HİZMET GRUBU

AFAD

BİLGİ YÖNETİMİ, 

DEĞERLENDİRME 

VE İZLEME HİZMET 

GRUBU AFAD

SATIN ALMA VE 

KİRALAMA 

HİZMET 

GRUBU

AFAD

ZARAR TESPİT 

HİZMET 

GRUBU

AFAD

MUHASEBE, 

BÜTÇE VE MALİ 

RAPORLAMA 

HİZMET GRUBU

ULAŞIM ALT 

YAPIHİZMET 

GRUBU

ACİL DURUM

HİZMET GRUPLARI

ÖN İYİLEŞTİRME

HİZMET GRUPLARI

SAĞLIK 

BAKANLIĞI

SAĞLIK 

HİZMET 

GRUBU

İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞI

YANGIN 

HİZMET 

GRUBU

AFAD

ARAMA VE 

KURTARMA 

HİZMET 

GRUBU

İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞI

TAHLİYE VE 

YERLEŞTİRME 

PLANLAMA 

HİZMET GRUBU

HABERLEŞME 

HİZMET 

GRUBU

ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI

HASAR TESPİT 

HİZMET 

GRUBU

ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI

ALT YAPI 

HİZMET 

GRUBU

KIZILAY

BESLENME 

HİZMET 

GRUBU

ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI

ENKAZ 

KALDIRMA 

HİZMET 

GRUBU

GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK 

BAKALIĞI

GIDA, TARIM VE 

HAYVANCILIK 

HİZMET GRUBU

AFAD

BARINMA 

HİZMET 

GRUBU

İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞI

DEFİN HİZMET 

GRUBU

PSİKOSOSYAL 

DESTEK 

HİZMET 

GRUBU

İL AFET VE ACİL DURUM 

KOORDİNASYON KURULU 

BASIN SÖZCÜSÜ , HUKUK 

SORUMLUSU, İRTİBAT SORUMLUSU, 

GÜVENLİK SORUMLUSU

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ

AFAD

KBRN HİZMET 

GRUBU
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6 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hasar Tespit Enkaz-Altyapı 3 

7 Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda-Tarım-Hayvancılık 1 

8 Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz. İl Müd. Psikososyal Destek 1 

9 Ulaştırma Bakanlığı 1.Bölge Müd. Ulaşım Altyapı 1 

10 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Nakliye-Teknik Destek 2 

11 BTK İstanbul Bölge Müdürlüğü Haberleşme 1 

12 TREDAŞ İl İşletme Müdürlüğü Enerji 1 

13 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık 1 

14 Sosyal Yardımlaşma ve Day.Vakfı Ayni Bağış ve Depo Hiz. 1 

15 Türk Kızılayı Edirne Şubesi Beslenme 1 

TOPLAM 26 

Tablo 1.7.2 Ana Çözüm Ortağı Kurumlar (Tamp-Edirne) 

Müdahalede yürütülen hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan 26 çalışma grubu bulunmaktadır. 

TAMP-Edirne deprem, sel, heyelan, yangın, göç hareketleri gibi afet ve acil durumlara 

müdahalede görev alacak çalışma gruplarını planlamakta ve koordine etmektedir. 

1.7.3 Afet Risk Azaltma Çalışmaları - Yapısal Önlemler 

Deprem 

Jeolojik ve sismolojik veriler göz önüne alındığında yöreyi etkileyecek deprem zonunun, Kuzey 

Anadolu Fayının Kuzey kolu olduğu görülmektedir. Kuzey Anadolu Fay Hattının Edirne İlinin 

güneyinde (Enez ve Keşan ilçeleri sahil bölgeleri) bazı kesimlerine çok yakın geçmesi), 7 ve 

üzeri büyüklüğünde Marmara depreminin (Edirne-İstanbul) beklenmesi, 1999 yılından önce 

yapılan yapıların çokluğu ve bu yapıların büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığı tahmin 

edildiğinden ve zemin durumu da düşünüldüğünde Edirne ilinin özellikle Keşan ve Enez ilçeleri  

için ivedilikle kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması ve yapıların depreme dayanıklı 

hale getirilmesi gerekmektedir. 

Güncel sismik aktivitenin izlenmesine yönelik olarak AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca yurt 

genelinde 1.146 adet deprem istasyonundan 10 adedi ilimizde kurulmuştur ve 7/24 sismik 

aktivite izlenmektedir.  

Deprem hasarlarını önleme kapsamında olası deprem afetlerine karşı Belediyelerce, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünce Kentsel Dönüşüm planlamaları ve çalışmaları yapılmaktadır. Yeni 

Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına bağlı olarak Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünce yayınlanmış olan Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esası ve Rapor Formatına 

Dair Tebliğ esaslarına göre yapılaşmaya dönük projeler hazırlanmakta ve ilgili kurumlarca 

denetimleri yapılmaktadır.  
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Tablo 1.7.3 Edirne ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Depremler (AFAD Deprem Dairesi 

Başkanlığı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.7.4 Edirne Diri Fay Haritası (MTA) 

 

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Yamaç Kaymasına Yönelik Yapılanma 

İlimizde Merkez ilçesi, Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçelerinde toplamda 7 heyelan afeti 

yaşanmıştır. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Afet Risk 

Haritaları Hazırlanması Projesi (ARAS) Kapsamında ilimizde Kaya Düşmesi, Heyelan ve Çığ 

Duyarlılık Haritaları 2019 yılında hazırlanarak tamamlanmıştır. 
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1950 – 2018 yılları arasında tüm Türkiye’de yaşanmış çığ ve kaya düşmesi olaylarına 

bakıldığında Edirne’ de çığ ve kaya düşmesi olaylarının meydana gelmediği görülmektedir.  

 
Şekil 1.7.5 Edirne ili Heyelan Duyarlılık Haritası (Edirne AFAD) 

 

Drenaj ve Sel Kontrolü 

Bulgaristan topraklarında doğan ve yağış alanlarının % 98’si ülkemiz dışında kalan Meriç, Arda 

ve Tunca Nehirleri Edirne Merkezde birleşmektedir. BU nedenle özellikle il merkezi sık sık 

taşkın riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Üç nehrin yurdumuza girdiği Edirne’deki yıllık su 

potansiyelleri, Arda’da 1 085 hm3, Tunca’da 673 hm3 olup toplamda Meriç Nehrinin akımı 5 

842 hm3 ’tür. 

 

Meriç Nehrinin 492 km olan toplam uzunluğunun 305 km’ si Bulgaristan’da, 12 km’ si 

Türkiye’de bulunmakta ve 175 km ’si ise Türk-Yunan sınırını teşkil etmektedir. Arda Nehri’nin 

uzunluğu 203 km olup, sadece 300 m sağ sahili ülkemiz topraklarındadır. Tunca Nehri’nin 

toplam uzunluğu 283 km’ dir. Bunun ise 40 km’ si Türk topraklarında bulunmaktadır. 

 

D.S.İ 11. Bölge Müdürlüğü Edirne Bölgesi dâhilinde 2020 yılı sonuna kadar 187 toplamda 

Taşkın Koruma Tesisi inşa edilerek işletmeye açılmış ve bunun sonucunda 112 adet yerleşim 

biriminde toplam 19.803 ha alan taşkından korunmaktadır. 

 

Meriç nehri taşkınları nedeniyle kıyı boyunca yerleşim alanları ve tarım arazileri su altında kalma 

tehdidinde olduğundan 1955-1966 yılları arasında Kış Seddeleri inşa edilmiştir. Daha sonra 
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küçük cep ovaları ve Kış Seddeleri ile Meriç nehri arasında kalan ovaları da taşkından korumak 

için Yaz Seddeleri inşa edilmiştir. 

 

Kış ve Yaz Seddeleri olarak ikiye ayrılan seddelerin toplam uzunluğu Tunca Seddeleri dahil 

379,649 km ‘dir. Bu seddelerden yaz seddeleri taşkınlardan zarar gördükçe onarılmakta ve bir 

taraftan da yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız yıllık programlar dahilinde devam 

etmektedir. Mevcut olan Yaz seddeleri (Tunca seddeleri ile dahil olan alan) ile 14 358 ha, Kış 

seddeleri ile de 16 382 ha tarım alanı taşkınlardan korunmaktadır. Ayrıca Edirne’de meskûn 

mahalli korumak amacıyla 1950- 1960 yılları arasında DSİ tarafından seddeler inşaa edilmiştir. 

Meriç ve Tunca Nehirleri kenarındaki 41 190 m’ ik kışlık seddelerinin kapasitesi 4 000 m3 /s’ ye 

göre boyutlandırılmıştır. 2011 yılında tamamlanan yükseltme çalışmaları ile Edirne ilini koruyan 

seddelerin kapasiteleri 6 000 m³/s’ ye çıkartılmıştır. Edirne kış seddeleri arasındaki kalan sahalar 

(Tarihi Kırkpınar Alanının bulunduğu Sarayiçi mevkii, Balkan Şehitliği, Yalnızgöz ve 

Sarayiçindeki iki köprü, Edirne-Yunanistan uluslararası karayolu) 26.12.1958 gün ve 10093 

sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4373 sayılı kanunun 1’inci maddesince “Taşkın Sahası” 

olarak ilan edilmiştir. Bu alanlar debinin 1 400 m³/s’ yi geçmesi durumunda su altında 

kalmaktadır. (DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Taşkın Planı) 

  

 

 
 

Tablo 1.7.4 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Debi Değerleri (Edirne Taşkın Planı) 

 

3 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen taşkındaki pik debi 2149 m3/  olup bu değer son 31 yılın en 

büyük taşkını olup 100 yıl tekerrürlü taşkın büyüklüğündedir. 

  

Tunca Nehri taşkınlarında 9 ayrı noktada 1780 m sedde yargını meydana gelmiş ve 1360 ha tarım 

alanı sular altında kalmıştır. 

 

Meriç Nehri taşkınlarında 47 ayrı noktada 6270 m sedde yargını meydana gelmiş ve 12372 ha 

tarım alanı sular altında kalmıştır. 

 

Tunca Meriç Nehri taşkınlarında toplamda 56 ayrı noktada 8050 m sedde yargını meydana gelmiş 

ve 13 732 ha tarım alanı sular altında kalmıştır. (DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü Taşkın Raporu) 
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Şekil 1.7.6 Edirne Taşkın Sahası Haritası (DSİ 11. Bölge Müdürlüğü) 

 

2006/27 ve 2010/5 Sayılı Başbakanlık Genelgeleri hükümlerine göre kurumlara düşen görevler;  

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü 

• Derede Taşkın sebebiyle biriken rüsubatların temizlenmesi, bozulan seddelerin 

onarımlarının yapılması. 

• Taşkından korunma tesislerinin hızla projelendirilerek tamamlanması, 

• Debi ve kesit tahkikleri yapılarak uygunsuz kesitlerin tespitinin yapılması, 

• Taşkına sebep olan veya taşkın yataklarında temizlik ve müdahaleye engel olan 

taşınmazların tespit edilmesi. 

 

Edirne Belediyesi ve İlçe Belediyeleri: 

• Dere üzerine yapılacak her türlü sanat yapısı, içme suyu, kanalizasyon hatları ile ilgili 

2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre DSİ’den uygun görüş alınması, 

• Derelere hafriyat dökümüne izin verilmemesi, Dereye dökülen hafriyatların 

kaldırtılması/kaldırılması 

• İmarların taşkın sınırına göre düzenlenmesi, 
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• Dere yatakları yakınlarına verilecek imarlarda su basman kotuna uyulması, bodrum 

yapılmaması. 

• Kuru dere yataklarının yol olarak kullanılmaması ve yataklara yol altyapı malzemesi 

serilmemesi 

 

 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 

• Dere üzerine yapılacak köprü ve menfezlerle ilgili 2006/27 sayılı Başbakanlık 

Genelgesine göre DSİ’den uygun görüş alınması,  

• Yol kotunun, DSİ’den alınacak taşkın kotunun üzerine çıkarılması, 

• Yol hendeklerinden gelen suların mansap şartının sağlanması, 

• Bölgemizde bölünmüş yol çalışmalarında yol geçişlerinde su tahliyelerinin cazibe ile 

yapılmasını sağlayacak uygun kesitte sanat yapılarının yapılması. 

 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

• Dere yatakları yakınlarına verilecek imarlarda su basman kotuna uyulması, bodrum 

yapılmaması. 

• Dere yataklarına dökülecek hafriyat ve diğer atıklara izin verilmemesi. 

 

 Kadastro İl Müdürlüğü 

• Kadastro çalışmaları sırasında, dere yataklarında tabii akışa imkân verecek dere yatağı 

kesiti tescil dışı bırakılarak, derenin tabii akışına tahsis edilmesi.  

 

 

TREDAŞ 

• Dere kenarlarında bulunan mevcut Enerji Nakil Hattı direklerinin ve Trafoların, dere 

ıslah çalışmalarına engel olmayacak şekilde, çalışma sırasında enerjinin kesilmesi ve 

deplase edilmesi, 

• Yeni yapılacak enerji nakil hattı tesislerinde; hat güzergâhının dere yatağında yapılacak 

temizlik çalışmalarına engel olmayacak şekilde projelendirilmesi ve DSİ’ nin uygun 

görüşünün alınması, 

 

 

GAZDAŞ 

• Gazdaş tarafından dereye paralel ve dik geçiş şeklinde tesis edilen boru hatlarının 

idaremizce projelendirileren Taşkın koruma Tesisi kesiti içerisinde kalan kesimlerde 

deplase edilmesi, 

• Dere güzergâhı boyunca ve dereye kesişim yapacak yeni boru hatları için DSİ’den 

uygun görüş alınması, 
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Yangın: İlimizde yangınlara karşı 190 adet personeli ile 3 adet gözetleme kulesi, 11 adet arozöz 

(itfaiye), 9 adet ilk müdahale aracı, 15 pikap, 3 adet su ikmal aracı, 1 treyler, 2greyder, 2 dozer, 

2 kamyon, 6 traktör, 2 loder yangın için hazır beklemektedirler. 

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünde toplam 5 adet yangın gözetleme kulesi mevcuttur.  

 

Göç Hareketleri: İlimizin sınır kenti olması sebebi ile ilimiz sınırları dahilinde 2015 ve 2020 

yıllarında düzensiz göçmen hareketliliği yaşanmıştır. Bu konu hakkındaki tüm koordinasyon 

AFAD tarafından sürdürülmüştür. 

 

Diğer Afet Önlemleri 

1.7.4 Afet Risk Azaltma Çalışmaları - Yapısal Olmayan Önlemler  

İkaz Alarm Sistemleri 

Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi; hava taarruzları ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 

(KBRN) tehdit ve tehlikelerine karşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan alınacak olan ikaz ve 

alarm haberleri ile tehlike haber kaynağı olan kurumlardan alınacak afet ve acil durum tehlikesi 

haberlerinin İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine on-line olarak iletilerek tehdit altında 

kalabilecek bölgelerdeki halkın uyarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Proje ile mevcut sistemin günümüz teknolojisine uygun olarak modernize edilmesi, ayrıca siren 

ikazlarının sesli uyarılar, hücresel ve sosyal mesajlar ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Kurulu olan bilgisayarlar üzerinden çalışacak olan 

sistemin, sirenlerinin kurulumu için yer seçim çalışmaları tamamlanmıştır. 

Tatbikatlar 

Edirne İl Afet Müdahale Planın (TAMP-Edirne) ın, afet ve acil durumlara yönelik işbirliği ve 

koordinasyonu geliştirmek ve  hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini 

sağlamak amacıyla;  

• TAMP-Edirne Habersiz İntikal ve Toplanma Tatbikatı 

• TAMP-Edirne Masabaşı Uygulama Tatbikatı 

• TAMP-Edirne İl Düzeyi Saha Tatbikatı  

• TAMP-Edirne Bölgesel Tatbikatı 

• TAMP-Edirne Ulusal Tatbikatı 

• TAMP-Edirne Uluslararası Tatbikatı 

Konulu tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. AYDES sistemi üzerinden katılımcılara SMS 

gönderilmekte, çalışma grupları ve STK temsilcilerinin tatbikat alanına ulaşması ile birlikte 

hazırlanan Deprem senaryosuna göre tatbikatlar icra edilmektedir.  
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Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün koordinasyonunda; 

  “İl Düzeyi Saha Tatbikatları”  

✓ Valimizin başkanlığında 

✓ Edirne Belediye Başkanlığı,    

✓ İlçe Kaymakamları,  

✓ İl Jandarma Komutanı,  

✓ İl Emniyet Müdürü,  

✓ İl Sağlık Müdürlüğü 

✓  (İAADKK) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri,  

✓ 26 Çalışma Grubu Yöneticisi ve Destek Çözüm Ortakları, 

✓ İlçe birimleri (Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Jandarma, Zabıta)  

Sivil Toplum Kuruluşları’ nın katılımı ile tatbikatlar düzenlenmektedir. 

Afet Eğitimleri 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Bireyden başlayarak 

toplumun tüm kesimlerine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için başlatılan  

➢ “Afete Hazır Okul”,  

➢ “Afete Hazır Aile”,  

➢ “Afete Hazır İşyeri”,  

➢ “Afete Hazır Gençler” modüllerinden oluşan,  

Afete Hazır Türkiye Projesi başlatmıştır. 

 

➢  “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında toplamda 93.600 kişiye eğitim verilmiştir. 

Gerçekleştirilen bu eğitimler haricinde  

➢ “Acil Kurtarma ve İlkyardım Ekipleri Eğitimleri” 

➢ “KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimleri” 

İl Müdürlüğümüz Koordinasyonunda İlk Yardım Eğitim Merkezi işbirliği ile; 

➢ “Edirne Afet Gönüllüleri Eğitimleri” gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 1.7.5 Eğitim Alan Kişi Sayıları (Edirne AFAD) 

 

Lojistik Destek Birimleri, Geçici Barınma Durumu ve Acil Toplanma Alanları 

TAMP-Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İlimizde meydana gelebilecek afet ve acil 

durumların etki derecesine göre müdahale seviyelerindeki destek durumu ve destek iller 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

 

İL ADI 

1. GRUP DESTEK 

İLLER 

(BÖLGE İLLERİ VE 

KOMŞU İLLER) 

2. GRUP DESTEK 

İLLER 

ARAMA-

KURTARMA BİRLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

EDİRNE 

TEKİRDAĞ 

KIRKLARELİ 

İSTANBUL 

KOCAELİ 

YALOVA 

ÇANAKKALE 

BALIKESİR 

MANİSA 

BURSA 

İSTANBUL 

Tablo 1.7.6 Destek İl Grupları Tablosu(TAMP-Edirne) 

Yıl 
Okul 

Eğitmleri 

Afet Bilinci 

Eğitimleri 

Kurum 

Tatbikat 
Diğer 

Eğitimler 
Toplam 

2011 510    510 

2012 615    615 

2013 1329 1171   2500 

2014 4000 500   4500 

2015 1040 1682 1190  3912 

2016 6022 1775 955  8752 

2017 8500 1345 544  10389 

2018 8259 3076 450  11785 

2019 22923 5648 1438 174 30183 

2020 3127 386   3513 

TOPLAM 56.325 15.583 4.577 174 76.659 
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İlimizde 2014 yılında yapımı tamamlanan 96 konteynerlik, AFAD Bölgesel Lojistik deposu 

bulunmaktadır. Depoda, olası bir afet sonucu, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere çadır ve çadır içi (yatak, yastık-çarşaf, battaniye, mutfak seti vb.) malzemeler 

stoklanmaktadır. 

Ülkemizde 27 adet AFAD Lojistik deposu bulunmaktadır. İlimizde ayrıca 10 konteynerin yer 

aldığı Cep-Depo bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.7.7 Türkiye’deki lojistik bölgeler (AFAD) 

 

Geçici Barınma Merkezleri: Meydana gelmesi muhtemel afet sonrasında konutları oturulamaz 

hale gelen ya da konutlarına girmesinde sakınca bulunan afetzedelerin toplu olarak 

konaklamalarının ve iaşelerinin sağlanması için kurulan merkezlerdir. 

İlimizdeki geçici barınma alanları TAMP – Edirne’da (Edirne Afet Müdahale Planı) yer alan 

Barınma Çalışma Grubu tarafından planlanmaktadır. Geçici Barınma Merkezleri belirlenirken o 

yerin konumu, alt yapı, enerji imkânları, sosyo-ekonomik durumu ve genel asayiş durumu, kolluk 

kuvvetlerinin personel ve araç yeterliliği gibi hususlar dikkate alınmaktadır.  

İlimizde toplam 9 ilçemizde, 11 adet geçici barınma alanı belirlenmiştir. Olası bir afet anında, 

afetzedelerin geçici barınma merkezi olarak kullanabilecekleri, kamuya ait misafirhaneler ve 

yurtlar planlanmıştır. TAMP kapsamında tespit edilen geçici barınma alanlarına toplamda 11 

adettir. 

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 yönlendirilmelerin yapıldığı 

merkezlerdir. Ön tahliye alanları olarak da ifade edilir.  

İlimiz Merkez, ilçe ve mahallelerin yapılaşma özellikleri, nüfus yoğunluğu, ulaşım ve diğer kamu 

hizmetleri dikkate alınarak TAMP kapsamında, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve AFAD İl 
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Müdürlüğümüzce kurulan komisyonca tespit edilmiştir. Başkanlığımızca belirlenen standartlara 

uygun olarak kişi başı 2.5 m² den az olmayacak şekilde planlanmıştır. İlimiz genelinde toplamda 

53 adet Afet Toplanma Alanı bulunmaktadır 

 

Zorunlu Deprem Sigortası Oranı 

Türkiye genelinde DASK sigorta oranı %56,70 Ege Bölgesi’nin oranı %68 olup, Edirne ilinde 

bu oran %60,50’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.7.8 - Edirne İli Sigortalılık Oranı(DASK) 
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İL AFET RİSK AZALTMA PLANI 

MODÜL 2 
 

TEHLİKE VE RİSK 

DEĞERLENDİRMESİ 
 

MODÜL 
2

TAŞKIN

DEPREM HEYELAN

DÜZENSİZ 
GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ
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2 MODÜL 2: TEHLİKE BELİRLEME, RİSK DEĞERLENDİRME VE OLASI 

 ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 

İRAP Hazırlama Kılavuzunda belirtilen hususlar dikkate alınarak Modül 2 kapsamında 

Edirne ilinde öncelikli olarak belirlenen tehlikelerin mekânsal risk analizlerinin yapılması, bu 

analiz sonuçlarına göre İRAP hazırlığı kapsamında çalıştay’larda ilgili tehlikelerin bölge, il ve 

ilçe düzeyinde anlaşılması ve olası risklerin azaltılmasına yönelik eylemlerin geliştirilmesinde 

kullanılması kritik önemdedir. İRAP Hazırlama kılavuzunun Edirne ilinde yürütülen ilk 

çalıştayda ildeki uzman katılımcılarla, ilde etkili olan her tehlike başlığı ile ilgili, olmuş ve olması 

muhtemel olaylar üzerinden mekânsal olarak ilin hangi bölgelerinin hangi tehlikelere ne düzeyde 

maruz kaldığı ve bunların afetlere dönüşmesini önlemek adına ne tür yapısal/yapısal olmayan 

önlemlerin alınabileceği ortak akılla ortaya konulmuştur. 

 

 

 Şekil 2.0.1 Modül 2 İçerik Şeması 

Modül-2 kapsamında Edirne özelinde mevcut yerleşim alanlarının, altyapı sistemleri ve 

dolayısıyla bina stokunun ilgili tehlikeler karşısındaki zarar görebilirlikleri dikkate alınmış, farklı 

tehlikelere bağlı risk durumları ile ilgili analizler de yapılmıştır. 

Bu bölümde; temel olarak ilin maruz kaldığı tehlike ve riskler ortaya konulmuştur.  

Aşağıdaki bölümlerde; ilin maruz kaldığı deprem, taşkın, düzensiz göç hareketliliği tehlikeleri 

olmak üzere ilgili her tehlike, bu kapsamda analiz edilmiş ve İRAP’a katkı sağlayacak temel 

başlıklar ele alınmıştır. 
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2.1 Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

2.1.1 Fay Sistemi; Geçmiş Depremler ve Etkileri 

Türkiye sismolojik olarak aktif bir kuşak olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Mc. 

Kenzi ve Devey tarafından önerilen plaka tektoniği modellerine göre Anadolu yarımadası üç mikro 

plakadan oluşmaktadır. Anadolu, Karadeniz ve Ege plakaları olarak tanımlanan bu mikro plakalar 

üç makro plaka tarafından (Avrasya, Afrika ve Arap plakaları) çevrelenmektedir. 

 

Anadolu levhası güney batısındaki Afrika Levhası ve Güney doğusundaki Arabistan Levhası ile 

sürekli sürtünme halinde olduğundan levha sınırlarında sismik enerji birikimi oluşmaktadır. Bu 

enerji belli bir doyum noktasına geldiğinde fay hattı dediğimiz yerlerden kırılmalar neticesinde 

yeryüzüne çıkmakta ve deprem dediğimiz doğa olayını oluşturmaktadır. Ülkemizin deprem tehlike 

durumunu; Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ve batıda Ege 

Bölgesindeki Hors-Grabenlerden oluşan kırıklı yapı olarak özetleyebiliriz. 

 

İlimizin deprem tehlikesi irdelendiğinde; Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) önem arz etmektedir. 

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ); Doğuda Karlıova’dan başlayan ve batıda Saros Körfezi’ne kadar 

uzanan çok belirgin, sismik olarak “aktif” ve önemli bir tektonik yapıdır. Yaklaşık 1200 km. 

uzunluğunda ve 100 m.-10 km. arasında değişen bir genişliğe sahiptir. Edirne İlinin depremselliği 

denilince ilk akla gelen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ve dolayısıyla depremdir. Kuzey Anadolu 

Fay Zonu (KAFZ); Doğuda Karlıova’dan başlayan ve batıda Saros Körfezi’ne kadar uzanan önemli 

bir tektonik yapıdır.  

 

Kuzey Anadolu Fay hattının uzantısı olan Saros ve Ganos Segmentleri ile Saros Grabenidir. Bölgede 

son zamanlarda oluşan en büyük hareket 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeadanın yaklaşık 35 km 

batısında 6,5 büyüklüğünde, 7 şiddetinde olmuştur.    

 

 

Tablo 2.1.1 Edirne ili Depremselliği (AFAD-RED) 
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Edirne ili açısından depremin tetikleyebileceği afetlerden birisi kütle hareketidir. Deprem afeti 

esnasında mevcut yaşamı ekilebilecek muhtemel kütle hareketleri can ve mal kayıplarına bazı 

kesimlerde ulaşımı engelleyerek afette müdahale süresinin artmasına neden olabilir. 

   

Edirne ili açısından depremin tetikleyebileceği afetlerden birisi sıvılaşmadır. Sıvılaşma, deprem 

sırasında zemin hasarlarına neden olan en önemli faktörlerden biridir. Zeminin adeta bir sıvı gibi 

davrandığı olaydır. Zeminde farklı türlerde deformasyonlara neden olan sıvılaşma, yerleşim 

alanlarında meydana gelmesi halinde, yapıları olumsuz yönde etkileyerek önemli derecede 

hasara yol açabilmektedir. Sıvılaşma, zeminin mukavemeti ve sertliğinin deprem titreşimleri ya 

da diğer hızlı yüklenme ile azaldığı durumda oluşan bir olgudur. Sıvılaşma ve onunla ilişkili 

olgular çeşitli tarihlerde tüm dünyada meydana gelmiş depremlerde ortaya çıkan çok büyük 

hasarın nedeni olmaktadır(https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313430). Sıvılaşma 

binalarda hasar meydana getirerek bina çevresinde can ve mal kayıpları ve ulaşım sıkıntısına yol 

açabilir.  

Edirne ilimizde Ülkemizin diğer illeri gibi 1999 yılı ve öncesinde yapılmış yapılar deprem afeti 

sonucunda hasar görerek can ve mal kayıplarına neden olabilir. 

Edirne ilinin yapı stoku ve bina envanteri göz önüne alındığında, Ülkemizin diğer illeri gibi, 1999 

yılı ve öncesinde yapılmış yapıların çokluğu dikkat çekmektedir.  

 

2.1.2 Deprem Tehlike ve Risk Analizi   

Depremin tehlike ve risk durumunu ayrı ayrı irdelemek gerekir. Deprem tehlike analizi için 

bilmemiz gereken en önemli bilgi, (Örneğin 7.4 büyüklüğünde deprem) depremin büyüklüğüdür. 

Depremin büyüklüğü bize depremin tehlike boyutunu gösterecektir. Depremin büyüklüğü fayın 

kırılma boyu (uzunluğu) ve dolayısı ile depremin süresi ile doğru orantılıdır. 

Ülkemizin deprem tehlikesi irdelendiğinde; Ülkemiz 3. jeolojik zamanda oluşmaya başlamış, 4. 

jeolojik zamanda da oluşumunu devam ettiren genç levha olan Anadolu Levhası üzerinde 

konumlanmıştır. Genç levhalarda oluşan tektonizma hareketleri ile sürekli tektonik depremler 

oluşmaktadır.  

Anadolu levhası güney batısındaki Afrika Levhası ve Güney doğusundaki Arabistan Levhası ile 

sürekli sürtünme halinde olduğundan levha sınırlarında sismik enerji birikimi oluşmaktadır. Bu 

enerji belli bir doyum noktasına geldiğinde fay hattı dediğimiz yerlerden kırılmalar neticesinde 

yeryüzüne çıkmakta ve deprem dediğimiz doğa olayını oluşturmaktadır. Ülkemizin deprem 

tehlike durumunu; Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ve 

batıda Ege Bölgesindeki Hors-Grabenlerden oluşan kırıklı yapı olarak özetleyebiliriz.  

İlimizin deprem tehlikesi irdelendiğinde; Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) önem arz 

etmektedir. KAFZ ile ilgili bilgiler Modül-2 nin 2.1.1 kısmında detaylı olarak verilmiştir.  

Deprem risk analizi; deprem açısından tehlikeli olan bölgelerde yerleşimin olması ve burada 

can ve mal kaybı riskinin oluşması durumunun analiz edilmesidir. Bunun için öncelikle depremin 

zarar verebilme potansiyeli irdelenmelidir. Depremin zarar verebilirliği 3 kriterle belirlenir. 

Bunlardan birinci derecede önemli kriter zemin durumu yani VS30 (Yüzeyden aşağıya 

doğru 30 metrenin ortalama S dalga hızı.) değerlerinin bilinmesidir. VS30 değeri, 1500m/sn 

den büyük ise o zemin A sınıfı zemin olarak (Daha çok sert kaya veya sağlam kaya ifadeleri 
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kullanılır.) adlandırılır. VS30 değeri, 760m/sn ve 1500m/sn arasında ise o zemin B sınıfı zemin 

olarak (Daha çok orta sertlikte kaya ifadeleri kullanılır.) adlandırılır. VS30 değeri, 360m/sn ve 

760m/sn arasında ise o zemin C sınıfı zemin olarak (Daha çok zayıf kaya ifadeleri kullanılır.) 

adlandırılır. VS30 değeri, 180m/sn ve 360m/sn arasında ise o zemin D sınıfı zemin olarak (Daha 

çok alüvyon zemin veye gevşek zemin ifadeleri kullanılır.) adlandırılır İkinci derecede önemli 

kriter ise bina envanteri ve yapı stok durumudur. Yapıların yapılış tarihlerinin ve yapılış 

türlerinin bilinmesi yani kısacası yapıların deprem dayanımlarının bilinmesi ikinci derecede 

önem arz etmektedir. Üçüncü derecede önemli ve son kriter yerleşim yerlerinin faylara olan 

kuş uçuşu uzaklığıdır. Bunun için de diri fay haritasının oluşturulması ve irdelenmesi 

gerekmektedir. (18 Mart 2018 Bina Deprem Yönetmeliği) 

 
Şekil 2.1.1 Türkiye Deprem Tehlike Haritası (AFAD) 

Deprem tehlike ve risk analizinin tamamlanabilmesi için; deprem tehlike analizi ve bu 3 

kriteri beraber değerlendirmemiz gerekmektedir. A sınıfı zeminlerde (fay hattının tam 

üzerinde olmama koşulu ile) ikinci ve üçüncü kritere bakılmaksızın deprem riski oluşmadığı 

söylenebilir.  A sınıfı zeminlerde deprem; yağmur, kar vb. olaylar gibi bir doğa olayı sayılmalı ve 

bir afet olarak değerlendirilmemelidir. B sınıfı zeminlerde ise yine (fay hattının tam üzerinde 

olmama koşulu ile) oturulan yapının depreme dayanıklı olması şartı ile üçüncü kritere 

bakılmaksızın deprem riski oluşmadığı söylenebilir. C sınıfı zeminlerde ise oturulan yapının 

depreme dayanıklı olması ve depremin meydana geldiği fay hattından yeterince uzakta olması 

deprem riski açısından önemlidir.  

 

2.1.3 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

Risk analiz çalışmalarında AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından AFAD-RED programı 

kullanılarak üretilmiş Edirne ilini etkileyebilecek Mw: 7.0 büyüklüğündeki deprem ile 

oluşturulan senaryo kullanılmıştır.  
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Şekil 2.1.2 AFAD RED Deprem Senaryosu (AFAD) 

                

Şekil 2.1.3 Tahmini Sismik Şiddet ve Tahmini PGA(gal) Haritaları (AFAD) 
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1 Enez 12104 1947 1562 1073 75 

2 Keşan 29789 4388 3560 2864 311 

3 Uzunköprü 1049 81 33 9 0 

4 İpsala 11842 1340 755 294 4 

TOPLAM 54784 7756 5910 4240 390 

 

Tablo 2.1.2- AFAD RED İlçe Bazlı Tahminler 

 

15 Nisan 2021 tarihinde saat 18:20 da episantır noktası 40.5433K-26.644D (yaklaşık olarak 

Edirne İli Keşan ilçesi Mecidiye Köyü ile Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Güneyli Köyü arası), 

odak derinliği 12km 7.0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem tüm ilçelerde hissedilmekle 

beraber Enez ve Keşan ilçeleri başta olmak üzere ağır hasarlara ve can kayıplarına yol açmıştır. 

Zayıf zemin koşulları ve eski yapılar depremin hasarının yüksek olmasına neden olmuştur. 

Meydana gelen deprem neticesinde ağır hasarlı binaların olduğu ve bu binalarda mahsur kalan 

vatandaşların olduğu, İl genelinde haberleşme bağlantılarında aksama ve kesilmelerin olduğu, 

Karayolları, tren yolu ve mahalle yollarında oluşan hasarlardan dolayı ulaşımda sıkıntılar 

oluştuğu, özellikle Keşan ilçesinde halkın birçoğunun evlerinin hasar görmesinden dolayı 

barınma ihtiyacı olanların ısınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının geçici barınma 

merkezlerinden karşılandığı, Bazı eğitim kurumları hasar gördüğünden eğitim ve öğretimde 

aksamalar yaşandığı, Elektrik iletim hatlarındaki tahribat nedeniyle bazı köylerde elektrik 

sıkıntısının baş gösterdiği öngörülmektedir. 

İlimizin bazı ilçelerinin KAF hattına yakın olması, zemin koşulları, 1999 yılı ve öncesinde 

yapılmış yapıların olması gibi nedenler deprem afeti neticesinde can ve mal kayıplarına neden 

olabilir. Son yıllarda İlimizde ve Ülkemizin diğer illerinde güncel deprem yönetmeliklerine göre 

depreme dayanıklı binalar yapılmaya başlanmıştır. Deprem afeti ve tetikleyebileceği ikincil 

afetler ile ilgili mühendislik önlemleri alınmadan yapılaşmaya gidilmemelidir. Ruhsat veren 

kurumlarca ilgili kurumlar tarafından yapılan Jeolojik-Jeoteknik etütlerinde belirtilen önlemli 

alan ve uyarılara titizlikle uyması gerekmektedir. 

 

2.2 Heyelan Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

İlimizin zemin yapısı ile ilgili bilgiler Modül-2 nin 2.1.1 kısmında detaylı olarak verilmiştir. 

İlimizde heyelan alanları geniş yer kaplamamaktadır. Ayrıca ilimizde kaydedilmiş kaya düşmesi 

afetine rastlanmamıştır. Eğimi yüksek yerlerdeki kayaçların basınç halinde veya deprem etkisi 

ile hareket edebileceği düşünülebilir. Mevcut durumda kayalık alanlarda yerleşim olmadığından 
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basınç etkisinden bahsetmemiz mümkün değil fakat deprem etkisi ile blok kayalar şeklinde değil 

de irili ufaklı kayalar şeklinde kayaçların hareket edebileceği ve bu hali ile de heyelan olarak 

nitelendirilebileceği düşünülmektedir. İlimizin meteorolojik durumu düşünüldüğünde ve ilimizin 

en yüksek yerinin 1000 metrenin altında olması nedeniyle ilimizde çığ afeti oluşması mümkün 

görülmemektedir. 

Sonuç olarak yukarıdaki sayılan nedenleri de göz önünde bulundurarak ilimizin mevcut 

kütle hareketleri düşünüldüğünde aşağıdaki alt başlıklarda kütle hareketi olarak sadece heyelan 

olayı detaylandırılacaktır. 

 

2.2.1 Geçmiş Heyelanlar ve Etkileri 

Edirne İlimizde sık olmasa da heyelanlar meydana gelmektedir. Bu heyelanlar ağırlıklı olarak 

Keşan İlçesi, Uzunköprü İlçesi, İpsala İlçesi ve yakın civarlarında oluşmaktadır. Üst başlık 

altında anlatılan (jeolojik-jeoteknik etüd raporlarının değerlendirilmesi ile ulaşılan zemin 

bilgileri) zemin durumu da düşünüldüğünde ilimiz heyelan oluşumu açısından oldukça 

elverişlidir. İlimizde 7 adet afete maruz bölge (AMB) alanı vardır. Bu AMB alanlarının tamamı 

heyelan afetinden meydana gelmektedir.  

Son yıllarda İlimizde ve Ülkemizin diğer illerinde güncel deprem yönetmelikleri ile depreme 

dayanıklı binalar yapılmaya başlandı. Ancak depremin tetikleyebileceği en önemli ikincil afet 

olan heyelan ile ilgili önlemler alınmadan yapılaşmaya gidildiği ve gidilmeye de devam edildiği 

görülmektedir. 

İlimizin zemin yapısı ile ilgili bilgiler Modül-2 nin 2.1.1 kısmında detaylı olarak verilmiştir. 

Zemin durumu da düşünüldüğünde ilimiz heyelan oluşumu için oldukça elverişlidir. 7 adet afete 

maruz bölge (AMB) alanları da dahil olmak üzere ilimizdeki yaşanmış heyelan olayları Tablo 

2.3’te sıralanmıştır. (Edirne AFAD Arşiv) 
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Şekil 2.2.1 Edirne-İpsala Bayrambey Mahallesinde meydana gelen heyelan (Edirne AFAD) 

SIRA 

NO 
İLÇE/BELDE MAHALLE/KÖY 

RAPOR 

TARİHİ 

AFET 

TÜRÜ 

AFET 

TARİHİ 

A.M.B. 

KARARI 

1 UZUNKÖPRÜ YENİKÖY 07.06.1999  HEYELAN 05.06.200 2000/941  

2 MERKEZ  07.03.1995  HEYELAN 12.03.1997 97/9416  

3 UZUNKÖPRÜ YENİKÖY  25.12.1991 HEYELAN 08.03.1994 94/5569 

4 KEŞAN ERİKLİ 11.09.2002  HEYELAN 27.12.2002 2002/5104 

5 KEŞAN  SAZLIDERE 13.02.2007  HEYELAN 13.04.2007 2007/12005 

6 İPSALA BAYRAMBEY 06.03.2013  HEYELAN 22.05.2013 2013/4806  

7 MERKEZ BÜYÜKİSMAİLÇE 18.08.1980  HEYELAN 08.06.1981 8/3067  

 

Tablo 2.2.1- Geçmiş Heyelan Afetleri (Edirne AFAD Arşiv) 
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2.2.2 Heyelan Tehlike ve Risk Analizi 

Öncelikle heyelan tehlike ve risk değerlendirmesi yapılmadan önce heyelan afetinin meydana 

gelmesi için hangi parametreler daha çok etkilidir ve İlimiz için hangi parametrelere ihtiyaç 

duyulmaktadır sorularının cevaplandırılması gerekmektedir. Heyelan afetinin meydana gelmesi 

için eğim olmalı, kayma dairesi veya kayma düzlemi (jeolojik birim: Örneğin kil veya kiltaşı.) 

olmalı ve tetikleyici “Deprem, Basınç (Binaların bindirdiği aşırı yük), topuk bölgesinden 

malzeme alınması ve aşırı yağış vb. durumlar” etkenlerin gerçekleşmesi gerekmektedir.  

İlimizde heyelanlar daha çok yüzeye yakın kayma dairelerinin üzerindeki jeolojik birimin basınç 

ve yağışın etkisi ile tetiklenmesi sonucu oluşmaktadır. Ayrıca 7 ve üzeri büyüklüğünde beklenen 

Marmara Depreminin de derin kayma dairelerini tetikleyebileceği düşüncesi büyük bir afet 

korkusunun oluşmasına neden olmaktadır. Karadeniz iklimine yakın ilçelerimizde ise aşırı 

yağışında heyelanı tetiklediği gözlemlenmiştir. İlimizde (zemin özelliklerinden dolayı) yapılan 

saha incelemelerinde 6-7 derecelik bir eğimde bile heyelan afetinin gerçekleşebildiği 

görülmüştür. 

Heyelan nedeniyle afete maruz bölge olarak belirlenmiş 7 alan arazi çalışmalarında incelenerek 

ve diğer riski alanların incelemesi yapılarak tehlike ve risk analizinin saha çalışması 

tamamlanmıştır. Tehlike ve risk analizinin sonucu olarak heyelan duyarlılık haritası (Harita 2.3.) 

hazırlanmıştır. 

 

 

Şekil 2.2.2 Heyelan Duyarlılık Haritası (Edirne AFAD) 
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2.2.3 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

Son yıllarda İlimizde ve Ülkemizin diğer illerinde güncel deprem yönetmeliklerine göre depreme 

dayanıklı binalar yapılmaya başlanmıştır.  

Ancak depremin tetikleyebileceği en önemli ikincil afet olan heyelan ile ilgili önlemler 

alınmadan yapılaşmaya gidilmemesi gerekmektedir. Belediyelerin kontrolünde olan ve önlemleri 

imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında belirtilen (Önlemli Alan Ö.A) belediyeler 

tarafından dikkate alınması ve iyileştirme çalışmaları yapılmadan ruhsat düzenlenmemesi 

gerekmektedir. 

Son yıllarda imarlı sahalarda çok fazla heyelan afeti olduğu görülmektedir. Bazı belediyeler 

önlemlerin alınmasında yavaş hareket etmektedirler. Dolayısı ile yaşanan heyelan olayları ile bu 

önlemlerin yeterli olmadığını göstermektedir.  

Yaşanması muhtemel 1. Senaryoda; Saros Körfezi- Keşan Erikli kıyı kesimlerinde KAF 

üzerindeki olası büyük bir depremde eğimli alanlardaki alüvyal zeminlerdeki şev stabilite 

sorunları yaşanması öngörülmektedir.  

Yaşanması muhtemel en kötü senaryoda ise; 15 Nisan 2021 tarihinde saat 18:20 da episantır 

noktası 40.5433K-26.644D (yaklaşık olarak Edirne İli Keşan ilçesi Mecidiye Köyü ile Çanakkale 

İli Gelibolu İlçesi Güneyli Köyü arası), odak derinliği 12km 7.0 büyüklüğünde bir deprem 

olmuştur. Bu Depremden sonra eğimli alanlarda Şev stabilitesi bozulmuş Zemin sıvılaşması 

yaşanmış heyelanlar yaşanmıştır. Buna bağlı olarak Enez ve Keşan ilçelerinde Heyelan kaynaklı 

hasarlar meydana gelmiştir. Kayan kütlelerin evlere zarar vermesi sonucunda yaralanmalar ve 

can kayıpları görülmüştür. Ayrıca bölge genelinde gerçekleşen heyelanlar nedeniyle 

haberleşmede aksamalar meydana gelmiştir. 

 

2.3 Taşkın/Sel/Su Baskını Tehlikesi ve Risk Değerlendirmesi 

2.3.1 Geçmiş Taşkın/Sel/Su Baskınları ve Etki Alanları 

Meriç Nehri; Bulgaristan’dan doğan Meriç Nehrinin toplam uzunluğu 492 km olup, 305 km’si 

Bulgaristan’da 187 km’si ise Türk-Yunan sınırını teşkil etmektedir. Meriç Nehri’nin Yurdumuza 

girdiği noktadaki su potansiyeli 3 486 hm3/yıl’dır.  

Tunca Nehri; Bulgaristan’ın Kocabalkan Dağlarından doğan Tunca Nehrinin toplam uzunluğu 

280 km olup, 40 km’si Türk topraklarında bulunmaktadır. Tunca Nehri’nin Yurdumuza girdiği 

noktadaki su potansiyeli 650 hm3/yıl’dır. 

Arda Nehri; Bulgaristan’ın Rodop Dağlarından doğan Arda Nehrinin toplam uzunluğu 203 km 

olup, 178 km’si Bulgaristan’da, 30 km’si Yunanistan’da ve 800 m’si (sadece sağ sahil) Türk 

topraklarındadır. Arda Nehri’nin Yurdumuza girdiği noktadaki su potansiyeli 908 hm3/yıl’dır.  

Kızıl Nehir; Bulgaristan’ın Rodop Dağlarından doğan Kızıl Nehrin toplam uzunluğu 89 km 

olup, 57 km’si Bulgaristan’da,  33 km’si Yunanistan topraklarındadır. Kızıl Nehrin Meriç 

Nehrine Uzunköprü Eskiköy yakınlarında birleştiği noktadaki su potansiyeli 580 hm3/yıl’dır.  
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Ergene Nehri; Yıldız Dağlarından doğan Ergene Nehrinin toplam uzunluğu 283 km olup, 

tamamı Türk topraklarında bulunmaktadır. Edirne’nin 109 km altından Meriç Nehrine 

birleşmektedir. Ergene Nehrinin su potansiyeli 1 657 hm3/yıl’dır. 

Meriç Nehrinin Arda ve Tunca Nehirleri ile Edirne Merkezde birleştikten sonra yıllık su 

potansiyeli 5 milyar 44 milyon m3, Kızıl Nehir ve Ergene Nehrini alarak Saroz Körfezinden 

Ege Denizine döküldüğü yerdeki yıllık su potansiyeli 7 milyar 281 milyon m3 olmaktadır. 

 

 

  Edirne İlindeki akarsular ve akarsuların hidrolojik bilgileri aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.1 Edirne İli Akarsu Bilgileri (DSİ 11. Bölge Müdürlüğü) 

 

Meriç, Arda ve Tunca Nehirleri havzalarında oluşan yağışlar ve Arda Havzasındaki mevcut 

barajlardan su bırakılması neticesinde; 

1-10 Şubat 2015 tarihleri arasında Edirne İlinde 2149 m3/s pik debili taşkınlar meydana gelmiştir. 

Taşkınlar nedeniyle Edirne Merkezde Meriç ve Tunca Nehirleri «Taşkın Sahasında» yer alan 

tarihi köprüler ile Karaağaç Mahallesi yolu su altında kalmıştır. Tunca Nehri kenarında yer alan 

Değirmenyeni ve Avarız Köylerindeki bazı evlere su girmiştir. Tunca ve Meriç Nehrindeki yaz 

seddelerinin 56 ayrı noktada toplam 8050 m uzunluğunda yargınlar oluşmuş ve Tunca-Meriç 

Ovalarında toplam 13 732 ha tarım alanı sular altında kalmıştır.  
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Edirne Merkezde Meriç-Arda ve Tunca Nehri kaynaklı taşkınlar aşağıda grafikte verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2.3.1- Yıllara Göre Meydana Gelen Taşkın Debileri (DSİ 11. Bölge Müdürlüğü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.2 Edirne ilinde 1-10 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen taşkın 
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Şekil 2.3.3 Edirne ilinde 1-10 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen taşkın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.4 Edirne ilinde 1-10 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen taşkın 
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Şekil 2.3.5 Edirne ilinde 1-10 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen taşkın 

 

2.3.2 Taşkın/Sel Su Baskını Tehlike ve Risk Analizi 

Akarsu taşkın tehlikesi çalışmaları, havza sınırları içinde etkili olan yağış istatistikleri, tekerrür 

periyodları, barajlar, akarsu ve kollarını dikkate alan akarsu dağılım ağı, topoğrafya, toprak 

yapısı, akış yönü, debiler, kapasiteler, arazi kullanımları vb. gibi parametreler dikkate alınarak 

hazırlanmaktadır.  

Edirne Merkezde nehirlerin değişik yinelenmeli debi değerlerine göre hazırlanmış su basma 

haritaları aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.6 10 Yıllık Tekerrürlü 1345 m³/s Debiye Göre Su Basman Haritası (DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü) 
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Şekil 2.3.7 25 Yıllık Tekerrürlü 1648 m³/s Debiye Göre Su Basman Haritası (DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.8 50 Yıllık Tekerrürlü 1862 m³/s Debiye Göre Su Basman Haritası (DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü) 
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Şekil 2.3.9 100 Yıllık Tekerrürlü 2068 m³/s Debiye Göre Su Basman Haritası (DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.10 500 Yıllık Tekerrürlü 2568 m³/s Debiye Göre Su Basman Haritası (DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü) 
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SIRA 
NO 

İLÇE/BELDE MAHALLE/KÖY AÇIKLAMA 
AFET 
TÜRÜ 

AFET TARİHİ 
A.M.B. 

KARARI 

1 MERİÇ SAATAĞACI  SEL 26.01.1969 6/11305  

2 UZUNKÖPRÜ ASLIHAN  SEL 05.04.1963 6/1626  

3 MERKEZ HASANAĞA  SEL 17.07.1962 6/748 

4 MERİÇ SEREM  SEL 17.07.1962 6/748 

5 MERKEZ  MERKEZ  SEL 17.07.1962 6/748 

6 MERKEZ MERKEZ  SEL 17.07.1962 6/748 

7 UZUNKÖPRÜ MERKEZ  SEL 17.07.1962 6/748 

8 UZUNKÖPRÜ ÇOBANPINAR  SEL 17.07.1962 6/748 

9 UZUNKÖPRÜ ÇİFTLİK  SEL 17.07.1962 6/748 

10 UZUNKÖPRÜ  AKARCA  SEL 17.07.1962 6/748 

11 HAVSA  OĞULPAŞA 
Genel 

Hayata Etkili 
SEL 27-28.11.2018  

Tablo 2.3.2- Geçmiş yıllarda olan sel taşkın afetleri. (İl AFAD Arşiv) 

 

2.3.3 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

İrap Edirne kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda 

ilimizdeki kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımlarıyla yapılan online Çalıştay da ilimizde 

ani taşkın/sel afetine ilişkin iki adet senaryo üzerinde durulmuştur. İklim değişikliği sebebiyle 

şiddeti ve sıklığı artmış olan aşırı yağış ve fırtına sonrası Edirne Merkezde Meriç-Arda ve Tunca 

Nehirlerinin ve Edirne Şehir Merkezi içinde ve yakın çevresindeki derelerin/akarsuların ani 

olarak taşması, meskenlerin giriş katlarını ve bodrum katlarını su basması, taşkın suyuna kapılma 

gibi vakaların yaşanması ile can kaybı ve maddi zarar meydana gelebileceği ön görülmüştür. 

Olayın Afete dönüşmesinin nedenleri olarak taşkın sahalarına imar verilerek bina yapılması, 

menfez, köprü geçişlerinin yetersiz mühendislik, kapalı dere uygulamaları, dere yataklarının 

daraltılması, değiştirilmesi, altyapı tesislerinin dere kapasitesini daraltacak biçimde dere kanalına 

yapılması, evlerin bodrum ve/veya giriş katlarında su basman kotunun uygulanmaması, dere 

yataklarının temizliğinin yapılmaması, hızlı ve kontrolsüz kentleşme, afet bakımından hassas 

bölgelerde nüfus yoğunluğu, farkındalık ve eğitim eksikliği, sel yatağı zonları kamulaştırma, 

yasalar, rölekasyon, özel kullanım ve yapı izinleri v.b. sebeplerin etkili olacağı düşünülmüştür.  

Yaşanması muhtemel 1. senaryoda; Meriç, Arda ve Tunca Nehirlerinin Bulgaristan 

havzalarında aşırı yağış, kar erimeleri ve Bulgaristan’ın mevcut barajlarından su bırakmaları ve 

ayrıca Bulgaristan Havzasında yer alan Akım Gözlem İstasyonlarından, yağış istasyonlarından 

veri alınamaması ve Taşkın Erken Uyarı Sisteminin devre dışı kalacağı varsayılarak Edirne 

Merkezde yer alan “Taşkın Sahası” içinde yer alan yapıların, kafelerin, sosyal tesislerin, 

hayvan ağıllarının vb. su altında kalarak etkilenebileceği üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Muhtemel afet sonrası, 200-300 yaralı olabileceği, 600-1000 hayvanın telef olabileceği, 100–

1000 kişinin elektrik ve su kesintilerine bağlı ihtiyaçlarının olacağı, beslenme, barınma v.b. 

hizmetlerin aksayabileceği ve günlük yaşam etkinliklerinin kesintiye uğraması olası ihtimaller 

arasında olduğu düşünülmüştür.  
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Muhtemel afetin doğa ve çevre üzerindeki etkileri, günlük yaşamda aksamalar, kültürel miras 

kayıpları değerlendirilmiştir. Toprak kaybı, yol ve kaldırım kaybı, verimli tarım arazisi kaybı, 

tahıl ve diğer tarım alanların etkilenmesi, gıda kaynaklarının azalması, ekosistemlerde 

biyoçeşitlilik kaybı, ulaşımda aksamalar, kısa süreli iş gücü kaybı, eğitime ara verilmesi, tarihi 

yapıların/köprülerin etkilenmesi, tescilli tarihi yapılar, müzeler bünyesinde bulunan etnografik 

eserlerin etkilenmesi v.b. kayıpların olabileceği ön görülmüştür. 

Yaşanması muhtemel 2. senaryoda; Edirne Şehir Merkezi içinde yaşanabilecek aralıksız birkaç 

gün sürecek yağış sonrası evlerin, hastanelerin, okulların, fabrikaların, ulaşım yollarının vb. 

bodrum katlarını su basması senaryodur. Etkilenen alanlar Edirne Şehir Merkezi içinde olacağı 

düşülmüştür. Kentin kalbi olan kullanımların işlemez hale gelmesi ve büyük can kayıplarının 

yaşanması ile ulaşım, haberleşme ve enerji hatlarında uzun süreli kesintilerin meydana 

gelebileceği var sayılmıştır. Senaryoda afet etkisi ile can kaybı olabileceği, 1000 kişi üzerinde 

yaralı olabileceği, 72 saatten fazla sürebilecek beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçları 

doğabileceği düşülmüştür. Toplam etkilenen kişi sayısı ise 5000-10000 olabileceği tahmin 

edilmiştir. Doğa ve çevre üzerindeki etkiler, günlük yaşamda aksamalar, kültürel miras kaybı, 

kıyıdaki dolgu alanlarının kaybı, fenerler, tescilli tarihi yapılar, müzeler bünyesinde bulunan 

etnografik eserlerde kayıpların yaşanabileceği öngörülmüştür. 

 

2.4 Göç (Düzensiz Göç) Hareketliliği Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

Düzensiz Göç; Bir ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde 

konaklamak ya da bir ülkeye yasal olarak giriş yapıp, yasal süre içerisinde ülkeyi terk etmemek 

durumları düzensiz göç unsurlarını oluşturmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak maddi 

menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan bir yabancının ülkeye sokulmasına 

veya ülkede kalmasına imkân sağlanması ile birlikte Türk vatandaşlarının ya da yabancıların yurt 

dışına çıkmasına imkân sağlanması” şekillerinde gerçekleşen bir suçtur. 

Düzensiz göç; hedef ülkeler için ülkelerine yasadışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip 

yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan kişileri kapsamaktadır. Ayrıca kaynak ülke için ülkesini 

terk ederken gerekli prosedürlere uymayarak ülke sınırlarını geçen kişiler düzensiz göç 

kapsamında yer almaktadır. 

Transit ülkeler için; kaynak ülkelerden hedef ülkeye ulaşmak için yasal ya da yasal olmayan 

yollarla ülkeye girip bu ülkeyi bir geçiş ülkesi olarak kullanıp ülke sınırını terk eden kişiler de 

düzensiz göç kavramı ile ifade edilmektedir. 

  

2.4.1 Geçmiş Düzensiz Göç Harekletleri ve Etki Alanları 

Düzensiz göçmen; Maddi imkânsızlık ya da suç kaydı olması sebebiyle vatandaşı olduğu ülkeden 

diğer bir ülkeye yasa dışı yollardan ulaşmaya çalışan, göç ettiği ülkede kalmak için yasal bir 

hakkı bulunmayan ve o ülkenin yasalarını ihlal ederek giriş yapan kişilere denmektedir. 

Ülkemizde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 04.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuş ve akabinde 

Taşra teşkilatı kurulmuştur. Taşra Teşkilatı 2015 yılında yabancılar ile ilgili tüm iş ve işlemler 

devir alarak görevlerini ifa etmeye devam etmiştir. 
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Taşra Teşkilatının kuruluşundan itibaren Edirne ilinde yaşanan ilk Düzensiz Göçmen 

Hareketliliği 2015 yılı Eylül ayında sosyal medya üzerinden organize olarak Avrupa ülkelerine 

kara yolu ile geçmek için binlerce Suriye uyruklu düzensiz göçmen Edirne iline otobüsler ve 

kiraladıkları özel araçlar ile akın etmiştir. 

 İlimize girişleri kolluk kuvvetlerince engellenen düzensiz göçmenler çevredeki araziler 

üzerinden Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali, Edirne TEM gişeler bölgesi, Merkez Eski Cami 

Civarında toplanarak protestolarda bulunmuşlardır. Düzensiz göçmenlerin nihai amacı il 

merkezinde bulunan gümrük kapıları veya askeri yasak bölgeler üzerinden Yunanistan ve 

Bulgaristan ülkelerine geçmek istemeleri idi. 

Düzensiz göçmenlerin belirli noktalarda toplanmasından sonra kolluk kuvvetleri marifeti ile 

düzensiz göçmenler ilimiz Saray içi Kırkpınar Güreş Alanının yanındaki Ormanlık bölgeye 

alınarak tek bölgede olmaları sağlanmıştır. Akabinde Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

personellerinin ikna çalışmaları ile düzensiz göçmenlerin ikamet illerine otobüsler ile 

gönderilmeleri sağlanmıştır. 

Yaşanan hareketliliğinin ilk günlerinde düzensiz göçmenlerin farklı noktalarda toplanmasından 

dolayı bazı insani ihtiyaçların “temiz içme suyu, gıda, kıyafet ve battaniye, sağlık hizmetleri, 

özel ihtiyaç sahipleri kişilerin ihtiyaçları vb.” dağıtımı ve tedarikinde aksaklıklar yaşanmıştır. 

Düzensiz göçmenlerin tek noktada toplanması sonrası bahse konu ihtiyaçlar sorunsuz şekilde 

giderilmiştir. Hareketliliğin ilk günlerinde hali hazırdaki personel sayısına göre 2015 yılında 

Müdürlüğümüz kadrosunda gerekli dillerde tercüman eksikliğinin bulunması sebebiyle zorluklar 

yaşanmıştır. 

İlerleyen günlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları 

ile birlikte düzensiz göçmenlere çadır, battaniye, gıda yardımları gibi malzemeler temin 

edilmiştir. 

 

   Şekil 2.4..1 Düzensiz Göçmenlerin Toplandıkları alanları Gösterir Harita (İl Göç İdaresi) 
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2.4.2 Düzensiz Göç Hreketleri Tehlike Analizi 

Ülkemizdeki düzensiz göç hareketliliğine bakılacak olursa, düzensiz olarak ülkemiz 

topraklarından özellikle Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ve yakalanan düzensiz göçmenlere ait 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün tablosu şu şekildedir: 

 

Şekil 2.4.2 Yıllara Göre Düzensiz Göçmen Sayısı Ülke Bazlı (İl Göç İdaresi) 

 

Yakalanan düzensiz göçmenler arasında ilk 3 sırayı Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 

kişilerin aldığı görülmektedir. 

 

2020 Şubatında başlayıp Mart ayı sonunda biten Pazarkule Olaylarından bahsedilmiştir. 

       

 Şekil 2.4.2 2020 Mart Pazar kule mevkiinde toplanan düzensiz göçmenler 
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İlimizde yaşanacak herhangi bir düzensiz göçmen hareketliliğinin tehlikeleri; Salgın Hastalık, 

Toplumsal Kargaşa, Küçük çaplı çevre tahribatı(Pazar kule olaylarında yaşanan ağaç kesimleri, 

çevredeki şahıslara ait tarlaların zarar görmesi), İlimiz geneli sınır köylerinde Avrupa ülkelerine 

geçiş denemelerinde olası can kayıpları yaşanması gibi riskleri kapsamaktadır. 

Düzensiz Göçmen Hareketliliğinin hareketliliğin ilimize gelmeden önce sıkı tedbirler alınması 

gerektiği değerlendirilmiştir; Barınma malzemeleri(Çadır,battaniye vb.), gıda dağıtım ve tedarik 

işlemlerinin organize edilmesi, özel ihtiyaç sahipleri yabancılar hakkında tedbir alınması(çocuk, 

hamile, engelli gibi), güvenlik Önlemleri, yabancıların toplu şekilde daha önceden belirlenen 

alanlara yönlendirilmesidir. 

2.4.3 Senaryo ve Değerlendirme Sonuçları 

İRAP Edirne kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ve İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılan çalıştayda ilimizde yaşanabilecek Düzensiz Göç 

Hareketliliği üzerinde iki adet senaryo üzerinde görüşülmüştür. 

Birinci senaryoda Edirne İl merkezi ve sınır bölgesinde bulunan gümrük kapıları, köylere yönelik 

düzensiz göçmen hareketliliği üzerinde durulmuş ve hareketliliğin olasılığı, etkileri, nedenleri 

görüşülmüştür. Olası bir düzensiz göçmen hareketliliğinde hareketliliğin 10000-15000 arası kişi 

olması tahmin edilmiş, hareketliliğin ilimize ulaşmadan kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları marifetiyle engelletilmesi planlanmış, ilimize ulaşması halinde düzensiz 

göçmenlere yönelik yapılması zaruri yardımlar/hizmetlerin aksamaması için düzensiz 

göçmenlerin tek bir noktada toplanmasının sağlanması üzerinde durulmuştur. Yine hareketliliğin 

toplumsal kargaşaya yol açabileceği öngörülmüştür. 

İkinci senaryoda ilimize yönelik gerçekleşmesi olası bir düzensiz göçmen hareketliliğinin salgın 

hastalığa yol açabileceği değerlendirilmiş ve senaryonun gerçekleşme olasılığı, etkileri ve 

nedenleri görüşülmüştür. İlimize yönelik daha önce gerçekleşen düzensiz göçmen 

hareketliliklerinin ortalama 5000-1000 kişi arası olduğu göz önüne alındığında hareketliliğin 

salgın hastalığa yol açması durumunda etkilenecek kişi sayısının çok fazla olacağı, bu durumun 

ölümlere ve toplumsal kargaşaya yol açabileceği, sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşanabileceği 

gibi konular üzerinde durularak yine hareketliliğin ilimize gelmeden önce engelletilmesi 

gerektiği, hareketliliğin gerçekleşmesi durumunda düzensiz göçmenlerin tek bir noktada 

bulunmaları sağlanarak sıkı karantina uygulamaları gerektiği görüşülmüştür. 
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3 MODÜL 3: MEVCUT DURUM ANALİZİ  

Hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planını (İRAP)ın oluşturulmasında kritik aşamalardan birisi de 

mevcut durumun ve kapasitenin belirlenmesidir. Mevcut durum analizi, ilin çevresel ilişkilerini 

belirlemek ve iç dinamiklerini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Potansiyellerin 

geliştirilmesi ve sorunların değerlendirilmesi sürecinde, Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-

Tehditler (GZFT) önemli bir planlama aracıdır.  

Başka bir deyişle; güçlü ve zayıf yönleri tespit ederken, güçlü yönleri korumaya ve desteklemeye, 

zayıf yönleri ise güçlendirmeye yönelik yapılması gerekenlerin belirlenmesi çalışmasıdır. GZFT 

analizinin temel amacı; amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesinde, mevcut durumun, 

kapasitenin değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu çalışma, aynı zamanda önceliklendirme 

kriterlerinin belirlenmesinde yol gösterici nitelikte önemli bir aşamadır. 

Çevresel ilişkiler (dış faktörler), tehlikeler/riskler/tedbirler ve iç dinamiklere bağlı olarak, GZFT 

yöntemi ile mevcut durum analizi yapılmıştır. Mevcut durum değerlendirilmesi, amaç-hedef ve 

eylemlerin geliştirilmesi sürecinde yol gösterici nitelikte bir planlama aşamasıdır.  

Edirne İRAP hazırlığı süresince yapılan çalıştay’larda dört ayrı konu başlığında yapısal ve 

yapısal olmayan tedbirler belirlenmiştir. Sonrasında, GZFT analizi ile bu tedbirlerin uygulanma 

sürecinde karşılaşılabilecek güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler 

değerlendirilmiştir.  

Değerlendirilecek Alanların ve Değerlendirme Konularının Belirlenmesi 

GZFT analizi için değerlendirme konuları (bkz. Tablo 3-1), çalıştay süresince odak grup 

toplantıları sonucu belirlenen muhtemel önlem alanlarının değerlendirilmesi ile ilişkilidir. Bu 

süreçte, odak grup tartışmaları ile tehlike ve riskler belirlenmiştir. Belirlenen bu risk ve tehlikeler 

için, muhtemel önlem alanları tartışılmıştır. Değerlendirilen bu önlem alanlarının, GZFT yöntemi 

ile mevcut durumu tespit edilmiştir.  

Değerlendirme konuları, dört risk için ayrı ayrı tartışılmış, formlar tüm katılımcıların görüşleri 

dikkate alınarak bir tartışma ortamı oluşturulmuştur.  

Yapısal Risk Azaltma Konuları Yapısal Olmayan Risk Değerlendirme ve 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) 

Mekânsal planlama (bütüncül afete duyarlı planlama 

kararları; yerleşime yasaklama, sınırlı yerleşim, çok-

amaçlı kullanımlar, doku riskleri, uygun olmayan 

kullanımlara 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 ile ilgili 

önlemler 

Eğitim, bilinçlendirme ve toplum katılımı 

Kritik hizmet tesisleri (kamu yapıları, okullar, 

hastaneler) 

Sosyal kırılganlık çalışmaları ilgili gruplara yönelik 

tedbirler (kadın, çocuk, yaşlı, engelli, 
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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, nitelikte olması 

Kültür varlıkları Uyarı-ikaz sistemleri 

Köprü ve viyadükler Müdahaleye hazırlık (tahliye alanları/yolları) 

Barajlar İyileştirmeye hazırlık 

Diğer Sigorta sistemi 

 

Tablo 3.0.1 İRAP Hazırlanırken Dikkate alınması gereken Risk Değerlendirme ve Azaltma 

Alanları (RD ve RA) 

 

Güçlü ve Zayıf Yönler – Fırsat ve Tehditler (GZFT) Analizi için Rehber Sorular 

İRAP durum analizi, planın uygulama sürecindeki sorunların değerlendirilmesi, sorunların 

çözümü için gerekli olan insani, finansal, sosyal veya teknolojik potansiyellerin ve sorunların 

değerlendirilmesi açısından önemlidir. GZFT analizi, belirlenen rehber sorular doğrultusunda, 

sorun ve potansiyelleri belirlemek için kullanılmaktadır. Güçlü ve zayıf yönler-fırsatlar ve 

tehditler belirlenerek, katılımcıların belirtilen tanımlar ve sorular doğrultusunda düşünsel 

tartışma yapmaları sağlanmıştır.  

GZFT analizinin bileşenleri 

Güçlü yönler: Afet risklerini azaltmada, Edirne ilinin potansiyelini ifade etmektedir. 

Organizasyonun iyi olduğu, diğer illerin sahip olmadığı ve AFAD dâhil tüm kurumların var 

olma/kurulma sebebi olduğuna inanılan unsurlardır. İldeki kurumların karar verici olduğu 

konular bu kapsamda yer alır.  

Zayıf yönler: Afet risklerini azaltmada Edirne’ın zayıf olduğu yönleri ifade eder. Daha çok 

kontrol edilemeyen dış etkenler olarak da düşünülebilir. Bunlar, afet risklerini azaltma planını 

planlama, uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından kırılgan kılan unsurlardır.  

Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal 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.  

 

 

 



73 

 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

❖ İlinizin ne gibi avantajları var? 

❖ Diğer illerden daha iyi yaptığınız şey 

nedir? 

❖ Becerileriniz nelerdir? 

❖ Kaynaklar, varlıklar, insan kapasitesi 

yeterli mi? 

❖ Deneyim, bilgi, veri durumu nasıldır? 

❖ Finansal kapasitesi nasıldır? 

❖ Erişim, yaygınlaştırma, farkındalık ne 

düzeydedir? 

❖ Konum ve coğrafi özelliklerinden dolayı 

stratejik bir pozisyonda mıdır? 

❖ Süreçler, sistemler, bilişim, iletişim 

sistemlerinin işleyişi başarılı mıdır? 

❖ Ne gibi iyi fırsatlar 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 

❖ Nelerden kaçınmak gerekir? 

❖ Becerilerdeki boşluklar nelerdir? 

❖ Finansal sıkıntılar var mıdır? 

❖ Verilerin güvenilirliği, planın 

öngörülebilirliği? 

❖ Toplumsal olarak moral, bağlılık, liderlik 

özellikleri var mıdır? 

❖ Afetlerin meydana gelme sıklığının artma 

sebepleri nelerdir? 

❖ Göç eden nüfusun artışı ve kısa sürelerde 

büyük nüfus hareketlerinin etkisi nelerdir? 

❖ Afetlerdeki zarar görebilirler üzerinden 

grupların toplumla bağlarının kesilmesi bir 

tehdit olarak değerlendirilebilir mi? 

 

Tablo 3.0.2 Analiz Edilmek Üzere Genel Rehberlik Soruları 

 

3.1 Değerlendirme Alanları ve 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.  

Sel/Su Baskını, Deprem, Kütle Hareketleri (Heyelan) ve Düzensiz Göç Hareketliliği olarak 

belirlenen, ildeki dört tehlike ve risk grubu ile ilgili çalıştay sonucunda genel çıktılar 

oluşturulmuştur. Bu süreç her grup için aşağıda değerlendirilmektedir.  
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3.1.1 Deprem 

Edirne ilinin güney kesiminden geçen aktif Kuzey Anadolu Fay Zonunun yer alması, ilimiz 

sınırları dâhilinde yer alan güney ilçelerimizi tehdit etmektedir. Edirne ilinde meydana gelen 

deprem neticesiyle heyelan ikincil afeti tetikleme potansiyeli de vardır. İRAP Edirne 1. 

Çalıştayı Deprem riski konusunda çıkan GZFT analizleri sonucu Tablo 3.3’de verilmiştir. 

DEPREM GZFT ANALİZİ 

 

 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

✓ TAMP-Edirne planının halihazırda olması ve uygulanması. 

✓ İlimizde 10 adet Deprem Gözlem İstasyonunun bulunması. 

✓ Üniversite bünyesinde Deprem Uygulama Araştırma Merkezi’nin 

kurulmuş olması.  

✓ İlimizde teknolojik altyapının yeterli olması. 

✓ Belediyelin teknik personel ve iş imkânlarının olması.  

✓ Kamu Yapıları Envanter Sisteminin (KAYES) uygulanıyor olması. 

✓ AFAD tarafından Afet Farkındalık Eğitimlerinin düzelmesi. 

✓ İlimizin fay hatlarına 100km. fazla mesafede yer alıyor olması 

✓ Deprem simülasyon tırı ile Afet Eğitimlerinin yaygınlaştırılması.  

✓ Afet öncesi ve sonrası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arası 

koordinasyonun AFAD tarafından tek elden yürütülüyor olması.  

✓ Zemin koşullarının uygun ve sorunsuz olması. 

✓ İlimizin sınır kenti olması ve önemli bir stratejik alanda yer alması. 

 

✓ 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi (kentsel dönüşüm) 

Hakkındaki Kanunun varlığı. 

✓ Şehrimizin nüfus yoğunluğu anlamında 

kaotik bir yapıda olmaması. 

✓ Depreme dayanıklı bina ve temel 

teknolojilerindeki gelişmeler. 

✓ Yer Seçimi yapılırken uygun alanların 

bulunması. 

✓ İlimizin ana ulaşım aksları üzerinde olması 

ve plato varlığının yer alması. 

✓ Afet yönetiminin tek elden yürütülmesi. 

✓ Sınır kenti olmamız nedeniyle yurtdışından 

gelecek yardımların hızlı ulaşması. 

✓ Toplanma alanlarının belirlenmiş ve 

ulaşılabilir olması.  

✓ İlimizde bulunan Trafik eğitim Parkı ile afet 

farkındalığının arttırılabilir olması.  

 

Zayıf Yönler Tehditler 

✓ Meriç Nehri’nin taşkın ovası olması. 

✓ Enez ilçesinin ovaya doğru yayılım göstermesi. 

✓ İlimizde bulunan yapı stoğunun eski olması. 

✓ Enez/Keşan ilçelerinin depremden en çok etkilenecek ilçeler olması. 

✓ İl özelinde deprem zararlarının azaltılması konusunda yapılmakta olan 

çalışmaları değerlendirecek, denetleyecek, önerilerde bulunacak Afet 

Risk Azaltma Komisyonunun olmaması. 

✓ Yakın zamanda gerçekleşen depremlerin (6-7 şiddetinde) ilimizde de 

hissediliyor olması.  

✓ İpsala, Merkez ve Enez ilçelerinin taşkın ovasında yer alması kamu 

binalarının da buna dâhil olması. 

✓ TAMP planlarında görev alan personellerin yeterince bilgi sahibi 

olmaması. 

✓ İlimizde mühendislik odalarının il temsilciliği düzeyinde kalması. 

✓ Risk yönetiminin henüz gelişmemiş olması, kriz yönetiminin baskın 

olması. 

✓ Kamu/özel sektörde risk azaltmada tecrübeli teknik personelin 

bulunmaması.  

✓ Kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı eksikliği. 

✓ Gönüllü kuruluş ve STK’ların azınlıkta olması ve koordinasyon 

eksikliği olması. 

✓ İlimizin sınır kenti olması nedeniyle 

yardımların geç ulaşması, İstanbul’u aşıp 

ilimize ulaşamaması. 

✓ Afet anında afetzede olabilecek olmamız. 

✓ Deprem konusundaki mevzuatların yetersiz 

olması. 

✓ Edirne iline ulaşımda güzergâhların heyelan 

riski (ikincil afet) taşıması, tespitlerin 

yapılmaması 

✓ Toplumun afetlerle yaşama kültürünün 

yeterince kazanılmamış olması. 

✓ Yoğun göç hareketliliğinin kentleşmede 

denetimsiz yapılaşmaya yol açabilecek 

olması. 

✓ Güney ve sahil kesiminde yaz nüfusunun 

yazlıkçılar nedeniyle yoğun olması. 

 

Tablo 3.1.1- Deprem; Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler 
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Edirne ilinde yer alan Meriç Nehri’nin taşkın ovası olması, Merkez, İpsala ve Enez ilçesinin ovaya 

doğru yayılım göstermesi ve bu alanların alüvyal toprak, zayıf zemin özelliklerine sahip bölgelerde 

genişliyor olması çevresel faktörlerin değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu gibi 

zayıf zeminin olduğu alanlarda yeraltı su seviyesi ve sıvılaşma/oturma riskli alanların imara esas 

ölçekte haritalarının henüz yapılmamış olması önemli bir eksikliktir. Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi (6306 Sayılı-kentsel dönüşüm kanunu) Hakkındaki Kanunun varlığının önemli bir 

fırsat olmasına rağmen, ilimizdeki 2002 yılı öncesine ait yapı stoku envanteri ve istatistiksel verinin 

bulunmaması tehlikeyi artırıcı ögelerden birisidir. İlimizde 10 adet deprem gözlem istasyonunun 

bulunması sismik aktivitenin takip edilebilirliği açısından oldukça önemlidir. 

 

Deprem konusunda kent nüfusunun bilinçli hazırlıklı olmaması, deprem tehdidinin ciddiye 

alınmaması durumu ile özellikler güney ilçelerimizde (Keşan ve Enez) yaz nüfusu oranının çok 

yüksek olması kentin sosyal faktörlerinin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  

Mevzuat ve yönetmelik sorunları, yer seçimi konusunda kurumlar arası iletişimin olmaması, 

kontrol ve denetim mekanizmalarının işleyişindeki eksiklikler, kurumlar arası veri ve bilgi 

paylaşımı noksanlığı, ilimizde risk yönetiminin henüz istenen düzeyde olmaması ve kriz 

yönetiminin baskın olması da ekonomik, politik/yasal açıdan değerlendirilmesi gereken önemli 

konulardır.  

Dolayısıyla, Kuzey Anadolu Fayı’nın İstanbul (Adalar) - Silivri – Marmaraereğlisi -Edirne 

segmentinde deprem üretme potansiyelinin yüksek olması, Edirne ilinde afet toplanma 

alanlarının levhaları ile birlikte belirlenmiş olması, deprem gözlem istasyonlarının yeteri kadar 

olması ve geçici barınma merkezlerinin belirlenmiş olması gibi durumlar amaç-hedef ve 

eylemlerin belirlenmesi sürecinde GZFT analizinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

 

3.1.2 Taşkın ve Su Baskınları 

Modül 2’de belirtildiği üzere, Edirne ilindeki taşkın ve su baskınları il afet risk azaltma sürecinde 

oldukça önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Taşkın ve su baskını açısından riskli alanlar 

üzerindeki etkilerin mevcut durumunu tespit etmek ve önceliklendirme kriterlerini belirlemek 

amacıyla GZFT analizi yapılmıştır.   
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TAŞKIN/SU BASKINI GZFT ANALİZİ 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

✓ 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su 

Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 

kapsamında Taşkın Alanlarının ilan edilmiş 

olması.  

✓ Trakya Üniversitesi bünyesinde taşkın afeti 

konusunda bilimsel çalışmaların yapılıyor 

olması.  

✓ Taşkın suları ile üst havzadan gelen verimli 

rüsubat sonucunda tarımsal araziler üzerinde 

doğal gübre yayılımı olmaktadır. 

✓ DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce taşkın erken 

uyarı sistemlerinin faaliyete geçirilmiş ve 

kullanılıyor olması  

✓ DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce hidrolik model 

kullanılarak Taşkın Su Basma Haritaları 

hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur.  

✓ Taşkın suları ile tarımsal araziler yıkanarak 

topraktaki tuzluluk miktarı azalmaktadır. 

✓ Edirne şehir merkezini koruma amacıyla 

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce 41km kış 

seddesinin yapılmış olması. 

✓ 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi (kentsel 

dönüşüm) Hakkındaki Kanunun 

uygulanması esnasında taşkın 

sahalarındaki altyapı ve üstyapı 

eksikliklerinin öncelikle giderilmesine 

yönelik çalışmaların yapılması. 

✓ DSİ Genel Müdürlüğü TAMBİS (Taşkın, 

Arıza ve Müdahale Bilgi Sistemi)’nin 

bulunması. 

✓ KOS Projelerinin uygulanabilir olması. 

✓ Doğal Yöntemlerle Çözülebilir olması. 

✓ Türkiye ile Bulgaristan arasında Tunca 

Barajı HES Projesinin hayata 

geçirilebilecek olaması. 

 

Zayıf Yönler Tehditler 

✓ Meriç Havzasının %98’i komşu ilke 

topraklarında yer alması nedeniyle Su 

Yönetimi konusunda ülkemizin söz sahibi 

olmaması. 

✓ Taşkın uyarı sistemi için gerekli olan 

bilgilerin Bulgaristan havzalarında yer alan 

yağış, akış, kar miktarları verilerine bağlı 

olması, 

✓ Meriç Nehrinin sınır ve sınırı aşan Nehir 

olması nedeniyle Yunanistan ile ortak ıslah 

projelerinin gerçekleştirilememesi. 

✓ 7373 sayılı Taşkın Sulara ve Su 

Baskınlarına karşı Koruma Kanunu 

kapsamında yasak olan yaşam alanları içeren 

yapıların yer alması. 

✓ Taşkın önleme maliyetlerinin yüksek 

olması ve kurumların yeterli bütçeye sahip 

olmaması. 

✓ Kırsal alanlarda dere yataklarının temiz 

olmaması. 

✓ Taşkın sahalarına yaşam alanlarının 

oluşması. 

 

✓ Mevzuatta, plan uygulama ve 

onaylarında taşkın sahalarının zorunlu 

olarak dikkate alınması gerektiğine dair 

yasal düzenlemelerin yapılmaması. 

✓ Uluslararası ve ulusal ekonomik 

krizler nedeniyle yatırım faaliyetlerinin 

kesintiye uğraması.  

✓ Bölgesel iklim değişiklikleri 

nedeniyle yağış karakteristiğinin değişmesi 

ve çok kısa sürede çok fazla yağış olması. 

✓ İklim değişikliğine bağlı olarak yağış 

rejiminin düzensiz olması. 

✓ Arda Nehri Regülatör bölgesi ile 

Kızıl Nehir Dimetoka bölgesinde daha 

önce kurulan Akım Gözlem İstasyonlarının 

verilerinin ülkemizle paylaşılmaması. 

✓ Yunanistan’a ait yaz seddelerinin çok 

yüksek olması bu nedenle sınır bölgemizi 

tehdit etmesi. 

✓ Meriç Nehrinin Türkiye ve 

Yunanistan kıyılarında tespit edilen kum 

adacıklarının varlığı. 

 

Tablo 3.1.2- Taşkın/Su Baskını; Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler 



77 

 

Modül 2’de belirtilmiş olan, Edirne ilindeki taşkın/su baskınları il afet risk azaltma sürecinde 

ilimiz açısından en önemli oluşturmaktadır. Geçmişte taşkın afeti yaşanmış ve yaşanma ihtimali 

olan yerleşim alanlarında, son yıllarda DSİ 11.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 

taşkın erken erken uyarı sisteminin faaliyette olması, hidrolik model kullanılarak su basman 

haritalarının kullanılması, 41 km uzunluğunda kış seddelerinin yapılmış olması, 4373 sayılı 

kanun kapsamında Taşkın Alanlarının ilan edilmiş olması taşkın korumaya yönelik risk azaltma 

çalışmaları ilimizi taşkınlara karşı güçlü hale getirmiştir. 

Yapılan analiz doğrultusunda, ilimiz açısından Meriç havzasının %98’inin komşu ülke 

topraklarında yer alması, sınır ve sınırı aşan nehir olması, risk azaltma çalışmalarında 

kurumlar arası veri ve bilgi paylaşımında güçlükler, taşkın sahalarında yaşam alanlarının 

oluşması ilimizin zayıf yönleri olarak belirtilmiştir. 

Taşkın önleme çalışmaları kapsamında bölgesel iklim değişikliğinin yaşanması çevresel 

faktörlerin değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. İlimizde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü 

tarafından risk azaltmaya yönelik büyük yatırımların yapılmış olması ve taşkın koruma yapılarının 

günümüz teknolojileri kullanılarak yapılıyor olması sosyal ve idari faktörler açısından önemlidir. 

Bununla beraber taşkın önleme ve kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması, büyük çaplı 

projelerin finanse edilmesindeki sorunlar, yaşanan ekonomik krizler, ödenek yetersizlikleri, 

özellikle kırsal alanlarda derelerin temiz tutulmaması ve temizliğinin düzenli yapılmaması 

ekonomik, politik/yasal açıdan değerlendirilmesi gereken önemli konulardır. 

 

3.1.3 Kütle Hareketleri 

Kütle Hareketleri; yamaç dengesinin bozulmasına bağlı olarak yer çekiminin etkisiyle arazinin 

bir bölümünün, yamaç eğimi doğrultusunda ve yamacın şekline göre hareket ederek, şekil ve yer 

değiştirmesidir. Heyelan, kaya düşmesi, çığ olayları bu başlık altında incelenen; yeryüzünü 

şekillendiren, yerleşim yerlerinde afete neden olan, tarım ve orman bölgeleri, tünel, taş ocağı, 

maden ocağı, kanal, su, baraj, karayolu, demiryolu gibi yerleri tahrip eden hareketlerdir. 

AFAD Başkanlığımızca yürütülmekte olan Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) Projesi 

kapsamında yapılmış olan Heyelan Duyarlılık, Kaya Düşmesi Duyarlılık ve Çığ Duyarlılık 

haritaları dikkate alınarak İRAP Edirne 1. Çalıştayında ortaya çıkan GZFT analiz sonuçları Tablo 

3.5’da verilmiştir. 
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KÜTLE HAREKETLERİ (Heyalan) GZFT ANALİZİ 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

✓ AFAD tarafından yürütülen Afet Risk 

Azaltma Sistemi (ARAS) projesi kapsamında 

ilimizde, heyelan, kaya düşmesi ve çığ 

duyarlılık haritalarının hazırlanmış olması. 

✓ Teknolojik imkânların gelişmiş olması. 

✓ Yerleşim yerlerine olan ulaşım 

yollarının, her mevsim trafiğe açık ve 

alternatifli olması.  

✓ Kütle hareketlerinin imara esas ölçekte 

haritalanabiliyor olması. 

✓ Sınır kenti olmamız ve hızlı tren projesinin 

varlığı. 

✓ Teknolojik imkânların gelişmiş olması, 

önlem amaçlı çalışmalarda faydalanılabilir 

olması. 

✓ Olay öncesi tehlike alanlarının da Meslek 

Odaları ve AFAD ile paylaşımının 

yapılabilir olması. 

 

Zayıf Yönler Tehditler 

✓ Heyelanlarla ilgili yeterince çalışma 

yapılmamış olması ve mekanizmasının 

tespit edilememiş olması. 

✓ Heyelan ile ilgili yeterince Afet Bilincine 

sahip olunmaması. Heyelanların afete 

dönüştüklerinde büyük zararlara yol 

açabileceğini anlatan bilinçlendirme 

çalışmalarının yeterli düzeyde olmaması. 

✓ Kurumlar arası veri paylaşımının yetersiz 

olması. 

✓ Yerleşim alanlarında imar izinleri 

düzenlenirken bu konu hakkında yeterli 

çalışma yapılmaması. 

 

✓ Depremler gibi yer sarsıntısına neden olan 

olayların ikincil afet olarak kütle 

hareketlerini artırıcı bir rol oynaması. 

✓ Mevcut mevzuatların yetersiz olması. 

✓ ÇED Sürecinde Afete dönük risk 

konularındaki eksikliklerin olması. 

✓ Kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin 

olması. Uygunluk haritalarının AFAD ile 

paylaşılmaması. 

✓ Muhtemel kütle afet riskleri konusunda 

eğitim eksikliği. 

✓ Çalışmaların kısıtlı alanlarla kalması. 

 

Tablo 3.1.3- Heyelanı; Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler 

 

Kütle hareketleri, il afet risk azaltma sürecinde önemli bir risk alanıdır. Kütle hareketleri bölümü 

heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri açısından, Edirne ilinin mevcut durumunu 

değerlendirmektedir. Edirne ilinin jeomorfolojik durumu değerlendirildiğinde çığ afetinin 

yaşanması beklenmemektedir. Kaya olan yerlerde yerleşim yerlerinin olmaması nedeniyle de 

Edirne ilinde kayıt altına alınmış kaya düşme afeti bulunmamaktadır.  

AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen olan ARAS Projesi kapsamında yapılmış olan Heyelan 

Duyarlılık, Kaya Düşmesi Duyarlılık ve Çığ Duyarlılık haritaları 1. çalıştay sırasında 

gerçekleştirilen GZFT analiz çalışmaları için önemli bir altlık oluşturmuştur. 

Heyelan afeti odak grubunun değerlendirmeleri sonucunda, toplumun yeterince afet bilincinin 

olmaması, toplum kabul edebilirliği açısından sosyal faktörün değerlendirilmesini 

gerektirmektedir.  

Mevcut mevzuatların uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kurumlar arası veri paylaşımının yeterli 

olmaması, teknik personel yetersizliği, ÇED sürecinde Afete yönelik risk konularında 
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eksikliklerin olması gibi konular idari faktör açısından değerlendirme alanının önemine vurgu 

yapmaktadır. Finansman ihtiyacının olması ve bu ihtiyaçların önceliklendirilmesi üzerine yapılan 

tartışma ise idari ve ekonomik faktörlerin değerlendirilmesi açısından önemlidir.  

 

3.1.4 Düzensiz Göç Hareketliliği 

Düzensiz Göç; Bir ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde 

konaklamak ya da bir ülkeye yasal olarak giriş yapıp, yasal süre içerisinde ülkeyi terk etmemek 

durumları düzensiz göç unsurlarını oluşturmaktadır. 

Düzensiz göç; hedef ülkeler için ülkelerine yasadışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip 

yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan kişileri kapsamaktadır. Ayrıca kaynak ülke için ülkesini 

terk ederken gerekli prosedürlere uymayarak ülke sınırlarını geçen kişiler düzensiz göç 

kapsamında yer almaktadır. 

Düzensiz Göç Hareketliliği açısından riskli alanlar üzerindeki etkilerin mevcut durumunu tespit 

etmek ve önceliklendirme kriterlerini belirlemek amacıyla GZFT analizi yapılmıştır.  Ortaya 

çıkan GZFT analiz sonuçları Tablo 3.6’da verilmiştir. 

DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLİLİĞİ GZFT ANALİZİ 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

✓ İl bazında konu hakkında tecrübe 

kazanılmış olması. Nasıl hareket 

edileceğinin kavranmış olması. 

✓ Görülen Göç Hareketliliğinin tepki 

süresinin kısa olması. 

✓ Kurumlar arası koordinasyonun iyi 

olması. 

✓ Tedarik sürecinden hiçbir sıkıntı 

yaşanmaması. 

✓ Sahada organizasyonun iyi olması. 

✓ Tedarikte sıkıntı yaşanmaması. Ekipman 

sıkıntısının olmaması. 

✓ Sağlık hizmetlerinin yeterli ve iyi olması. 

✓ Ülke insanımızın yardımsever ve duyarlı 

olması. 

✓ Acil durum kapasitesinin tam olarak 

belirli olması. 

✓ Çalışmaları düzenleyebilecek ve etkinliği 

arttıracak kurum ve kuruluşların olması. 

 

Zayıf Yönler Tehditler 

✓ Gelen göçmen profilinin tam olarak 

bilinememesi. 

✓ Tercüman sıkıntısının yaşanması. 

✓ Göçmenler toplanması için bir mekan ve 

yer belirlenmemiş olması. 

✓ İlk müdahalede gecikmelerin 

yaşanabiliyor olması. 

 

✓ Göçmenlerin şehre giriş çıkışlarının 

kontrol altına alınmamış olması. 

✓ Göç hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde 

güvenlik sorununun oluşabilecek olması. 

✓ Hareketliliğin yaşandığı bölgelerde 

vatandaşların ekili-dikili alanlarına zarar 

verilebilecek olması. 

Tablo 3.1.4- Düzensiz Göç Hareketliliğiı; Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler 
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Düzensiz Göç Hareketliliği riski için yapılan GZFT analizinde, barınma malzemelerinin temini, 

güvenlik önlemleri, özel gereksinimi olan yabancılar hakkında tedbir alınması, tercüman 

noksanlığı, ilimizin sınır kenti olması nedeniyle Avrupa’ya geçiş denemelerinde olası can 

kayıplarının yaşanabilir olması önceliklendirme kriterlerinin belirlenmesinde, 

idari/politik/yasal etkiler başlığı ile ilişkilendirilebilir.  

Diğer yönden yapılan temel vurgu, olası bir afette göçmen profilinin tam olarak belli olmaması, 

düzensiz göçmenler ile ortaya çıkabilecek olan bulaşıcı hastalık sorunu yaşanabilir olması, 

toplumsal kargaşa ve küçük çaplı çevre tahribatı gibi sosyal etkilerin değerlendirilmesi 

gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. 

3.2 Değerlendirme ve Sonuç 

GZFT analizi, mevcut durumun dört ayrı tehlike ve risk grubuna bağlı olarak değerlendirilmesi 

açısından önemlidir. Bu analiz yöntemi, İRAP sürecinde, amaç-hedef ve eylemlerin 

belirlenmesinin yanı sıra, önceliklendirme yönteminin kurgulanmasında da büyük öneme 

sahiptir. GZFT bulguları, planlama ekibi tarafından eylemlerin belirlenme sürecinde bir yol 

gösterici ve kolaylaştırıcı olarak kullanılan bir analiz yöntemidir. Dolayısıyla, İRAP 1. Çalıştay 

sonucunda elde edilen GZFT bulguları, planlama ekibi tarafından yeniden değerlendirilmiş, 

belirlenen potansiyel ve sorun alanları yeniden tartışılmıştır.  

2. Çalıştay ve eylemlerin belirlenmesinden önce yürütülen bu analiz; konu alanlarının yeniden 

kararlaştırılmasında, önceliklendirme kriterlerinin oluşturulmasında, eylemlerin oluşturulması 

sürecindeki yöntemin belirlenmesinde ve eylemlerin ortaya konulmasında katkı sağlamıştır. 

GZFT analizi, konuların dört risk faktörü için ortaklaşan ve ayrışan noktalarının belirlenmesini 

ve geniş bir bakış açısıyla sunulmasını sağlamıştır. Bu nedenle, 2. Çalıştay programının 

hazırlanma sürecinde ve eylemlerin ortaya konulma yönteminin kurgulanmasında oldukça 

önemlidir.  

Son olarak, GZFT analizi sonucunda elde edilen veriler, Modül 4 sürecine geçerken tehlike 

başlıkları açısından revize edilerek tartışmaya sunulmuştur.  
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4 MODÜL 4: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

Amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesi aşaması; literatür çalışması, uzman görüşleri ve ortak 

akıl yürütme süreci ile gerçekleştirilmiştir. Tehlike ve risklerin tartışıldığı 1.çalıştaydan önce 

dağıtılan soru formları ile elde edilen kurum görüşlerine ek olarak, 1.çalıştay sırasında hazırlanan 

Olay-Önlem Tabloları ve bir önceki bölümde anlatılan GZFT tabloları çalışma ekibi 

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

kontrol edilmesi, yeni önlemlerin eklenmesi ve üretilen çalışmanın yeniden gözden geçirilmesi 

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

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

verilere ek olarak, AFAD Başkanlık uzman görüşleri, il düzeyinde uzman geri dönüşleri 

değerlendirilmiş ve çeşitli kurumlar ile (Trakya Üniversitesi, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, 

Edirne Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü) görüşmeler yapılmıştır. Hazırlanan risk 

azaltma plan örnekleri de incelenerek, amaç, hedef ve eylemler çoklu katılım süreçleri ile 

çalıştayda tartışılmak üzere hazırlanmıştır (Şekil 4-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.1 Amaç, Hedef ve Eylemlerin Belirlenmesi Süreç Şeması 

 

Edirne Afet Risk Azaltma Planı, 3(üç) farklı amaç etrafında oluşturulmuştur. “Afetlerlerin neden 

olduğu can ve mal kaybını en aza indirmek, Şehrimizi önlemler ile daha güvenli hale getirmek, 

İlin sosyo-ekonomik yapısını afetlerden etkilenmeyen bir yapıya kavuşturmak” amaçları 

çerçevesinde, 12 hedef altında, 108 eylem içermektedir. 
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AMAÇ VE HEDEFLER 

A1 Afetlerlerin neden olduğu can ve mal kaybını en aza indirmek. 

H1 Afet erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırmak. 

H2 Afet risklerini azaltıcı denetim mekanizmalarının oluşturmak. 

H3 Afet riski altında olan bölgelerde yerleşimin engellemek. 

A2 Şehrimizi önlemler ile daha güvenli hale getirmek. 

H1 İlimizin afet risk potansiyelini belirlemek. 

H2 Afete özgü altyapı yatırımlarında afet risklerini dikkate almak. 

H3 Afet risklerinin mekansal planlara yansıtmak. 

H4 Afet risklerini azaltıcı yapısal önlemleri almak. 

H5 Kentsel dönüşüm vasıtasıyla afet risklerini azaltmak. 

A3 İlin sosyo-ekonomik yapısını afetlerden etkilenmeyen bir yapıya kavuşturmak. 

H1 Afet yönetiminde kurumsal işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek. 

H2 Kamu kurum personellerinin afet bilincini arttırmak. 

H3 
Kurum personellerinin teknik bilgi, donanımlarının artırılması ve very paylaşımını  

güçlendirmek. 

H4 İlimiz vatandaşlarının afetler konusunda bilinçlenmesini sağlamak. 

 

Tablo 4.1.1 Amaç ve Hedefler Tablosu 

 

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

Azaltma Planının temelini oluşturacak eylemler, sorumlu kuruluşlar, destekleyici kurumlar 

ve gerçekleştirme süreleri tehlike türlerine göre kategorize edilerek oluşturulmuştur.   
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KOD EYLEMLER 
AFET 

TÜRÜ 

SORUMLU 

KURUM(LAR) 

DESTEKLEYİCİ 

KURUM(LAR) 

GERÇEK LEŞTİRME 

DÖNEMİ 

A1 
AFETLERLERİN NEDEN OLDUĞU CAN VE 

MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK. 
    

A1-H1 
Afet erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasını sağlamak. 
    

A1-

H1-1 

Meriç ve Tunca nehirlerindeki erken uyarı sistemleri 

yaygınlaştırılacaktır. 
TAŞKIN 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

Meteoroloji İl 

Müdürlüğü, Edirne 

AFAD, İl Özel İdaresi 

    Sürekli 

A1-

H1-2 
Hava tahmin sistemleri yaygınlaştırılacaktır. TAŞKIN 

Meteoroloji İl 

Müdürlüğü 
İl Özel İdaresi               Sürekli 

A1-

H1-3 

Kısa sürede şiddetli ve sık yağışlar alınması sebebiyle, 

yağış verilerinin ve pik değerlerin bu güncel duruma 

göre hesaplanarak taşkın tasarım debilerinin de 

güncellenmesi sağlanacaktır. 

TAŞKIN 
DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

Meteoroloji İl 

Müdürlüğü 
Sürekli 

A1-

H1-4 

Tsunami tehlikesi için erken uyarı sistemi 

kurulacaktır. 
DEPREM 

Kandilli 

Rasathanesi 

Deprem ve 

Tsunami İzleme 

Merkezi 

Edirne AFAD 2021-2025 

A1-H2 
Afet risklerini azaltıcı denetim mekanizmaları 

oluşturulacaktır. 
    

A1-

H2-1 

Tarımsal alanlarda bulunan derelerin çöp, toprak vs. 

ile doldurulmasının engellenmesi yönünde denetimler 

arttırılacaktır. 

TAŞKIN İl Özel İdaresi 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

İlçe Kaymakamlıkları 

Sürekli 
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A1-

H2-2 

Afete maruz bölge alanlarında var olan yapıların tespit 

edilip ilgili kurumca yapılacak program dâhilinde 

tahliye edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır. 

HEYELAN 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Edirne AFAD 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

İl Özel İdaresi 

2021-2024 

A1-

H2-3 

Edirne İl Merkezi girişlerinde yürüyerek ve araçla 

gelen düzensiz göçmenlerin hareketliliği şehre giriş 

noktalarında engellenecektir. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Göç İdaresi 

İl Özel İdaresi 

Edirne Belediyesi 

Sürekli  

A1-

H2-4 

Göçmenlerin Edirne il merkezi ve İpsala ilçelerinde 

şehre giriş çıkışları kontrol altına alınacaktır. Gerekli 

görülen yerlere denetim noktaları oluşturulacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Göç İdaresi 

İl Özel İdaresi 

Edirne Belediyesi 

Aile, Çalışma ve sosyal 

Hizmetleri İl 

Müdürlüğü 

Sürekli 

A1-H3 
Afet riski altında olan bölgelerde yerleşimin 

engellenmesi 
    

A1-

H3-1 

Taşkın riskinin olduğu bölgelerde yerel yönetimlere, 

muhtarlara ve vatandaşlara taşkın riski konusunda 

eğitim verilecek ve taşkın koruma yapılarına 

vatandaşlar tarafından izinsiz, bilinçsiz müdahale 

durumunda yasal yaptırımlar kararlılıkla 

uygulanacaktır. 

TAŞKIN 
DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

Sürekli 

A1-

H3-2 

Taşkın sahası içerisinde (özellikle Meri Nehri 

kenarında) yer alan 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su 

Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu kapsamında 

yasak olan yaşam alanları içeren yapılaşmaya izin 

verilmeyecektir. 

TAŞKIN 
Edirne Belediye 

Başkanlığı 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

Sürekli 
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A1-

H3-3 

3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklere göre su 

basman seviyesi taşkın riski olan alanlarda göz önüne 

alınarak yeniden değerlendirmelidir ve bu bağlamda 

bodrum katta yapılaşma izinlerine müsaade 

edilmemesi sağlanacaktır. 

TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

Sürekli 

A1-

H3-4 

Afete Maruz Bölgelerde yapılaşma ve ikamet 

engellenecektir. 

DEPREM 

HEYELAN 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Edirne AFAD,  

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

2021-2025 

A1-

H3-5 

Heyelan sahası olarak belirlenen ancak afete maruz 

bölge çalışmaları devam eden alanlarda yapılaşmaya 

belediye meclis kararıyla izin verilmemelidir. 

HEYELAN Edirne AFAD 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü, İl ve İlçe 

Belediye Başkanlıkları, 

İl Özel İdaresi 

2021-2023 

A1-

H3-6 

Dere yataklarındaki kontrolsüz kentleşmenin 

önlenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

İl ve İlçe Tarım 

Müdürlükleri 

2021-2025 

A2 
ŞEHRİMİZİ ÖNLEMLER İLE DAHA 

GÜVENLİ HALE GETİRMEK. 
    

A2-H1 İlimizin afet risk potansiyelini belirlemek.     

A2-

H1-1 

Taşkın riski olan bölgelerde, konut amaçlı kullanılan 

bodrum kat, giriş kat ve su basman kotu düşük olan 

yapıların envanteri çıkarılacak ve ilgili kurumlarca bu 

noktalarda gerekli tedbirler alınacaktır. 

TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

İl Özel İdaresi 2021-2025 
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A2-

H1-2 

Taşkın sahası içerisinde kalan binalarda özellikle giriş 

katlarında yaşayan incinebilir nüfusa yönelik envanter 

çalışması yapılacak ve diğer sorumlu kuruluşlarla 

paylaşılacaktır. 

TAŞKIN 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğü 

Edirne AFAD 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

2021-2024 

A2-

H1-3 

Tüm Edirne il sınırları için Mikrobölgeleme 

çalışmaları tamamlanacaktır. 

DEPREM 

HEYELAN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 

A2-

H1-4 

Edirne ili kapsamında yerleşim alanlarında olan Afete 

Maruz Bölge kararlarında yer almayan ancak heyelan 

riski bulunan ve mücavir alan sınırları içerisinde 

bulunan alanlar incelenerek risk durumları 

belirlenecektir. 

HEYELAN 

 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

 

Edirne AFAD 

İlçe Kaymakamlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi 

Sürekli 

A2-

H1-5 

Edirne ili kapsamında yerleşim alanlarında olan Afete 

Maruz Bölge kararlarında yer almayan ancak heyelan 

riski bulunan ve mücavir alan sınırları dışında bulunan 

alanlar incelenerek risk durumları belirlenecektir. 

HEYELAN İl Özel İdaresi 

Edirne AFAD 

İlçe Kaymakamlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi 

Sürekli 

A2-

H1-6 

İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında 

bulunan kamu binalarının Kamu Yapıları Envanter 

Sistemi (KAYS) kapsamında tespit edilmesi 

sağlanacaktır. 

DEPREM 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

 2021-2024 

A2-

H1-7 

İmar planına esas ölçekte mikrobölgeleme çalışmaları 

eksik olan il merkezi ve ilçelerindeki yerleşim 

alanlarında bu çalışmalar tamamlanacaktır. 

DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Trakya Üniversitesi 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

Edirne AFAD 

2021-2025 
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A2-

H1-8 

Tarihi dokusu sebebiyle iyileştirilmesi yapılamayan 

metruk binaların depreme dayanıklılığı kontrol 

edilecektir. 

DEPREM 

Kültür ve 

Turizm İl 

Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi 2021-2025 

A2-

H1-9 

İl içerisinde mevcut tarihi yapıların tahribatsız jeofizik 

yöntemler ile incelenme çalışması yapılacaktır. 
DEPREM 

Kültür ve 

Turizm İl 

Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi 2021-2025 

A2-

H1-10 

Taşkından etkilenebilecek taşınabilir veya koruma 

altına alınabilir kültür varlıkları tespit edilecektir. 
TAŞKIN 

Kültür ve 

Turizm İl 

Müdürlüğü 

Edirne Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Kurulu Bölge 

Müdürlüğü 

İstanbul Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü 

2021-2023 

A2-

H1-11 

Gelen göçmen profilinin belirlenmesi için kayıt sistemi 

oluşturulacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ İl Göç İdaresi 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

Edirne AFAD 

Sürekli 

A2-

H2 

Afete özgü altyapı yatırımlarında afet 

risklerini dikkate almak. 
  

 
 

A2-

H2-1 

Şehir taşkınlarını önlemek için il merkezinde yağmur 

suyu drenaj hatları geliştirilecektir. 
TAŞKIN 

Edirne Belediye 

Başkanlığı 

Meteoroloji İl 

Müdürlüğü 
2021-2023 

A2-

H2-2 

Şehir taşkınlarını önlemek için ilçe belediyelerinin 

sorumluluk alanı içerisindeki yağmur suyu drenaj 

hatları geliştirilecektir. 

TAŞKIN 
İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

Meteoroloji İl 

Müdürlüğü 
2021-2023 
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A2-

H2-3 

Dere içinden geçen kanalizasyon hatları, DSİ’den görüş 

alınmak suretiyle güzergâhları dere içinden başka bir 

bölgeye taşınacaktır. 

TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Edirne İl Özel İdaresi 2021-2025 

A2-

H2-4 

Yağmur suyu hatları ile kanalizasyon hatları 

birbirinden ayrılacaktır. 
TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

 2021-2025 

A2-

H2-5 

Sel suyu tahliye kanalları güçlendirilecek, mazgal ve 

rogarlar bakımdan geçirilecek ihtiyaç duyulan 

bölgelerin yeniden yapılandırılması sağlanacaktır. 

TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

 Sürekli 

A2-

H2-6 

DSİ sorumluluğundaki ulaşım hatları ve köprü geçiş 

yapıları güncel (MAKSİMUM) debilere göre revize 

edilecek ve gerekli güçlendirme ve yenileme çalışmaları 

yapılacaktır. 

TAŞKIN 
DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 
İl Özel İdaresi Sürekli 

A2-

H2-7 

İl ve İlçe Belediyesi sorumluluğundaki ulaşım hatları ve 

köprü geçiş yapıları güncel (MAKSİMUM) debilere 

göre revize edilecek ve gerekli güçlendirme ve yenileme 

çalışmaları yapılacaktır. 

TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 
2021-2025 

A2-

H2-8 

TCDD sorumluluğundaki ulaşım hatları ve köprü geçiş 

yapıları güncel (MAKSİMUM) debilere göre revize 

edilecek ve gerekli güçlendirme ve yenileme çalışmaları 

yapılacaktır. 

TAŞKIN 
TCDD 1. Bölge 

Müdürlüğü 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 
2021-2025 
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A2-

H2-9 

Kent Planlama Sürecinde yağış suyu yönetimi ile ilgili 

altyapı sistemleri(geçirimli döşeme, yağmur suyu bitki 

şeritleri, yağmur hendekleri vb.) çözümlerinin dâhil 

edilerek ekosistem tabanlı çözüm sağlanacaktır. 

TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

İlgili Kurum ve 

Kuruluşlar 
Sürekli 

A2-

H2-10 

İl Merkezi başta olmak üzere tüm ilçe merkezleri 

kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı sistemlerinin 

sayısal veritabanlarının güncellenerek 

geliştirilmesi ve etkin kullanılması sağlanacaktır. 

TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

 2021-2025 

A2-

H2-11 

Üstü kapatılmış derelerin tadilat sedimantasyon 

temizliği ve kontrolü düzenli olarak yapılacaktır. 
TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

İlçe Kaymakamlıkları 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

2021-2025 

A2-

H2-12 

Mevcut köprüler için tahribatsız jeofizik 

yöntemler kullanılarak köprü deprem analizleri 

için gerekli alt yapı parametrelerinin belirlenmesi 

çalışması yapılacaktır. 

DEPREM 

Karayolları 1. 

Bölge 

Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi 2021-2025 

A2-H3 Afet risklerini mekânsal planlara yansıtmak.     

A2-

H3-1 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Meriç-

Ergene Havza Taşkın Yönetim Planı 

hazırlanacaktır. 

TAŞKIN 

Su Yönetimi 

Genel 

Müdürlüğü 

 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

 

2021-2024 

A2-

H3-2 

Çevre Düzeni Planlarında sel/taşkın afeti ya da 

taşkına maruz alanlar belirtilecektir. 
HEYELAN 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

İl Özel İdaresi 

2021-2024 
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A2-

H3-3 

Edirne ili kapsamında ARAS (Afet Risk Azaltma 

Sistemi) verilerinden faydalanarak heyelan riski 

taşıyan bölgelerde imara esas ölçekte belirleme ve risk 

azaltma planlarına işlenmesi sağlanacaktır. 

HEYELAN 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

 

Edirne AFAD 

Trakya Üniversitesi 

İl Özel İdaresi 

 

2021-2025 

A2-

H3-4 

Heyelan duyarlılık ve tehlike haritalarınıın, çevre 

düzeni planlama çalışmalarında altlık olarak dikkate 

alınması sağlanacaktır. 

HEYELAN 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

İl Özel İdaresi 

2021-2025 

A2-

H3-5 

Afet türlerine ilişkin oluşturulan tehlike ve risk 

haritalarının diğer CBS altyapılı sistemlerle uyumlu 

hale getirilmesi sağlanacaktır. 

TAŞKIN Edirne AFAD 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

Trakya Üniversitesi 

2021-2026 

A2-

H3-6 

Muhtemel maksimum taşkın debisi kullanılarak il 

Taşkın Yayılım Haritası hazırlanacaktır. 
TAŞKIN 

Su Yönetimi 

Genel 

Müdürlüğü 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 
2021-2023 

A2-

H3-7 

İklim değişikliğinin etkilerini de göz önüne alarak 

güncel bir taşkın risk haritası hazırlanacaktır. 
TAŞKIN 

Su Yönetimi 

Genel 

Müdürlüğü 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 
2021-2023 

A2-

H3-8 
İl genelinde VS30 Dağılım Haritası oluşturulacaktır. DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi  

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 
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A2-

H3-9 

Kent ve ilçe merkezleri zemin büyütme haritası 

oluşturulacaktır. 
DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi  

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 

A2-

H3-10 

Kent ve ilçe merkezleri Zemin Hakim Periyod haritası 

yapılacaktır. 
DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi  

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 

A2-

H3-11 

Kent ve ilçe merkezleri zemininin ivme haritası 

düzenlenecektir. 
DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi  

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 

A2-

H3-12 

Kent ve ilçe merkezleri zemininin sıvılaşma haritası 

oluşturulacaktır. 
DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi  

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 

A2-

H3-13 

İldeki yapıların beton dayanım haritası 

oluşturulacaktır. 
DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi  

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 

A2-

H3-14 

Kent ve ilçe merkezleri taşıma kapasitesi haritası 

oluşturulacaktır. 
DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi  

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 
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A2-H3-

15 

Kent ve ilçe merkezleri makro-bölgeleme çalışmaları 

(Deprem dalgalarının odaklanması) yapılacaktır. 
DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi  

Trakya Üniversitesi 

2021-2025 

A2-H3-

16 

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili dezavantajlı gruplara 

(engelli) özel müdahale planlaması yapılacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Sağlık 

Müdürlüğü 
İl Göç İdaresi Sürekli 

A2-H4 
Afet risklerini azaltıcı yapısal ve yapısal olmayan 

önlemler almak. 
    

A2-

H4-1 

Heyelan alanlarının yerleşime açılması gerektiğinde, 

öncesinde Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik etüt raporu 

hazırlanacaktır. Gerekli önlem projeleri 

uygulanmalıdır. 

HEYELAN 

Uzunköprü 

Belediyesi Keşan 

Belediyesi 

Edirne AFAD 

Trakya Üniversitesi 
2021-2025 

A2-

H4-2 

İlimiz sınır kesiminde yer alan Karaağaç kış seddesinde 

yaşanan problemleri önlemek amacıyla Yunanistan yaz 

seddesinin yüksekliğinin düşürülmesi amacıyla çalışma 

yapılacaktır. 

TAŞKIN 
DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

Edirne Valiliği  

Edirne AFAD 
2022-2025 

A2-

H4-3 

Meriç Nehri kıyısında yer alan kum adacıklarının 

ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar 

başlatılacaktır. 

TAŞKIN 
DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi 

2022-2023 

A2-

H4-4 

Kent genelinde, park, bahçe ve kaldırımlarda 

kullanılan yüzey kaplama malzemelerinin su 

geçirebilen malzemelerden seçilmesine özen 

gösterilecektir. 

TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

 Sürekli 

A2-

H4-5 

Taşkın bölgelerinden, su tahliyesi için gerekli araç 

gereçlerin temininin sağlanması gerçekleştirilecektir. 
TAŞKIN 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

İl Özel İdaresi Sürekli 
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A2-

H4-6 

İl genelinde mevcut taşkın korumaların durumu, 

bilinçsiz kullanımlar, atıkların oluşturduğu risklerin 

değerlendirilmesi açısından belirli periyodlarda 

kontrolleri yapılacaktır. 

DEPREM 
DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 
İl Özel İdaresi Sürekli 

A2-

H4-7 

İl civarında barajlara deprem cihazları yerleştirilerek 

online takip edilebilmesi için çalışma başlatılacaktır. 
DEPREM 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

Edirne AFAD 

Trakya Üniversitesi 
2021-2022 

A2-

H4-8 

Düzensiz Göçmen Hareketliliği yaşandığı esnada 

oluşan yığınları bir arada tutabilmek için uygun mekân 

ve alanların tespiti yapılacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Göç İdaresi 

Edirne AFAD 

Edirne Belediyesi 

İl Özel İdaresi 

Sürekli 

A2-

H4-9 

Düzensiz Göç Hareketliliği yaşanabilecek olması 

muhtemel olduğundan gelebilecek olan yardımların 

korunabilmesi ve depolanması için depo temini 

çalışmaları yapılacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Göç İdaresi 

Edirne AFAD 

İl Telekom Müdürlüğü 
Sürekli 

A2-

H4-10 

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu alanda herhangi bir 

hijyen sorunu yaşanmaması için çamaşır ve duş 

konteynerlerinin kurulumu sağlanacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
Edirne AFAD  Yaşandığı Takdirde 

A2-

H4-11 

Düzensiz Göçmenlerin ikamet illerine geri 

gönderilmesi için gerekli araç ve gereçler hazır 

tutulacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Göç İdaresi  Yaşandığı Takdirde 

A2-

H4-12 

Oluşabilecek Göç Hareketliliğinde iletişim sorunlarının 

önüne geçilebilmesi amacıyla Tercüman sıkıntısı 

giderilecektir. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Göç İdaresi 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 
Sürekli 

A2-

H4-13 

Hareketliliğin yaşanabilecek olduğu tarımsal alanlarda 

ekili-dikili alanların zarar görmemesi için gerekli 

önlemler alınacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Jandarma 

Komutanlığı 
Edirne Valiliği Yaşandığı Takdirde 



95 

 

A2-H5 
Kentsel dönüşüm vasıtasıyla afet risklerini 

azaltmak. 
    

A2-

H5-1 

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına 

İlişkin İlke ve Esasları Kapsamında ilgili kanunlar 

çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

koordinesinde İl ve İlçe Belediyelerince Kentsel 

Dönüşüm Strateji Belgeleri hazırlanacaktır. 

DEPREM 

İl ve İlçe 

Belediye 

Başkanlıkları 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
2021-2025 

A2-

H5-2 

Kapalı dereler üzerindeki yerleşim, kentsel dönüşüm 

ile taşınacaktır. 
TAŞKIN 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 
2021-2025 

A2-

H5-3 

Şehir Merkezinde imar planına esas jeolojik-jeoteknik 

etüt raporlarında uygun olmayan alan (UOA) olarak 

belirlenmiş alanların yerleşime kapatılması, riskli alan 

olarak ilan edilebilmesi için önerilmesi ve Kentsel 

Dönüşüm Strateji Belgesinde belirtilecektir. 

TAŞKIN 

DEPREM 

HEYELAN 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

Edirne AFAD 

2021-2025 

A3 

İLİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNU 

AFETLERDEN ETKİLENMEYEN BİR 

YAPIYA KAVUŞTURMAK. 

    

A3-H1 
Afet yönetiminde kurumsal iş birliği ve 

koordinasyonu güçlendirmek. 
    

A3-

H1-1 

İl düzeyinde Trakya Üniversitesi öncülüğünde Deprem 

Danışma Kurulu oluşturulacaktır. 
DEPREM Edirne AFAD  Sürekli 

A3-

H1-2 

Afet riski azaltılmasına yönelik uygulamalar ile elde 

edilen bilgiler Belediye Meclis Üyeleri, Kent Konseyi 

Üyeleri, Kurumların İl Müdürleri ile paylaşılacaktır. 

DEPREM Edirne AFAD 

 

 

 

 

Sürekli 
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A3-

H1-3 

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun 

gündemine "Afet Risk Azaltma" konusu dâhil 

edilecektir. 

DEPREM Edirne AFAD  Sürekli 

A3-

H1-4 

Afet riskleri, tehlike, maruziyet, kapasite, zarar 

görebilirlik vb. ile ilgili veri ve bilgi paylaşımı amacıyla 

kurum kuruluşlar arası protokoller yapılması 

sağlanacaktır. 

TAŞKIN Edirne AFAD  2022-2024 

A3-

H1-5 

Belediyelerin imar planına esas jeolojik, jeofizik ve 

jeoteknik etütler sonrası hazırlanmış yerleşime 

uygunluk haritalarına göre yapılaşmaya izin 

verilecektir. Bu konu hakkında ilgili belediyeler ve 

kaymakamlıklara gerekli bilgilendirmeler 

yapılacaktır. 

DEPREM 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İlçe Kaymakamlıkları 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

Edirne AFAD  

Trakya Üniversitesi 

2021-2023 

A3-

H1-6 

İl genelinde uygulanması planlanan, risk azaltma 

çalışmalarının AFAD-RED (Afad Deprem Dairesi) 

kullanılarak üretilen deprem senaryoları tatbikat 

şeklinde gerçekleştirilecektir. (AYDES yardımıyla) 

DEPREM Edirne AFAD  Sürekli 

A3-

H1-7 

Kütle hareketlerinin neden olacağı zararların 

azaltılmasına yönelik uygulamalar ile afet riskine karşı 

eğitimler düzenlenecektir. 

HEYELAN Edirne AFAD 
İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Sürekli 

A3-

H1-8 

Kütle hareketleri için çeşitli afet senaryoları üretilerek, 

bu kapsamda tatbikatlar yapılacaktır. 
HEYELAN Edirne AFAD 

İlgili Kurum ve 

Kuruluşlar 
2022-2024 

A3-

H1-9 

Düzensiz Göç Hareketliliğini içeren Afet senaryoları 

üretilerek gerekli tatbikatlar yapılacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Göç İdaresi 

Edirne Valiliği 

Edirne AFAD 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

Kızılay  

Sürekli 



97 

 

A3-H2 
Kamu kurumlarının personellerinin afet bilincini 

arttırmak. 
    

A3-

H2-1 

Kütle hareketlerinin neden olacağı zararların 

azaltılmasına yönelik uygulamalar ile afet riskine karşı 

eğitimler düzenlenecektir. 

HEYELAN Edirne AFAD 
İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Sürekli 

A3-

H2-2 

Göç, Düzensiz Göçmen, Mülteci konularında ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarına düzenli aralıklarla 

bilgilendirmeler sunumlar yapılacaktır. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Göç İdaresi  Sürekli 

A3-

H2-3 

Afetlerde çalışan personellere incinebilir gruplara 

yönelik farkındalık eğitimi verilecektir. 

DÜZENSİZ GÖÇ 

HAREKETLİLİĞİ 
İl Göç İdaresi 

Edirne AFAD 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

Sürekli 

A3-H3 

Kurum personellerinin teknik bilgi, 

donanımlarını arttırmak ve veri paylaşımını 

güçlendirmek. 

    

A3-

H3-1 

Taşkın ve Sellerle ilgili uygulama ve masa başı 

tatbikatları yapılacaktır. 
TAŞKIN Edirne AFAD 

 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

 

2021-2025 

A3-

H3-2 

Ekosistem tabanlı afet risk azaltma çalışmaları amaçlı 

projeler geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. 
TAŞKIN Edirne AFAD 

Trakya Üniversitesi 

İl Özel İdaresi 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

2021-2025 

A3-

H3-3 

Teknik personelin uygulama ve araştırma 

kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
TAŞKIN Edirne AFAD  Sürekli 
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A3-

H3-4 

İlin hava fotoğraflarının çekilmesi ve deprem 

sonrasında kullanılacak şekilde hazır tutulması 

sağlanacaktır. 

DEPREM 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

Edirne AFAD 

2021-2025 

A3-

H3-5 

Afet risklerine ve tehlikelerine yönelik konularda 

projelerin üretilmesi teşvik edilecektir. 
HEYELAN Edirne AFAD 

Trakya Kalkınma 

Ajansı 
2021-2025 

A3-

H3-6 

İl genelinde olası afet zararlarının en aza indirilmesine 

yönelik projelendirme çalışmalarında, AFAD, Trakya 

Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı ile ilgili 

kurumların bu konular hakkında önerilecek olan 

projeleri desteklemesi sağlanacaktır. 

DEPREM Edirne AFAD Trakya Üniversitesi Sürekli 

A3-

H3-7 

İlimizde afetlerin neden olacağı riskleri azaltmaya 

yönelik uzman personel yetiştirmek için, 

üniversitelerde ilgili çalışmaların yapıldığı 

programlarda akademik eğitimlerin teşvik edilmesi 

sağlanacaktır. 

HEYELAN 
Trakya 

Üniversitesi  
 Sürekli 

A3-

H3-8 

Özellikle sahil kesiminde yaz aylarında yazlıkçıların 

sayısı (Enez ve Keşan ilçeleri) ile ilgili bir çalışma 

yapılacaktır ve bu veri tatbikat senaryolarında 

kullanılacaktır. 

DEPREM Edirne AFAD 

İl Nüfus ve Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

Enez ve Keşan İlçe 

Kaymakamlıkları 

Sürekli 

A3-

H3-9 

Özellikle kamuda görev yapan teknik personele 

deprem yönetmeliği ile ilgili mevzuatlar, afet riskleri, 

afet zararlarının azaltılması konularında eğitimler 

verilecek ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 

DEPREM Edirne AFAD 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi 

Sürekli 
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A3-

H3-10 

TAMP, ARAS, TADYUS, AYDES, İRAP gibi AFAD 

Başkanlığı tarafından yapılmış olan plan ve projeler 

hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşlara düzenli 

eğitimler verilerek farkındalık oluşturulacaktır. 

DEPREM Edirne AFAD  Sürekli 

A3-H4 
İlimiz vatandaşlarının afetler konusunda 

bilinçlenmesini sağlamak. 
    

A3-

H4-1 

Kamu görevlilerine, özel sektöre, sivil toplum 

kuruluşlarına, gönüllülere ve öncelikle incinebilir 

gruplar(yaşlı, engelli vb.) olmak üzere tüm 

vatandaşlara afet risk azaltma konusunda 

bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

TAŞKIN Edirne AFAD 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

Sürekli 

A3-

H4-2 

Öncelikli olarak taşkın bölgelerinde yaşayan halka 

yönelik olarak okullarda, halk eğitim merkezlerinde 

temel afet bilinci eğitimleri verilecektir. 

TAŞKIN Edirne AFAD 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

Sürekli 

A3-

H4-3 

Taşkın riski bulunan yerleşim bölgelerindeki 

vatandaşlar DSİ tarafından yürütülen Taşkın, Arıza ve 

Müdahale Mekânsal Bilgi Sistemi (TAMBİS) hakkında 

bilgilendirilecektir. 

TAŞKIN 
DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 
 Sürekli 

A3-

H4-4 

AFAD tarafından okullarda yapılan temel afet bilinci 

eğitimlerine taşkın konusu da eklenecektir. 
TAŞKIN Edirne AFAD 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 
2022-2025 

A3-

H4-5 

Taşkın riski rutin aralıklarla kamusal alanlarda 

vatandaşlar ile paylaşılacaktır. 
TAŞKIN 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

İl Özel idaresi 

Trakya Üniversitesi 
Sürekli 
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A3-

H4-6 

İlde yer alan kurumlar ve vatandaşlar 7 ve üzeri 

büyüklüğünde yaşanabilecek bir depremin 

tetikleyebileceği heyelan afetlnin verebileceği can ve 

mal kaybına neden olabileceği konusunda eğitimler 

yapılacaktır. 

HEYELAN Edirne AFAD  2021-2023 

A3-

H4-7 

İl AFAD Müdürlüğü tarafından ilimizde bulunan 

okullarda temel afet bilinci ve afet çantası hazırlanması 

gibi konularda eğitim seminerleri verilecektir. 

DEPREM Edirne AFAD 
İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Sürekli 

A3-

H4-8 

Taşkın alanlarında, taşınmaz mal sahiplerine, Aile 

Sosyal Destek Programı (ASDEP) desteği ile taşkın 

riskleri konusunda da danışmanlık yapılacaktır. 

TAŞKIN 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğü 

Edirne AFAD 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

2021-2023 

A3-

H4-9 
AFAD Gönüllü sayısı arttırılmalıdır. 

TÜM 

AFETLER 
Edirne AFAD 

 

 
Sürekli 

A3-

H4-10 

Afetler hakkında görsel ve yazılı medyada ve sosyal 

medya platformlarında bilinçlendirme kampanyaları 

arttırılacaktır. 

TÜM 

AFETLER 
Edirne AFAD İlçe Kaymakamlıkları Sürekli 

A3-

H4-11 

Sigorta sisteminin taşkın ile ilgili olarak düzenlemelere 

gitmesi, yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla özel 

firmalar ile yol haritası çizilmesi amacıyla toplantı 

yapılacaktır. 

TAŞKIN Edirne AFAD 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

2021-2024 

A3-

H4-12 

Taşkın alanlarında bulunan konutlardaki sel sigorta 

oranının yükseltilmesi amacıyla çalışma yapılacaktır. 
TAŞKIN Edirne AFAD 

DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 

Sürekli 
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Tablo 3.2.2 Eylem Tabloları

A3-

H4-13 

Zorunlu deprem sigortasının önemi konusunda 

kamuoyunu bilinçlendirmek için sigorta sektörü 

temsilcileriyle birlikte toplantı yapılacaktır. 

DEPREM Edirne AFAD 
Sigorta Acenteleri 

Derneği 
2021-2023 

A3-

H4-14 

Heyelan bölgesinde yaşayan nüfusa yönelik afet 

sigortası tanıtımı düzenlenecektir. 
HEYELAN Edirne AFAD 

İl ve İlçe Belediye 

Başkanlıkları 
Sürekli 

A3-

H4-15 

Heyelan oluşum nedenleri, etkileri ve nasıl korunmak 

gerektiği ile ilgili kurumlarda ve okullarda eğitim ve 

bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

HEYELAN Edirne AFAD 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi 

Sürekli 

A3-

H5-16 

Kütle hareketleri öncesi, sırası ve sonrasında 

incinebilir gruplar dâhil bilinçlendirme çalışmaları 

yapılacaktır. Bu kapsamda basılı ve görsel meteryaller 

oluşturulacaktır. 

HEYELAN Edirne AFAD 

İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

Sürekli 

A3-

H5-17 

Engelli Vatandaşların envanterinin çıkarılması ve afet 

farkındalık eğitimlerinin verilmesi sağlanacaktır. 
DEPREM Edirne AFAD 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 
Sürekli 
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5 MODÜL 5: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

5.1 Süreç 

Bu bölümde, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın izleme ve değerlendirme yöntem, teknikleri yer 

almaktadır.  

İl Afet Risk Azaltma Planlarını hazırlayacak olan sorumlu birime yönelik izleme ve 

değerlendirme yöntem, tekniklerinin gösterilmesi hedeflenmekte, sonuçların İl Afet Risk 

Azaltma Planlarına ne şekilde yansıtılabileceği gösterilmektedir. 

 

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

yapılır; izleme her altı ayda bir eylemlerin izleme tablosu doldurularak, değerlendirme ise yılda 

bir defa yapılır.  

Plandaki eylemlerin izleme ve değerlendirilmesinin yapılabilmesini kolaylaştırmak için İl Afet 

Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Sistemi Yazılımı oluşturulmuştur. Bu 

yazılım il afet risk azaltma planlarının izleme ve değerlendirmesinin daha hızlı ve etkin bir 

şekilde yapılmasının kolaylaştırılması; planların etkililiğini sağlamak için karar vericilere 

planlarla ilgili durumun gösterilmesi amacıyla kullanılacaktır.  

Yazılım sayesinde plandaki sorumlu ve destek kuruluşlar, şifreleriyle yazılıma giriş yapacak, 

eylemleri web üzerinden çevrimiçi olarak takip edecek ve eylemlerle ilgili istenen 

verileri/bilgileri yazılıma girebilecektir. İl afet ve acil durum müdürlükleri plandaki paydaşları 

yazılım ve yazılımın kullanımı hakkında bilgilendirecektir. 

İzleme ve değerlendirme yöntem ve uygulama çalışmaları detaylı şekilde aşağıda anlatılmıştır. 

Aşağıdaki metin ve tabloların tamamı planın 5. bölümünde yer almaktadır.  

 

 

5.1.1 İzleme Süreci 

• Planın izlenmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden/eylemlerden sorumlu 

kurumun koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluşlarla birlikte, planın yürürlüğe 

girmesini takip eden aydan itibaren, 6 (altı) aylık periyodu içerisine alacak şekilde 

gerçekleştirilir. 

• Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem İzleme 

Tablosu”nu  doldurarak izleme raporunu oluşturur.  

• Eylem izleme tablolarının altı aylık periyot içerisinde eylemin uygulanması ile ilgili 

durumu, gerçekleştirilen faaliyetleri, eylemin tamamlanma yüzdesini, gelecek altı ayda 

yapılması planlanan faaliyetleri içermesi esastır.  

• Tamamlanması için süre öngörülemeyen sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere 

planda bulunan bütün eylemler izleme sürecine tabidir. 
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• Eylemle ilgili ilk eylem izleme tablosu, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan 

itibaren, başlangıçtaki mevcut durumu ortaya koyacak biçimde düzenlenir. 

• Eylem tamamlandığında son defa eylem izleme tablosu doldurulur. 

• Altı aylık periyodun sonunda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem İzleme 

Tablosu”nu doldurmasını talep eder ve 30 (otuz) gün içerisinde “Eylem İzleme 

Tabloları”ndan oluşan izleme raporu, eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından 

İAADM’ye gönderilir.  

• İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama sekretaryası, gelen izleme raporlarının 

bir araya getirilmesi ile rapor oluşturur. İzleme raporlarında eksik ve/veya eksiklik olması 

durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin tamamlanması 

için önlemler alınır. 

• İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Teknik Çalışma 

Grubu”na*  iletir.  

• Plan yürürlükte olduğu sürece planın izlenmesi devam eder.  

NO EYLEM İZLEME TABLOSU 

1 Plan İzleme Dönemi: 

2 Eylem Numarası: 

3 Eylem:  

4 Sorumlu Kurum: 

5 Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar): 

6 Eylemin Durumu 

1 (  ) Başlamadı 

2 (  ) Devam Ediyor 

3 (  ) Tamamlandı 

7 
Eylemin Tamamlanma Yüzdesi*  

 
% 

8 Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

9 Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

10 Eylemin Başlangıcındaki Mevcut Durum**: 

 

Tablo 5.1.1- Eylem İzleme Tablosu 
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*    Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır. 

 

** Planın yürürlüğe girmesinden sonra eylem izleme tablosu ilk kez doldurulduğunda bilgi 

girilmelidir. Ardından gelen izleme dönemlerinde boş bırakılmalıdır. 

5.1.2 Değerlendirme Süreci 

• Planın değerlendirilmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden sorumlu kurumun 

koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte, planın yürürlüğe 

girmesini takip eden aydan itibaren 12 (on iki) aylık periyot içerisine alacak şekilde 

gerçekleştirilir.  

• Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem Değerlendirme 

Tablosu”nu doldurarak değerlendirme raporunu oluşturur.  

• Eylem değerlendirme tablolarının on iki aylık periyot içerisinde eylemin afet riskinin 

azaltılmasına etkisini, devam eden eylemle ilgili olmak kaydıyla yapılmasına ihtiyaç 

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.  

• On iki aylık periyodun sonunda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem Değerlendirme 

Tablosu”nu doldurmasını talep eder ve 60 (altmış) gün içerisinde değerlendirme raporu, 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM ‘ye gönderilir.  

• İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama sekretaryası, gelen değerlendirme 

raporlarının konsolide edilmesiyle rapor oluşturur. Değerlendirme raporlarında eksik 

ve/veya eksiklik olması durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya 

eksikliklerin tamamlanması için önlemler alınır. 

• İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Teknik Çalışma 

Grubu”na iletir.  

• Teknik Çalışma Grubu, daha önce iletilen 2 (iki) adet konsolide plan izleme raporu ve 

1 (bir) adet konsolide değerlendirme raporu üzerine düzenlenen toplantıda İRAP’ın 
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durumunu değerlendirir. Bu değerlendirme ile, afet risk azaltma eylemleri sayesinde afet 

riskinin ne ölçüde azaltıldığı, afet türleri açısından afet risk değerlendirmeleri de göz 

önüne alınarak afet riskinin azaltılmasında istenilen noktaya gelinip gelinmediği ve 

eylemler nedeniyle afet risklerinin oluşmasına/artmasına sebep olunup olunmadığı ortaya 

konur.  

• Değerlendirme neticesinde İRAP’ın uygulanabilirliğini sağlamak ve ildeki afet 

risklerini azaltmak için gereken tedbirler “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama 

Komisyonu”na ve/veya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na rapor olarak 

sunulur. 

• Plan yürürlükte olduğu sürece planın değerlendirilmesi devam eder.  

 

 

NO EYLEM DEĞERLENDİRME TABLOSU 

1 Plan Değerlendirme Dönemi: 

2 Eylem Numarası: 

3 Eylem:  

4 Sorumlu Kurum: 

5 Destekleyici Kurum(lar): 

6 Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Etkisi: 

7 Devam Eden Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*: 

8 Eylemin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Zorluklar**: 

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

10 
Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç 

Duyulan Kaynaklar****: 

11 
Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı ve Tamamlanan 

Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*****: 

 

Tablo 5.1.2- Eylem Değerlendirme Tablosu 
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*         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. 

 

 

KAYNAKLAR 

 Açıklamalı Afet Terimleri Sözlüğü, 2014, Mülga Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı, Ankara 

 Çağlayan, A.M. ve Yurtseven, A. (1998), 1/100.000’lik Jeoloji Haritaları Raporu. 

Burgaz-A3, Edirne-B2 ve B3; Burgaz A-4 Paftaları. MTA Genel Müdürlüğü, Ankara. 

 Ketin, İ. San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayları Arasında Bir Karşılaştırma, 1976 

 Edirne İli Çevre Durum Raporu 2011 

 Erdoğan ve Kuteri, 2010 Edirne Kenti Kültür Varlıklarının Kent Estetiği Açısından 

Değerlendirilmesi 

 DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü Taşkın Raporu 2021 

 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313430 Zemin sıvılaşması ve 

Mekanizması 

 Edirne Belediyesi Stratejik Plan (2020-2024) 

 Edirne Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, EDİRNE İLİ 2018 YILI ÇEVRE DURUM 

RAPORU,  

 Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları,2019, 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-

2019-33705  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Deprem Yönetmeliği 

 

 https://arasda.afad.gov.tr/#/app/dashboard/il  

 https://basic.atlas.gov.tr/?_appToken=&metadataId=https://aydes.afad.gov.tr  

 https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313430
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2019-33705
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2019-33705
https://arasda.afad.gov.tr/#/app/dashboard/il
https://basic.atlas.gov.tr/?_appToken=&metadataId=https:/aydes.afad.gov.tr
https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml


108 

 

KATKI SAĞLAYANLAR 

Edirne İl Afet Risk Azaltma Planı İRAP Sürecinin Tasarımı ve Yürütülmesi 

Üst Düzey Koordinasyon 

AFAD Başkan V. - Hamza TAŞDELEN 

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı - Abdülkadir TEZCAN 

Edirne Valiliği 

Ekrem CANALP -Edirne Valisi 

Hakan Yavuz ERDOĞAN - Vali Yardımcısı V. 

Koordinasyon 

Ali ALTINDAL - İl Afet ve Acil Durum Müdürü 

Akademik Danışmanlar 

Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA  

TÜDAM Müdürü 

 

Doç. Dr. Musa ULUDAĞ 

TÜDAM Müdür Yard. 

 

Öğr. Gör. Emine KELEŞ Öğr. Gör. Yasin AKKUŞ 
Öğr. Gör. Hüseyin Ali 

YÜZER 

Kolaylaştırıcılar 

Deniz BİTEK   

(Edirne AFAD) 

Tayfun TEMUR  

 (Edirne AFAD) 

Merve BİNGÖL  

(Edirne AFAD) 

S. Murat ÖZAVCI 

(Edirne AFAD) 

Deniz ÖDEMİŞ  

(Edirne AFAD) 

Mert ÖZBEN 

 (Edirne AFAD) 

Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışma Grupları 

Deprem Sel / Taşkın Heyelan 
Düzensiz Göç 

Hareketliliği 

Mert ÖZBEN 

Can YILMAZ 

Sadettin 

MALKARALI 

Deniz BİTEK 

Deniz ÖDEMİŞ 

S. Murat ÖZAVCI 

Can YILMAZ 

Gökhan ERDİ 

Tayfun TEMUR 

 

 

 



109 

 

 

Katkı Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar 

 

 

01. Edirne Belediye Başkanlığı 

02. Trakya Üniversitesi 

03. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü 

04. Keşan Belediye Başkanlığı 

05. Enez Belediye Başkanlığı 

06. Uzunköprü Belediye Başkanlığı 

07. Edirne İl Özel İdaresi 

08. Trakya Kalkınma Ajansı 

09. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü 

10. Edirne İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

11. Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 

Md. 

12. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü 

13. Edirne Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

 

 

 

14. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü 

15. Edirne Meteoroloji İl Müdürlüğü 

16. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 

17. TCDD  

18. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 

19. GAZDAŞ 

20. BOTAŞ 

21. Edirne Aile, Çalışma ve Sos. Hiz. İl 

Müd. 

22. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

23. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

24. Jeoloji Mühendisleri Odası 

25. Edirne Mimarlar Odası 

26. İnşaat Mühendisleri Odası 

27. İHH 

 

 

Edirne İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) Hazırlanmasında 

Katkı Sağlayan, Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarımıza 

Teşekkür Ederiz. 
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