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Afet yönetiminde her ne kadar müdahale ve iyileştirme çalışmaları hayati öneme sahip olsa da 
ülkemizin yaşadığı afetlerden edindiğimiz geçmiş deneyimlerimiz ve afet yönetimi alanındaki 
uluslararası çalışmalar afet kayıplarını ortaya çıkmadan önce azaltabilmenin “risk yönetimi 
odaklı” bir afet yönetiminden geçtiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle “afet risk yönetimi” 
anlayışının hem merkezi hem de yerel düzeyde kapsamlı ve birbiriyle koordineli olarak 
yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. 
 
İlimizde ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, Sinop Üniversitesi, sivil toplum 
kuruluşlarının katılımıyla yapılan toplantılar ve çalıştaylar sonucunda “İl Afet Risk Azaltma 
Planı” hazırlanmıştır. 

İldeki tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ile oluşturulan Sinop İl Afet ve Risk Azaltma Planı 
(İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini dikkate alarak, bu etkileri en aza indirebilmek 
için; afetler olmadan gerçekleştirilmesi gereken planlama ve çalışmaları bir süreç halinde ortaya 
koyan, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plandır. 

Bu planla bilirlikte İlimizde yaşanabilecek olası afetlerin yerleşimler ve toplum üzerinde neden 
olabileceği fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel, politik zarar ve kayıpları önleyecek veya 
etkilerini azaltacak eylemler ortaya konmuştur. Bu sayede olası bir afet sonrası kaynakların etkin 
kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek, kesintiye uğrayan yaşam 
faaliyetleri en kısa sürede normale dönecektir.  

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, Sinop Üniversitemizin, 
temsilcilerine teşekkür ediyor, hazırlanan planın afet risklerinin azaltılmasına vesile olmasını 
temenni ediyor, afetsiz günler diliyorum. 

 

Erol KARAÖMEROĞLU 

Sinop Valisi 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ülkemizin jeolojik, topoğrafik yapısı göz önünde bulundurulduğu zaman yakın gelecekte 
yaşanması muhtemel afet olayları karşısında yüksek düzeyde afet risklerine sahip olduğu 
görülmektedir. Bu durum afet yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Afet yönetimi risk 
azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları olmak üzere 4 safhadan oluşmaktadır. Bir 
toplumun afetler karşısında dirençli olmasını sağlamak ve afet sonrası ortaya çıkabilecek 
hasarları en aza indirmek amacıyla, afet öncesi eylemleri, başka bir deyişle, risk azaltma ve 
hazırlıklı olma aşamalarını ön plana çıkarmak ve uygulamaya geçirmek büyük önem arz 
etmektedir.  

İl Afet Risk Azaltma Planı ile afet ve acil durum risklerinin azaltılması doğrultusunda öncelikle 
risklerin tespiti, risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması, yeni teknolojilerin 
entegrasyonu, gerekli eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, risk odaklı bütünleşik 
afet yönetim anlayışının tüm sektörlere yerleşmesini ve benimsenmesini sağlamak 
amaçlanmaktadır.  

Bu süreçte bizlere yol gösteren, destek veren valimiz Sayın Erol KARAÖMEROĞLU’na, katkı 
sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Sinop 
İl Afet Risk Azaltma Planının Sinop halkımıza ve ülkemize hayırlı ve yararlı olmasını temenni 
ediyorum. 

 

Ümit ÜNAL 

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.  

Hedeflere ulaşıldıkça iş kalemleri azalacak, yeni risk sektör ve alanları ortaya çıktıkça, yeni iş 
kalemlerinin doğacağı sürdürülebilir olması beklenen bir bakış acısı vardır.  

Afetlerin olumsuz etkilerine karşı dirençli toplumun ve dirençli kentlerin oluşturulmasına yönelik 
afet risk azaltma stratejilerini ve önceliklerini tanımlar. 

Bu kapsamda hazırlanan Sinop 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. 
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Şekil 1-1- İRAP Belgesinin Oluşturulma Aşamaları 

 

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. 

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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Anketin değerlendirilmesi sonucunda İlimizi tehdit eden afet türlerinin Deprem, Sel, Heyelan ve 

Yangınlar 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 birtakım 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 iş 
birliği 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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1 MODÜL 1: İLİN GENEL DURUMU (İL PROFİLİ)  

 

1.1 Coğrafi Konum ve Genel Bilgiler 

Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru en çok sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe Burnu 
ve Yarımadası üzerinde kurulmuştur. 41 derece 12 dakika ve 42 derece 06 dakika kuzey enlemleri 
ile 34 derece 14 dakika ve 35 derece 26 dakika doğu boylamları arasında yer alır. İlin yüzölçümü 
5.862 kilometre kare olup il bu yüz ölçümüyle %0,8'ini kaplar. Batısı Kastamonu, güneyi Çorum, 
güneydoğusu Samsun illeri, kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir. (Şekil 1.1) 

 

Şekil 1-1-Sinop İlinin Ülke Sınırları içinde ki Konumu 

 

İl genelinde Türkeli, Ayancık, Gerze, Dikmen, Saraydüzü, Durağan, Boyabat ve Erfelek olmak 
üzere 8 tane ilçe bulunmakta olup (Şekil 1.2) toplam köy sayısı da 465’dir. 475 km. 
uzunluğundaki sınırlarının 300 km'si kara, 175 km'si ise deniz kıyısıdır. Dağlar denize paralel 
olarak uzanmış olup, kuzeybatıda yükselen dağlar Merkez İlçe sahillerine 9-10 km yaklaştıkça 
alçalır ve sahil ovaları meydana getirir. En yüksek tepeler Ayancık'ta Çangal (1.605 m.) ve 
Boyabat'ta Dranaz (1.345 m.) dır. Boyabat- Durağan yöresindeki Kızılırmak vadisi dışında 
önemli vadi yoktur. Sinop ve Boyabat düzlükleri en önemli ova benzeri yerlerdir. Önemli 
akarsulardan Gökırmak Boyabat ovasını sulayıp Kızılırmak'a karışır. Çatalzeytin, Ayancık, 
Karasu, Kanlıçay (Güzelceçay) ve Kabalı çayları Karadeniz'e dökülür. Şehrin biri 
kuzeybatısında, biri güneydoğusunda olmak üzere iki limanı vardır. Esas limanı, güneydoğudaki 
koyda bulunur. Kuzeybatısındaki Akliman ve Hamsilos Koyu eski devirlerin barınak 
yerlerindendir. 
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Şekil 1-2- Sinop İli İdari Yapısı 

 

1.2 Doğal Yapı 

1.2.1 İlin Jeomorfolojik Durumu 

Dağlar: Sinop İlinin en büyük dağları doğu-batı doğrultusunda Karadeniz’e paralel bir şekilde 
uzanan İsfendiyar (Küre) dağlarıdır. Fazla yüksek olamayan bu dağ sırasının üzerinde yer yer 
yüksekliği 1500-1800 m. Arasında değişen tepeler, doruklar vardır. 

İsfendiyar (Küre) dağları 3'üncü Jeolojik zamanın başlarında meydana gelen Alp-Himalaya 
kıvrım kuşağı üzerinde yer almasıdır. Bu dağların en önemli özelliği genç dağlar ve yüksek 
olmalarıdır. Eski dağlar kadar aşınmaya pek uğramamışlardır. Sinop İli sınırları fazla yüksek 
olmalarına karşılık iç bölgelerle kıyı kesimi arasında ulaşımda yıllarca zorluk ve güçlük 
çıkarmışlardır. İlimizin iç kısımlarla olan ilişkisinin, dağların sık ve devamlı olmasından gelişip 
büyüyemediğini görmekteyiz. 

Küre dağları yörenin engebeli arazisini meydan getirir. Kuzeybatıda yükselen dağlar merkez 
sahillerine 9 km. yaklaşınca alçalır, kıyı ovalarını meydana getirir. Gerze sınırlarından itibaren 
tekrar yükselerek Bafra Ovasına ulaşır. 

Dağlar İl arazisinin %74,3'nü kaplar. İl'deki en önemli dağ sırası Küre Dağları üzerindeki Zindan 
Dağı (1.730 m) dır. Boyabat çöküntü alanının yanında yer alan Karaoluk Tepesi (1.313 m) ve 
Kuzuluk Tepesi (1.125 m) önemli yükseltilerdir. Kuzeye doğru gidildikçe, Sinop Yarımadasının 
güneyindeki; Sivrice Tepesi (1.040 m) ve Dede Tepesi (1.038 m) göze çarpmaktadır. İl 
topraklarının en güney ucunda ise Alankaya Tepesi (946 m.) yer alır. 

Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz sistemine giren Küre Dağlarının doğudan batıya doğru 
önemli tepeleri; Sarıdökük Tepesi (1.660 m), Çangal Dağı (1.605 m.) ile Ayancık ilçesinde yer 
alan Zindan Dağı (1.730 m) dır. Zindan Dağı aynı zamanda İl'in en yüksek noktasıdır. Küre 
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Dağlarının üzerinde daha doğuda Göktepe (1.375 m.), Durağan ilçesinin kuzeydoğusunda Soyuk 
Tepe (1.455 m.) ile Elmadağı (900 m.) yer almaktadır. 

Yaylalar: Fazla geniş olmayan bir kıyı kesiminin ardından yükselen dağların üst kısımlarında 
yer yer ormanlarla çevrili yaylaları görmekteyiz, çevre insanlarının değişik isim verdiği bu 
yaylalar yazın serin suları, iklimi ve yeşil ot örtülüleri ile hayvancılık yapılan yerlerdir. Sürüleri 
ile bu yaylalara çıkan insanların buralarda 3-4 ay kaldıklarını ve hayvan ürünleri yaptıkları ve 
geçimlerini bu yolla kazandıklarını biliyoruz. Son zamanlarda yayla turizm olarak da düşünülen 
bu yerlerin ekonomiye büyük katkısı olacağını düşünebiliriz. En önemli yaylalar Mehmetli, Aluç, 
Dariözü, Yaylacık, Sakızlı, Yassıalan, Düdekoğlu, Sucuoğlu, Çan, Altınyayla, Kocaoğlu’dur. 

Ovalar: Dağlar arasında ve dağlarla sahil kesimi arasında kalan ovalar büyük düzlükler 
halindedir. En önemlileri Sinop ve Boyabat düzlükleridir. Boyabat ovasını Gökırmak, Arın, 
Gazidere, Asarcık düzlük ve ovaları vadileri meydana getirmiştir. Sinop Ovası ise, Erfelek, 
Aksaz, Sarıkum kıyı düzlüklerinden oluşmuştur. Gerze yöresinde Sarıyer-Kabalı Çayının 
meydana getirdiği Çakıroğlu Sarımsak Çayının meydana getirdiği Dereyeri, Kanlıçay boyunca 
uzanan vadi düzlükleri de kıyı ovalarına örnek gösterilebilir. 

Vadiler: Boyabat-Durağan yöresindeki Kızılırmak vadisinin dışında büyük vadiler yoktur. 
Akarsuların kendi adını verdikleri birçok küçük vadiler aynı zamanda bölgenin arazi yapısı 
karakterini özetlemektedir. 

Deniz Kıyıları: Sinop, Karadeniz kıyılarının girintili ve çıkıntılı kıyılarıdır. Hopa'dan başlayan 
ve İstanbul boğazında sona eren Karadeniz kıyılarının hiçbir yerinde Sinop'taki kadar koy ve 
körfezlerle korunmuş limanlara rastlanmaz. Sinop kıyılarında Köşk, Kayser, Karakum, Selamet, 
Boztepe, Sinop, Feryat, Bozburun, İnce, Güllüsu, Usta adlarında birçok önemli burunlar 
bulunmaktadır. İnce ve Boztepe burunları kendi adlarını taşıyan iki yarımadanın ucundadır. 
İnceburun aynı zamanda Anadolu'nun en kuzeyindeki uç noktasıdır. Burası bataklık, göl ve 
ovalıktır. Burada İnceburun Feneri yer alır. 

Boztepe'ye halk sadece Ada der, üzerinde Sülük Gölü bulunmaktadır. Sinop ili bu yarımadanın 
kıstağındadır. Boztepe Burnunun ucunda fener ve sis düdüğü bulunmaktadır. 

Koy ve körfezlere gelince bunlar burunlar kadar çok değildir. En önemlileri İçliman, Dışliman, 
Akliman’dır. 

Limanlar: Gerze, Sinop iç ve dış limanları, Akliman, Sarıkum ve Ayancık limanlarıdır. Sinop 
kıyılarında (Sarı Ada, Kara Ada, Tavşan Adası) üç tane de küçük adacık bulunmaktadır. Sinop 
kıyıları doğu kıyılarımıza oranla dik ve sarp değildir. Yalnız Ayancık kıyıları engebeli, inişli 
çıkılışlıdır. Dağlar burada kıyıya paralel uzanmakla beraber, doğudaki kadar denize yakın 
değildir. 

Akarsular: Sinop İlindeki irili ufaklı akarsularından bazıları Karadeniz'e bazıları da güney 
sınırından geçen Kızılırmak Nehrine bağlıdır. İlin en büyük akarsuyu Kastamonu topraklarından 
çıkan ve birçok kolları batıdan doğuya akarak Durağan'ın güneyinde Kızılırmak nehrine bağlanan 
Gökırmak'tır. Uzun bir vadi boyunda akan ırmak Taşköprü ve Boyabat Ovaları'nı sular. Bu ovalar 
sulu tarımın yapıldığı önemli tarım üretim alanlarıdır. Karadeniz’e dökülen çaylar batıdan 
doğuya doğru Çatalzeytin, Ayancık Çayları, birçok kollar olarak denize dökülen Kırkgeçit ve 
Sarımsak Çayları Karasu ve Gebelit Çayları önemli akarsulardır. Ağız kısımlarında deltalar 
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oluşturan ve vadi boyu ovaları oluşturan bu çaylar İlkbahar ve kışın su seviyeleri yüksek yazları 
ise su seviyeleri azalan hatta zaman zaman kuruyan akarsulardır. 

Göller: Sinop'ta sayıları az olmakla beraber küçük göller vardır. Bunlardan Sülük gölü, Sinop 
Yarımadası üzerindedir. Denizden 210 m. yüksekliktedir. Sarıkum Gölü de deniz seviyesinde bir 
göldür. Aksaz Gölü yarı bataklık halindedir. Karagöl ise deniz seviyesinin altında bir göldür. 
Ayrıca Taşmanlı göleti ve Bektaşağa göletleri de sulu tarıma imkân veren gölcüklerdir. Tüm bu 
göllerimiz balık üretimine elverişlidir. (Sülük gölü dışında) 

Yeraltı Suları: Bölgenin tümünü kapsayan yer altı suları, etütleri henüz yapılmamıştır. Ancak 
gerek D.S.İ. Teşkilatı ve İl Özel İdaresi tarafından çeşitli yörelerde etütler yapılmış ve zengin yer 
altı suları istifade edilir duruma gelmiştir. Gazidere, Kayaboğazı, Uluköy, Yaylacık yer altı suları 
kaptaca alınmış, Çeşmigir, Sarayönü, Gökçeağaç Sakızı, Cuma Köy beldelerinin etütleri 
yapılarak burada zengin sualtı kaynaklarının bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

1.2.2 İlin Jeolojik Durumu 

1.2.2.1 Genel Jeoloji 

Boyabat Metamorfitleri (Tb): 

Çalışma alanının güneyinde, özellikle Boyabat ve çevresinde yüzeylenmektedir. Genellikle 
kuvars-albit-epidot-aktinolit-klorit şist, metatüften oluşmuştur. İçinde yer yer mermer blokları 
gözlemlenmiştir. Yaklaşık 5000 metre kalınlığa ulaşan ve Permo-Triyas yaşlı olduğu belirlenen 
birimi, açısal uyumsuzlukla Liyas yaşlı Akgöl formasyonu örtmektedir. (Gedik ve diğ., 1982) 

Akgöl Formasyonu (Ja): 

Metamorfit temel üzerine uyumsuz olarak gelir. Akgöl formasyonu; gri, siyah renkli, kumtaşı ve 
kuvarsit arakatmanları içeren hafif metamorfize marn ve şeyllerden oluşmuştur. Fosil çok kıttır. 
Yer yer demir oksitli yumrular içerir. Bazı ammonit fosillerine göre yaşı Liyastır (Ketin, 1962). 

Bürnük Formasyonu (Jb) 

Kırmızı renkli, polijenik-heterojen çakıltaşlarından oluşmuştur. Yer yer kumtaşı düzeyleri içerir. 
Çakıllar, kuvars, kuvarsit, granit, diyorit, volkanit ve metamorfit kökenli olup, ayrıca alttaki 
Akgöl formasyonundan parçalar içerir. Yanal devamlılığı yoktur. Alt sınırı Akgöl formasyonu 
ile uyumsuzdur. Dogger-Malm yaşlı Akkaya kireçtaşı ise uyumlu ve geçişli olarak Akgöl 
formasyonu üzerine gelir. Geçiş düzeylerinden alınan örneklerde Dogger yaşı saptanmıştır. 

Akkaya Kireçtaşı (Jak) 

Gri, bej renkli, masif ve kalın katmanlanma gösteren, bol fosilli, yer yer resifal özellikteki 
karbonatlardan oluşmuştur. Sığ denizel ortamda çökelen formasyonun içerdiği fosillere göre, 
Dogger- Malm yaşındadır. 

Çağlayan Formasyonu (Kç) 
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Formasyon, kumtaşı, kumlu kireçtaşı, arakatmanları içeren gri siyah renkli şeyl ve marnlardan 
oluşmuştur. Şeyl oranı yer yer %80 e ulaşır. İçerisinde kalınlığı 10 metreye ulaşan kumtaşı 
düzeyleri bulunur. Ayrıca tabanında kalınlığı 250 metreyi bulan iri taneli çakıllı kumtaşları 
gelişmiştir. Formasyonun alt ve üst sınırları uyumsuzdur. Yaşı içerdiği fosillere göre Alt 
Kretasedir. 

Kapanboğazı Formasyonu (Kk) 

Kırmızı, şarabî kırmızı renkli, çörtlü, killi ve mikritik kireçtaşlarından oluşur. Bol Globotruncana 
fosili içerir. Kalınlığı 20-300 metre arasında değişir. Arazide tipik kırmızı rengi ile kolayca 
tanınır. Santoniyen-Kampaniyen yaşındadır. 

Yemişliçay Formasyonu (Kyç) 

Yemişliçay formasyonu, kumtaşı, marn ardalanmaları içeren tüf ve tüfit ardalanmasından 
oluşmuştur. Tüfler orta ve kalın, çok kalın katmanlı olup, başlıca vitrik tüf, kristal tüf ve litik 
olmak üzere üçe ayrılırlar. Katman tabanlarında yer yer tortul yapılar gözlenmektedir. Derin 
denizel ortamı simgeleyen birimi, volkanotortul seri, ya da volkanik filiş olarak tanımlayabiliriz. 
Yaşı içerdiği fosillere göre Mestrihtiyendir. Formasyonun taban düzeylerinde, kalın 
katmanlanma gösteren trakiandezitik lav, tüf ve aglomeralardan oluşan Çokran üyesi gelişmiştir. 

Hamsaros Formasyonu (Kh) 

İnceleme alanının en kuzeyinde İnceburun yarımadasında, Hamsaros'ta, Sinop yarımadası ile 
Kurtkuyusu mahallesinden Tavşan adasına kadar sahilde dar bir alanda yüzeyler. Başlıca bazaltik 
lav akıntıları, bazaltik dayklar ve yine bazaltik aglomera ile yer yer tüflerden oluşmaktadır. 
İnceburun'da bazaltik dayk ve lavlar, Sinop yarımadasında ise aglomera ve tüfler egemendir. 
Kırıklar boyunca dayk ve kuvars dolguları gözlenmektedir. Yaşı Üst Kretasedir. Bu birimde 
Sungurlu (1975), radyometrik yaş belirlemesi yaparak 100 milyon yıllık bir değer elde etmiştir. 

Cankurtaran Formasyonu (Kck) 

Birim türbiditik, kumtaşı, marn, çamurtaşı ve miltaşı, kireçtaşı ve kumlu kireçtaşlarından 
oluşmuştur. Katman tabanlarında kaval ve oluk yapıları, yük kalıpları, katman içlerinde Bouma 
(1962) istifleri yaygın olarak gözlenir. Alt ve üst sınırları geçişli ve uyumludur. Cankurtaran 
formasyonu şelf ilerisi bir ortamda çökelmiş olup, yaşı Mestrihtiyendir. 

Akveren Formasyonu (Kpa) 

Beyaz renkli, kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve marn ardalanmasından oluşan kalsitürbidit bir istiftir. 
Katman tabanlarında tortul yapılar, katman içlerinde ise Bouma (1962) türbidit istifleri yaygın 
olarak gözlenir. Akveren formasyonu, altındaki Cankurtaran ve üzerine gelen Atbaşı formasyonu 
ile tedricî geçişli ve uyumludur. İçerdiği fosillere göre Üst Kretase-Paleosen yaşındadır. 

Pervanekaya Formasyonu (Kpp) 

Boyabat yöresinde metamorfit temel üzerine açısal uyumsuzlukla yer alır. Tabanı çakıllı, kumlu, 
üst düzeyleri ise masif ve dolomitik kireçtaşlarıdır. Yaşı Üst Kretase-Paleosendir. 
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Atbaşı Formasyonu (Ta) 

Kırmızı ve boz renkli kireçtaşı ve kumtaşı arakatmanları içeren marnlardan oluşmuştur. Alt sınırı 
Akveren formasyonu ile uyumlu geçişlidir. Üst sınırını ise Yenikonak formasyonu paralel 
uyumsuzlukla örter. İçerdiği fosillere göre yaşı Paleosen-İpresiyendir. 

Ilıca kireçtaşı (Tı) 

Gökırmak vadisinin güney yamaçlarında yüzeyler. Bol Nummulites fosilli, masif ve kalın 
katmanlı, bej renkli kireçtaşlarından oluşmuştur. Sığ denizel bir ortamı simgeler. Metamorfik 
temeli açısal uyumsuzlukla örter. İçerdiği fosillere göre yaşı Lütesiyendir. 

Yenikonak Formasyonu (Tyk, Tya) 

İki üyeye ayrılmıştır. 

1. Ayancık üyesi: İnceleme alanının kuzey kesimlerinde sahil boyunca yaygın olarak yüzeyler. 
Çok kalın katmanlı kumtaşı ve ince katmanlı kumtaşı ve marnlardan oluşmuştur. Kumtaşı 
katmanlarının kalınlıkları yer yer 15-20 metreye kadar ulaşır. Katman tabanlarında büyük ölçekli 
tortul yapılar, katman içlerinde kanal dolguları gözlenir. Bu özellikleri ile denizaltı yelpazelerinin 
tipik özelliklerini sunarlar. 

2. Kusuri üyesi: İnce kumtaşı katmanları içeren marn ve şeyllerden oluşmuşlardır. Üst 
kısımlarında yer yer Nummulites'li kireçtaşı mercekleri gözlenir. Ayancık üyesi ile düşey ve 
yanal geçişlidir. Formasyonun yaşı, içerdiği fosillere göre Lütesiyendir. 

Gökırmak Formasyonu (Tg) 

İnceleme alanının güneyinde, Gökırmak vadisi boyunca yüzeyler. Kahn katmanlı ve kanal 
dolguları içeren kumtaşları ile başlar. Üste doğru ince kumtaşı katmanları içeren marn ve 
şeyllerle devam eder. Katman tabanlarında tortul yapılar içerir. Türbidit akıntıların egemen 
olduğu şelf ilerisi bir ortamda çökelmiştir. İçerdiği fosillere göre yaşı Lütesiyendir. 

Sakızdağ Formasyonu (Ts) 

İnceleme alanının güneyinde Boyabat-Durağan bölgesinde yüzeyler. Formasyonun alt seviyeleri, 
çapraz katmanlı kumtaşı ve çamurtaşı dönemlerinin ardalanmasından oluşmuştur. Üst düzeyleri 
ise kalın katmanlanma gösteren, polijenik heterojen çakıltaşı ardalanmasından oluşmuştur. 
Formasyon genel özellikleri akarsu çökellerini simgeler. Yaşı Üst Eosen-Oligosendir (?). 

Akyörük Bazaltı (Tay) 

Boyabat yakınlarında Akyörük köyünde tipik olarak yüzeyler. Siyah renkli olivinli bazaltlardan 
oluşmaktadır. Yatay konumlu olup, Pliyo-Kuvaterner yaşındadır. 

Sinop Formasyonu (Tms) 

Sinop yarımadası güneyinde Kusuri üyesi üzerine uyumsuz olarak Sinop formasyonu gelir. Yer 
yer Kusuri üyesi, yer yer Hamsaros formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla gelen Sinop 
formasyonu, Akliman, Covoytepe ve Hıdırlıktepe olarak 3 üyeye ayrılır. Genellikle bol fosilli, 
kumlu kireçtaşı, kumtaşı, miltaşı, oolitik kireçtaşı ve çakıltaşlarından oluşan yer yer çapraz 
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katmanlanmalı olup, denizel, acı su, tatlı su ve karasal ortamlarının özellikleri görülür. Düşey ve 
yanal yönde fasiyes değişmeleri gözlenmektedir. İçerdiği fosillere göre yaşı Miyosendir. 

Sarıkum Formasyonu (Tpps) 

İnceleme alanının kuzey kısımlarında yüzeyler, Hamsaros, Ayancık üyesi, Kusuri üyesi ve Sinop 
formasyonları üzerine uyumsuz olarak gelir. Genellikle gevşek kum, kiltaşı, miltaşı, çakıltaşı ve 
ardalanması şeklindedir. En üstte kuvars kumları yer alır. Tatlı su fosilleri içerir. Yaşı Pliyo-
Pleyistosendir. 

 

Şekil 1-3- Sinop Litoloji Haritası 
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Şekil 1-4- Sinop Stratigrafik Dikme Kesit (Kaynak: MTA) 

 

1.2.2.2 Yapısal Jeoloji 

Tektonik: 

Sinop’un yer aldığı bölge Avrasya levhası ve Anadolu levhasının çarpışması sonucu kuzey-
güney sıkışma rejiminin etkisi altında kalmıştır. Bunun sonucunda doğu-batı yönlü faylar, 
antiklinaller ve senklinaller oluşmuştur. 

Faylar: 

Balıfakı fayı: Akveren, Atbaşı ve Kusuri formasyonları içinde gelişmiş ve bu formasyonları 
deforme etmiş bir ters faydır. Deformasyon zonunun genişliği 5 km ile 100 m arasında 
değişmektedir. Fayın uzanımı kuzeydoğu-güneybatıdır. Balıfakı fayı Neojen- Kuvaterner 
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havzasının güney sınırını oluşturur. Bundan dolayı Erikli ve Ayancık faylarından daha gençtir. 
(Barka ve diğ., 1985). 

Ayancık fayı: Erikli fayına paralel uzanan, Akveren ve Atbaşı formasyonları arasında yer alan 
bir ters faydır. Helaldı ve Kusuri arasında Kusiri formasyonu etkilediği izlenmektedir. 

Erikli fayı: Ayancık güneyinde doğu-batı, Gerze güneyinde güneydoğu – kuzey batı yönünde 
uzanan, yaklaşık 200 km uzunlukta bir ters faydır. Bu fay zonu genelde Akveren ve Atbaşı 
formasyonlarının dokanakları arasında izlenir. Akveren formasyonun çökeliminden hemen sonra 
oluşmuştur (Barka ve diğ., 1983). 

Ekinveren fayı: Sakız köyü ile Durağan’ın kuzeyi arasında uzanan KB-GD doğrultulu ters 
faydır. Bu fay boyunca, Alt Kratese yaşlı Yemişliçay formasyonu, Eosen yaşlı Kusuri 
formasyonunun Ayancık üyesi, KD-GB yönünde bindirmiştir. Yer yer kuvaterner yaşlı birimleri 
de etkilediğinden, Ekinveren fayının diri olması söz konusudur (Deveciler ve diğ., 1989). 

Sinop fayları: Sinop yarımadasının doğu kıyısı ile Çukurbağ-Kahramanderesi arasında geçen 
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bu faylar, diğer faylardan özellikleri ve yönleri bakımlarından 
ayrıdırlar. Eğim atımlı olan bu faylar Sinop yarım adasının yaklaşık 100 m yükselmesine neden 
olmuşlardır. (Şekil 1.4.) 

Kıvrımlar: Kıvrımlar oldukça iyi gelişmiş, genelde doğu-batı doğrultulu antiklinal ve 
seklinallerden oluşmuşlardır. Uzunlukları yaklaşık 16-42 km arasında, genişlikleri yaklaşık 4-5 
km arasında değişir. Gürsökü ve Kışla antiklinallerin dışında kalan diğer antiklinallerin tümü 
simetrik ve doğuya dalımlıdır. Birbirlerine paralel olarak gelişen bu antiklinallerin aralarında 
çeşitli uzunluklarda senklinaller yer alır (Gedik ve diğ., 1982). 
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Şekil 1-5- Sinop Diri Fay Haritası 
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1.2.3 İlin İklim Durumu ve Doğal Enerji Kaynakları 

1.2.3.1 İklim 

Sinop İli, Doğu ve Batı Karadeniz iklim özelliklerinin iç içe geçtiği bir yöredir. İlde mevsimler 
arası sıcaklık farkları pek büyük değildir. İlde, yıl boyunca esen sürekli rüzgârlar etkili 
olmaktadır. Yazın belli bir dönem dışında, bütün yıl nemli ve yağışlı geçer. Sinop’un kuzey 
kesiminde Karadeniz iklim tipi egemendir. İlin güney kesiminde ise kıyıya koşut olarak uzanan 
dağlar nedeniyle, Karadeniz ikliminin giderek etkisi azalmaktadır. Bu bölgede yağışlar ve 
sıcaklık düşer, bozkır ikliminin etkileri görülür. 

Sinop’ta yağışlar, aylara göre oldukça düzenlidir. En çok Aralık ve Ocak aylarında, en az 
Temmuz ve Ağustos aylarında yağış alan İlimizde yağışlı gün sayısı ortalama 125-135 gün 
arasındadır. Yıllık yağış miktarı ortalaması 56,79 kg/m²’dir. İlimizde görülmüş olan en yüksek 
sıcaklık 39,3oC, en düşük sıcaklık -8,4 oC’dir. (1936-2019 arası veriler) 

Sinop İli, kuzey rüzgârlarına açık olduğundan, sürekli rüzgâr alır. İlin konumu, kuzey (yıldız) 
rüzgârlarının zaman zaman çok şiddetli esmesine yol açar. Ortalama deniz suyu sıcaklığı 15.90C 
olan Sinop’ta ortalama güneşlenme süresi ise 5,46 saat/gündür. Nisbi nem yönünden sahil 
kesimleri %75 nem ortalamasının üzerinde, iç kesimler ise %60 nem oranın altındadır.  

 

Tablo 1-1- Sinop İline ait Meteorolojik Veriler (Kaynak: MGM) 

 

Sıcaklık: Merkez İlçede kış ve yaz ayları arasında sıcaklık ortalamaları açısından çok büyük fark 
yoktur. Kışın 7C° dolayında olan sıcaklık ortalaması, yazın 20C°’ye yükselir. Merkez İlçede 
yıllık sıcaklık ortalaması 14C°’dir. Bu değer Ayancık’ta 14C°, Boyabat’ta ise 13,4C°’yi bulur. 
Merkez İlçede en sıcak geçen aylar temmuz ve ağustos, en soğuk geçen ay Şubat’tır. 

 

 Yağış: Sinop’ta yağışların aylara dağılımı oldukça düzenlidir. Merkez İlçede sonbahar yağışları 
yıllık yağışın %34,1’ini, kış yağışları ise %32,8’ini oluşturur. Buna karşılık yağışların %18,4’ü 
İlkbaharda, %14,7’side yaz aylarında düşer. En çok Kasım ve Aralık’ta, en az Temmuz’da yağış 
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alan Merkez İlçede yıllık ortalama yağış miktarı 679,6 mm’dir. Bu değer, yine kıyıda yer alan 
Ayancık’ta 1003,1 mm’ye ulaşırken, iç kesimde yer alan Boyabat’ta 388,7 mm’ye düşmektedir. 

 

 Rüzgâr: Sinop, kuzey rüzgârlarına açık olduğundan, sürekli rüzgâr alır. İlin konumu, kuzey 
(yıldız) rüzgârlarının zaman zaman çok şiddetli esmesine yol açar. Bu rüzgârın hızı saniyede 20-
25 metreye dek ulaşabilir. Ortalama rüzgâr hızı 4,7 m/sn olan Merkez İlçede egemen rüzgâr, 
yılda toplam 3.580 kez esen kuzeybatıdır (karayel). Bunu, yılda 3.368 kez esen güneydoğu 
(keşişleme) ile yılda 2.180 kez esen güney rüzgârları izler. Buna karşılık, ilde en hızlı rüzgâr, 
saniyede 40,5 metre hıza ulaşan batı, kuzeybatıdır. Bu rüzgâr yılda toplam 2.131 kez eser. Sinop 
kışın alçak basınç alanı içine girdiğinden, Balkanlar ve Sibirya Yüksek Basınç Merkezlerinden 
fırtına şeklinde gelen rüzgârlardan da etkilenir. Yazın, gündüzleri doğu (gündoğusu) ve kuzeybatı 
(karayel) rüzgârları değişimli olarak düşük bir hızla eser. Kışın ise, özellikle akşamüzerleri 
kuzeybatı (karayel) ve güneybatı (lodos) rüzgârları etkili olur. 

 

1.2.3.2 Doğal Enerji Kaynakları 

Hidroelektrik: Sinop jeomorfolojisi incelendiğinde dağlık alanların fazla olması sebebiyle 
hidrolik potansiyelin varlığından bahsedebiliriz. Bu sebeple birçok hidroelektrik santrali inşa 
edilmiştir. Başlıca HES’ ler Boyabat Barajı ve HES, Ayancık HES, Demirci HES, Güzelce Çay 
1ve 2 HES, Erfelek HES ve Çiğdem Regülatörü ve HES’dir. 

Jeotermal: İlde jeotermal enerji ile herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 

Güneş: İlde büyük çapta Güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılmamakta fakat bireysel bazda 
güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılmaktadır. 

Rüzgâr: Sinop İlinde özel sektör tarafından bir kısmı Gerze ilçesi, bir kısmı Boyabat ilçesi 
sınırları içinde olan rüzgâr santrali çalışması yapılmaktadır 

 

1.2.4 İlin Doğal Çevresi (Ekolojisi) 

Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru en çok sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe Burnu 
ve Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Dağlar denize paralel olarak uzanmış olup, kuzeybatıda 
yükselen dağlar Merkez İlçe sahillerine 9-10 km yaklaştıkça alçalır ve sahil ovalarını meydana 
getirir. En yüksek tepeleri Ayancık'ta Çangal (1.605 m.) ve Boyabat'ta Dranaz (1.345 m.) dır. 
Sinop, çok yağış aldığından zengin orman ve bitki örtüsüyle kaplıdır. Türlerin yayılım alanını 
topografya belirlemiştir. İlin kıyı şeridinde Akdeniz bitkileri de görülürken defne, fındık, kızılcık 
başlıca ağaç türleri çam, kayın, gürgen, meşe, ıhlamur, çınar, kavak ve kestanedir. 800 metreden 
sonra yüksek kesimlerde ağaç türleri arasına köknar girer. 1000 metreden sonra ormanlar tümüyle 
köknarlardan oluşmuştur. Orman altında nem oranı yüksek olduğundan orman altı örtüsü çok 
sıktır. Ormanların altında, yaban menekşesi, çuha çiçeği, mayıs karanfili, menekşesi, çuha çiçeği, 
mayıs karanfili, çezgir menekşesi, küçük kırlangıç otu, ciğer otu gibi bitkilere de rastlanır. 
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Tablo 1-2- Sinop İli 2018 Yılı Ağaç Türlerine Göre Alanlar (Kaynak: 2018 Sinop İli Çevre Durum 
Raporu) 

 

1.3 İlin Sosyo-Demografik Yapısı 

 

1.3.1 Nüfus Yapısı ve Büyüme Oranı 

Sinop ili 2020 yılı itibari ile 216.460 nüfusa sahiptir. Bu nüfusun 107.689’u erkek 108.771’i 
kadından oluşmaktadır. Tahmini verilere göre 217.903 olması beklenmektedir. Bu nüfus verisi 
eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesap edilmektedir. Yüzde ile %49,75 i 
erkek %50,25 i kadındır. 
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Yıl Sinop Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 

2020 216.460 107.689 108.771 

2019 218.243 108.927 109.316 

2018 219.733 109.296 110.437 

2017 207.427 103.071 104.356 

2016 205.478 101.909 103.569 

2015 204.133 101.139 102.994 

2014 204.526 101.304 103.222 

2013 204.568 101.270 103.298 

2012 201.311 99.540 101.771 

2011 203.027 100.595 102.432 

2010 202.740 100.147 102.593 

2009 201.134 99.259 101.875 

2008 200.791 98.961 101.830 

2007 198.412 97.032 101.380 

Tablo 1-3- Yıllara Göre Sinop Nüfusu 

 

 

Şekil 1-6- Sinop Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği 

 

1.3.2 Nüfus Dağılımı ve Yoğunluğu 

Yüzölçümü 5.805 km2 olan Sinop ilinde kilometrekareye 37 insan düşmektedir. Sinop nüfus 
yoğunluğu 37/km2'dir.  
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Yıl Sinop Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 

2020 216.460 37 /km2 

2019 218.243 38 /km2 

2018 219.733 38 /km2 

2017 207.427 36 /km2 

2016 205.478 35 /km2 

2015 204.133 35 /km2 

2014 204.526 35 /km2 

2013 204.568 35 /km2 

2012 201.311 35 /km2 

2011 203.027 35 /km2 

2010 202.740 35 /km2 

2009 201.134 35 /km2 

2008 200.791 35 /km2 

2007 198.412 34 /km2 

Tablo 1-4- Sinop nüfus yoğunluğu 

 

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi 

2020 Merkez 65.489 32.411 33.078 %30,25 

2020 Boyabat 44.443 21.990 22.453 %20,53 

2020 Gerze 26.191 12.991 13.200 %12,10 

2020 Ayancık 23.734 11.859 11.875 %10,96 

2020 Durağan 17.861 8.986 8.875 %8,25 

2020 Türkeli 15.973 7.942 8.031 %7,38 

2020 Erfelek 12.024 6.034 5.990 %5,55 

2020 Saraydüzü 5.885 2.972 2.913 %2,72 

2020 Dikmen 4.860 2.504 2.356 %2,25 

Tablo 1-5- İlçelere göre Sinop nüfusu 
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1.3.3 Göç Hareketleri ve İncinebilir Nüfus 

Göç, bir idari sınırı geçerek yaşadığı yeri sürekli ya da uzun süreli olarak değiştirme sürecidir. 
Bu değişim, kıtalararası, uluslararası, bölgeler arası, kırdan kente ya da kentten kıra doğru 
meydana gelebilir. Göçler sonucunda nüfusun dağılımı yeniden şekillenir. Sinop’ta 1960’lı 
yıllardan itibaren başlayan ve dönem farklı alanlara yönelen göçler yaşanmıştır.1960’lı yıllarda 
başlayıp 1970’li yıllarda yoğunlaşan Batı Avrupa işçi göçünün ardından 1990’lı yıllardan itibaren 
de iç göç gittikçe artmıştır. Sinop’ta göçün en yoğun yaşandığı dönem 1980-2000 arası dönemdir. 
Özellikle ildeki en büyük sanayi işletmeleri olan, ŞİŞECAM, SÖK-SA ve Ayancık Kereste 
Fabrikası gibi işletmelerin ayrıca yine il merkezindeki ve Ayancık’taki radar üslerinin 
kapatılması bu döneme rastlamaktadır. Art arda kapatılan ekonomik faaliyet alanları yoğun bir 
göçe neden olmuş 1985-1990 döneminde göç oranı %10’a yaklaşmıştır. 

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı 

2014 10.783 11.950 -1.167 

2013 12.085 9.869 2.216 

2012 8.277 10.371 -2.094 

2011 10.038 10.618 -580 

2010 11.027 9.967 1.060 

2009 9.562 9.558 4 

2008 10.299 9.472 827 

Tablo 1-6- Yıllara göre göç durumu 

 

1.4 İlin Ekonomik Yapısı 

Sinop kalkınmada öncelikli iller arasındadır. Coğrafi konumu, topografyası, pazara uzaklığı, 
sermaye yetersizliği ve altyapının tamamlanmamış olması kalkınmasında olumsuz etkiler 
yaratmıştır. Sanayi Sektörü tarım, orman, toprak, su ürünleri ve diğer kaynaklara bağlı olarak 
gelişme göstermiştir. İldeki çeltiği değerlendiren çeltik fabrikaları ve un fabrikaları ile orman 
varlığı kereste ve kereste ürünlerinin hammaddelerini oluşturmaktadır. Boyabat yöresinde ise 
toprak sanayi oldukça yaygındır. Ayrıca konfeksiyon, kireç, metal, kimya, çivi, cam BTB 
fabrikaları vardır. İlde kamu ve özel kuruluşlara ait toplam 106 adet sanayi tesisi mevcuttur. Bu 
kuruluşlarda toplam 4569 kişi istihdam etmektedir. Bu sanayi kolları gıda, hayvancılık, inşaat, 
kimya ve su ürünlerinden oluşmaktadır. 

Sinop’ta ticaret kısmen komşu illeri bağlıdır. Kurulan hafta pazarları il ve ilçe çevresinde 
ürünlerin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca son yıllarda yaygınlaşan 
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seralarda üretilen turfanda sebze ve meyveler de bu pazarlarda pazarlanmaktadır. İlin geleneksel 
ürünleri olan pirinç, kestane, balık ve kereste gibi tarım ürünleri ile tuğla, konfeksiyon, balık unu 
ve yağı, sim ipliği ve cam ürünleri gibi sanayi ürünleri iç ve dış pazarlarda pazarlanmaktadır. 

 

1.4.1 İlin Genel Ekonomik yapısı 

Sinop İline ait Gayrisafi Yurt İçi hasıla rakamları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Yine TÜİK 
verilerine göre Sinop İlinde kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi hasıla tutarı 2018 yılı için 27,320 
TL (Türkiye ortalaması 46,167 TL) iken 2019 yılı için 31,554 TL (Türkiye ortalaması 52,316 
TL)’ dir. Sinop İli Gayrisafi Yurt İçi hasıla tutarı açısından Türkiye ortalamasının altında 
kalmaktadır ve Türkiye genelinde 2018 yılı verilerine göre 57. sırada yer alırken 2019 verilerine 
göre 58. sırada yer almaktadır. 

Sinop İline ait gayrisafi yurt içi hasılası (İktisadi faaliyet kollarına göre 2018-2019) (Bin TL) 

İl Yıl Tarım Sanayi Hizmetler 
Sektörler 
toplamı 

Vergi-
sübvansiyon GSYH 

Sinop 
2018     1 043 259      551 569      953 985     5 230 728      604 210     5 834 938 

2019     1 311 836      691 377     1 144 928     6 225 027      684 967     6 909 994 

Tablo 1-7- Gayrisafi yurt içi hasılası verileri 

  

1.4.2 Ekonomik Faaliyet Sektörleri 

İlimiz Karadeniz’in en önemli liman kentlerinden biridir. Sığ kıyılara sahip oluşu, coğrafi 
konumu ve Karadenizli balıkçıların avlanma sezonuna ilişkin ilk işareti aldıkları bölge olması 
yanında Ülkemiz balık üretiminin %5-7 si gibi bir paya sahip olması nedeniyle su ürünleri üretimi 
içindeki ekonomik önemi büyüktür. İlimizde genellikle deniz balıkçılığı hakim olup 
yetiştiricilikten ziyade avcılık yaygındır.  

Sinop İli engebeli araziye sahiptir, bu da tarım faaliyetlerini güçleştirmektedir. TÜİK’ den elde 
edilen verilerle oluşturulan tabloda yer aldığı gibi toplam alanın %58’ i ekili alan, %4’ ü sebze 
bahçesi alanı, %4’ ü meyve, içecek ve baharat bitkileri alanı iken %34’ ü ise nadastadır. 

 

Sinop İline Ait Tarım Alanı (2020)                                                                  Dekar 

  
Toplam 
alan Ekilen alan   

      
Nadas  

Sebze 
bahçeleri 
alanı 

Meyveler, içecek ve 
baharat bitkileri 
alanı 

Süs bitkisi 
alanı 

Sinop 767 385 446 060 260 600 30 347 30 378 - 

Tablo 1-8- Tarım Alanları 
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İlin genel tarımsal durumunun bir parçası olarak hayvancılık da aile işletmeciliği karakterinde ve 
küçük üniteler şeklindedir. Sahil ve şehir yerleşim çevrelerinde büyükbaş, yüksek kesimlerde 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha fazladır. 

İlimizde arıcılık büyük çapta yeni tip kovanlarla yapılmakta olup sahil şeridinin ilkbaharda sisli 
ve yağışlı olması, yaz sıcaklarının geç başlaması ve gezginci arıcılığın yaygın olmaması 
nedenlerinden kovan başına alınan bal miktarı ticari arıcılığa nispeten çok düşüktür. 

 

1.5 İlin Ulaşım ve Altyapı Durumu 

1.5.1 Kara Yolu Ağı 

Sinop ili Batı Karadeniz’de bulunmakta, karayolu ile doğuda Samsun’a, batıda Kastamonu’ya 
güneyde Çorum’a bağlanmaktadır. İl Sınırları içerisinde 184 km’si asfalt, 129 km’si sathi 
kaplama 313 km Devlet yolu, 24 km’si asfalt, 220 km’si sathi kaplama 256 km il yolu 
bulunmaktadır. İlin komşu illere mesafesi Samsun 163 km, Kastamonu 183 km, Çorum 301 
km’dir. (www.kgm.gov.tr) 

İlimizdeki karayollarının sorumlusu Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan 78. 
Şube Müdürlüğü (Sinop) ve 79. Şube Müdürlüğü (Boyabat)’dür. 

 

Şekil 1-7- Sinop 78.Şube Şefliği 
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Şekil 1-8- Boyabat 79. Şube Şefliği 

 

Sinop ilinin Samsun komşu ili ile karayolu bağlantıları bölünmüş yol ile sağlanmış olup, bu yolun 
59 km’lik kısmı Sinop sınırlarında kalmaktadır. Bu güzergahta Yakakent-Gerze arasında 
Yenikent (1598 m+1529 m) ve Gerze (349 m+352 m) Tüneli ile Çiftlikköy (2x1225 m) ve 
Demirciköy (2x1570 m) Tünelleri bulunmaktadır. Gerze-Sinop yolunda 32,6 m Köprülü Kavşak 
(OSB) ve 183 m (Çift) Gerze 4 Köprüsü bulunmaktadır.  332 km uzunluğundaki Sinop-Samsun-
Çorum güzergâhını takip eden Çorum ili karayolu bağlantısının tümü Bölünmüş Yol olarak 
tamamlanmıştır. 183 km uzunluğundaki Kastamonu ili karayolu bağlantısının 136 km’si 
bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. (Ulaşım ve iletişimde 2003/2019 Sinop) 

1.5.2 İldeki Diğer Ulaşım Çeşitleri ve Erişim 

Havayolu Ulaşımı: Sinop Havalimanı ilk olarak 1993 yılında hizmete açılmış, daha sonra 2017 
yılında yaptırılan yeni terminal binası ile hâlihazırda hizmete devam etmektedir. Sinop 
Havalimanı 12.700 m2’ lik bir alana konumlandırılmış olup, yıllık yolcu kapasitesi 2.000.000’ 
dur. Şehir merkezine uzaklığı 8 km dir. Pist uzunluğu 2000 m, genişliği ise 45 m olup pist beton 
kaplamadır. Yıl içerisinde uçak seferleri değişkenlik göstermekle beraber genel olarak haftanın 
5 günü, İstanbul’ a 1 geliş ve 1 gidiş şeklindedir. (DHMİ internet web sayfası)  

Denizyolu Ulaşımı: Sinop, Batı Karedeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde, Türkiye’nin en 
kuzeyinde yer almakta olup toplam 150 km uzunluğunda bir kıyı şeridine sahiptir. Sinop, 
Karadeniz’in en güzel tabii limanlarından biridir ve Boztepe yarımadasının en dar kesiminde 
kurulmuştur. Karadeniz’e kıyısı bulunmasına rağmen denizyolu ulaşımından ise yeterince 
yararlanılmamaktadır. Sinop Limanı’nda gümrük ve pasaport kontrol, barınma, atık atma, 
elektrik yükleme ve boşaltma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Sinop Limanı kruvaziyer 
gemilerini ağırlayabilmektedir. Sinop Limanı açık sahası 5000 m2 büyüklükte olup yıllık gemi 
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kabul kapasitesi 400’ dür. (invest in TR82) Ayrıca Ayancık ve Gerze ilçelerinde de Liman 
Başkanlığı bulunmaktadır. (uab.gov.tr) Sinop ilinde toplam 11 i resmi toplam 15 adet balıkçı 
barınağı ve çekek yeri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Sinop Merkez, Demirci Köyü, Gerze, 
Türkeli ve Güzelkent Balıkçı barınaklarıdır. (Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi Cilt: 4 
Sayı: 1)  

1.5.3 Ana Yaşam Hatları 

Su Şebekesinin Durumu: İlimiz merkezinde, içmesuyu Erfelek Barajından Arıtma Tesisi 
aracılığıyla sağlanmakta olup, isale hattı uzunluğu 46 km, şebeke hattı uzunluğu 141 km, depo 
sayısı 8, abone sayısı 29.000’ dir. 

Elektrik Altyapısının Durumu:  Sinop'un elektrik santrali kurulu gücü 561 MWe'dir. Sinop'taki 6 
elektrik santrali ile yılda yaklaşık 819 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bunlar Boyabat 
Barajı ve HES, Ayancık HES, Demirci HES, Güzelçay 1 ve 2 HES, Erfelek HES ve Çiğdem 
Regülatörü HES’ dir.  

İl genelinde elektrik altyapısının durumu aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.  

 

YEDAŞ SİNOP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

      

Abone sayısı 174.389 Adet 

Trafo Sayısı 2.139 Adet 

Trafo Kurulu Gücü 374 MVA 

Puant Gücü 64,43 MW 

Yüksek Gerilim Havai Hat Uzunluğu 3123,45 km 

Yüksek Gerilim Yeraltı Hat Uzunluğu 107,91 km 

Alçak Gerilim Havai Hat Uzunluğu 4606,47 km 

Alçak Gerilim Yeraltı Hat Uzunluğu 407,16 km 

Tablo 1-9- Elektrik Altyapısının Durumu 

   

Doğalgaz Altyapısının Durumu: Sinop Merkez ve Gerze ilçesinin büyük bir bölümünde doğalgaz 
altyapısı bulunmakla birlikte, vatandaşlar doğalgaz hizmetinden yararlanmaktadırlar.    

Haberleşme Altyapısının Durumu: Sinop ili, fiber altyapısı olarak Samsun, Kastamonu ve Çorum 
üzerinden 3 yönden korumalı olarak çalışmaktadır. Sinop merkez ve Boyabat ilçeleri birbirlerinin 
koruması olarak çalışmaktadır. Her ilçe merkezinde Telekom binalarında akü ve jeneratörlerle 
kesintisiz güç kaynağı sağlanmakta olup, enerji kesintilerinden etkilenmemektedir. Türkeli ve 
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Ayancık ilçelerimiz coğrafi şartlardan dolayı fiber olarak 2 yönlü ve 3. yön olarak radyo link 
olarak korumalı çalışmaktadır. Dikmen ve Saraydüzü ilçelerimiz fiber ve radyo link üzerinden 
korumalı olarak çalışmaktadır. (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sinop Bölge Müdürlüğü) Ayrıca 
Sinop ili genelinde 30 adet baz istasyonu bulunmaktadır. (AYDES) 

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenajı Altyapısının Durumu: İlimiz merkezinde, 73,5 km 
uzunluğunda kanalizasyon hattı bulunmakta olup, kanalizasyon hatları Akliman bölgesinde 
Kanalizasyon arıtma tesisi, Güney Derin Deniz Deşarjı (Korucuk TOKİ Sanayi Yol Ayrımı 
Babacan Yolu) ve Kuzey Derin Deniz Deşarjı (Ada Mahallesi Çukurbağ Mezarlık Alt Tarafı) 
izale edilmektedir. (Sinop Belediye Başkanlığı) 

Çöp Toplama ve depolama: Düzenli Depolama Sahası Sinop İli Merkez Hacıoğlu Köyü 
Meşedağı Mevkiinde yer almakta olup, Sinop’un güney batısında Sinop–Erfelek yolu üzerinde 
yaklaşık 12 km mesafeden 1 km bağlantı yolu ile sahaya ulaşım sağlanmaktadır. Sahanın 1000m 
civarında herhangi bir yerleşim yeri bulunmamakta olup en yakın yerleşim 1250m 
güneydoğusundaki Eldevüz mahallesidir. Katı atık depolama sahasının toplam yüzölçümü 
163.320 m² olup, bunun 860 m2 si kapalı alandır. (Sinop Belediye Başkanlığı) 

     

1.5.4 Sanat Yapıları (Köprü, Viyadük, Tünel vb.) 

İlimiz şehir merkezinde köprü, viyadük, tünel vb. sanat yapısı bulunmamakla beraber, karayolu 
ağında bulunan sanat yapıları bilgileri Madde 1.5.1 de verilmektedir. 

1.5.5 Sosyal Altyapı 

Sinop’ta 2007 yılında kurulmuş olan Sinop Üniversitesi faaliyet göstermektedir. Üniversiteye 
bağlı meslek yüksekokulları Merkez’de ve ilçelerde faaliyetlerine devam etmektedir. Sinop 
Merkez’de 1 hastane hizmet vermekte; özel hastane ise bulunmamaktadır. İlçelerin hastanesi 
mevcuttur. Sinop Merkez’de 1 sinema salonu, 6 tiyatro salonu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlere 
ait 1 huzurevi ve 1 yetiştirme yurdu bulunmaktadır. (kuska.gov.tr)  

Sinop Merkez ve ilçelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı toplam 6 Gençlik Merkezi, 
5 kapalı spor salonu ve 2 yüzme havuzu bulunmaktadır. 

 

1.6 Şehirleşme ve Yerleşim Yapısı 

1.6.1 Kentin Gelişim Tarihi ve Planlama Geçmişi 

Günümüz itibariyle imar planları ile mekansal gelişim kapasitesi açısından doyma noktasına 
geldiği düşünülen kent lekesi, batı ve güney yönlerinde, mücavir alan içindeki kırsal alanlarda 
gelişmeye devam etmekte; fakat eşikler nedeniyle parçalı lekeler halinde yayılma 
göstermektedir. Sinop Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yer alan kırsal karakterli 
yerleşimlerde ise ağırlıklı olarak ikinci konut ve turizm tesisleri kullanımları gelişmiştir. Sinop 
Merkez ilçenin doğu kıyılarında turizm potansiyeli, mekansal gelişme eğilimini etkileyen ve 
ilerleyen dönemlerde etkileyecek en önemli faktörlerden biridir. 
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1.6.2 Arazi Kullanımı 

İlimizin 579.200 hektarlık yüzölçümünün %30’unu oluşturan 174.117 hektar alan tarıma elverişli 
olup bunun 81.629 hektar alanında tarım yapılmaktadır. 

Geriye kalan tarım dışı alanların %63’ü (367.096 ha) orman alanı, %7’sini (37,987 ha) iskân ve 
tarıma elverişli olmayan alanlar oluşturmaktadır. 

Üzerinde tarım yapılabilen 81.629 hektarın, 27 bin hektarı nadas alanı olmak üzere yaklaşık 73 
bin hektar alanda tarla tarımı yapılırken, yaklaşık 3 hektar alanda meyve bahçeleri, yine 3 hektar 
alanda sebze ve örtü altı (356 da) yetiştiriciliği mevcuttur. 

İlimizin toplam çayır ve mera alanı 2.497 hektardır. Çayır ve mera alanımız tarıma elverişli 
alanımızın %1,4’ ünü oluşturmaktadır. 

 

Şekil 1-9- Arazi Kullanım Dağılımı 

                       

ARAZİ ÇEŞİDİ BÜYÜKLÜK (Ha) ORANI % 

Tarıma Elverişli Alan+Çayır ve Mera Al. 174.117 30 

Orman ve Fundalık Alan 367.096 63 

İskân ve Tarıma Elverişli Olmayan Alan 37.987 7 

TOPLAM ALAN 579.200 100 

Tablo 1-10- Arazi Kullanım Dağılımı 

Tarıma Elverişli (%30) Orman Alanı (%63) İskan ve Tarıma Elverişli
Olmayan Alan (%7)
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ÜRÜN GRUPLARI HEKTAR 

Sebze 3.000,4 

Meyve 2.988,9 

Tarla 46.293,1 

Nadas 26.849,5 

Kullanılmayan Alan 92.488,2 

Çayır/Mera 2.496,9 

Toplam Tarım Alanı 174.117 

Orman ve Fundalık Alan 367.096 

İskân Alanı 37.987 

TOPLAM 579.200 

Tablo 1-11- Ürün Gruplarına Göre Arazi Dağılımı 

 

ARAZİ MİKTARI İŞLETME SAYISI ARAZİ TOPLAMI 

(DEKAR) 

5 Dekardan Az 445 4.813 

5-9 700 16.088 

10-19 1.373 42.608 

20-49 2.250 99.445 

50-99 639 42.598 

100-199 96 12.377 

200-499 11 2.713 

TOPLAM 5.514 220.642 

Tablo 1-12- İşletme Sayılarına Göre Arazi Dağılımı 
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1.6.3 Yapı Stoku Bilgisi ve Haritalama 

Sinop İl yapı stoku bilgisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 Mahalle Bina Adeti Bağımsız Adeti 

1 Abalı Köyü 86 109 

2 Ada Mah. 646 4847 

3 Bostancılı Mah. 270 462 

4 Camikebir Mah. 290 1061 

5 Dibekli Köyü 104 126 

6 Gelincik Mah. 783 4345 

7 İncedayı Mah. 254 983 

8 Kaleyazısı Mah. 208 572 

9 Kefevi Mah. 278 1586 

10 Korucuk Mah. 680 1194 

11 Meydankapı Mah. 474 1359 

12 Ordu Mah. 503 674 

13 Osmaniye Mah. 79 123 

14 Yalı Köyü 1 10 

15 Yeni Mah. 385 2429 

16 Zeytinlik Mah. 827 3305 

17 Toplam 5868 23185 

Tablo 1-13- Yapı Stoku 

 

1.6.4 Doğal-Kültürel Varlıklar ve Miras Alanları 

Sinop Karadeniz Bölgesinin ortasında Anadolu’nun en kuzeyinde, Boztepe Yarımadasının en dar 
kesiminde kurulmuş, Karadeniz’in en güzel tabii limanlarından biridir. Bölgenin en eski 
şehirlerinden olan il, ünlü filozof Diyojen’in doğum yeridir. Ormanlarla iç içe girmiş plajları, 
yaylaları ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir. 

Tarihte bilinen en eski adı Sinope olan Sinop, yazılı kaynaklarda, kentin bu ismi kurucuları 
olduğu rivayet edilen Sinope adlı bir amazondan veya mitolojide ırmak Tanrısı Asopos’un su 
perisi kızı olarak anlatılan Sinope’den aldığı belirtilmektedir. Tarih boyunca farklı 
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medeniyetlerin hakimiyetinde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Sinop doğal güzelliklerinin 
yanı sıra tarihi kalıntılarıyla da ilgi çeken önemli bir şehirdir. 

Sinop Hapishanesi 

Anadolu’nun Alcatraz’ı diye anılan hapishanenin yapıldığı alan, Osmanlı döneminin Karadeniz 
bölgesinin en büyük tersanesinin bulunduğu alandır. Cezaevi, kalenin içindeki eski tersane 
alanında inşa edilmiştir. Yapı 1887’den sonra cezaevi binası olarak kullanılmıştır. 1999 yılında 
kapatılarak müzeye çevrilen cezaevi şiirlere, şarkılara konu olmuş ve Refik Halit Karay, Mustafa 
Suphi, Sabahattin Ali gibi ünlü simaları ağırlamıştır. 

Sinop Kalesi 

İlk olarak MÖ 8. Yüzyılda Milet’ten gelerek Sinop’ta yerleşip koloni kuran göçmenler tarafından 
yapıldığı düşünülmektedir. MÖ 7. Yüzyıldaki Kimmer saldırılarıyla yıkılan kale surlarının 
Pontus hükümdarlarından 4. Mithridat döneminde onarımı yapılmış ve kale bugünkü sınırlarına 
genişletilmiştir. Romalılar ve Bizanslılar döneminde de devamlı onarım gören kale, 1214 ve 1261 
yıllarında Selçukluların eline geçmiştir. Bu dönemde yeniden onarılan kalenin savunmasını 
güçlendirmek amacıyla bir iç kale oluşturulmuştur. Sinop şehir surları yarımadanın en dar olan 
boyun kısmını tamamen çevrelemektedir. Kuzey surları 1800 metre, güney surları 400 metre, 
doğu surları 500 metre ve batı surları 273 metre uzunluğundadır. Kalınlığı 3-8 metre arasında 
değişen surların yüksekliği 30 metreye kadar çıkmaktadır. Kuzey surları denizin etkisiyle çok 
yıpranmış olup, bu surları dalgaların etkisinden korumak amacıyla; Kumkapı burcu civarından 
başlayıp Pazaryeri istikametine doğru uzanan bir mendirek inşa edilmiştir. 

Arkeoloji Müzesi 

Tarihi antik çağlara uzanan Sinop'ta şehrin nekropolünden ve çeşitli yerlerinden çıkan kalıntılar 
1921 yılından itibaren 1940'a kadar toplanmıştır. Pervane Medresesi'nde toplanan eserler 1941 
de ziyarete açılmıştır. 1970 yılına gelindiğinde tüm eserler Sinop Arkeoloji Müzesi olarak hizmet 
veren bugünkü binasına taşınmıştır. Tarih öncesinden, Helenistik, Roma ve Bizans Çağları'na 
kadar geniş bir eser koleksiyonuna sahiptir. 

Hamsilos Koyu 

Hamsilos, Türkiye'nin en kuzey ucunu oluşturan İnceburun üzerinde bulunan buzul aşındırması 
sonucunda oluşmuş bir koydur. Sinop'a yaklaşık 11-kilometre uzaklıkta yer alan koya yalnızca 
Akliman üzerinden ulaşılabilmektedir. Asıl adı Hamsolos olan koy, halk tarafından Hamsilos 
adıyla anılmaktadır. 

İnceburun 

Anadolu’nun en kuzey noktası olan İnceburun, Karadeniz’e uzanan Sinop Yarımadası’nın 
kuzeybatı ucunda yer almaktadır. 136 ila 65 milyon yıl öncesine ait katılaşmış lavlardan oluşan 
burun, Sinop İl merkezine yaklaşık 19 km uzaklıkta konumlanmaktadır. Üzerine inşa edilmiş 
deniz feneriyle de tanınan İnceburun’un en kuzey noktası volkanik kayaçlardan oluşan Tavşan 
Adasıdır. 
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Erfelek Tatlıca Şelaleleri 

Sinop’un doğal güzelliklerinden biri olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, şehir merkezine yaklaşık 45 
km uzaklıkta yer almaktadır. İrili ufaklı 28 tane şelaleden oluşan ve Takım Şelaleleri adıyla da 
bilinen bu doğa harikası, Karasu Deresi üzerinden bulunmaktadır.  

İnaltı Mağarası 

Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan mağara küçüklü büyüklü sarkıtlardan, dikitlerden ve 
travertenlerden oluşmaktadır. 658 metre uzunluğa sahip mağaranın 400 metreden sonrası 
çamurlarla kaplı haldedir. Bu yüzden sadece 300 metrelik bölümü aydınlatılarak turizme 
açılmıştır. 

Boyabat Kalesi 

Boyabat ilçesinin bulunduğu Gökırmak Vadisi'nde, karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri 
üzerinde kurulmuştur. Kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Kale 
bedenleri arasındaki kulelerin bazıları dikdörtgen bazıları yuvarlak olarak yapılmış olup iç 
kısmında kulelere çıkan merdivenler yer almaktadır. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük 
yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan sağlanmaktadır. Geç Roma, Erken Bizans 
dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapı, bugünkü haliyle Osmanlı Kalesi özelliği 
göstermektedir. Bu durum kalenin, Geç Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar 
kullanıldığını göstermektedir. Bugünkü durumu ile sur ve burçları ile yapım malzemesi, Osmanlı 
Kalesi olduğunu açıkça ortaya koyar. Ancak kalenin temelleri daha önceden atılmıştır. Bu 
nedenle kaleyi, eski ve yeni kale olarak iki bölümde incelemek mümkündür. Eski kalenin 
temelleri MÖ 6. yüzyılın başlarında Paflagonyalılar zamanında yapılmıştır. Kalenin eski 
temellerinde kale iç duvarlarının bir kısmında Roma ve Bizans eserlerine rastlamak mümkündür. 
Yeni kalenin bugünkü halinin Osmanoğulları zamanında yaptırıldığı kesindir. Ancak kalenin bir 
kitabesine rastlanılmaması yüzünden yapılış tarihi bilinmemektedir. 

Alaeddin Camii 

Sinop il merkezinde yer almaktadır. Kuzey Anadolu'daki en büyük Selçuklu Camisi olan 
Alaeddin Camii, İsmini Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'tan almaktadır. ‘Alâeddin Camisi, 
Büyük Cami ve Ulu Cami isimleri ile de anılan caminin yapım yılı tam olarak bilinmemektedir. 
Cami 5 adet kubbe ve bir minareden oluşmaktadır. 

 

1.7 Afetsellik ve Afet Yönetimi Uygulamaları 

1.7.1 Deprem 

Sinop İli, 18 Mart 2018 Tarih ve 30364 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 1 Ocak 2019 tarihi 
itibariyle yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre ilimizde en yüksek ivme 
değeri 0.559 g , en düşük ivme değeri 0.150 g olarak beklenmektedir. 
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          Şekil 1-10- Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na Göre Sinop İli İvme ve Diri Fay Haritası 
(tdth.afad.gov.tr ) 

 

 Sinop ilinin yer aldığı bölge Avrasya levhası ile Anadolu levhasının çarpışması sonucu Kuzey-
Güney sıkışma rejiminin etkisi altında kalmıştır. Bunun sonucunda Doğu-Batı yönlü faylar, 
Antiklinaller ve Senklinaller oluşturmuştur. 

Gerze’ nin Say olarak adlandırılan kısmından Köşk burnuna uzanan bir adet fay mevcut olup bu 
fay Bedire bölgesinde güneye doğru uzanan fayla kesişmekte ve Gerze bir HORST niteliğindedir. 
Sinop İlindeki diri faylar şunlardır; 

Ayancık fayı, Erikli fayına paralel uzanan, Akveren ve Atbaşı Formasyonları arasında yer alan 
ters faydır. 

Erikli fayı, Ayancık güneyinde güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan, yaklaşık 200 km. 
uzunlukta ters faydır. (Barka ve diğ.1985) 

Ekinveren fayı, Sakız köyü ile Durağan kuzeyi arasında uzanan KB-GD doğrultulu ters faydır. 
(Deveciler ve diğ.1989) 
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Sinop fayları, Sinop yarımadasının doğu kıyısı ile Çukurbağ-Kahramanderesi arasından geçen 
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bu faylar, diğer faylardan özellikleri ve yönleri bakımından 
ayrıdırlar. Eğim atımlı bu faylar, Sinop yarımadasının yaklaşık 100m. yükselmesine neden 
olmuşlardır. 

Balıfakı fayı, Akveren, Atbaşı ve Kusuri Formasyonları içinde gelişmiş ve bu formasyonları 
deforme etmiş ters faydır. 

Sinop İlinin, Saraydüzü, Boyabat ve Durağan İlçeleri dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif 
sağ-yanal atımlı faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) yakındır. KAF sistemi, 
Anadolu Levhasının, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) 
ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhasının arasında kalması ve bu sebeple 
batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite 
göstermektedir. KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. 
Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir 
faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş 
kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine 
rastlanır. Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar 
yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç 
vadi yataklarından tespit edilmiştir. 

Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelen Sinop İline en yakın deprem 1943 yılındaki 7.2 
büyüklüğünde Tosya-Lâdik Depremi’dir. Bu depremde 2824 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

 

 

Şekil 1-11- Sinop İli ve Çevresinde 1900’dan günümüze kadar olan M>4 depremler 
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SIRA 
NO 

TARİH EPİSANTR 

N                     E 

Ms LOKASYON 

1 11/06/1901 40.3100 37.2100 5.1 TOKAT-ÇİLEHANE 

2 09/03/1902 40.6700 33.5700 5.5 ÇANKIRI-YENİCE 

3 25/06/1902  41.2000 35.2000 5.0 SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ 

4 21/06/1908 40.6000 35.9000 5.2 AMASYA 

5 21/05/1910 40.9000 34.6000 5.2 ÇORUM-ÇATAK 

6 25/06/1910  40.8800 34.5600 6.1 ÇORUM 

7 01/08/1910 40.4000 36.9000 5.1 TOKAT-ALMUS 

8 24/01/1916 40.2700 36.8300 7.1 TOKAT 

9 10/03/1917 41.9000 36.9000 5.0 SAMSUN AÇIKLARI 

10 29/08/1918  40.5800 35.1600 5.3 ÇORUM-ELVANÇELEBİ 

11 09/06/1919 40.6800 33.8900 5.0 ÇANKIRI-YAPRAKLI 

12 29/04/1923 40.0700 36.4300 5.9 TOKAT-ORTAÖREN 

13 16/08/1923 41.0200 34.4100 5.2 TOSYA-GÜNEY 

14 04/10/1928 40.2200 33.6700 5.7 ÇANKIRI-SULAKYURT 

15 21/09/1936 41.2100 33.5300 5.1 KASTAMONU-İHSANGAZİ 

16 31/05/1938  40.9000 33.7300 5.1 ÇANKIRI-ILGAZ 

17 28/12/1939 40.4700 37.0000 5.7 TOKAT-NİKSAR 

18 21/11/1942 40.8200 34.4400 5.5 ÇORUM-İSKİLİP 

19 02/12/1942 41.0400 34.8800 5.4 ÇORUM-OSMANCIK 

20 11/12/1942 40.7600 34.8300 5.9 ÇORUM-LAÇİN 

21 20/12/1942 40.8700 36.4700 7.0 TOKAT-ERBAA 

22 26/11/1943 41.0500 33.7200 7.2 TOSYA-LADİK 

23 30/09/1944 41.1100 34.8700 5.5 ÇORUM-OSMANCIK 

24 18/10/1944 40.8900 33.4700 5.2 ÇANKIRI-ILGAZ 

25 10/12/1966 41.0900 33.5600 5.2 KASTAMONU-İHSANGAZİ 

26 05/10/1977 40.9920 33.5680 5.8 ÇANKIRI-ILGAZ 

27 14/08/1996 40.6980 35.2900 5.7 AMASYA-MECİTÖZÜ 

28 14/08/1996 40.7600 35.3280 5.6 AMASYA-MERZİFON 

Tablo 1-14- Sinop İli ve Çevresinde 1900’dan günümüze kadar olan M>4 depremler 

 

İlimizde, muhtemel deprem afeti ve zararlarının en aza indirilmesi amacıyla faylardaki sismik 
hareketlerin takibi için 2 adet Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonu, 4 adet Zayıf Yer Hareketi 
İstasyonu bulunmaktadır. 
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1.7.2 Su Baskını 

Sinop İlinde heyelanlardan sonra en çok zarara neden olan afet türü su baskını veya taşkınlardır. 
Selin tanımı ‘bir akarsuyun çeşitli nedenlerle yatağından çıkarak çevresindeki arazilere, 
yerleşmelere ve canlılara zarar vermesi veya verecek şekilde tehdit etmesi olayları’ şeklinde 
yapılabilir. Seller en sık rastlanan afet türlerinden biridir.  

Türkiye’ de taşkın suları ve sellere karşı koruyucu tesisler kurma ve bu tesisleri işletme görevi, 
1954 yılında yürürlüğe giren 6200 sayılı yasa ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİGM) 
verilmiştir. 

Bir çalışma alanında meydana gelen seller, yörenin iklimi, yörede bulunan akarsuların drenaj ve 
rejim sistemiyle ilgilidir. Bu yüzden bir bölgede sel riskini belirleyebilmek için bölge içerisinde 
yer alan akarsuların drenaj ve rejim sisteminin bilinmesi gerekmektedir. 

Sinop İli içerisinde yer alan akarsular çok sayıda ve kısa olup genellikle güneyden kuzeye doğru 
akarlar. Bu bölgede yer alan önemli akarsular Türkeli (Yarna) Çayı, Helaldı Çayı, Ayancık Çayı, 
Karasu, Kabalı Çayı, Sarımsak Çayı ve Kanlıçay’dır. Ayrıca bu akarsuların yanında birçok 
ırmak, çay ve dere vardır.  

 Sinop İlinde yer alan akarsuların yataklarında her zaman su bulunmaktadır. Yağışlar az olsa bile 
artmaya başlayan hava sıcaklıklarının karları eritmesi nedeniyle akarsuyun akım değeri en 
yüksek seviyesine İlkbahar aylarında ulaşmaktadır. Bu durum alttaki şekilde de görülmektedir. 
Türkiye genelinde olduğu gibi sellerin oluşmasının birincil nedeni Sinop İlinin iklim 
özellikleridir. Aşırı yağışların olduğu yıllarda sel afeti görülebilmektedir. 

 

Şekil 1-12- Sinop İlindeki bazı akarsuların ortalama akımlarının aylara göre dağılımı. 

Sinop İlinde en çok taşkın olayına sebep olan Ayancık Çayı, Kanlıçay ve Karasu uzun süren 
şiddetli sağanak yağışlardan sonra pek çok kez yataklarından taşarak çevrelerindeki 
yerleşmelerde zarara neden olmuşlardır. 

Sel afetinin neden olduğu zararlar ile heyelan afetinin neden olduğu zararlar karşılaştırıldığında 
heyelan afetinin verdiği zararların oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bunun başlıca nedeni 
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yerleşmelerin konumudur. Sinop İlinde yerleşmelerin büyük çoğunluğu oldukça dik vadi 
yamaçlarının üst seviyelerine kurulmuştur. Bu nedenle taşkınlardan yerleşmeler zarar 
görmemektedir. Sellerden etkilenen yerleşmeler ise Dikmen İlçesi gibi vadi yatağı içerisinde 
veya Ayancık, Türkeli ve Helaldı kasabaları gibi akarsuların denize döküldükleri yerlerde 
oluşturdukları düzlüklerde kurulmuş olan yerleşmelerdir.  

Türkiye genelinde olduğu gibi, Sinop’ta da afete neden olan sellerin sayısı azalmıştır. Barajların, 
taşkın koruma setlerinin ve drenaj çalışmalarının yapılmış olması bu durumun meydana 
gelmesinde etkili olmuştur. Fakat bu çalışmalara rağmen ülkemizin hemen her bölgesinde sel 
felaketleri meydana gelebilmektedir.  

 

Şekil 1-13- Sinop İlinde meydana gelen sel olayları 

      

1.7.3 Heyelan 

Sinop İlinde en fazla hasara neden olan afet türü heyelandır. Heyelanlar özellikle yalçın arazili 
yörelerde, dağlık alanlarda ilkbaharda toprağın, kütlelerin ısındığı, bağlayıcı ve birbirine 
tutturucu özelliği olan yarık ve çatlaklardaki buzların eriyip çözülmesinden sonra çok görülen 
olaylardır. 

Alt Kretase flişleri, Üst Kretase flişleri, Paleosen tortulları, Eosen flişleri ve Miyosen çökelleri 
Sinop Havzasında oldukça geniş yer tutmaktadır ve oluşan heyelanların büyük bir kısmı bu 
formasyonlar üzerinde meydana gelmiştir. Heyelandan etkilenen yerleşmelerin büyük bir 
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çoğunluğu Ayancık İlçesi’ ndedir ve bu ilçede arazinin büyük bir kısmı Eosen yaşlı flişlerinden 
oluşmaktadır. Buna karşın Mesozoik (Permo-Trisyas) yaşlı metamorfik arazilerden oluşan 
Boyabat ve Saraydüzü İlçelerinin heyelandan çok fazla etkilenmediğini görmekteyiz. Boyabat 
İlçesinde heyelandan etkilenen kısım Küre Dağlarının Gökırmak vadisine bakan güney yamaçları 
üzerinde kurulmuş olan yerleşmelerdir. Bu kısmın heyelandan etkilenen bölge olmasının nedeni 
toprak cinsinin Eosen flişleri ve Alt Kretase flişleri olmasıdır.  

Heyelanların meydana gelmesinde jeolojik yapının yanı sıra yeryüzü şekillerinin de etkisi 
büyüktür. Heyelanlar genellikle eğimli arazide meydana gelmektedir. 

Sinop İli de eğimli bir arazi olup %73’ü çok dik arazilerden oluşmaktadır.  Sinop İlinde heyelan 
afetine uğrayan yerleşme sayısının en fazla olduğu Ayancık ve Türkeli İlçelerinin güneylerindeki 
dağlık alanlarda eğim oldukça fazladır. Ayancık İlçesi’nde arazinin %82’ si, Türkeli İlçesi’nde 
ise %73’ü çok diktir. Her iki ilçede de heyelanlardan etkilenen yerleşmeler, eğimin %30’ un 
üzerinde olduğu yamaçlarda kurulmuşlardır. Yapılan çalışmalara göre Sinop’ daki köy 
yerleşmelerinin %84’ ü eğimli yüzeylerde, %16’ sı ise düz veya hafif eğimli alanlarda yer 
almaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi Sinop’ da yerleşmeye uygun düz alanlar azdır. Dik olan 
yamaçlarda kurulan yerleşmeler arazinin jeolojik yapısı ve iklimin etkisiyle sık sık toprak 
kayması veya kaya düşmesi gibi afetlere maruz kalmaktadır.  
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Şekil 1-14- Sinop Yamaç Eğim Haritası 

Sinop geneline baktığımızda heyelan olaylarının en çok bahar aylarında meydana geldiğini 
görmekteyiz. Bunun nedeni bu aylarda yurdumuzun genellikle yağışlı olmasıdır. Ayrıca, 
dağlardaki karların bu mevsimde artan hava sıcaklığına bağlı olarak erimesi, yamaçlardaki örtü 
tabakasının ıslanarak ağırlaşmasına yol açmaktadır. Yaz aylarında meydana gelen heyelanların 
büyük bir kısmı Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmektedir. Bunun nedeni ise, bu bölgenin yaz 
aylarında da yağışlı olmasıdır. 
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Yağmur sularının yanı sıra karların erimesiyle zemine sızan sularda yamaç dengesinin 
bozulmasında etkili bir faktördür.  

Sinop ilinde yağışların ve sıcaklıkların ortalamanın üstünde gerçekleştiği yıllarda heyelanlarda 
artış gözlenmektedir. Bunun en yakın örneği 1985 yılı Şubat ve Mart aylarında Sinop İlini de 
içine alan bir bölgede heyelan olaylarının gerçekleşmesidir. Can kaybı yaşanmasa da bu olaydan 
birçok kişi olumsuz etkilenmiş, bazı yerleşmeler tümüyle ortadan kalkmış ve binlerce tarım 
arazisi kullanılamaz hale gelmiştir. AİGM verilerine göre Sinop’taki yerleşmeleri etkileyen 
heyelanlar en çok 1985 ve 1993 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarında meydana gelmiştir. Bu 
tarihlerde heyelan olaylarının artmasında Sinop İlinde 1984 ve 1992 yıllarındaki yağışların yanı 
sıra, 1984-1985 ve 1992-1993 kış aylarında normalin üzerinde gerçekleşen kar yağışları ile 
özellikle 1985 yılı Şubat ve 1992 yılı Kasım aylarındaki yağmurların etkisi olmuştur.  

 

Şekil 1-15 - Sinop Yıllık Ortalama Yağış Haritası 
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Şekil 1-16- Sinop ilinin yıllara göre ortala sıcaklık dağılımı (Kaynak: MGM) 

 

Bütün bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi 1985 yılında ve 1993 yılında meydana gelen 
heyelanlarda kar yağışları ile özellikle 1985 Şubat ayında normallerin çok üstünde meydana 
gelen ve günlerce süren yağmurların etkisi olmuştur. 1985 yılında meydana gelen heyelan 
afetlerinde 450’ ye yakın konut zarar görmüştür, yollar kapanmış ve birçok tarım arazisi 
kullanılamaz hale gelmiştir. Heyelan olan bölgelerde yeni heyelanlar oluşabileceği düşünülerek 
buradaki yerleşmeler başka alanlara nakledilmiştir. Aynı zamanda 1985 yılında artan heyelan 
olaylarından dolayı Sinop İli geneli afet bölgesi ilan edilmiştir. 



48 
 

 

Şekil 1-17 - Sinop İlinde meydana gelen heyelan olayları 

 

 

Şekil 1-18 - Sinop İlinde Meydana Gelen Heyelan Afetinin İlçelere Göre Dağılımı 
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1.7.4 Kaya Düşmesi 

Diğer afet türleriyle karşılaştırıldığında kaya düşmeleri etkilediği alan ve verdiği zararlar 
bakımından oldukça önemsiz kalmaktadır. Kaya düşmesi afeti, yerleşmelerin kurulduğu alanın 
üst kesimlerinde yer alan büyük kaya parçalarının, dış kuvvetlerin etkisiyle yerinden oynayarak 
düşmesiyle meydana gelmektedir. Kaya düşmesine neden olan faktörler: 

1) Jeolojik Yapı  

2) Eğim  

3) İklim  

4) Doğal Bitki Örtüsünün tahribi  

 5) İnsan Faaliyetleridir.  

Sinop İlinde kaya düşmeleri şehrin özellikle kuzey kısımlarında meydana gelmekle birlikte bu 
olaylar daha çok yerleşme alanları dışında gerçekleşmektedir. Sinop İlinde sadece Ayancık 
İlçesinin Denizciler ve Yalı Mahallelerinde afete neden olan kaya düşmeleri görülmüştür. 
Bunlarda da herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Bazen kaya düşmeleri yolların kapanmasına 
sebep olmaktadır. Örneğin Kanlıçay’ın yukarı çığırında kurulmuş olan, Dikmen İlçesi’ ne bağlı 
Çevikli Köyü’ ne giden yol oldukça dik yamaçlardan geçmekte olup; bu yol kaya düşmeleri 
nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanmaktadır. 

 

Şekil 1-19 - Sinop İlinde meydana gelen kaya düşmesi olayları 
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Şekil 1-20- Sinop İlinde Meydana Gelen Kaya Düşmesi Afetinin İlçelere Göre Dağılımı 

 

1.7.5 Çığ 

Meteorolojik kökenli doğal afetlerden biri olan çığ, dik ve yüksek yamaçlarda biriken karların, 
çeşitli nedenlerle ani olarak yerlerinden oynayarak yer çekiminin de etkisiyle aşağı doğru 
kayması veya yuvarlanması sonucu meydana gelir.  

Sinop il sınırları içerisinde çığ olayları görülmekle birlikte genellikle bu olaylar yerleşim alanları 
dışında meydana gelmektedir. Ancak; bu bölgede coğrafi özellikleri ve yerleşmelerin dağılışı ve 
kuruluş yerlerinin özellikleri değerlendirildiğinde afete neden olan bir çığ düşmesi olayının 
meydana gelmemesi bir şans olarak değerlendirilebilir. AFAD etüt raporlarına göre sadece bir 
yerleşmede çığ düşmesi görülmüş, ancak bu olay can ve mal kaybına yol açmamıştır. 15 Şubat 
1993 günü sabaha yakın saatlerde Türkeli İlçe’ sine bağlı Yeşiloba Köyü Sofu Mahallesinde 
yaşanan bu çığ olayının meydana gelmesinde tarla açımı nedeniyle tahrip edilen ormanlık 
alanların etkisi olmuştur.   

Sinop il sınırları içerisinde çığ düşme riski olan yerler Türkeli ve Ayancık İlçelerinin güneyinde 
uzanan Zindan- Çangal dağlarının bulunduğu alanlardır. Burada yükseklik 1500 m’yi aşmaktadır 
ve yükseltiye bağlı olarak kar yağışları çok fazladır. Bunun yanı sıra eğimi %60’lara varan uzun 
yamaçların olması çığ riskini artırmaktadır.  

Sinop ili içerisinde çığ düşmesi görülen diğer yerler Karasu’nun yukarı çığırında yer alan dağlık 
alan ile Durağan ve Boyabat İlçelerinin kar yağışının fazla olduğu yüksek kesimleridir. Bu 
bölgelerde meydana gelen çığ olayları herhangi bir yerleşmeyi etkilememiştir. Fakat sözü edilen 
bu alanlarda kurulan bazı yerleşmeler çığ tehdidi altındadır. Özellikle yerleşmelerin kurulduğu 
yamaçlar üzerindeki orman örtüsünün tahrip edilmesi çığ riskini arttırmaktadır. Örneğin; 
Durağan İlçesi’ ne bağlı Çorakyüzü Köyü Göçerli Mahallesi, çevresine göre çukurda kalmış bir 
saha üzerindedir ve bu yamaçların üzerinde bulunan orman örtüsü büyük ölçüde yok edilmiştir. 
Bütün bu özellikler bize Göçerli Mahallesinde çığ riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Merkez Ayancık Erfelek Boyabat Durağan Dikmen Gerze Saraydüzü Türkeli
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Şekil 1-21- Sinop İlinde Meydana Gelen Çığ Afetinin İlçelere Göre Dağılımı 

 

1.7.6 Fırtına 

Meteorolojik olaylardan biri olan rüzgârların hızı saatte 17 m/sn veya rüzgâr kuvveti 8 boforu 
aştığı durumlarda fırtına adını alır ve canlı ve cansız varlıklar üzerinde zararlara yol açabilir. 
Basınç farklarının yüksek olduğu dönemlerde fırtınalar meydana gelmekte ve bu meteorolojik 
olay bazen afete neden olabilmekte; meskenler, tarım alanları, iletişim hatları zarar görmekte, 
ulaşım aksamakta, can kaybı yaşanmakta ve yangınlar meydana gelebilmektedir.  

Sinop İlinin kıyı kesiminde Karadeniz üzerinden gelen kuzey sektörlü rüzgarlar hakimdir. İç 
kesimlere doğru gidildikçe yeryüzü şekillerine bağlı olarak rüzgâr yönleri değişebilmektedir. 
Örneğin; Sinop meteoroloji istasyonunun verilerine göre hâkim rüzgâr yönü kuzeybatıdır. 
Kanlıçay vadisinde kurulmuş olan Dikmen’de ise hâkim rüzgâr yönü güneybatıdır. Çünkü 
Dikmen’in güneyindeki topoğrafik engel kuzey sektörlü rüzgarları engellemektedir. 

Ayancık, Boyabat, Durağan, Erfelek ve Türkeli meteoroloji istasyonlarının verilerine göre yıllık 
ortalama fırtınalı günler (rüzgâr kuvveti≥8 bofor) sayısı yıllık 0-11 gün arasında değişmektedir. 
Sinop meteoroloji istasyonu ise yıllık ortalama fırtınalı gün sayısını 54 olarak tespit etmiştir. 
Şiddetli rüzgarlara karşı korunaklı bir senklinal içerisinde yer alan Erfelek İlçesi ile Durağan’da 
fırtınalı gün ölçülmemiştir.  

Buradan fırtınanın Sinop İlini çok etkileyen bir afet türü olmadığı sonucu çıkarılabilir. Fakat 
şiddetli fırtınalar sonucu oluşan kuvvetli dalgalar balıkçı teknelerini batırmakta, balık ağları ve 
iskelelere büyük zarar vermektedir. Aynı zamanda bu bölgede pek çok elektrik direği, ağaçlar 
devrilmekte, çatılar uçmakta ve özellikle kırsal kesimde çoğu ahşap olan konutlarda çıkan 
yangınların büyümesine neden olmaktadır. 
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1.7.7 Yangın 

Sinop ilinin özellikle kırsal kesiminde ahşap konutların yaygın olması sebebiyle yangın olayı 
sıklıkla yaşanmaktadır. Geçmiş verilere bakıldığında ilimizdeki yangınların daha çok iç 
kesimlerdeki Durağan, Boyabat ve Saraydüzü İlçelerinde meydana geldiği görülmektedir. 
Boyabat İlçesi Kozanlı mevkiinde 14.07.1992 tarihinde 10 kişiyi etkileyen yangın olayı meydana 
gelmiştir. Yine Boyabat İlçesinde, Ilıca Köyünde 25.08.1992 günü, Çulhalı Köyü Doğanburun 
Mahallesinde 05.08.1994 günü, Emiroğlu Köyünde 14.09.1994 günü, Yukarıseyircek Köyünde 
25.07.2007 günü büyük yangınlar meydana gelmiştir. Ilıca Köyünde meydana gelen yangından 
32 konut, Çulhalı Köyünde meydana gelen yangından 21 konut, Emiroğlu Köyünde meydana 
gelen yangından 16 konut ve Yukarıseyircek’ de meydana gelen yangından 49 konut 
etkilenmiştir. Ayrıca 31.05.2014 tarihinde yine Boyabat’a bağlı Aşağıseyircek Köyü’nde 
meydana gelen yangında 28 konut tamamen yanmıştır. 

Durağan İlçesinde Uzunöz Köyünde 14.04.1994 tarihinde meydana gelen yangından 14 hane 
etkilenmiştir. Durağan İlçesi Ortaköy Köyünde 30.07.2007 tarihinde meydana gelen yangın 
afetinde ise 31 konut, 1 iş yeri 32 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak ağır derecede hasar 
görmüştür.  
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2 MODÜL 2: TEHLİKE BELİRLEME, RİSK DEĞERLENDİRME VE OLASI 
ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 

 

2.1 Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

2.1.1 Fay Sistemi; Geçmiş Depremler ve Etkileri 

Sinop İlinin, Saraydüzü, Boyabat ve Durağan İlçeleri dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif 
sağ-yanal atımlı faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı’na (KAF) yakındır. 

 

Şekil 2-1- Türkiye Deprem Tehlike Haritası 

       

Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Sakarya Nehri (Saroz Körfezi) ile Van Gölü arasında bulunan 
yaklaşık 1200 km uzunluğuna sahip aktif bir faydır. Fayın hareketleri sırasında her defasında 
kuzeyinde kalan arazi güneyinde kalan araziye görece daha sağa ve aşağı doğru kaymıştır. Bu 
durum fayın doğrultu atımlı ve sağ yönlü olduğuna işaret etmektedir (Ketin, 1969). 

KAF, Avrasya Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki hareketi karşılar. Yıkıcı depremlerin 
oluşmasında payı büyüktür. KAF hattı tek bir bütünden meydana gelmemiş olup birçok parçadan 
oluşmuş 100 m ile 10 km arasında değişen genişliğe sahip fay zonudur. (Askan ve Karimzadeh, 
2019). 
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Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelen Sinop İline en yakın ve en büyük deprem 1943 
yılındaki Ms 7.2 büyüklüğünde Tosya-Ladik Depremi’dir. Bu depremde Erbaa-Bayramören 
arasında yaklaşık 280 km uzunluğunda yüzey faylanması oluşmuştur. Bu depremde 4016 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4471 vatandaşımız da yaralanmıştır. Eski kaynaklara göre 
Sinop’ta, merkez kazada 8 ev kısmen ve 2 ev de tamamen yıkılmış ve hükümet binasının da 
içinde olduğu birçok yapıda çatlaklar oluşmuştur. Sinop Büyük Cami ile Sinop Belediye Binası 
tehlikeli boyutta hasar almıştır. Boyabat köylerinde 8 vatandaş ölmüş, 100 ev hasar görmüş ve 
20 ev de tamamen yıkılmıştır. Boyabat Kaymakamlık Binası’nda büyük hasar oluşmuştur. 
Gerze’nin Yaykıl Köyü’nde 2 kişi yaralanmış ve 2 ev yıkılmıştır. Gerze Kaza merkezindeki 
ilkokul binasında çatlaklar oluşmuştur. Ayancık’ta insan kaybı olmazken, sadece hükümet binası 
hasara uğramış, dört ambar ve üç ev tamamen yıkılmıştır (Cumhuriyet, 29 İkinciteşrin 1943: 1-
3). (Recep Aslan, 2020) 

 

Şekil 2-2- Tosya-Ladik Depremi’nin yapmış olduğu şiddet haritası (MTA) 

            

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda Sinop’a yakın olan bir diğer büyük deprem de Merkez üssü Erbaa- 
Niksar hattı olan, 20 Aralık 1942 tarihinde yerel saat ile 17.03'te meydana gelen, Ms 7,0 
büyüklüğündeki Tokat Erbaa Niksar depremidir. Deprem, Niksar’ın doğusu ile Erbaa kuzeyi 
arasında yaklaşık 50 km'lik bir yüzey kırığı oluşturmuştur. Depremde 3000 kişi can verirken 
6300 kişi yaralanmıştır. (deprem.afad.gov.tr) 

2.1.2 Deprem Tehlike ve Risk Analizi   

Bir bölgede depremden kaynaklı afet zararlarının azaltılması için yapılacak tüm çalışmaların 
başarısı deprem tehlikesinin en doğru şekilde tanımlanmasına bağlıdır (Özcan, …) Fayların 
geçmişteki davranışları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme ile bir analiz yapmak mümkün 
olmakla birlikte depremin nerede ne zaman ne büyüklükte olacağı belirsizdir. Depremin şiddeti, 
depremin verdiği hasarı ifade eder. Deprem odağında meydana gelen enerjiyi ölçerek bulunan 
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değer depremin büyüklüğüdür (Atabey, 2000). Depremin büyüklüğü tehlike boyutunu gösterir. 
Depremin büyüklüğü; fayın kırılma uzunluğu ve dolayısıyla depremin süresi ile doğru orantılıdır.  

Deprem risk analizi yapılırken öncelikle depremin zarar verme potansiyeli incelenmelidir. Bunun 
için de Vs30 (yüzeyden derine doğru 30 metrenin ortalama S dalga hızı) değeri bilinmelidir. Vs30 
değeri, 1500 m/sn ’den daha büyük ise zemin ZA sınıfıdır. ZA Zemin sınıfı; sağlam ve sert 
kayaları ifade etmektedir. Vs30 değeri, 760 m/sn ile 1500 m/sn aralığında ise zemin ZB olarak 
sınıflandırılır. ZB zemin sınıfı; az ayrışmış, orta sağlam kayaları ifade etmektedir. Vs30 değeri, 
360 m/sn ile 760 m/sn aralığında ise zemin ZC olarak sınıflandırılır. ZC zemin sınıfı; çok sıkı 
kum, çakıl ve sert kil tabakaları veya ayrışmış, çok çatlaklı zayıf kayaları ifade etmektedir der. 
Vs30 değeri, 180 m/sn ile 360 m/sn aralığında ise zemin ZD olarak sınıflandırılır. ZD zemin 
sınıfı; orta sıkı – sıkı kum, çakıl veya çok katı kil tabakalarını ifade etmektedir. Vs30 değeri, 180 
m/sn ‘den daha küçük ise zemin sınıfı ZE’dir. ZE Zemin sınıfı; gevşek kum, çakıl veya yumuşak 
– katı kil tabakalarını ifade etmektedir (2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği). 

 

Tablo 2-1- Yerel emin Sınıfları 

    

Deprem risk analizi yapılırken bilinmesi gereken bir diğer bilgi ise bina envanter ve yapı stok 
durumudur. Bina envanter ve yapı stok durumu bize yapının türü, yapıldığı yılı gibi bilgileri 
veren bir nevi bina bilgi kartıdır. Son olarak yerleşim yerlerinin faylara göre kuş uçuşu 
uzaklığının bilinmesi gerekmektedir. Bu bilgi de diri fay haritasından elde edilmektedir. 

Deprem tehlike analizi yaparken bu 3 kriteri birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Zemin sınıfı 
ZA ve ZB olan zeminlerde; fay hattının tam üzerinde olmamak koşulu ve yapının fen ve sanat 
kurallarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılma koşulu ile deprem riski taşımadığı 
söylenebilir. ZC zemin sınıfından itibaren, bölgenin faylara uzaklığı ve yapılan yapının fen ve 
sanat kurallarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılması gittikçe önem taşımaktadır. 

Sinop’un Boyabat, Saraydüzü ve Durağan İlçelerinin KAF zonuna yakınlığı, bu fayın aktif bir 
fay olduğu gibi durumlar da göz önüne alındığında; özellikle ZD zemin sınıfından itibaren (ZD 
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zemin sınıfı da dahil olmak üzere); gittikçe kötüleşen (ZE ve ZF zemin sınıfları) zemin parametre 
değerine sahip alanların yerleşim için tercih edilmemesi, hatta özellikle ZE ve ZF zemin sınıfına 
sahip bölgelerin yerleşime açılmaması gerekmektedir. Sözü edilen bu bölgelerde yapılacak 
yapılarda depremin yıkıcı etkilerini görmek muhtemeldir. 

2.1.3 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

Risk analiz çalışmalarında AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından AFAD-RED programı 
kullanılarak üretilmiş Sinop ilini etkileyebilecek Mw: 7,4 büyüklüğündeki deprem ile oluşturulan 
senaryo kullanılmıştır. AFAD-RED analiz sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 2-3- AFAD RED Deprem Senaryosu (AFAD) 
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Şekil 2-4- Tahmini Sismik Şiddet ve Tahmini PGA (gal) Haritaları (AFAD) 
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1 BOYABAT 17201 2353 1587 837 34 

2 DURAĞAN 9556 1399 988 546 19 

3 SARAYDÜZÜ 5320 924 897 844 86 

4 DİKMEN 1948 161 72 20 0 

5 GERZE 317 24 10 2 0 

TOPLAM 34342 4861 3554 2249 139 

Şekil 2-5- AFAD RED İlçe Bazlı Tahminler 

     

2.2 Heyelan Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

Sinop İli morfolojik yapısı ve karakteristik iklim koşulları gereği kütle hareketlerinin meydana 
geldiği bir ildir. Sinop İlinde en fazla hasara neden olan afet türü heyelandır. Alt Kretase flişleri, 
Üst Kretase flişleri, Paleosen tortulları, Eosen flişleri ve Miyosen çökelleri Sinop Havzasında 
oldukça geniş yer tutmaktadır ve oluşan heyelanların büyük bir kısmı bu formasyonlar üzerinde 
meydana gelmiştir. Heyelandan etkilenen yerleşmelerin büyük bir kısmı kuzey bölgelerdedir. Bu 
bölgelerde arazinin büyük bir kısmı Eosen yaşlı flişlerinden oluşmaktadır. Heyelanların 
yaklaşık %70’i bu alanlarda meydana gelmiştir. Heyelanların meydana gelmesinde jeolojik 
yapının yanı sıra yeryüzü şekillerinin de etkisi büyüktür. Heyelanlar genellikle eğimli arazide 
meydana gelmektedir. Sinop İli de eğimli bir arazi olup %73’ü çok dik arazilerden oluşmaktadır. 
Bu sebeple her iki kategoride değerlendirdiğimizde kütle hareketleri açısından uygun bir ortamın 
olduğu görülmektedir. 

Kütle hareketleri çalışmaları heyelan, kayadüşmesi ve çığ afet türleri olarak 3 başlık altında 
değerlendirilmektedir. Fakat ilimizde geçmiş yıllarda meydana gelen heyelan afetine karşın kaya 
düşmesi ve çığ afetleri oransal olarak çok düşük kaldığından kütle hareketleri olarak sadece 
heyelan afeti detaylandırılmıştır.  

2.2.1 Geçmiş Heyelanlar ve Etkileri 

Sinop İlinde en fazla hasara neden olan afet türü heyelandır. Heyelanlar özellikle yalçın arazili 
yörelerde, dağlık alanlarda ilkbaharda toprağın, kütlelerin ısındığı, bağlayıcı ve birbirine 
tutturucu özelliği olan yarık ve çatlaklardaki buzların eriyip çözülmesinden sonra çok görülen 
olaylardır. Heyelan olayının meydana gelmesinde temel nedenler jeolojik yapı, eğim ve iklim 
özellikleridir. Bunun yanı sıra insan faaliyetleri de heyelan olaylarını etkileyen bir başka 
faktördür.   



59 
 

Alt Kretase flişleri, Üst Kretase flişleri, Paleosen tortulları, Eosen flişleri ve Miyosen çökelleri 
Sinop Havzasında oldukça geniş yer tutmaktadır ve oluşan heyelanların büyük bir kısmı bu 
formasyonlar üzerinde meydana gelmiştir. Heyelandan etkilenen yerleşmelerin büyük bir 
çoğunluğu Ayancık İlçesindedir ve bu ilçede arazinin büyük bir kısmı Eosen yaşlı flişlerinden 
oluşmaktadır. Buna karşın Mezozoik (Permo-Trisyas) yaşlı metamorfik arazilerden oluşan 
Boyabat ve Saraydüzü İlçelerinin heyelandan çok fazla etkilenmediğini görmekteyiz. Boyabat 
İlçesinde heyelandan etkilenen kısım Küre Dağlarının Gökırmak vadisine bakan güney yamaçları 
üzerinde kurulmuş olan yerleşmelerdir. Bu kısmın heyelandan etkilenen bölge olmasının nedeni 
toprak cinsinin Eosen flişleri ve Alt Kretase flişleri olmasıdır. 

Sinop İli de eğimli bir arazi olup %73’ü çok dik arazilerden oluşmaktadır.  Sinop İlinde heyelan 
afetine uğrayan yerleşme sayısının en fazla olduğu Ayancık ve Türkeli İlçelerinin güneylerindeki 
dağlık alanlarda eğim oldukça fazladır. Ayancık İlçesi’nde arazinin %82’ si, Türkeli İlçesi’nde 
ise %73’ü çok diktir. Her iki ilçede de heyelanlardan etkilenen yerleşmeler, eğimin %30’ un 
üzerinde olduğu yamaçlarda kurulmuşlardır. Yapılan çalışmalara göre Sinop’taki köy 
yerleşmelerinin %84’ ü eğimli yüzeylerde, %16’ sı ise düz veya hafif eğimli alanlarda yer 
almaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi Sinop’ta yerleşmeye uygun düz alanlar azdır. Dik olan 
yamaçlarda kurulan yerleşmeler arazinin jeolojik yapısı ve iklimin etkisiyle sık sık toprak 
kayması veya kaya düşmesi gibi afetlere maruz kalmaktadır.  

Sinop’taki yerleşmeleri etkileyen heyelanlar en çok 1985 ve 1993 yılı Şubat, Mart ve Nisan 
aylarında meydana gelmiştir. Bu tarihlerde heyelan olaylarının artmasında Sinop İlinde 1984 ve 
1992 yıllarındaki yağışların yanı sıra, 1984-1985 ve 1992-1993 kış aylarında normalin üzerinde 
gerçekleşen kar yağışları ile özellikle 1985 yılı Şubat ve 1992 yılı Kasım aylarındaki yağmurların 
etkisi olmuştur. 

Bütün bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi 1985 yılında ve 1993 yılında meydana gelen 
heyelanlarda kar yağışları ile özellikle 1985 Şubat ayında normallerin çok üstünde meydana 
gelen ve günlerce süren yağmurların etkisi olmuştur. 1985 yılında meydana gelen heyelan 
afetlerinde 450’ ye yakın konut zarar görmüştür, yollar kapanmış ve birçok tarım arazisi 
kullanılamaz hale gelmiştir. Heyelan olan bölgelerde yeni heyelanlar oluşabileceği düşünülerek 
buradaki yerleşmeler başka alanlara nakledilmiştir. Aynı zamanda 1985 yılında artan heyelan 
olaylarından dolayı Sinop İli geneli afet bölgesi ilan edilmiştir. 
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. 

      

SIRA 
NO 

İLÇE KÖY/BELDE AFET 
TÜRÜ 

AMB 
TARİHİ 

1 MERKEZ ÇAKILDAK HEYELAN 20.12.1993 
2 MERKEZ ÇİFTLİK HEYELAN 16.12.2013 
3 MERKEZ KİRENÇUKURU HEYELAN 20.12.1993 
4 MERKEZ MERKEZ HEYELAN 18.03.1986 
5 MERKEZ MERKEZ HEYELAN 3.03.1990 
6 MERKEZ KORUCUK HEYELAN 18.03.1986 
7 MERKEZ BOSTANCILI HEYELAN 5.01.1989 



60 
 

8 MERKEZ BOSTANCILI HEYELAN 11.02.1991 
9 MERKEZ ŞAMLIOĞLU HEYELAN 20.12.1993 

10 AYANCIK AKÖREN HEYELAN 22.06.1995 
11 AYANCIK AVDULLU HEYELAN 3.03.1990 
12 AYANCIK AYGÖRDÜ HEYELAN 20.12.1993 
13 AYANCIK AYGÖRDÜ HEYELAN 19.09.2016 
14 AYANCIK BABAÇAY HEYELAN 20.12.1993 
15 AYANCIK BABAÇAY HEYELAN 14.03.2016 
16 AYANCIK BABAKÖY-DAVUTLU HEYELAN 22.06.1995 
17 AYANCIK DAVUTLU (Eski BABAKÖY) HEYELAN 20.12.1993 
18 AYANCIK DAVUTLU (Eski BABAKÖY) HEYELAN 3.03.1990 
19 AYANCIK BAKIRLI HEYELAN 20.12.1993 
20 AYANCIK BAKIRLI HEYELAN 5.05.2014 
21 AYANCIK ÇAMYAYLA HEYELAN 20.12.1993 
22 AYANCIK ÇAMYAYLA HEYELAN 25.10.1985 
23 AYANCIK ÇAYBAŞI HEYELAN 3.03.1990 
24 AYANCIK DEREKÖY HEYELAN 19.09.2016 
25 AYANCIK DEREKÖY HEYELAN 14.05.2018 
26 AYANCIK DİBEKLİ HEYELAN 20.12.1993 
27 AYANCIK DİBEKLİ HEYELAN 16.12.2013 
28 AYANCIK DOĞANLI HEYELAN 19.09.2016 
29 AYANCIK DOĞANLI HEYELAN 23.01.2017 
30 AYANCIK DOĞANLI HEYELAN 23.01.2017 
31 AYANCIK DOLAYKÖY HEYELAN 9.02.2006 
32 AYANCIK DOLAYKÖY HEYELAN 19.09.2016 
33 AYANCIK GÖLDAĞI HEYELAN 25.10.1985 
34 AYANCIK GÖLKÖY HEYELAN 19.09.2016 
35 AYANCIK HACILI HEYELAN 22.06.1995 
36 AYANCIK HACIOĞLU HEYELAN 19.09.2016 
37 AYANCIK HÜSEYİNBEY HEYELAN 25.10.1985 
38 AYANCIK KALDIRAYAK HEYELAN 25.10.1985 
39 AYANCIK KARAKESTANE HEYELAN 25.10.1985 
40 AYANCIK KARAKESTANE HEYELAN 20.12.1993 
41 AYANCIK KARAPINAR HEYELAN 16.12.2011 
42 AYANCIK KOZSÖKÜ HEYELAN 5.01.1989 
43 AYANCIK KURT HEYELAN 20.12.1993 
44 AYANCIK MERKEZ HEYELAN 28.05.1996 
45 AYANCIK MERKEZ HEYELAN 25.10.1985 
46 AYANCIK MUSTAFAKEMALPAŞA HEYELAN 25.10.1985 
47 AYANCIK MUSTAFAKEMALPAŞA HEYELAN 20.12.1993 
48 AYANCIK ÖMERDÜZ HEYELAN 20.12.1993 
49 AYANCIK PAZARCIK HEYELAN 19.09.2016 
50 AYANCIK TARAKÇI HEYELAN 26.03.2014 
51 AYANCIK TARAKÇI HEYELAN 20.04.2015 
52 AYANCIK TEPECİK HEYELAN 25.10.1985 
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53 AYANCIK TOPAĞAÇ HEYELAN 3.03.1990 
54 AYANCIK TOPAĞAÇ HEYELAN 22.10.2012 
55 AYANCIK UZUNÇAM HEYELAN 14.03.2016 
56 AYANCIK YARENLER HEYELAN 20.12.1993 
57 AYANCIK YEMİŞEN HEYELAN 22.06.1995 
58 AYANCIK ZAVİYE HEYELAN 20.12.1993 
59 AYANCIK ZAVİYE HEYELAN 25.10.1985 
60 BOYABAT ARDIÇ HEYELAN 5.01.1989 
61 BOYABAT AKÇAKESE HEYELAN 3.03.1990 
62 BOYABAT YEŞİLYURT HEYELAN 4.05.1981 
63 DİKMEN BÜYÜKKIZIK HEYELAN 11.02.1991 
64 DİKMEN ÇEVİKLİ HEYELAN 22.06.1995 
65 DİKMEN DUDAŞ HEYELAN 20.12.1993 
66 DİKMEN KADIKÖY HEYELAN 22.06.1995 
67 DİKMEN KADIKÖY HEYELAN 14.05.2018 
68 DİKMEN KARAKOYUN HEYELAN 16.12.2013 
69 DİKMEN YAYLABEYİ HEYELAN 23.01.2017 
70 DURAĞAN ALPUĞAN HEYELAN 16.12.2013 
71 DURAĞAN ALPUĞAN HEYELAN 1.12.2014 
72 DURAĞAN AŞAĞIALINCA HEYELAN 5.01.1989 
73 DURAĞAN AYVACIK (ESKİ GÖLGERİŞİ) HEYELAN 3.03.1990 
74 DURAĞAN ÇAMPAŞASAKIZI HEYELAN 1.09.1986 
75 DURAĞAN ÇORAKYÜZÜ HEYELAN 5.01.1989 
76 DURAĞAN GÖLGERİŞİ HEYELAN 20.12.1993 
77 DURAĞAN KIZILCAPELİT HEYELAN 14.05.2018 
78 DURAĞAN KUZULUK HEYELAN 14.02.2013 
79 DURAĞAN SARIYAR HEYELAN 5.05.2014 
80 DURAĞAN YEŞİLYURT HEYELAN 10.10.2011 
81 ERFELEK AVLAĞISÖKÜ HEYELAN 17.07.1962 
82 ERFELEK AVLAĞISÖKÜ HEYELAN 16.12.2013 
83 ERFELEK AYDINLAR HEYELAN 14.03.2016 
84 ERFELEK DEREKÖY HEYELAN 25.10.1985 
85 ERFELEK DEREKÖY HEYELAN 19.09.2016 
86 ERFELEK HÜRREMŞAH HEYELAN 3.03.1990 
87 ERFELEK İNCİRPINARI HEYELAN 25.10.1985 
88 ERFELEK MEYDAN (Eski KAZMASÖKÜ) HEYELAN 25.10.1985 
89 ERFELEK MERKEZ HEYELAN 20.12.1993 
90 ERFELEK ŞEREFİYE HEYELAN 20.12.1993 
91 GERZE MERKEZ HEYELAN 11.12.1995 
92 GERZE SARNIÇ HEYELAN 20.12.1993 
93 GERZE SARNIÇ HEYELAN 18.06.1981 
94 GERZE TOKUŞLAR HEYELAN 20.12.1993 
95 GERZE  YENİKENT HEYELAN 8.03.1994 
96 TÜRKELİ AKÇABÜK HEYELAN 8.11.2006 
97 TÜRKELİ ÇATAKGERİŞ HEYELAN 2.06.1998 
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Tablo 2-2- Geçmiş Heyelan Olayları (Sinop AFAD Arşiv) 

 

2.2.2 Heyelan Tehlike ve Risk Analizi 

       Heyelan Tehlike Analizleri 

İlimizde Heyelan Tehlikesini belirlemek için öncelikle yörede meydana gelmiş olan heyelanların 
tetikleyici parametresinin ve oluş tarihlerinin biliniyor olması gereklidir. Özellikle yağış tetikli 
heyelanların yoğun olduğu ülkemizde deprem tetikli heyelanlar da mevcuttur. Ancak, heyelan 
olaylarının meydana geldiği tam tarihler konusunda bilgiler oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle 
ampirik yaklaşımlarla oluşturulan ulusal çaptaki deprem ve yağış eşik değerlerine ait aşılma 
olasılıklarını gösteren haritalar, uluslararası literatürdeki heyelan tehlike haritaları için kabul 
görmüş frekanslar için oluşturulmuştur. Bu haritalar yine ARAS sistemi içerisinde tehlike 
haritaları üretmek üzere kullanılmakta olup, seçilen frekansa bağlı olarak tehlike analizlerinin 
yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşımla 100 yıl periyotlu olarak yağış ve deprem tetikleyici 
haritalar ARAS sisteminde üretilmiştir 

 
Yağış ve deprem tetikli 100 yıl periyotlu heyelan tehlike haritalarında 2 derece yer almakta olup, 
1-çok düşük, 2-düşük tehlike derecelerini göstermektedir. 

98 TÜRKELİ ÇATAKGERİŞ HEYELAN 20.12.1993 
99 TÜRKELİ ÇATAKGERİŞ HEYELAN 3.03.1990 

100 TÜRKELİ ÇATAKGÜNEY HEYELAN 22.06.1995 
101 TÜRKELİ ÇATAKGÜNEY HEYELAN 20.12.1993 
102 

TÜRKELİ ÇATAKGÜNEY (KAD. ÇATAKÖRENCİK) HEYELAN 14.03.2016 
103 TÜRKELİ ÇATAKÖRENCİK HEYELAN 3.03.1990 
104 TÜRKELİ DÜZKÖY HEYELAN 22.10.2012 
105 

TÜRKELİ 
GÜZELKENT-TAÇAHMET-HELALDI-KEŞ-
YUSUFLU HEYELAN 8.03.1994 

106 TÜRKELİ HACIKÖY HEYELAN 20.04.2015 
107 TÜRKELİ HAMAMLI HEYELAN 25.10.1985 
108 TÜRKELİ KAYABAŞI HEYELAN 25.10.1985 
109 TÜRKELİ KAYABAŞI HEYELAN 1.05.2017 
110 TÜRKELİ SARMAŞIK HEYELAN 22.06.1995 
111 TÜRKELİ SATIKÖY HEYELAN 25.10.1985 
112 TÜRKELİ SATIKÖY HEYELAN 3.03.1990 
113 TÜRKELİ TURHAN HEYELAN 3.03.1990 
114 TÜRKELİ TURHAN HEYELAN 22.09.2017 
115 TÜRKELİ YEŞİLOBA HEYELAN 5.01.1989 
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Şekil 2-6- Sinop iline ait yağış tetikli 100 yıl periyotlu, 100 mm eşik değerli heyelan tehlike haritası 

        

 

Şekil 2-7- Sinop iline ait deprem tetikli 100 yıl periyotlu heyelan tehlike haritası 
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      Heyelan Risk ve Zarar Görebilirlik Analizleri 

Risk Haritalarının ve olası kayıpların hesaplanması için öncelikle zarar görebilirlik analizlerinin 
yapılıyor olması gerekmektedir. Tehlikeye maruz olan varlıklara ait (nesnelerin bina, yol, tarım 
alanı, boru hatları vb.) sağlıklı bir veri tabanının ve heyelanların bu varlıklar üzerindeki önceki 
etkilerinin biliniyor olması gerekmektedir. Ancak, veri eksikliği söz konusu ise ampirik 
yaklaşımlar ve uluslararası literatürdeki araştırma çalışmalarından faydalanılabilmektedir. 
Özellikle her bir varlık-unsur için zarar görebilirlik eğrilerinin çıkarılması ve modelin bu zarar 
fonksiyonu üzerinde hesaplama yapıyor olması anlamlıdır. Halihazırda bu analizi yapacak olan 
model ülkemizde henüz mevcut olmamakla birlikte, bu konuda AFAD Başkanlığında çalışmalar 
devam etmektedir.  

 
Heyelan Duyarlılık Analizleri 
 

Sinop ili duyarlılık haritası AFAD başkanlığınca yürütülmekte olan ARAS-Afet Risk Azaltma 
Sistemi üzerinden alınmıştır. Heyelan duyarlılık haritasını üretirken literatürde yaygın olarak 
kullanılan “frekans oranı” yönteminden faydalanılmış, değerlendirmede yükseklik, bakı, 
eğrisellik, yamaç eğimi, litoloji, arazi kullanımı, yola uzaklık, drenaj ağına uzaklık, fay hattına 
uzaklık ve ortalama yağış parametreleri analizde kullanılmıştır. Üretilen Duyarlılık haritasının 
doğruluk oranını tespit etmek için ise bazı analizler yapılmış ve %73 gibi bir orana ulaşılmıştır. 
 
Sayısal hale getirilen heyelan poligonlarının %75'i analize dahil edilmiş olup; yaklaşık %25'lik 
kısım kontrol heyelanları olarak ayrılmış ve analize dahil edilmemiştir. Tespit edilen heyelan 
alanlarının %0,89’u çok düşük-düşük derecede heyelan duyarlılığına sahip alanlar içerisinde yer 
aldığı, %25,83’ü orta derecede duyarlılığa sahip alanlar içerisinde kaldığı, %42.01’i 
yüksek, %31,27 ise çok yüksek derecede heyelan duyarlılığına sahip alanları temsil ettiği tespit 
edilmiştir. 

Heyelan duyarlılık haritasına göre Sinop’un batısında bulunan Türkeli ve Ayancık ilçesi ile 
doğusunda bulunan Gerze ilçesi orta, yüksek ve çok yüksek duraylılığa sahip olduğu, güneyinde 
bulunan Saraydüzü, Boyabat ve Durağan ilçeleri ise orta ve düşük duraylılığa sahip olduğu 
görülmektedir. 
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Şekil 2-8- Frekans oranı modeli ile hazırlanan ilimize ait heyelan duyarlılık haritası 

        
   Heyelan Envanteri 

İl genelinde yapılan arazi çalışmaları sonucu heyelan envanterleri oluşturulmuştur. Heyelan 
envanteri arazide tespit edilen 296 adet heyelan poligonu ile daha önce sayısallaştırılmış olan 133 
adet heyelan nedeniyle Afete Maruz Bölge ilan edilmiş bölgenin poligon dosyaları birleştirilerek 
CBS ortamında çakışık kısımlar “Dissolve” fonksiyonu kullanılarak ayrıştırılmış ve toplamda 
403 adet heyelan çalışmaya altlık oluşturmak üzere belirlenmiştir.   Tespit edilen heyelanlar CBS 
ortamında sayısal hale dönüştürülmüş, bu sırada gerekli kontrol ve düzeltmeler yapılmıştır. 

İlçelere ait envanter dağılımı aşağıda verilmiş olup heyelanların genellikle Sinop İlinin kuzey 
kesimlerinde görüldüğü belirlenmiştir. 

   İlçe 
Heyelan 

Envanteri 
İlçe Alan 

(m²) 
Heyelan Alan 

(m2) 

Analize 
giren piksel 

sayısı  

Sınama için 
kullanılan 

piksel sayısı 
Ayancık 125 841250029 28.041.346,99 33962 10903 
Boyabat 30 1543275415 599.6085,49 7349 2274 
Dikmen 28 416421832 19.896.964,66 23968 7681 
Durağan 34 941343831 14.404.724,18 17367 5679 
Erfelek 42 403839553 14.965.396,68 18194 5813 
Gerze 39 482051070 31.869.712,58 39056 12556 
Merkez 41 445314124 16.686.100,63 19989 6429 
Saraydüzü 11 309703263 889.557,46 1089 347 
Türkeli 53 267654573 16.968.033,61 20390 6604 
 TOPLAM 403 5650853690 149.717.922,30 181364 58286 

Tablo 2-3- Tespit Edilen 403 Adet Heyelanın İlçelere Göre Dağılımı 
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Şekil 2-9- Sinop İlinde haritalanabilmiş olan heyelanların ilçelere göre sayısal dağılımı 

      

 

 

Şekil 2-10- Sinop İlinde haritalanabilmiş heyelanların ilçelere göre alansal dağılımı 
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2.2.3 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

İrap Sinop kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda 
ilimizdeki kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımlarıyla yapılan online Çalıştay da ilimizde 
muhtemel ve en kötü senaryo olmak üzere heyelan afetine ilişkin iki adet senaryo üzerinde 
durulmuştur. İklim değişikliği sebebiyle şiddeti ve sıklığı artmış olan aşırı yağış ve fırtına sonrası 
Ayancık İlçe merkez ve yakın çevresindeki meydana gelen heyelan afetinin can kaybı ve maddi 
zarar meydana getirebileceği ön görülmüştür. 

Yaşanması muhtemel senaryoda, olayın afete dönüşmesinin nedenleri Aşırı yağışlar ve 
Karadeniz’de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin tetiklemesi şeklinde düşünülmüştür.  
Ayancık ilçesi, Dereköyü sınırları içinde 5 konut oturulamayacak derecede etkilenmiş. Yol 
şantiyesinde çalışan 10 kişi hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Karayolunda meydana gelen 
büyük yarılmalar sonucu yol ulaşıma kapatılmıştır, şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Bu 
değerlendirme sonucu Köyde birçok noktada yol kapanmış. İçme suyu ve elektrik şebekelerinde 
arızalar meydana gelmiştir. Diğer lojistik unsurların ulaştırılmasında kesinti meydana gelmiştir. 
Ayrıca yola dağılan Tıbbi Atıkları nedeniyle oluşan çevre kirliliği ve oldukça önemli olan 
Ayancık yolunun ulaşıma kapanmasıda olası ihtimaller arasında olduğu düşünülmüştür. 

Çalıştayda ele alınan diğer bir konu ise, yaşanabilecek en kötü senaryo olmuştur. Aşırı yağışlar 
sonucu toprağın suya doygun hale gelmesi sebebiyle meydana gelen heyelan sonucu Sinop İli, 
Ayancık İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Köyü ile Karakestane Köyünün bir kısmının etkilenmesi 
senaryonun konusu olmuştur. 

En kötü senaryoda; Olayın Afete dönüşmesinin nedenleri ve tetikleyici unsurlar olarak, heyelana 
duyarlı topoğrafya, aşırı yağış ve zemin özellikleri (eğimli arazi, kalın kil tabakası ve zemin 
özellikleri, yer altı su seviyesinin yüksek/değişken olması, yoğun yağış alan bir bölge olması), 
Birincil olayın tetiklediği ikincil olaylar ve onların sonuçları olarak meydana gelen heyelan 
sonucu, topoğrafyanın değişimi, grup ve mahalle yollarının bozulması, tarımsal faaliyetlerin 
etkilenmesi öngörülmüştür.  Toplam etki bakımından, heyelan sebebiyle konutların, tarımsal 
arazilerin, grup ve mahalle yolların, elektrik hatların zarar görmesi, varsa alt yapının kullanılamaz 
hale gelmesi, heyelanın olması düşünülen bölgede zemin üstünde büyük değişimler meydana 
gelmesi, ulaşımın sekteye uğradığı ve bireylerin afete maruz kalması öngörülmüştür. 

 

2.3 Taşkın/Sel/Su Baskını Tehlikesi ve Risk Değerlendirmesi 

2.3.1 Geçmiş Taşkın/Sel/Su Baskınları ve Etki Alanları 

Sinop ili Merkez ve ilçelerinde 1961-2021 yılları arasında meydana gelen Taşkın/Sel/Su 
Baskınları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Sıra 

No
İl İlçe Yerleşim Akarsu Adı

Tespit 

Tarihi
Can Kaybı

Hasar Gören

Yapılar

**1 30.12.2014 0 -

**2 31.10.2014 0 -

**3 20.06.2014 0 -

**4 2.10.2013 0 -

**5 28.07.2013 0 -

**6 3.07.2012 0 -

**7 20.08.2002 0 -

**8 29.11.1999 0 -

**9 5.08.1997 0 -

**10 29.07.1983 0 -

**11 21.05.1998 0 -

***12

Akçakese-Büyükkızık-Kadıköy-Karaağaç

Kerim-Yakuplu-Yaykıl-Yumaklı Köyleri ve Kırçal  

Mh.

Güzelceçay 03-05.07.2012 0 7 Ev, 9 İşyeri, 6 Ahır

*13 Karaağaç ve Kerim Köyleri Güzelceçay 22.08.1983 0 44 ev

**14 24.09.1983 0 -

**15 Güzelceçay 12-13.11.1984 0 -

**16
Güzelceçay ve

Yarna Çayı
7.07.1987 0 -

**17 23.10.2000 0 -

**18 29.08.1964 0 -

***19 Hamamlı-Akçabük-Ayaz-Düzköy-Düzler-Turhan Yarna Çayı 03-05.07.2012 0
3 Konut, 4 İşyeri, 4 

Ahır

**20 Helaldı Çayı 11.10.1988 1 -

**22 23.10.2000 0 -

**23 Helaldı Çayı 29.08.1964 1 -

*24 Ayaz Helaldı Çayı 11-12.10.1988 Veri  Yok
1 Ev, 1 Samanlık, 2 

Ahır, 2 Dükkan

***25 Ağaçlı-Tarakçı Tarakçı D. 28.07.2013 0 2 Ahır

**26 Konsa Deresi 29.08.1964 0 -

**27 7.07.1987 0 -

**28 Ayancık Çayı 24.07.1983 5 -

**29 Tansa D. Tansa D. 29.08.1964 0 -

***30
Babaçay-Bakırl ı-Çamyayla-Çaybaşı-Dibekli-

Karakestane-Sulusökü Köyleri
Ayancık Çayı 03-05.07.2012 0 10 Ev, 3 İşyeri, 7 Ahır

**31 23.07.1983 0 -

**32 29.08.1964 0 -

**33 Pazarcık Pazarcık D. 1 -

**34 Yemişli Yemişl i D. 0 -

**35 İnaltı İnaltı D. 0 -

**36 Kepez Kepez Çayı 0 -

*37 Doğanlar-Topağaç Köyleri
Helaldı Çayı- 

Urgan Girişi D.
11-12.10.1988 Veri  Yok 4 Ev

38 29.08.1964 0 -

39 7.07.1987 0 -

40 27.10.1996 0 -

*41 Boyabat
Uzunçay (Kaymakçı ve

Karaçalı Mah.)

Gökırmak- 

Kaymakçı D.
26.07.1969 Veri  Yok 20 Ev

*42 Başağaç Köyü-Ömercik Mah. Kömürgen D. 27.12.1965 21 Ev, 17 Samanlık

*43 Boyabükü Köyü Kızılırmak 30.09.1969 22 Ev, 12 Samanlık

*44 21.08.1961 7 Ev, 1 Samanlık

*45 25.07.1983 10 Ev

***46
Akbel-Dereli-Erenköy,-Karagüney Köyleri  ve 

Buzluk Mh.

Sakızcık D.- Sarnıç 

D.
03-05.07.2012 Veri  Yok 3 Ev, 20 Ahır

*

**

***

Dikmen

Kanlıçay

YeniKonak

Babaçay

Ayancık

Merkez

Helaldı

Merkez

Afet İşleri  Genel Müdürlüğü Etüt Raporları Veri leri

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı Veri leri

Sinop İl Afet ve Acil  durum Müdürlüğü Verileri

Türkeli

Sinop

Çayağzı Köyü
Kızılırmak- 

Kılıçdere

Veri  Yok

Durağan

29.08.1964

Merkez
Karasu Çayı

Erfelek

Ayancık 

Çayı/Babaçay

Merkez Merkez

 

Tablo 2-4- 1961-2021 yılları arasında meydana gelen Taşkın/Sel/Su Baskınları 

 

2.3.2 Taşkın/Sel Su Baskını Tehlike ve Risk Analizi 

Tehlike tanımlaması ve analizinin uygulanmasının amacı, ölüm veya yaralanma durumlarına yol 
açabilme potansiyeline sahip bütün tehlikelerin ayrıntılı ve sistematik olarak tanımlanması ve 
kaydedilmesini düzenlemektir. Ayrıca, tehlike tanımlaması ve analiz işlemi, uygulanacak 
tedbirlerin tanımlanmasının temelini oluşturacaktır. Riski, ekonomik zararın beklenen yıllık 
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değeri ya da farklı niteliklerin ağırlıklı toplamı olarak tanımlamak seçeneklerin sıralamaya 
sokulmasını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Bir yerleşim yeri için risk değerlendirmesindeki 
temel hedefler şunlardır:  

• Koruyucu tedbirlerin, halk/çalışanlar ve çevre açısından güvenlik ve sağlıklarının hangi 
derecede sağlandığının kanıtlanabilir biçimde belirlenmesi,  
• Güvenlik gereksinimlerine uygunluğun doğrulanması,  
• Taşkın olması durumunda bunun, mal, can ve çevreye olası etkilerinin belirlenmesi,  
• Taşkınların nasıl izlenip değerlendirileceğinin belirlenmesi,  
• Mümkünse taşkınların nasıl kontrol altına alınabileceğinin tespit edilmesidir.  

Literatür ve uygulamada iki temel risk analizi yöntemi mevcuttur. Bunlar, nicel ve nitel 
yöntemlerdir. Nicel risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Bu yöntemde 
tehdidin gerçekleşme olasılığı, tehdidin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler 
matematiksel ve mantıksal metotlar ile işlenerek risk değeri bulunur.  

Diğer bir ifadeyle; nicel risk analizinin temel formülü şöyledir:  

Risk= Tehdidin Gerçekleşme Olasılığı x Tehdidin Etkisi  

Diğer temel risk analizi yöntemi ise nitel risk analizidir. Nitel risk analizinde risk hesaplanırken 
ve ifade edilirken sayısal değerler yerine "yüksek", "çok yüksek" gibi tanımlayıcı değerler 
kullanılır. Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planının hazırlanmasında kullanılacak 
yöntem en sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan nitel analiz ve L-tipi risk değerlendirme karar 
matrisidir (Risk Assessment Decision Matrix). Bu matris, ABD Askeri standardı 
"MIL_STD_882-D" olarak da bilinmektedir. Bu sistem güvenlik program gereksinimini 
karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken arasındaki 
ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme aracıdır.  

5x5 Matris diyagramı (L-Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde 
kullanılır. Bu metot basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan 
analistler için idealdir ancak değişik süreçler içeren veya birbirinden çok farklı akım şemasına 
sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli değildir. Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme 
olasılığı ile gerçekleşmesi halinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. Risk skoru, 
olasılık ve etki derecesinin çarpımından hesaplanabilir: 

"Risk Skoru= Taşkının Gerçekleşme Olasılığı x Taşkından Etkilenme Şiddeti"  

 

Tanım  Frekans (Olaylar / Yıl)  

Çok Yüksek   %1,0 <F  
Yüksek   %0,5 <F ≤ %1,0 (100 yılda 1)  
Orta   %0,2 <F ≤ %0,5 (200 yılda 1) 
Düşük   %0,1 <F ≤ %0,2 (500 yılda 1) 
  
  

Tablo 2-5- Tehlike Frekans/Tekerrür Kategorileri 
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SINIF  

TAŞKINDAN 
ETKİLENME ŞİDDETİ  

ÇOK DÜŞÜK (1- 2) DÜŞÜK (3- 6) ORTA (7- 9) YÜKSEK (10 -19) ÇOK YÜKSEK (20- 25) 

  
  
SAĞLIK  
(Etkilenebilecek Kişi 
Sayısı, Sağlık,  
Sosyal/Toplumsal vb.  
Kritik Tesis Adedi)  
  

  
Kişi Sayısı ≤ 5,000  5.001 001 ≤ Kişi  

    Sayısı ≤ 10.000 

 
10.001 ≤ Kişi  
    Sayısı ≤ 15.000 

 
15.001 ≤ Kişi  
Sayısı ≤ 30.000  

  
Kişi Sayısı ≥ 30.001  

veya  veya  veya  veya  veya  

Sosyal Tesis (adet) ≤ 40 
veya  
Kritik Tesis (adet) ≤ 20 
veya  41 ≤ Sosyal Tesis (adet) 

≤ 100 veya  
21 ≤ Kritik Tesis (adet) 
≤ 50 veya  

101 ≤ Sosyal Tesis 
(adet) ≤ 150 veya  
51 ≤ Kritik Tesis (adet) 
≤ 75 veya  

151 ≤ Sosyal Tesis 
(adet) ≤ 300 veya  
75 ≤ Kritik Tesis (adet) 
≤ 150 veya  

Sosyal Tesis  
(adet) ≥ 301 veya  
Kritik Tesis  
(adet) ≥ 151 veya  

Etkilenen Nüfus 
Yoğunluğu ≤ 40  

41 ≤ Etkilenen Nüfus 
Yoğunluğu  
≤ 100  

101 ≤ Etkilenen Nüfus 
Yoğunluğu  
≤ 150  

151 ≤ Etkilenen Nüfus 
Yoğunluğu  
≤ 300  

Etkilenen Nüfus 
Yoğunluğu ≥ 301  

ÇEVRE  
(Etkilenebilecek 
Korunan ve Yeşil 
Alanlar ile  
Kirlilik Kaynaklarının  
Sayısı)  

  
Korunan Alan  
(Ha) ≤ 80 veya  
Yeşil Alan (Ha)  
≤ 40 veya  
Kirlilik Kaynağı  
(adet) ≤ 40  

 
81 ≤ Korunan  
Alan (Ha) ≤ 200  

 
201 ≤ Korunan  
Alan (Ha) ≤ 300  

 
301 ≤ Korunan  
Alan (Ha) ≤ 600  

  
Korunan Alan (Ha)  
≥ 601 veya  
Yeşil Alan (Ha)  
≥ 301 veya  
Kirlilik Kaynağı  
(adet) ≥ 301  

veya  veya  veya  

41 ≤ Yeşil Alan (Ha) ≤ 
100 veya  
41 ≤ Kirlilik  

101 ≤ Yeşil Alan (Ha) ≤ 
150 veya  
101 ≤ Kirlilik  

  

  Kaynağı (adet)  Kaynağı (adet)  Kaynağı (adet)   
≤ 100  ≤ 150  ≤ 300  

KÜLTÜREL  

Kültürel Varlık (adet) ≤ 1  2 ≤ Kültürel Varlık  
(adet) ≤ 3  

4 ≤ Kültürel Varlık  
(adet) ≤ 5  

6 ≤ Kültürel Varlık  
(adet) ≤ 9  

Kültürel Varlık (adet) ≥ 
10  

MİRAS  

(Etkilenebilecek  
Kültürel Varlıkların  
Sayısı)  

  
  
  
EKONOMİ  
(Etkilenebilecek  
Ekilebilir Alan, Yol  
Uzunluğu, Şahsi Mülk, 
vb.  
Ekonomik Öğelerin  
Sayısı)  

Mülk (adet) ≤ 750 veya  
Ekilebilir Alan  
(Ha) ≤ 90 veya  
Ekonomik Öğe  
(adet) ≤ 90 veya  
Yol Uzunluğu (km)  
≤ 20  

751 ≤ Mülk (adet) ≤ 
1.750 veya  
91 ≤ Ekilebilir  
Alan (Ha) ≤ 180 veya  
91 ≤ Ekonomik Öğe  
(adet) ≤ 180 veya  
21 ≤ Yol Uzunluğu  
(km) ≤ 50  

1.751 ≤ Mülk (adet) ≤ 
2.500 veya  
181 ≤ Ekilebilir Alan 
(Ha) ≤ 270 veya  
181 ≤ Ekonomik Öğe 
(adet) ≤ 270 veya  
51 ≤ Yol Uzunluğu  
(km) ≤ 75  

2.501 ≤ Mülk (adet) ) ≤ 
5.000  
veya  
  
271 ≤ Ekilebilir Alan 
(Ha) ≤ 600 veya  
271 ≤ Ekonomik Öğe 
(adet) ≤ 600 veya  
76 ≤ Yol Uzunluğu  
(km) ≤ 150  

Mülk (adet) ≥ 5.001 veya  
  
Ekilebilir Alan (Ha)  
≥ 601 veya  
  
Ekonomik Öğe  
(adet) ≥ 601 veya  
Yol Uzunluğu (km)  
≥ 151  

Tablo 2-6- Farklı Risk Kategorilerinde Taşkından Etkilenme Şiddetleri ve Risk Göstergeleri 
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Risk puanlaması, taşkın etki şiddeti ile taşkın tehlikenin oluşma ihtimalinin (Q50 (50 yıllık), Q100 

(100 yıllık) ve Q500 (500 yıllık)) birlikte değerlendirmesiyle ilgilidir. Risk değerlendirme 
metotlarından karar matrisi bu aşamada yapılabilir. Basit bir risk matrisine göre, olay, acil durum 
veya afet yönetimi (yönetilemez) kabul edilemez olan yüksek risklerin mutlaka azaltılıp kabul 
edilebilir bir seviyeye indirilerek yönetilebilir bir hale getirilmesi gerekir. Aşağıdaki şekilde risk 
düzeyi matrisini ve kabul edilebilirlik bölgelerini göstermektedir. 

 

 Şekil 2-11- Risk Derecelendirmesinde kullanılan L-tipi Matris 

 

Risklerin önceliklendirilebilmesi için, her tehlike yukarıdaki matris bazında değerlendirilmelidir.  
Taşkının etki şiddeti ve yinelenme aralığına göre taşkın alanlarında; yukarıdaki tablolarda 
gösterilen sağlık, çevre, kültürel miras ve ekonomik riskler için yönetim prosedürü aşağıda ki 
tabloda verilmiştir.  
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RİSK SEVİYESİ  TANIMI  YÖNETİM PROSEDÜRÜ  

Çok Yüksek (R4)  Kabul Edilemez  Hemen Gerekli Önlemler Alınmalı  

Yüksek (R3)  Önemli  Kısa Vadede İyileştirilmeli  

Orta (R2)  Olası  Orta Vadede İyileştirilmeli  

Düşük (R1)  Önemsiz  Öncelikli Değildir. Uzun Dönemde İyileştirilmeli  

Çok Düşük (R0)  İhmal Edilebilir  Herhangi Bir İşlem Yapılması Gerekli Değildir  

Tablo 2-7- Risk Kabul Edilebilirlik Seviyeleri, Tanım ve Zarar Azaltma Stratejileri 

  

Taşkının etki şiddeti ve yinelenme aralığına göre taşkın alanlarının; sağlık, çevre, kültürel miras 
ve ekonomik risk puanlarının toplamı bakımından kendi içerisinde normalize edilerek çok 
yüksekten çok düşük risk seviyesine kadar değerlendirilmiş olup aşağıda ki tabloda 
verilmektedir. Bu puanlar, risk derecelendirmesinde kullanılan L-tipi matrise göre 
değerlendirilemez. (Matrisler farklı parametrelerin farklı göstergelerine göre taşkın alanlarının 
bir karşılaştırmasını verir). İlişkilendirme yapılırken genel toplam üzerinden aralıklar belirlenmiş 
ve ardından sınıflandırma yapılmıştır.  

 

Yerleşim  

Q50  

TOPLAMI  

(Sağlık + 
Çevre + 
Kültür +  

Ekonomi)   

Q100  

TOPLAMI  

(Sağlık + 
Çevre + 
Kültür +  

Ekonomi)   

Q500  

TOPLAMI  

(Sağlık + 
Çevre + 
Kültür +  

Ekonomi)   

GENEL 
TOPLAM  

RİSK 
SEVİYESİ  

Sinop İli Ayancık İlçe Merkezi  -  23  31  54  Orta  

Sinop İli Dikmen İlçe Merkezi  -  17  25  42  Orta  

Sinop İl Merkezi Havaalanı Mevki  6  6  8  20  Düşük  

Sinop İli Gerze İlçe Merkezi  -  8  7  15  Çok Düşük  

Tablo 2-8- Taşkının Etki Şiddeti ve Yinelenme Aralığına Göre Sağlık, Çevre, Kültürel Miras ve 
Ekonomik Risk Puanlarının Toplamına Göre Modellemesi Yapılan Nehirlerde ve İlgili İlçelerde Risk 

Seviyeleri 

Not: Yukarıda ki açıklama ve veriler ile aşağıdaki haritalar “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Batı 
Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı Yönetici Özeti ile 
http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr adresi” nden alınmıştır. Söz konusu çalışmada 
Sinop ili Merkez ilçesi ile birlikte Dikmen, Ayancık ve Gerze ilçeleri haricinde ki diğer ilçelere, 
sel ve su baskını risk değerlendirilmesinin yapılmadığı görülmektedir. 
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Sinop Merkez Havaalanı Q50, Q100, Q500 Tehlike ve Risk Haritaları 

 

Şekil 2-12- Q50 Tehlike ve Risk Haritası (Merkez İlçe) 

 

 

Şekil 2-13- Q100 Tehlike ve Risk Haritası (Merkez İlçe) 
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Şekil 2-14- Q500 Tehlike ve Risk Haritası (Merkez İlçe) 

         

Sinop Gerze İlçesi Q100, Q500 Tehlike ve Risk Haritaları 

 

Şekil 2-15- Q100 Tehlike ve Risk Haritası (Gerze İlçesi) 
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Şekil 2-16- Q500 Tehlike ve Risk Haritası (Gerze İlçesi) 

     Sinop Dikmen İlçesi Q100, Q500 Tehlike ve Risk Haritaları 

 

Şekil 2-17- Q100 Tehlike ve Risk Haritası (Dikmen İlçesi) 
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Şekil 2-18-      Q500 Tehlike ve Risk Haritası (Dikmen İlçesi) 

 

Sinop Ayancık İlçesi Q100, Q500 Tehlike ve Risk Haritaları 

 

Şekil 2-19- Q100 Tehlike ve Risk Haritası (Ayancık İlçesi) 
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Şekil 2-20- Q500 Tehlike ve Risk Haritası (Ayancık İlçesi) 

        

2.3.3 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

İrap Sinop kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda 
ilimizdeki kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımlarıyla yapılan online Çalıştay da ilimizde 
muhtemel ve en kötü senaryo olmak üzere ani taşkın/sel afetine ilişkin iki adet senaryo üzerinde 
durulmuştur.  

Muhtemel Senaryo: Sinop İli, Merkez İlçesi’nde 18.05.2021 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 saatleri 
arasında meydana gelen ara ara ve şiddetli yağışlar sonucu Ada, Zeytinlik, Kefevi ve Bostancılı 
Mahallelerinde yol, kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve telefon Telekom hatlarında hasarlar 
meydana gelmiştir. Ayrıca Bostancılı mahallesi sınırları içinde bulunan hava alanında ve Sinop 
Üniversitesi kampüsünde ki bazı binalar ile Sinop Ceza Evi’nin bodrum ve giriş katlarında taşkın 
gözlemlenmiştir.  

13.00 İstanbul-Sinop yolcu uçağı havaalanına inemediği için Samsun’a iniş yapmıştır. Aynı uçak 
tekrar dönüş yapacağı için havaalanında bekleyen yolcular Samsun’a gitmek üzere tahliye 
edilmiştir. 

Taşkın sonrasında yapılan tespitler neticesinde Kefevi Mahallesinin denize bakan kısımlarında 
bulunan surlarda yer yer çöküntüler olduğu tespit edilmiştir. 

Zeytinlik Mahallesi sınırları içinde bulunan Nisi göletini oluşturan dere yatağının debisinin aşırı 
artması sebebiyle gölet etrafında bulunan piknik alanında, çadır alanında ve Özel İdare’ye ait 
sosyal tesislerde hasar meydana gelmiştir. Vatandaşlara ait 4 adet çadır, 2 adet konteynır ve 1 
adet karavan ile Özel İdare Tesisi’nde ki 1 adet büfe, 2 adet ağaç ve 3 adet bungalov ev denize 
sürüklenmiştir.  
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Afetten etkilenen bölgelerde herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup maddi kayıplar ve teknik 
alt yapı da sıkıntılar olduğu gözlemlenmiştir. 

En Kötü Senaryo: Sinop İli, Ayancık, Türkeli, Dikmen ve Durağan ilçelerinde 03-05.07.2021 
tarihleri arasında meydana gelen uzun ve şiddetli yağışlar neticesinde, mezkûr ilçelerde bulunan 
ve dere kenarında olan köylerde hem dere taşkını hem de yamaç sellenmesi neticesinde maddi 
hasar ve can kayıpları meydana gelmiştir. 

Meydana gelen afet sonrasında konutlar, ahırlar, samanlıklar, ticarethaneler, depolar, su depoları 
zarar görmüş bazıları yıkılmış ve altyapı hasarları oluşmuştur. 

Afetin gerçekleştiği ilçelerde 29 adet köprünün yıkıldığı, 26 konut 18 işyeri ve 41 ahırın ağır 
hasarlı veya yıkık, 1 konut ve 2 ahırın orta hasarlı, 160 konut 123 işyeri ve 70 ahırın az hasarlı 
olduğu tespit edilmiştir. 

Durağan İlçesi, Akbel Köyü’nde Muzaffer Başoğlu isimli çoban Akbel Deresi’nin taşması 
sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybetmiştir. 

Ayancık İlçesi Zaviye Köyü’nde taşkın sonucu arabasında mahsur kalan Ali Önder ve ailesi 
helikopter ile kurtarılmıştır. 

Dikmen ve Durağan İlçelerinde 78 adet büyükbaş hayvan telef olmuştur. 

       

2.4 Yangın Tehlikesi ve Risk Değerlendirmesi 

2.4.1 Geçmiş Yangınlar ve Etkileri 

Sinop İlinin rüzgâr potansiyelinin fazla olması meydana gelecek yangın afetinin olumsuz 
sonuçlarını arttırmaktadır. Geçmiş yıllarda bölgeyi etkisi altına alan geniş çaplı yangınlar 
yaşanmıştır.  
Elde edilen verilere göre 2020 yılı içerisinde meydana gelen ev, işyeri, fabrika, baca/çatı ve diğer 
yangınların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere İlimizde en 
çok ot-saman-çöp-ekin vb. yangınları çıkmaktadır.  
 

2020 YILI TOPLAM TOPLAM 
Yangına Çıkış  232 
Yangına Müdahale 198 

BİNA YANGINLARI 
KAMU   
ÖZEL 62 

ATÖLYE-İMALATHANE-FABRİKA VB. YANGINLAR 3 
MOTORLU ARAÇ YANGINLARI 16 
ODUN-KÖMÜR DEPOSU VB. YANGINLAR 12 
ORMAN-FİDANLIK YANGINLARI 24 
OT-SAMAN-ÇÖP-EKİN VB. YANGINLAR 87 
DİĞER YANGINLAR 28 
GENEL TOPLAM 232 

Tablo 2-9- 2020 yılı içerisinde meydana gelen yangınların dağılımı 



79 
 

2.4.2 Yangın Tehlike ve Risk Analizi 

Sinop İlinin orman varlığı (367.065,3 hektar) toplam yüz ölçümünün (572.534,9 hektar) %64’ 
lük kısmını oluşturmaktadır. Bu ormanlık alanın yaklaşık %80’ i prodüktif (296.682,4 hektar) 
iken %20’ si bozuktur (70.382.9 hektar). Aşağıdaki tabloda Sinop İlinin İşletme Müdürlükleri 
sorumluluk sahalarına göre ormanlık alanların dağılımı yer almaktadır. 

SİNOP İLİNİN ORMAN VARLIĞI 

İLİN ORMAN VARLIĞI TOPLAMI NO İLÇESİ 
ORMAN 

ALANI (Ha) 

ORMAN 
DIŞI ALAN 

(Ha) 

ORMAN 
% Sİ 

367.065,30 

1 
SİNOP 
MERKEZ 

44.908,70 44.745,70 50 

2 BOYABAT 114.735,30 51.616,90 69 

3 AYANCIK 59.055,00 21.137,30 74 

4 DURAĞAN 61.712,80 38.547,60 62 

5 GERZE 53.130,50 37.229,40 59 

6 TÜRKELİ 33.523,00 12.128,20 73 

    SİNOP  367.065,30 205.405,10 64 
Tablo 2-10- İşletme Müdürlükleri sorumluluk sahalarına göre ormanlık alanların dağılımı 

(Orman İşl. Müdürlüğü, Ocak 2020 Brifingi) 
 

Aşağıdaki haritada Sinop İlinin arazi örtüsü yer almaktadır.  

 

Şekil 2-21- Sinop İlinin arazi örtüsü  
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Sinop İlinde Orman Yangınlarına müdahale Kastamonu Bölge Müdürlüğü Koordinesinde 
İşletme Müdürlükleri ve bu Müdürlüklere bağlı şeflikler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Aşağıdaki tabloda Sinop İlinde bulunan İşletme Müdürlükleri ve Şeflik sayıları yer almaktadır. 

 

Sinop İlinde Yer Alan İşletme Müdürlüğü/Şeflik Sayısı 

Sıra İşletme Müdürlüğü Şeflik Sayısı 
1 Sinop Merkez 8 
2 Boyabat 16 
3 Ayancık 11 
4 Durağan 6 
5 Gerze 7 
6 Türkeli 6 

 

Tablo 2-11 - İşletme Müdürlükleri ve Şeflik sayıları 

Sinop İlinde bulunan İşletme Müdürlükleri ve bu Müdürlüklerin müdahale kapasiteleri 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDAHALE MERKEZLERİ 

İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ ADI 

İŞÇİ 
DURUMU 

MAKİNA VE ARAÇ SAYISI 

İL
K

 M
Ü

D
A

H
A

LE
 

A
R

A
C

I
 A

R
A

ZÖ
Z 

SU
 T

A
N

K
ER

İ 

SU
 İK

M
A

L 

A
R

A
C

I 

D
O

ZE
R

 

LO
D

ER
 

G
R

EY
D

ER
 

TE
R

Y
LE

R
 

SİNOP  25 8 2 11 1 0 0 0 1 

BOYABAT 11 15 3 39 1 0 0 0 0 

AYANCIK 19 9 1 3 0 0 0 0 0 

DURAĞAN 10 6 3 36 1 0 0 0 0 

GERZE 3 6 1 8 0 0 0 0 0 

TÜRKELİ 6 4 1 2 0 0 0 0 0 

 TOPLAM 74 48 11 99 3 0 0 0 1 
Tablo 2-12- Sinop İlinde bulunan İşletme Müdürlükleri ve bu Müdürlüklerin müdahale kapasiteleri. 

(Orman İşl. Müdürlüğü, Ocak 2020 Brifingi) 
 

 Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sinop Merkez İlçe ve İlçelerimizde teşkilatlanmıştır. Sinop 
İlimizde toplam 111 itfaiye personeli (Sinop Merkez 26 personel, Ayancık 13 personel, Boyabat 
25 personel, Dikmen 5 personel, Durağan 11 personel, Erfelek 6 personel, Gerze 10 personel, 
Saraydüzü 5 personel, Türkeli 10 personel) bulunmaktadır.  

Yangınların yanında deprem, sel gibi doğal afetlerde, her türlü patlama, çökme vb. olağanüstü 
durumlarda, mahsur kalma olaylarında, arama kurtarma çalışmalarında AFAD arama ve 
kurtarma personeli ile birlikte görev yapmaktadır. İtfaiyecinin genel olarak görevi hayat 
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kurtarmaktır. Bu yüzden itfaiye bir acil servistir ve diğer acil servislerle sürekli irtibat halinde 
olmak zorundadır. 

 

2.4.3 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

İlimizde yangın afeti ile ilgili meydana gelmesi muhtemel ve en kötü olmak üzere iki adet senaryo 
üzerinde durulmuştur.  

Muhtemel Senaryo: Sinop İli Saraydüzü İlçesi Yalmansaray Köyünde 12.08.2021 tarihinde 
ormanlık alanda başlayan yangın büyüyerek Yalmansaray ve çevresindeki ormanlık alanı etkisi 
altına almıştır. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmazken, 9 ev kullanılamaz hale gelmiş, 25 
kişinin barınma ihtiyacı oluşmuştur. Bununla birlikte 2 hektarlık orman alanı yanmış, yaban 
hayatı tarım ve hayvancılık zarar görmüş, bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanmıştır. Afet 
nedeniyle yaklaşık 5 milyon TL’ lik ekonomik kayıp oluşmuştur. 

En Kötü Senaryo: Sinop İli Boyabat İlçesi çevresinde bulunan ormanlık alanda 25.07.2021 
tarihinde yangın çıkmış, aşırı sıcak ve düşük nemin etkisiyle yangın hızla büyümüş, İlçe 
merkezini de etkisi altına almıştır.  Yangında 3 vatandaş dumandan etkilenerek hayatını 
kaybetmiş, 5 vatandaş hastaneye kaldırılmıştır.  Yangından ilçe emniyet müdürlüğü binası, 
otogar binası, küçük sanayi sitesi, 2 tuğla fabrikası, 50 işyeri, 125 bina etkilenmiş, 500 kişinin 
barınma ihtiyacı oluşmuştur. Topalçam Mesire Alanı tamamen yanmış, bunun yanında 10 
hektarlık ormanlık alan zarar görmüş, elektrik ve su kesintileri yaşanmış, iş yerlerinin yanması 
nedeniyle üretim ve hizmet sektörlerinde aksaklıklar yaşanmıştır. Afet nedeniyle yaklaşık 300 
milyon TL’ lik ekonomik kayıp oluşmuştur.  
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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.  

Sinop İRAP hazırlığı süresince yapılan çalıştaylarda 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.  

 GZFT analizi için değerlendirme konuları, 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 grup için ayrı ayrı tartışılmış, sonrasında 
düzenlenen formlar, tüm katılımcıların görüşlerine sunularak, ortak bir tartışma ortamı 
oluşturulmuştur. 

 

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.  

Deprem, taşkın/sel/su baskını, heyelan, yangın olarak belirlenen ildeki dört tehlike ve risk grubu 
ile ilgili çalıştay sonucunda genel çıktılar oluşturulmuştur. Bu süreç her grup için ayrı ayrı aşağıda 
değerlendirilmektedir. 
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3.1.1 Deprem 

   Güçlü yönler; 

• Karayollarından şehrimize ulaşımın sağlanamaması durumunda ikmalin yapılacağı 

limanın ve havaalanının bulunması 

• Afet anında insanların toplanma alanlarına yönlendirebilecek tabelaların il geneline 

yerleştirilmiş olması  

• Doğalgaz akışının deprem anında otomatik olarak kesilebileceği vana sistemlerinin 

bulunması 

•  İlimiz merkez ilçe belediyesi sınırları dâhilinde yapı stoku bilgisinin mevcut olması 

• İl genelinde kamu binalarının yenilenmesine hız verilmesi ve dönüştürülmesi 

• Sinop tarihi cezaevinin restorasyonunun başlanmış olması. 

• İlimizdeki vatandaşlara afet farkındalık eğitimi veriliyor olması  

• Depremin tetikleyeceği heyelan, çığ, kaya düşmesi gibi ikincil afetlere ait duyarlılık 

haritalarının AFAD müdürlüğü tarafından hazırlanmış olması 

• Deprem afeti sonrasında ilk yardım müdahalesinde bulunabilecek kurum ve kuruluşlar 

arasındaki koordinasyonun yüksek olması 

• Merkez ilçemize ait yerleşime uygunluk haritalarının yapılmış olması 

Zayıf yönler; 

• Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinin Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olması 

• İlçe belediyeleri sınırlarında yapı stoku bilgisinin henüz mevcut olmaması  

• Deprem anında Karadeniz sahil yolu hasara uğrarsa alternatif bağlantı yollarının yetersiz 

olması 

• İlçe bazında yerleşime uygunluk haritalarının hazırlanmamış olması 

• İlçelerde Mikrobölgelendirme çalışmalarının mevcut olmaması ve sıvılaşma riski taşıyan 

alanların net olarak belirlenmiş olmaması 

• DASK oranın düşük olması  

• Kentsel dönüşüm uygulamasının yavaş ilerlemesi  

• Yapılaşma kültürümüzün plansız olmasından kaynaklı binalar arasındaki yolların dar 

olması ve acil yardım durumunda hizmet veremeyecek özellikte olması 

• Kentsel dönüşüm rezerv alanlarının sınırlı sayıda olması  
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• Şimdiye kadar deprem kaynaklı bir afet yaşanmadığı için kurumsal ve toplumsal bilincin 

fazla gelişmemesi 

Fırsatlar; 

• Kentsel dönüşüm Kanunun ısrarla uygulanmaya çalışılması 

• Deprem Tehlike Haritasının güncellenmiş olması 

• Şimdiye kadar ilimizde büyük ölçekli bir depremin gerçeklememiş olması  

• İlimizin yüz ölçümünün küçük olması nedeniyle hızlıca müdahaleye olanak sağlaması 

Tehditler; 

• Depremin tetikleyeceği heyelanlı alanların fazla olması 

• Deprem üretme potansiyeline sahip Karadeniz Fay hattının ilimize yakın olması 

 

3.1.2 Taşkın ve Su Baskınları 

Güçlü yönler, 

• Sinop ilinin sağlık alt yapısı yeterli durumdadır. 

• İl genelinde taşkına sebep olabilecek havzalarda yerleşim yerleri kurulmamaktadır.  

• Çiftçiler ve kırsal kesimde yaşayan yerel halk taşkın ve sel konusunda 

bilgilendirilmektedir 

• Taşkın ve sel konusunda ilgili kurumların yeterli envantere ve tecrübeye sahip olması. 

• Sinop ilini ilçelere bağlayan ana yolların yeni yapılmış olması sebebiyle yol 

standartlarının yüksek olması ve menfezler ile köprülerin 100 yıllık taşkın debisi göz 

önüne alınarak boyutlandırılmış olması 

• İl genelinde gölet ve barajların taşkın önlemede de rol oynaması 

• Gerçekleştirilen teraslama çalışmalarının akış hızını yavaşlatması  

• Genel olarak kırsal alandaki zeminlerin yüksek geçirimliliğe sahip olması. 

• DSİ’nin taşkın koruma yapıları ve ıslah çalışmaları 

• Erfelek’te tahkimat çalışmalarının yapılmış olması 

• Ayancık İlçesi’nde içme suyu ve yağmur suyu hatlarının İller Bankası Projesi ile 

yenilenmiş olması 

• DSİ’nin taşkın planlarını hazırlamış olması 
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• Meteorolojik uyarıların Muhtarlıklara zamanında iletilmesi 

 

Zayıf yönler; 

 

• Akarsu havzalarında dere kenarlarına yakın alanlarda yer yer yapılaşma olması 

• İmar mevzuatına uymayan yer yer yapılaşmanın olması 

• Gerekli drenaj tedbirlerinin alınmamış olması 

• Kırsal alandaki menfez ve büzlerin doğru boyutlarda seçilmemiş olması 

• Menfez ve köprü girişlerinde tıkanmaların önlenmesi amacıyla rüsubat önleyici taşkın 

yapılarının olmaması 

• Akarsuların denizle birleştiği noktalarda ve köprü, menfez girişlerinde ve dere yataklarında 

biriken sedimentlerin düzenli olarak temizlenmemesi. 

• Haber verilmeden açılan yolların ve kontrolsüz tarım arazilerinden çıkarılan ağaç 

köklerinin ve hafriyatlarının dere yataklarına dökülmesi. 

• Akarsu güzergâhlarının değiştirilmesi ve dere yataklarının daraltılması. 

• Bazı ilçelerde araç makine parkının anlık müdahalede yetersiz kalması. 

• Vakumlu kanal açma araçlarının tedarikinin sağlanamaması. 

• İl bazında taşkınlarla ilgili erken uyarı sisteminin bulunmaması 

• Hidrolik köprülerin gabarilerinin yetersiz olması 

• Son zamanlarda yapılan köy ve mahalle yolları betonlanmasında kontrolsüz yağmur 

sularını en yakın dere yatağına ulaşımı sağlayacak şekilde kafa hendeklerinin 

planlanmaması. 

• Belediyelerde teknik personel yetersizliği 

• Meteorolojik uyarıların vatandaşlara zamanında ulaşmaması 

• Boyabat ilçesinde yağmur suyu hatlarının tamamlanmamış olması 

 

Fırsatlar; 

• Ormanlık Alanların fazla olması nedeniyle, taşkınla beraber bitki ve hayvan çeşitliliğinin 

zenginleşmesi 

• Taşkın ile ilgili akademik çalışmaların il genelinde yapılabilme potansiyeli ve konuyla ilgili 

yeterince veri toplanmış olması.  

• İlimizin sahil bandında yer alması ile deniz ulaşımının sağlanabilmesi. 
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• Halkın genel olarak yardımlaşma kültürüne aşina olması 

• Taşkın yaşanan havzaların Hidroelektrik Santrali İnşasına uygun nitelikte oluşu 

 

Tehditler; 

• Sinop’un coğrafi şartlarından dolayı ani ve aşırı yağış alması ve topoğrafyanın bazı 

bölgelerde taşkına sebebiyet verecek nitelikte oluşu 

• Afetlerde ulaşım yollarının kapanması dolayısıyla yardımın ulaşmaması 

• Taşkın anında içme sularının kirlenerek salgın hastalıkların ortaya çıkması 

• İl genelinde arazi yapısının eğimli olması sebebiyle, taşkınların zamanla heyelanı tetikliyor 

olması. 

• Ayancık dere ıslah çalışmasının yarım kalmış olması 

 

3.1.3 Heyelan 

Kütle hareketleri, il afet risk azaltma sürecinde önemli bir risk alanıdır. Kütle hareketleri bölümü 
heyelan açısından, Sinop ilinin mevcut durumunu değerlendirilmektedir. Sinop ilinin 
Jeomorfolojik ve jeolojik yapı değerlendirildiğinde heyelan afetinin oluşumu açısından Sinop 
ilinin oldukça elverişli olduğu görülmektedir.  

Heyelan afeti odak grubunun değerlendirmeleri sonucunda, toplumun yeterince afet bilincinin 
olmaması, toplum kabul edebilirliği açısından sosyal faktörün değerlendirilmesini 
gerektirmektedir. Özellikle jeolojik yapının bu türden kütle hareketleri açısından elverişliliği gibi 
etmenlerin heyelanların sık yaşanmasına neden olduğu değerlendirilmiştir. Mevcut mevzuatların 
uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, Tehlike ve risk haritalarının tüm ili kapsayacak şekilde 
tamamlanmamış olması, teknik personel yetersizliği, hizmet götürebilme şartlarında yaşanan 
zorluklar gibi konular ise teknik açıdan değerlendirme alanının önemine vurgu yapmaktadır. 
Finansman ihtiyacının olması ve bu ihtiyaçların önceliklendirilmesi üzerine yapılan tartışma ise 
idari ve ekonomik faktörlerin değerlendirilmesi açısından önemlidir.  

Güçlü yönler 

• İl genelinde heyelan afetiyle ilgili yerel halkın bilgi sahibi olması. 

• AFAD ekibinin heyelanla ilgili tecrübe sahibi olması ve olası bir heyelan durumunda hızlı 

ve bilinçli müdahale edebilmesi. 

• Vatandaşların heyelanlı alanlara aşina olması sebebiyle heyelana duyarlı alanlara ilgisinin 

az olması. 

• Bölgede çok fazla heyelan meydana gelmesi nedeniyle yapılan çalışmalar neticesinde 

bölgenin jeolojisine ve toprak yapısına hâkim bir teknik ekibin mevcudiyeti. Jeolojik 
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alanların heyelan olaylarına olan yatkınlığını tespit edilmesindeki kolaylık ve Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin konuyla ilgili etkin kullanılması. 

• İl Özel İdare ve Karayolları gibi kurumlarında İl genelinde heyelan açısından tecrübeli 

oluşu ve zemin parametreleri göz önüne alınarak yapılacak dolgu vb. çalışmalar için 

yönlendirme yapılabilmesi. Teknik ekibin genel olarak bölge jeolojisi hakkında bilgi sahibi 

olması. 

• Mülki amirlerin ve yerel yöneticilerin heyelan afetine aşina oluşu sebebiyle olası bir afet 

durumunda oluşturulacak kriz masasının doğru ve etkin bir biçimde sevk ve idare 

edilebilmesi. 

Zayıf yönler; 

• İl genelinde heyelan detaylı heyelan duyarlılık çalışmasının yapılmamış olması. 

• Yapılaşmada heyelan tehlikesi bulunan bölgelerde gerekli mühendislik jeolojisi 

çalışmalarının yapılmıyor olması ve jeolojik-jeoteknik etütlerin eksik ve/veya yanlış 

yapılması. 

• Çarpık yapılaşma ve kentsel altyapı ve üstyapılarının drenaj eksikliği, yanlış istinat duvarı 

gibi heyelanı tetikleyebilecek yönde olması. 

• Dere ıslahı çalışmaları sırasında dere daraltmaları çalışmaları aşamasında yaşanan mülkiyet 

sorunlarının ortaya çıkması. Olayın yargıya taşınması şeklinde sorunların ortaya çıkması. 

Ayrıca taşkın sahasında kalması olası alanların imar sahası olarak açılmasının engellenmesi 

gerekmektedir. 

• Heyelana duyarlı alanlarda yerel yönetimlerin yapılaşma izni vermesi (örn: Gelincik Mah.). 

• Kırsal alanlardaki drenajın doğru inşa edilmemesinden kaynaklanan heyelan riskleri. 

• Yerleşim merkezleri, kamu binaları, turistik tesis gibi yapıların heyelan duyarlılığı yüksek 

alanlarda bulunması. 

• Heyelan sonrası meydana gelen arsa ihtilafı davaları. 

• Olası bir afet durumunda inceleme yapabilecek teknik personel eksikliği. 

• Kütle hareketlerine sebebiyet verebilecek izinsiz kazı ve dolgu çalışmaları. 

• İzinsiz gerçekleştirilen ve heyelan afetini tetikleyebilecek nitelikteki kaçak yol ve 

yapılaşma çalışmaları. 

• Genel jeoloji haritasının 1/100 000 ölçekte olması ve detayları içermemesi. 1/25 000'lik 

jeoloji haritası paftalarının da yer yer gerçeği yansıtmaması. 
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• AMB sınırlarında kalan konutlarda ikamete devam edilmesi. Halkın bu yönde 

bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim düzeyinin bu farkındalığa olan 

olumsuz etkisi. Kamu kurumları nezdinde bu tip faaliyetler yapılabilir ve yerel basın ile 

tanıtımı yapılabilir. 

• Afete müdahale sırasında afete maruz kalan alanlarda bulunan yollarda altyapı çalışmaları 

yapılması gerekmektedir.  

• Bölgenin jeolojisi hakkında gerekli ve yeterli bilgi sahibi olunmaması.  

• ARAS'a tanımlı olan sayısal jeoloji haritasının İlimizin genelini kapsamamasından dolayı 

heyelan duyarlılık analizlerinin de sistem üzerinden eksik parametreler ile oluşturulmuş 

olması.    

• Yerel yönetimlere bağlı kurumlarda genel olarak yer bilimci eksikliği bulunması ve bu 

konuda herhangi bir çaba içerisinde olunmaması. Sadece afet zamanlarında yöneticilerin 

aklına gelinmesi. 

• Gerekli çalışmaların daima kamu kuruluşlarında beklenmesi, vurdumduymazlık, şartlar 

göz ardı edilerek vatandaşların kendi isteklerine göre hareket edilmesinin istenmesi. 

• Vatandaşların çalışma yapılan alandaki raporları kabul etmek istememesi, farklı yollar 

kullanılarak gerekli belge ve sonuçların alınmak istenmesi.  

• Vatandaşın günübirlik sonuçlar beklemesi, zamana yayılabilecek sonuçları kabul 

etmemesi. 

Fırsatlar; 

• İletişim ağındaki gelişmelere bağlı olarak risk azaltma çalışmalarında ve sürecin ilerlemesi 

açısından fırsat sunması. (Drone, CBS, Kurum envanterlerinde yaşanan artış vb. Haber 

alma noktasında yaşanan kolaylıklar). 

• Heyelan envanter haritalama işleminden önce uydu görüntülerinin kullanılabilmesi.  

• İnsansız hava araçlarının ve haberleşme sistemlerinin her geçen gün gelişmesi sonucu 

heyelan öncesi ve sonrası gerçekleştirilebilecek çalışmaların artması. 

• Çok fazla afet meydana gelmesi sebebiyle vatandaşlarda farkındalığın artmış olması 

(dilekçe, CİMER vb. başvurular) 

• Tetikleyici unsurların belirlenebilecek ve öngörülebilir olması ve teknolojinin 

kullanılabilme potansiyeli. 

• İlimizde çalışan yerbilimcilerin bölgeye olan hâkimiyeti ve yaşadıkları büyük tecrübeler. 
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• İlimizde bulunan üniversitemizde CBS ve heyelan konusunda uzman yerbilimcilerin 

varlığı ve konuyla ilgili etkin rol oynayabilme potansiyeli. 

• Sinop Üniversitesine bağlı SÜBİTAM laboratuvarının heyelan ile ilgili laboratuvar 

testlerini gerçekleştirebilecek potansiyeli olması. 

• Göreve yeni başlayan teknik personellere hizmet içi eğitim sağlama potansiyeli ve 

personele kendisini kişisel anlamda geliştirmesini sağlamaya yönelik çalışmalar. Tecrübe 

eksikliğinin giderilmesi. 

Tehditler; 

• Sinop' un Karadeniz sahil şeridinde olmasından dolayı genel olarak tüm yamaçların kuzeye 

bakması ve kısa sürede şiddetli yağış alabilme durumu. 

• Sinop' un yarımada şeklinde olmasından ve yolların genel olarak dar olmasından mütevellit 

ulaşım ve afet durumda lojistik sorunları ortaya çıkabilmesi . 

• Topoğrafik özellikler, jeolojik yapı, morfolojik yapı, meteorolojik koşullar. 

• Arazi şartlarının istinat ve altyapı çalışmaları sırasında müdahale noktasında zorluk 

çıkarması.  

• Turizm döneminde gerçekleşen nüfus artışı sebebiyle altyapının yetersiz kalması. 

• Afet olaylarının birçok lokasyonda ve aynı tarihte olması. 

• Küresel iklim değişikliği. 

• Demografik yapının olumsuz olarak değişmesi. 

• Ülkenin ekonomik şartlarının devamlı olarak değişmesi. 

 

3.1.4 Yangın 

İlimizde yangın tehlike riski düşünüldüğünde; bu zamana kadar en çok ot-saman-çöp-ekin-vb. 
yangınların diğer yangın türlerine göre fazla olduğu görülmektedir.  

Yangın tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, Zayıf 
Yönler, Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer almaktadır. 

 

Güçlü Yönler; 

• Orman İşletme Müdürlüğünün gerekli araç gereç ekipmana sahip olması, personel 

eğitimlerinin düzenli yapılması, 
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• Orman İşletme Müdürlüklerindeki araçların arazi takip sisteminin olması, arazide 

kullanılmaya elverişli araçların olması, 

• Yangınla ilgili halk eğitimlerinin yapılması, gönüllülük sisteminin faaliyete geçirilmesi, 

• Orman İtfaiye teşkilatının personel durumunun yeterli olması, 

• Organize sanayi bölgesinde itfaiyenin teşkilatlanmış olması, müdahalenin hızlı olması, 

gerekli araç gerecin organize sanayi bölgesinde konuşlandırılmış olması, çevre köylere 

de müdahale edebilmesi, 

• OSB de riskli fabrikaların 24 saat gözlenmesi, 

• Orman yangınları açısından risk haritalarının oluşturulmuş olması, 

• Orman yangınları açısından gözetleme kulelerinin bulunması, 

• Yangın sırasında kullanılacak su tedarik noktalarının CBS üzerinde belirlenmiş olması. 

 

Zayıf Yönler; 

• Kurumlar arası iletişimin zayıf olması, 

• İtfaiye araçlarının araziye uyumlu olmaması, 

• Türkeli itfaiyesinde farklı lokallerde çıkan yangınlara müdahale kapasitesinin yeterli 

olmaması, 

• Sinop merkez ilçede köylere yangın tankerlerinin alınmaması, 

• Köylerde yangın gönüllülük sisteminin işletilememesi, 

• Sinop merkez ilçe itfaiyesinde personel eksikliğinin olması, 

• Erfelek itfaiye teşkilatının personelinin eksik olması, 

• Gerze köylerinde yangın havuzlarının bulunmaması, 

• Personel norm kadrosuyla ilgili sıkıntıların olması, 

• Organize sanayi bölgesinde yüksek katlarda çıkan yangınlara müdahalede araç 

sıkıntısından dolayı yetersiz kalınması, 

• Verilerin paylaşılması konusunda kurumlar arasında iletişim eksikliğinin olması, 

• Bazı köylerde yangın için bulunan su tankerlerinin vatandaşlar tarafından yeterli olarak 

kullanılamaması ya da amacı dışında kullanılması, 

• Orman içi yolların bozuk olması. 
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Fırsatlar; 

• Bazı bölgelerde su kaynaklarının yakın olması, 

• Sinop genelinde yangın açısından yüksek risk taşıyan fabrikaların olmaması, 

• Sinop İlinde havaalanın bulunması ve orman yangınlarında uçak iniş kalkışına imkân 

vermesi ve yakıt desteği sağlayabilmesi, 

• 112 sisteminin uygulamaya alınması (CBS sisteminin kullanılması). 

 

Tehditler; 

•   Yerleşimin dağınık olması- köylerin merkezden uzak olması, 

• Bazı yerleşim yerlerinin ormanla iç içe olması, 

• Yaz aylarında artan nüfus ve insanların tedbirsiz davranışları, 

• Ulaşımın güç olması, araçların büyük olması nedeniyle dar yollardan geçememesi, 

• Türkeli İlçesinde yolların virajlı olması, ulaşımı olumsuz etkileyecek ağaçların olması, 

• İlçe Merkezlerinde yolların dar olması nedeniyle ulaşımın aksaması, 

• Bazı bölgelerde su kaynaklarının uzak olması, 

• Vatandaşların anız yakma konusunda tedbirsiz davranması, 

• Köylerdeki elektrik tesisatının eski olması nedeniyle yangın açısından risk oluşturması, 

• Köylerde yapının ahşap olması ve köylerde yaşayan yaşlı nüfusunun fazla olması, 

• Binalarda yangın rolelerinin olmaması, binaların elektrik tesisatının eski olması, 

• Binalarda bulunması gereken yangın tüpünün gerekli kurumlar tarafından 

denetlenmemesi. 

3.2 Değerlendirme ve Sonuç 

GZFT analizi, mevcut durumun dört ayrı tehlike ve risk grubuna bağlı olarak değerlendirilmesi 
açısından önemlidir. Bu analiz yöntemi, 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.  

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 sağlayacaktır. 
GZFT analizi, konuların dört grup için ortaklaşan ve ayrışan noktalarının belirlenmesini ve geniş 
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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. Bunlara ek olarak sürecin 
tamamı ulusal yazın taramaları ile desteklenmiştir. Hazırlanan risk azaltma plan örnekleri de 
incelenerek, amaç, hedef ve eylemler çoklu katılım süreçleri ile çalıştayda tartışılmak üzere 
hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-1- Amaç, Hedef ve Eylemlerin Belirlenmesi Süreç Şeması 

 

 

 



96 
 

AMAÇ VE HEDEFLER 

A1 Afetler sonucu oluşan can ve mal kaybını azaltmak. 

H1 Afet erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

H2 Afet risklerini azaltıcı denetim mekanizmalarının oluşturulması 

H3 İlimizin afet risk potansiyelini belirlemek 

H4 Afet riski altında olan bölgelerde yerleşimin engellenmesi 

A2 Afetlerin etkilerinden korunmak için yapısal ve yapısal olmayan önlemler almak. 

H1 Afete özgü altyapı veya hizmetlerde iyileştirmeler tasarlamak 

H2 Afet risklerinin mekansal planlara yansıtılması 

H3 Afet risklerini azaltıcı önlemleri almak 

H4 Kentsel dönüşüm vasıtasıyla afet risklerini azaltmak 

H5 Kritik tesislerin güvenli hale getirilmesi 

A3 İlin sosyo-ekonomik yapısını afetlerden etkilenmeyen bir yapıya kavuşturmak. 

H1 Kurumlar arası koordinasyonu arttırmak 

H2 Kamu kurum personellerinin afet bilincini arttırmak 

H3 Kurum personellerinin teknik bilgi ve donanımlarının artırılması 

H4 İlimiz vatandaşlarının afetler konusunda bilinçlenmesini sağlamak 

H5 Sigorta sisteminin yaygınlaştırmak 

Tablo 4-1- AMAÇ VE HEDEFLER 

 

2. Çalıştayda elde edilen amaç, hedef ve eylemlerle ilgili olarak Sinop 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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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A1 Afetler sonucu oluşan can ve mal kaybını azaltmak. 

A1.H1 Afet erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

A1.H1.E1 
Orman yangınlarına yönelik gözetleme tedbirleri 
arttırılarak erken uyarı sistemleri devreye 
sokulacaktır. 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ  
2021-2025 

A1.H1.E2 İlde İKAS sistemi tamamlanarak, sistem aracılığı 
ile deprem tatbikatları yapılmalıdır 

DEPREM SİNOP SİNOP AFAD 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
2021-2022 

A1.H2 Afet risklerini azaltıcı denetim mekanizmalarının oluşturulması 

A1.H2.E1 
İlde itfaiye araçlarının geçişini engelleyen dar 
sokakların tespiti ve geçiş güzergahına park 
yasağı konması 

YANGIN SİNOP 
SİNOP İL 
EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA 
MÜDÜRLÜKLERİ 

SÜREKLİ 

A1.H2.E2 
Ormanlarda yeni yangın yolları yapılacak ve 
mevcut yolların bakım ve denetimi yapılacaktır. 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI, 

DSİ, KARAYOLLARI 
SÜREKLİ 

A1.H2.E3 Orman yangınlarına yönelik denetimleri arttırmak YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ, İL 

JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 

SÜREKLİ 

A1.H2.E4 
İşletmelerin aldığı işyeri ruhsatlarında yangınla 
ilgili konularda süre sınırı konulacak ve belirli 
sürelerde (3 yıl)denetimler yapılacak 

YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
YEDAŞ SÜREKLİ 

A1.H2.E5 
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerdeki 
yangın ikaz alarm sistemlerinin çalışıp/çalışmadığı 
mevzuat çerçevesinde denetlenecektir. 

YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SİNOP AFAD SÜREKLİ 

A1.H2.E6 
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işyerlerinde 
yangın kaçış yollarının amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığının denetlenmesi 

YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SİNOP AFAD SÜREKLİ 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A1.H2.E7 

Kamu kurum ve kuruluşlarında afet toplanma 
alanlarının amacına uygun olup/olmadığı ve/veya 
amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığı 
denetlenecektir. 

YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SİNOP AFAD SÜREKLİ 

A1.H2.E8 
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel konutlar 
çevresinde yangına müdahaleyi engelleyen 
unsurlar tespit edilerek düzenlenecektir. 

YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SİNOP AFAD 2021-2025 

A1.H2.E9 
Yangın riski yüksek binalarda yangın yönetmeliği 
gereğince gerekli tedbirlerin alınıp/alınmadığı 
denetlenecektir. 

YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
 2021-2025 

A1.H2.E10 

Ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verebilecek 
enerji nakil hatları çevresindeki çalılık ve ağaçların 
periyodik olarak temizlenmesi ve bakımlarının 
yapılması  

YANGIN SİNOP YEDAŞ 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI, 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 

A1.H2.E11 
Yaz aylarında mesire yerleri ile ormanlık alanlarda 
yapılan piknik faaliyetleri denetlenecektir.     

YANGIN SİNOP 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 

ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ, İL 
TARIM ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ, 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ, İL 

EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 

A1.H2.E12 Hasat zamanı anız yakılması eylemleri 
denetlenecektir. 

YANGIN SİNOP 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 

ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜKLERİ, İL 

TARIM ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ, 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ, İL 

EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A1.H2.E13 
Kentsel dönüşüm ve afet ve acil durumlara yönelik 
her belediye bünyesinde birim kurulacaktır 

DEPREM SİNOP 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2025 

A1.H2.E14 

Dere yataklarına yasak olan moloz, çöp, cüruf vb. 
malzeme dökümü, ilgili kurumlarca periyodik 
olarak kontrol edilecek bu kapsamda Valilik 
genelgesi ile, mahalli idarelere ve muhtarlıklara 
bilgilendirmeler yapılacak ve denetimler 
arttırılacaktır.  

TAŞKIN-
SEL 

SİNOP DSİ 

İL ÖZEL İDARESİ, 
KAYMAKAMLIKLAR, 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI 

2021-2022 

A1.H2.E15 

Özellikle kırsal kesimlerde yeni açılacak yollardan 
ve inşaat çalışmalarından çıkan hafriyatların dere 
yataklarına veya eğimli yamaçlara dökülmesi 
yasaklanacak, tespit edilmesi halinde cezai 
yaptırımlar uygulanacaktır.  

TAŞKIN-
SEL 

SİNOP 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DSİ, 
KAYMAKAMLIKLAR, 

BELEDİYELER 
2021-2022 

A1.H2.E16 

Köy ve mahallelerde dere yataklarını daraltacak 
şekilde yeni yol açılması yasaklanacaktır. Konu ile 
ilgili denetimlerin yapılmasına yönelik olarak Valilik 
Makamı tarafından Genelge yayımlanacak, 
Belediye, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklarca 
denetimi yapılacaktır.  

TAŞKIN-
SEL 

SİNOP DSİ 
İL ÖZEL İDARESİ, 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI  

2021-2024 

A1.H3 İlimizin afet risk potansiyelini belirlemek 

A1.H3.E1 Ahşap yapı stoku tespit çalışması yapılacaktır YANGIN SİNOP 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
 2021-2023 

A1.H3.E2 

Sinop ili Merkez ve ilçelerindeki yapı envanteri 
tespit edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama 
aktarılacaktır (Özellikle 2011 yılından önce yapılan 
mühendislik hizmeti almamış ve yapı denetimine 
tabi tutulmamış binaların incelenmesi yapılacaktır). 

DEPREM SİNOP 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2025 

A1.H4 Afet riski altında olan bölgelerde yerleşimin engellenmesi 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A1.H4.E1 
Ayancık ilçesi sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir 
HEYELAN AYANCIK 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
AYANCIK 
BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
AYANCIK 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E2 
Türkeli ilçesi sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir 
HEYELAN TÜRKELİ 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
TÜRKELİ BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
TÜRKELİ 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E3 
Gerze ilçesi sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir. 
HEYELAN GERZE 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
GERZE BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
GERZE 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E4 
Dikmen ilçesi sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir 
HEYELAN DİKMEN 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
DİKMEN BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
DİKMEN 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E5 
Erfelek ilçesi sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir 
HEYELAN ERFELEK 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
ERFELEK 
BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
ERFELEK 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E6 
Boyabat ilçesi sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir 
HEYELAN BOYABAT 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
BOYABAT 
BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
BOYABAT 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A1.H4.E7 
Durağan ilçesi sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir 
HEYELAN DURAĞAN 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
DURAĞAN 
BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
DURAĞAN 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E8 
Saraydüzü ilçesi sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir 
HEYELAN SARAYDÜZÜ 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
SARAYDÜZÜ 

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, 
SARAYDÜZÜ 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E9 
Merkez ilçe sınırları içinde ki Afete Maruz 

Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenecektir 
HEYELAN MERKEZ 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
SİNOP BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
2021-2025 

A1.H4.E10 

Ayancık ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz bölge 
alanlarında var olan yapıların tespit edilip ilgili 
kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 

edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN AYANCIK 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
AYANCIK 
BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
AYANCIK 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E11 

Türkeli ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz bölge 
alanlarında var olan yapıların tespit edilip ilgili 
kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 

edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN TÜRKELİ 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
TÜRKELİ BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
TÜRKELİ 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E12 

Gerze ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz bölge 
alanlarında var olan yapıların tespit edilip ilgili 
kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 

edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN GERZE 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
GERZE BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
GERZE 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 



102 
 

AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A1.H4.E13 

Dikmen ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz bölge 
alanlarında var olan yapıların tespit edilip ilgili 
kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 

edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN DİKMEN 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
DİKMEN BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
DİKMEN 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E14 

Erfelek ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz bölge 
alanlarında var olan yapıların tespit edilip ilgili 
kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 

edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN ERFELEK 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD 2021-2025 

A1.H4.E15 

Boyabat ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz bölge 
alanlarında var olan yapıların tespit edilip ilgili 
kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 

edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN BOYABAT 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
BOYABAT 
BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
BOYABAT 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E16 

Durağan ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz bölge 
alanlarında var olan yapıların tespit edilip ilgili 
kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 

edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN DURAĞAN 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
DURAĞAN 
BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI, 
DURAĞAN 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E17 

Saraydüzü ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz 
bölge alanlarında var olan yapıların tespit edilip 

ilgili kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 
edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN SARAYDÜZÜ 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
SARAYDÜZÜ 

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, 
SARAYDÜZÜ 

KAYMAKAMLIĞI 

2021-2025 

A1.H4.E18 

Merkez ilçesi sınırları içinde ki Afete maruz bölge 
alanlarında var olan yapıların tespit edilip ilgili 
kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye 

edilmeli ve gerekirse yıkılmalıdır 

HEYELAN MERKEZ 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
SİNOP BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI 
2021-2025 

A1.H4.E19 
Kaçak yapılaşmalar önlenerek ruhsat denetimleri 

tam olarak yapılacaktır (Yapı kayıt belgesi 
almamış olanlar araştırılacaktır) 

DEPREM SİNOP 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2025 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A2 Afetlerin etkilerinden korunmak için yapısal ve yapısal olmayan önlemler almak. 

A2.H1 Afete özgü altyapı veya hizmetlerde iyileştirmeler tasarlamak 

A2.H1.E1 

Köy ve Mahalle yollarındaki altyapı 
yetersizliğinden kaynaklanan yamaç 

sellenmelerine önlem olarak mevcut yolların 
rehabilite edilmesine yönelik fizibilite çalışması 

gerçekleştirilecektir.  

TAŞKIN-
SEL 

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ  
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
2021-2022 

A2.H2 Afet risklerinin mekansal planlara yansıtılması 

A2.H2.E1 

Ayancık Belediye Mücavir alan içinde ki ve dışında 
ki alanlarda yapılan imar planına esas jeolojik- 
jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen uygun 

olmayan alanlarda yerleşime izin verilmemesi ve 
önlemli alan olarak belirtilen yerlerde gerekli 

önlemlerin alınması 

HEYELAN AYANCIK 
AYANCIK 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARESİ 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H2.E2 

Türkeli Belediye Mücavir alan içinde ki ve dışında 
ki alanlarda yapılan imar planına esas jeolojik- 
jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen uygun 

olmayan alanlarda yerleşime izin verilmemesi ve 
önlemli alan olarak belirtilen yerlerde gerekli 

önlemlerin alınması 

HEYELAN TÜRKELİ 
TÜRKELİ 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARESİ 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H2.E3 

Gerze Belediye Mücavir alan içinde ki ve dışında 
ki alanlarda yapılan imar planına esas jeolojik- 
jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen uygun 

olmayan alanlarda yerleşime izin verilmemesi ve 
önlemli alan olarak belirtilen yerlerde gerekli 

önlemlerin alınması 

HEYELAN GERZE 
GERZE 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARESİ 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H2.E4 

Dikmen Belediye Mücavir alan içinde ki ve dışında 
ki alanlarda yapılan imar planına esas jeolojik- 
jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen uygun 

olmayan alanlarda yerleşime izin verilmemesi ve 
önlemli alan olarak belirtilen yerlerde gerekli 

önlemlerin alınması 

HEYELAN DİKMEN 
DİKMEN 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARESİ 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A2.H2.E5 

Boyabat Belediye Mücavir alan içinde ki ve 
dışında ki alanlarda yapılan imar planına esas 

jeolojik- jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen 
uygun olmayan alanlarda yerleşime izin 

verilmemesi ve önlemli alan olarak belirtilen 
yerlerde gerekli önlemlerin alınması 

HEYELAN BOYABAT 
BOYABAT 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARE 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H2.E6 

Durağan Belediye Mücavir alan içinde ki ve 
dışında ki alanlarda yapılan imar planına esas 

jeolojik- jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen 
uygun olmayan alanlarda yerleşime izin 

verilmemesi ve önlemli alan olarak belirtilen 
yerlerde gerekli önlemlerin alınması 

HEYELAN DURAĞAN 
DURAĞAN 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARE 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H2.E7 

Saraydüzü Belediye Mücavir alan içinde ki ve 
dışında ki alanlarda yapılan imar planına esas 

jeolojik- jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen 
uygun olmayan alanlarda yerleşime izin 

verilmemesi ve önlemli alan olarak belirtilen 
yerlerde gerekli önlemlerin alınması 

HEYELAN SARAYDÜZÜ 
SARAYDÜZÜ 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARE 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H2.E8 

Sinop Belediye Mücavir alan içinde ki ve dışında ki 
alanlarda yapılan imar planına esas jeolojik- 

jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen uygun 
olmayan alanlarda yerleşime izin verilmemesi ve 

önlemli alan olarak belirtilen yerlerde gerekli 
önlemlerin alınması 

HEYELAN MERKEZ 
SİNOP 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARE 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H2.E9 

Afete Maruz alan sınırları, imar planı bulunan 
yerlerde imar planlarına, planı bulunmayan 
bölgelerde ise köy yerleşik alan paftalarına 

işlenecektir. 

HEYELAN SİNOP 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI 

VE İL ÖZEL 
İDARESİ 

SİNOP AFAD 2021-2023 

A2.H2.E10 
Yangın riski yüksek binalarda yangın yönetmeliği 

gereğince gerekli tedbirlerin alınıp/alınmadığı 
denetlenecektir. 

YANGIN SİNOP 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
 2021-2025 

A2.H2.E11 
Şehir yangınları için tehlike ve risk haritaları 

hazırlanacaktır. 
YANGIN SİNOP 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ, 
SİNOP AFAD 

SÜREKLİ 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A2.H2.E12 Mikrobölgeleme çalışmaları tamamlanacaktır DEPREM SİNOP 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2025 

A2.H3 Afet risklerini azaltıcı önlemleri almak 

A2.H3.E1 

Tüm karayolu ağı gözden geçirilerek heyelan 
tehlikesi bulunan güzergahlarda önlem alma 

çalışması yapılması önlem alınamıyorsa güzergah 
değişimi yapılması 

HEYELAN SİNOP 
KARAYOLLARI 78. 
ŞUBE ŞEFLİĞİ. 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI 

2021-2025 

A2.H3.E2 
Sinop ili genelinde heyelan duyarlılık haritalarının 

yeni envanterlerle güncellenmesi 
HEYELAN SİNOP SİNOP AFAD   SÜREKLİ 

A2.H3.E3 

Tüm köy yolu ağı gözden geçirilerek heyelan 
tehlikesi bulunan güzergahlarda önlem alma 

çalışması yapılması önlem alınamıyorsa güzergah 
değişimi yapılması 

HEYELAN SİNOP 
SİNOP İL ÖZEL 

İDARESİ 
KAYMAKAMLIKLAR 2021-2025 

A2.H3.E4 Afete Maruz ilan edilen alanların tapuya şerh 
konulma işlemleri tamamlanacaktır. 

HEYELAN SİNOP SİNOP AFAD 
SİNOP TAPU 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H3.E5 
Sinop İl genelinde afetler ile ilgili eğitimler 

yapılmalı 
HEYELAN SİNOP SİNOP AFAD 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI, 
KAYMAKAMLIKLAR 

2021-2025 

A2.H3.E6 
Sinop il genelinde meydana gelmiş olan 

heyelanlar ARAS sistemi üzerinde kontrol edilip 
güncellenecektir. 

HEYELAN SİNOP SİNOP AFAD   2021-2024 

A2.H3.E7 
Sinop il genelinde bulunan Afete Maruz Bölgelerin 

(Yapılaşma ve ikamete yasaklanmış alanların) 
sayısallaştırmaları bitirilecektir. 

HEYELAN SİNOP SİNOP AFAD   2021-2024 

A2.H3.E8 Hidrant vanalarının sayısı arttırılacaktır. YANGIN SİNOP 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
 2021-2025 

A2.H3.E9 Kentsel enerji nakil hatları yer altına alınacaktır. YANGIN SİNOP YEDAŞ 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
2021-2025 

A2.H3.E10 Ahşap elektrik direkleri beton veya demir direklere 
dönüştürülecektir. 

YANGIN SİNOP YEDAŞ 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
2021-2025 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A2.H3.E11 

Derelerin kapalı olan bölümlerinde (köprü, menfez 
geçişleri vb...) taşkın riskine önlem olarak 
öncelikle biriken rusubatın temizlenmesi 

sağlanacaktır.  

TAŞKIN-
SEL 

SİNOP 
DSİ 7. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BELEDİYE 
BAŞKANLILKLARI, 

KARAYOLLARI 
7.BÖLGE MÜD. 

2021-2022 

A2.H3.E12 

 DSİ ve AFAD ortak komisyonları tarafından 
muhtelif dereler üzerinde dere yataklarına 

tecavüzlü olup, yatak kesitlerini daraltan ve taşkın 
riskine maruz kalabiliecek yapılar tespit edilecek 

ve gerekirse yıkılacaktır. 

TAŞKIN-
SEL 

SİNOP 
DSİ 7. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

AFAD, ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2023 

A2.H3.E13 
2021 yılında meydana gelen bölgesel ölçekli 

heyelan ve sel afeti nedeniyle dere yataklarına 
biriken rusubatın temizliği yapılacaktır.  

TAŞKIN-
SEL 

AYANCIK, 
TÜRKELİ, 

ERFELEK VE 
MERKEZ 
İLÇELERİ 

DSİ 

İL ÖZEL İDARESİ 
VE İLGİLİ 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 

2021-2022 

A2.H3.E14 

Köy ve Mahalle yollarında dere geçişleri için büz 
ve drenaj borusu kullanımına son verilecektir. 

Konu ile ilgili Valilik Genelgesi yayımlanacaktır. 
Yol altyapılarında yetersiz kesitli mevcut büz ve 

drenaj boru geçişlerinin uygun kesitli menfezler ile 
yeniden düzenlenme maliyetlerine yönelik fizibilite 

çalışması gerçekleştirilecektir.  

TAŞKIN-
SEL 

SİNOP SİNOP VALİLİĞİ 

DSİ, İL ÖZEL 
İDARESİ, 

KARAYOLLARI, 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 

2021-2025 

A2.H3.E15 
Taşkın alanı içinde bulunan tomruk depolama 

sahalarının kaldırılması ve başka bir alana 
taşınması sağlanacaktır. 

TAŞKIN-
SEL 

SİNOP 
ORMAN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DSİ 2021-2022 

A2.H3.E16 
Dere yataklarının taşkın riski bulunan alanlarında 

gerekli ıslah çalışmaları yapılacaktır. 
TAŞKIN-

SEL 
SİNOP DSİ 

BELEDİYE 
BAŞKANLILARI, İL 

ÖZEL İDARESİ, 
KARAYOLLARI 7. 

BÖLGE MÜD. 

2021-2025 

A2.H4 Kentsel dönüşüm vasıtasıyla afet risklerini azaltmak 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A2.H4.E1 Kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanacaktır. YANGIN SİNOP 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK 
İL MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2025 

A2.H4.E2 
İmar barışı mevzuatından faydalanan yapıların 

depreme dayanıklılık kontrolü sağlanacaktır 
DEPREM SİNOP 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI 

2021-2023 

A2.H4.E3 

Erfelek Belediye Mücavir alan içinde ki ve dışında 
ki alanlarda yapılan imar planına esas jeolojik- 
jeoteknik etüt raporların ekinde belirtilen uygun 

olmayan alanlarda yerleşime izin verilmemesi ve 
önlemli alan olarak belirtilen yerlerde gerekli 

önlemlerin alınması 

HEYELAN ERFELEK 
ERFELEK 

BELEDİYESİ VE İL 
ÖZEL İDARESİ 

SİNOP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2024 

A2.H5 Kritik tesislerin güvenli hale getirilmesi 

A2.H5.E1 

Fabrikalardaki yangın söndürme sistemlerine ait 
elektrik hatlarının yangına karşı korunaklı yapıda 

olması sağlanacak ve işletmeye ait elektrik 
sisteminden ayrılacaktır 

YANGIN SİNOP 
 İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
YEDAŞ SÜREKLİ 

A2.H5.E2 
Tesislerdeki tehlikeli kimyasalların 

havalandırılması ve yanmaya dayanıklı ortamlarda 
depolanması denetlenecektir 

YANGIN 
OSB SINIRLARI 

İÇİNDE 
SİNOP VALİLİĞİ 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ, 

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 

A2.H5.E3 
Her organize sanayi bolgesinin kendi itfaiye 

teşkilatı oluşturulacaktır 
YANGIN 

OSB SINIRLARI 
İÇİNDE 

SİNOP VALİLİĞİ 
SİNOP AFAD, 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
2021-2025 

A3 İlin sosyo-ekonomik yapısını afetlerden etkilenmeyen bir yapıya kavuşturmak. 

A3.H1 Kurumlar arası koordinasyonu arttırmak 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A3.H1.E1 

Belediyelerin imar planına esas jeolojik-jeoteknik 
etütler sonrası hazırlanmış yerleşime uygunluk 

haritalarına göre yerleşime izin vermeleri 
gerekmektedir. Bu konuda Kaymakamlıklara 

gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

HEYELAN SİNOP 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

  2021-2023 

A3.H1.E2 

Belediyelerin imar planına esas jeolojik-jeoteknik 
etütler sonrası hazırlanmış yerleşime uygunluk 

haritalarına göre yerleşime izin vermeleri 
gerekmektedir. Bu konu ile ilgili belediyelere 

gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

HEYELAN SİNOP 
ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI 

2021-2023 

A3.H1.E3 
Orman yangın riski yüksek bölgelerde müdahele 

ekip sayısı arttırılacak. 
YANGIN SİNOP 

ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

2021-2025 

A3.H1.E4 İşyerlerinde yangın ve müdahale ile ilgili konularda 
gerekli eğitimler verilecek 

YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 

SİNOP AFAD. İL 
MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 

A3.H1.E5 
Kamu kurum ve kuruluşları ile toplu konut ve 

sitelerde şehir yangınlarına yönelik olarak eğitim 
verilerek tatbikatlar yapılacak 

YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 

SİNOP AFAD, İL 
SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
SÜREKLİ 

A3.H1.E6 
Orman işletme müdürlüğü personeline ve 
işçilerine yönelik düzenli eğitimler vermek  

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SÜREKLİ 

A3.H1.E7 
İlimizde yangın eğitim ve simülasyon merkezi 

kurulacaktır. 
YANGIN SİNOP 

SİNOP İTFAİYE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ, İL 

MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 

A3.H1.E8 
Şehir ve orman yangınlarına yönelik kamu kurum 

ve kuruluşları ile vatandaşlara eğitim vermek 
YANGIN SİNOP 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ, 
SİNOP AFAD 

SÜREKLİ 

A3.H1.E9 
Orman yangınlarına müdahele edecek personele 
düzenli olarak eğitim verilerek tatbikat yapılacaktır 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SÜREKLİ 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A3.H2 Kamu kurum personellerinin afet bilincini arttırmak 

A3.H2.E1 
Kamu binalarındaki yapısal olmayan araç ve 

gereçler sabitlenecektir 
DEPREM SİNOP SİNOP AFAD 

TÜM KAMU 
KURUMLARI 

2021-2022 

A3.H2.E2 
Başta Mülki İdare Amirlere ve muhtarlar olmak 

üzere yerel yöneticilere afet bilinci ve farkındalık 
eğitimi verilecektir 

DEPREM SİNOP SİNOP AFAD 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
2021-2025 

A3.H3 Kurum personellerinin teknik bilgi ve donanımlarının artırılması 

A3.H3.E1 
Kamu personeline yönelik deprem tehlikesi ve riski 

ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir 

DEPREM SİNOP SİNOP AFAD 
BELEDİYE 

BAŞKANLIKLARI 
2021-2025 

A3.H4 İlimiz vatandaşlarının afetler konusunda bilinçlenmesini sağlamak 

A3.H4.E1 Gönüllü itfaiyecilik özendirilecektir. YANGIN SİNOP 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
SÜREKLİ 

A3.H4.E2 
Yangın potansiyeli yüksek binalarda yaşayanlara 

eğitimler verilecek. 
YANGIN SİNOP 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

SİNOP AFAD, 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
SÜREKLİ 

A3.H4.E3 

Ormanlara yakın alanlardaki arazi sahibi 
vatandaşların kadastral yolları sürmemeleri 

konusunda muhtarlıklarca bilgilendirme 
yapılacaktır. 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SÜREKLİ 

A3.H4.E4 

Muhtemel orman yangınları için hazırlanan tehlike 
ve risk haritalarının muhtarlıklar vasıtasıyla 
mahalle ve köylerde asılarak vatandaşlar 

bilgilendirilecektir. 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SÜREKLİ 

A3.H4.E5 
Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele ile 
ilgili gönüllülük çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SÜREKLİ 

A3.H4.E6 
İtfaiye, eğitim kurumlarına ziyaretler yaparak 

yangın konusunda eğitimler verecektir. 
YANGIN SİNOP 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

SİNOP AFAD SÜREKLİ 

A3.H4.E7 
Orman alanlarındaki yollarda yangınların 

önlenmesine yönelik uyarı levhaları asılacaktır. 
YANGIN SİNOP 

ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

SÜREKLİ 



110 
 

AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A3.H4.E8 
Kent yangınlarına ilişkin uyarıların yazılı, görsel ve 

sosyal medya araçlarıyla yaygınlaşması 
sağlanacaktır. 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
SÜREKLİ 

A3.H4.E9 
Kent yangınlarına ilişkin bilgilendirici materyaller 

yabancılara ve okullara dağıtılacak. 
YANGIN SİNOP 

ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
2021-2025 

A3.H4.E10 
Kent yangınlarına yönelik farkındalık eğitimleri 
işitme ve görme engelli gruplara uyumlu hale 

getirilecektir. 
YANGIN SİNOP 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

SİNOP AFAD 2021-2023 

A3.H4.E11 
Orman yangınlarına ilişkin yangın uyarıları ve 

kamu spotları yayınlanacaktır. 
YANGIN SİNOP 

ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ, 

SİNOP AFAD 
SÜREKLİ 

A3.H4.E12 
Orman içinden geçen yollara, orman yollarına ve 

mesire alanlarına yangın ikaz levhaları, veciz 
sözler içeren tabelaların sayısı arttırılacaktır 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ 
2021-2023 

A3.H4.E13 

Orman yangınlarına yönelik farkındalık ve 
bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Mesire 

Alanlarında hazırlanan eğitim materyalleri, işitme 
ve görme engelli gruplara uygun hale getirilecektir 

YANGIN SİNOP 
ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BELEDİYE 
BAŞKANLIKLARI, 

SİNOP AFAD 
2021-2023 

A3.H4.E14 
Anız yangınları konusunda öğrencilere ve çiftçilere 

yönelik eğitimler verilecektir 
YANGIN SİNOP 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ, İL 
TARIM ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ, 
SİNOP AFAD 

SÜREKLİ 

A3.H4.E15 

Anız yangınlarına ilişkin Ziraat Odaları, 
Muhtarlıklar, Köy Meydanı ve camilerde 
bilgilendirme yapılarak afiş/broşür vb. 

asılacaktır/dağıtılacaktır 

YANGIN SİNOP 
İL TARIM ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ, 
METEOROLOJİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 
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AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

KOD EYLEM AFET 
COĞRAFİ 
KONUM 

SORUMLU 
KURUM 

DESTEKLEYİCİ 
KURUM 

SÜRE 

A3.H4.E16 Hasat zamanı anız yangınları konusunda il 
genelinde camilerde hutbe verilecektir. 

YANGIN SİNOP 
SİNOP İL 

MÜFTÜLÜĞÜ 

SİNOP AFAD, 
İTFAİYE 

MÜDÜRLÜKLERİ, 
METEOROLOJİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ 

A3.H5 Sigorta sisteminin yaygınlaştırmak 

A3.H5.E1 
İtfaiye tarafından verilen eğitim içeriğine TARSİM 

sigortasının önemi konusu eklenecektir 
YANGIN SİNOP 

İTFAİYE 
MÜDÜRLÜKLERİ 

SİNOP AFAD, İL 
TARIM ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2023 

 

Tablo 4-2- EYLEM TABLOSU 
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5 MODÜL 5: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

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. 

 

5.1 Süreç 

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 �zlenmes�, planda yer alan her eylem bazında, eylemden/eylemlerden sorumlu 
kurumun koord�nasyonunda destekley�c� kurum ve kuruluşlarla b�rl�kte, planın yürürlüğe 
g�rmes�n� tak�p eden aydan �t�baren, 6 (altı) aylık per�yodu �çer�s�ne alacak şek�lde 
gerçekleşt�r�l�r. 

• Eylemlerdek� sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem �ç�n “Eylem İzleme Tablosu” 
nu doldurarak �zleme raporunu oluşturur.  

• Eylem �zleme tablolarının altı aylık per�yot �çer�s�nde eylem�n uygulanması �le �lg�l� 
durumu, gerçekleşt�r�len faal�yetler�, eylem�n tamamlanma yüzdes�n�, gelecek altı ayda 
yapılması planlanan faal�yetler� �çermes� esastır.  

• Tamamlanması �ç�n süre öngörülemeyen sürekl� n�tel�ktek� eylemler de dah�l olmak üzere 
planda bulunan bütün eylemler �zleme sürec�ne tab�d�r. 
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• Eylemle �lg�l� �lk eylem �zleme tablosu, planın yürürlüğe g�rmes�n� tak�p eden aydan 
�t�baren, başlangıçtak� mevcut durumu ortaya koyacak b�ç�mde düzenlen�r. 

• Eylem tamamlandığında son defa eylem �zleme tablosu doldurulur. 

• Altı aylık per�yodun sonunda İl Afet Ac�l Durum Müdürlüğü (İAADM) 
eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resm� yazı �le “Eylem İzleme Tablosu” 
nu doldurmasını talep eder ve 30 (otuz) gün �çer�s�nde “Eylem İzleme Tabloları” ndan 
oluşan �zleme raporu, eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM’ye 
gönder�l�r.  

• İAADM’de bulunan �l afet r�sk azaltma planlama sekretaryası, gelen �zleme raporlarının 
b�r araya get�r�lmes� �le rapor oluşturur. İzleme raporlarında eks�k ve/veya eks�kl�k olması 
durumda konsol�de rapor oluşturulmaz. Eks�ğ�n ve/veya eks�kl�kler�n tamamlanması 
�ç�n önlemler alınır. 

• İAADM, oluşturulan konsol�de raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Tekn�k Çalışma 
Grubu”na* �let�r.  

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- Eylem İzleme Tablosu 

*    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 
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• Planın değerlend�r�lmes�, planda yer alan her eylem bazında, eylemden sorumlu kurumun 
koord�nasyonunda destekley�c� kurum ve kuruluş(lar)la b�rl�kte, planın yürürlüğe 
g�rmes�n� tak�p eden aydan �t�baren 12 (on �k�) aylık per�yot �çer�s�ne alacak şek�lde 
gerçekleşt�r�l�r.  

• Eylemlerdek� sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem �ç�n “Eylem Değerlend�rme 
Tablosu” nu doldurarak değerlend�rme raporunu oluşturur.  

• Eylem değerlend�rme tablolarının on �k� aylık per�yot �çer�s�nde eylem�n afet r�sk�n�n 
azaltılmasına etk�s�n�, devam eden eylemle �lg�l� olmak kaydıyla yapılmasına �ht�yaç 
duyulan/yapılması tavs�ye ed�len yen� eylem öner�ler�n�,  eylem�n uygulanması sırasında 
varsa karşılaşılan zorlukları, varsa başka afet r�skler�n�n artmasına/azalmasına neden olup 
olmadığını ve eylem�n başlatılması, sürdürülmes� ve/veya tamamlanması �ç�n �ht�yaç 
duyulan kaynakları, bu kaynaklarla �lg�l� ayrıntılı b�lg�y� �çermes� esastır. 

• Tamamlanması �ç�n süre öngörülemeyen sürekl� n�tel�ktek� eylemler de dah�l olmak üzere 
planda bulunan bütün eylemler değerlend�rme sürec�ne tab�d�r. 

• Eylem tamamlandığında son defa eylem değerlend�rme tablosu doldurulur. Eylemle 
�sten�len net�ceye ulaşılıp ulaşılmadığı, tamamlanan eylem sonucunda eylemle �lg�l� 
olmak kaydıyla yapılmasına �ht�yaç duyulan/yapılması tavs�ye ed�len yen� eylem 
öner�ler� tabloya �şlen�r.  

• On �k� aylık per�yodun sonunda İl Afet Ac�l Durum Müdürlüğü (İAADM) 
eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resm� yazı �le “Eylem Değerlend�rme 
Tablosu” nu doldurmasını talep eder ve 60 (altmış) gün �çer�s�nde değerlend�rme raporu, 
eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM ‘ye gönder�l�r.  

• İAADM’de bulunan �l afet r�sk azaltma planlama sekretaryası, gelen değerlend�rme 
raporlarının konsol�de ed�lmes�yle rapor oluşturur. Değerlend�rme raporlarında eks�k 
ve/veya eks�kl�k olması durumda konsol�de rapor oluşturulmaz. Eks�ğ�n ve/veya 
eks�kl�kler�n tamamlanması �ç�n önlemler alınır. 

• İAADM, oluşturulan konsol�de raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Tekn�k Çalışma 
Grubu”na �let�r.  

• Tekn�k Çalışma Grubu, daha önce �let�len 2 (�k�) adet konsol�de plan �zleme raporu ve 
1 (b�r) adet konsol�de değerlend�rme raporu üzer�ne düzenlenen toplantıda İRAP’ın 
durumunu değerlend�r�r. Bu değerlend�rme �le, afet r�sk azaltma eylemler� sayes�nde afet 
r�sk�n�n ne ölçüde azaltıldığı, afet türler� açısından afet r�sk değerlend�rmeler� de göz 
önüne alınarak afet r�sk�n�n azaltılmasında �sten�len noktaya gel�n�p gel�nmed�ğ� ve 
eylemler neden�yle afet r�skler�n�n oluşmasına/artmasına sebep olunup olunmadığı ortaya 
konur.  

• Değerlend�rme net�ces�nde İRAP’ın uygulanab�l�rl�ğ�n� sağlamak ve �ldek� afet 
r�skler�n� azaltmak �ç�n gereken tedb�rler “İl Afet R�sk Azaltma Planı Hazırlama 
Kom�syonu”na ve/veya İl Afet ve Ac�l Durum Koord�nasyon Kurulu’na rapor olarak 
sunulur. 

Plan yürürlükte olduğu sürece planın değerlendirilmesi devam eder. 
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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 5-2- Eylem Değerlendirme Tablosu 

*        Öner� bulunması durumunda doldurulacaktır. 

**       Eylem�n uygulanması sırasında karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır. 

***     Eylem�n başka afet r�skler�n�n artmasına/azalmasına etk�s� olduğuna da�r b�lg� varsa yazılmalı ve     

           ayrıntılandırılmalıdır. B�lg� bulunmuyorsa boş bırakılmalıdır. 

****   Lütfen ayrıntılandırınız. 

***** Eylem tamamlandığında doldurulacaktır. 
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KAYNAKLAR 

 https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Bolgeler/7Bolge/Subeler/SbSinop.aspx 
Erişim Tarihi  15/07/2021 

 https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Bolgeler/7Bolge/Subeler/SbBoyabat.aspx 
Erişim Tarihi 15/07/2021 

 Ulaşım ve İletişimde 2003/2019 Sinop, https://www.uab.gov.tr/uploads/cities/sinop/57-
sinop.pdf 

 https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Havalimani/Sinop/IcHatlarTerminali.aspx Erişim Tarihi 
18/07/2021 

 Sinop İli Balıkçılık Altyapıları, Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi Cilt:4 Sayı:1, 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/trjmms/issue/40088/476947 

 https://www.sinop.bel.tr/ 
 Kuzey Anadolu Fayı Hakkında, İ. KETİN, 1969 
 Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerinde Olası DEprem Senaryoları İçin Benzeştirilmiş Bir 

Kuvetli Yer Hareketi Veri Tabanı, A.Aksan DOĞAN, S. KARİMZADEH, 2019  
 1943 Ladik Depremi, R. ASLAN, 2020 
 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 
 Tarım ve Ormasn Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz Havzası Taşkın 

Yönetim Planı Yönetici Özeti 
(https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/Ta%C5%9Fk%C4%B1n%20Y%C3%B6
netim%20Planlar%C4%B1/BATI%20KARADEN%C4%B0Z%20HAVZASI%20TA%C5
%9EKIN%20YONETIM%20PLANI%20Y%C3%96NET%C4%B0C%C4%B0%20%C3%
96ZET%C4%B0.pdf) Erişim tarihi:20.09.2021 

 Tarım ve Ormasn Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz Havzası Taşkın 
Yönetim Planı 
(https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/Ta%C5%9Fk%C4%B1n%20Y%C3%B6
netim%20Planlar%C4%B1/BATI%20AKDEN%C4%B0Z%20HAVZASI%20TA%C5%9
EKIN%20YONETIM%20PLANI.pdf) Erişim tarihi: 20.09.2021 

 http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/ Erişim tarihi: 20.09.2021 
 Afet İşleri Genel Müdürlüğü Etüt Raporları Verileri 
 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx) 
 Meteoroloji Genel Müdürlüğü https://www.mgm.gov.tr/ 
 Sinop Heyelan Duyarlılık Haritası (Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) 
 Sinop İli 2018 Çevre Durum Raporu https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/s-nop_-

cdr2018-20200130113921.pdf 
  ARAS Bilgi Sistemi http://www.arasbs.afad.gov.tr/ 
 Sinop Valiliği  http://www.sinop.gov.tr 
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EKLER 

Sinop İl Afet Risk Azaltma Planı İRAP Sürecinin Tasarımı ve Yürütülmesi 

Üst Düzey Koordinasyon 

AFAD Başkanı- Yunus SEZER 

AFAD Başkan Yardımcısı- Hamza TAŞDELEN 

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı- Abdulkadir TEZCAN 

Sinop Valiliği 

Erol KARAÖMEROĞLU -Sinop Valisi 

Abdullah ŞAHİN- Vali Yardımcısı 

Koordinasyon 

Ümit ÜNAL- İl Afet ve Acil Durum Müdürü 

Mehmet ERİM-Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müd. V. 

Akademik Danışmanlar 

Doç. Dr. Mustafa Can CANOĞLU- Sinop Üniversitesi 

Kolaylaştırıcılar 

ABDULLAH KAPUCU (Orman Işl. Müdürlüğü) Murat Lütfü GÜLDOĞAN (DSİ 74. Şube Müdürlüğü) 

M. AKİF ALKAN (AFAD) AHMET REHA SOYKAN (AFAD) 

BENGİ ERAVCI (AFAD) ARZU ASLANER (AFAD) 

Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışma Grupları 

Deprem Sel / Taşkın Heyelan Yangın 

Emre MATUR 
(Sinop AFAD) 

Ekrem TAŞ 
(Sinop AFAD) 

Onur GÜDÜ 
(Sinop AFAD) 

Mehmet ERİM 
(Sinop AFAD) 

Özge ÖZBEK 
(Sinop AFAD) 

İlker ŞAHİN 
(Sinop AFAD) 

 

Enes KILIÇ 
(Sinop AFAD) 

Özdem ZEREN MICIK 
(Sinop AFAD) Can SERİM 

(Sinop AFAD) 

 


