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ÖNSÖZ 

Bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden dolayı ülkemiz; deprem, sel, heyelan, çığ, yangın gibi 

doğal ve insan kaynaklı birçok afetin yol açtığı can kayıpları bakımından dünyadaki en riskli 

ülkelerden biridir. Afetlerin yol açtığı can kaybının yanı sıra ekonomik kayıplar da mutlak 

anlamda ve önemli ölçüde artış göstermiştir. Afetlerin ortaya çıkardığı fiziksel ve ekonomik 

etkiler, ülkelerin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik büyümesini etkilemekte ve özellikle çevreye 

olan etkileri nedeni ile sürdürülebilir kalkınma açısından çok büyük önem arz etmektedir. 

İlimizde meydana gelebilecek afet zararlarının en aza indirilmesinin yegâne yolu, toplumda 

önlem alma ve risk azaltma bilincinin yerleşmesidir. Afet olmadan önce harcadığımız bir birimin 

afet olduktan sonra harcadığımız yedi birime denk olduğu uzmanlar tarafından yapılan 

araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 

Afetler sonrasında can ve mal kayıpları ile ekonomik, sosyal ve çevresel zararların meydana 

gelmesi karşısında yara sarma yaklaşımı yerine çağdaş afet yönetiminin en önemli aşamalarından 

biri olan risk azaltma çalışmalarının mutlaka ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu bağlamda, 

Bayburt ilimizde afet riskinin azaltılmasına ilişkin tedbirlerin alınması kadar hazırlıklı, eğitimli 

ve bilinçli bir toplumun oluşturulması hususu da tartışılmayacak kadar açıktır.  

İlimizin afetselliğine bakıldığında çığ, heyelan, sel, kaya düşmesi, fırtına, deprem, gibi afetlere 

maruz kaldığı görülmektedir. İlimizde meydana gelebilecek afetlerin oluşturabileceği can ve mal 

kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, meslek odaları 

ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve çalışmaları sonucunda “Bayburt İl Risk Azaltma Planı” 

hazırlanmıştır.  

Ülkemizde hiçbir afetin yaşanmaması elbette temennimizdir. Bayburt ilimizde meydana 

gelebilecek afet risklerini azaltmak amacıyla yapılan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür 

eder, Bayburt İl Risk Azaltma Planı’nın yararlı olmasını dilerim.  
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ÖNSÖZ 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve 

iyileştirme il planlarını, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon 

içinde yapmak, uygulamak" görevi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine verilmiştir. 

11.  Kalkınma Planı’nda uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonu ortaya 

konulmakta, afet risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal 

kaybının asgari düzeye indirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Bu planda afet yönetimi 

hedefleri arasında il düzeyinde afet risk azaltma planlarının hazırlanması da yer almaktadır.  

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen görevleri yürütmek, 11. Kalkınma Planı'ndaki 

ilgili hedefe ulaşmak, ildeki afet risklerini belirlemek ve belirlenen afet risklerini azaltarak can 

ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla ilimizde il afet risk azaltma planı (İRAP) 

çalışmaları başlamıştır. 

Bayburt İRAP hazırlanırken geçmiş tecrübelerden yararlanılmış, riskli alanlarının tespiti ve 

bunlar için çözüm senaryoları düşünülmüş, alınacak önlemler belirlenmiş ve düzenlenen 

çalıştaylarda üzerinde tartışılarak son aşamaya gelinmiştir.  

Yoğun bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış olan Bayburt İRAP’ın hazırlık aşamasında katkı 

sağlayan paydaşlarımıza, bilimsel ve teknik konularda destek veren Bayburt Üniversitesi 

akademisyenlerine ve kurumumuz bünyesinde oluşturulan İRAP Sekreteryasına teşekkür ederim. 
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KISALTMALAR 

 

ADNKS : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

AFAD  : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

AFAD-RED : Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi 

ARAS  : Afet Risk Analiz Sistemi 

ARAS EDAŞ : Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

AYDES : Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi 

BTK   : Bilgi Teknolojileri Kurumu 

CBS   : Coğrafi Bilgi Sistemi 

DAF  : Doğu Anadolu Fayı 

DMİ   : Devlet Meteoroloji İşleri  

DSİ  : Devlet Su İşleri  

EPDK  : Enerji Piyasası Denetleme Kurumu  

EYY  : Evini Yapana Yardım 

GES  : Güneş Enerji Santrali 

HES  : Hidroelektrik Santrali 

İAADYM : İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 

İRAP  : İl Afet Risk Azaltma Planı 

KAF  : Kuzey Anadolu Fayı 

KD-GB : Kuzey Doğu-Güney Batı 

KG  : Kuzey - Güney 

KGM  : Karayolları Genel Müdürlüğü 

KHGM : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

KSS  : Küçük Sanayi Sitesi 

KUDAKA : Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

MGM  : Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

MTA  : Maden Tetkik Arama  

Mw   : Magnitüd 

MYO   : Meslek Yüksek Okulu 

OSB   : Organize Sanayi Bölgesi 

PGA  : Peak Ground Accelaration (En Yüksek Yer İvmesi) 

PGV  : Peak Ground Velocity (En Yüksek Hız Değeri) 

PNI  : Percent Of Normal Index (Normal İndeksin Yüzdesi) 



RES  : Rüzgâr Enerji Santrali  

STK  : Sivil Toplum Kuruluşları 

SYGM : Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

TAMP  : Türkiye Afet Müdahale Planı 

TÜİK  : Türkiye İstatistik Kurumu 

YAS  : Yeraltı Su Seviyesi 

YEGM : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 



GİRİŞ 

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen afet ve acil durumlarda, çok başarılı müdahale ve 

iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Ancak bu başarılı uygulamalar afet sonrası döneme 

yönelik olduğundan, afetin yol açtığı kayıpların azaltılmasında etkisi bulunmamaktadır.  

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

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

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

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

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

kayıpların en aza indirilebilmesi amacıyla yapılması gereken eylemleri bir süreç dahilinde 

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

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

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

insan kaynaklı tehlikenin toplumdaki kentsel (yapılı) ve doğal çevre üzerinde doğurabileceği 

etkilerin öngörülmesini, bu etkileri azaltma amacıyla eylemler ve sorumluklar belirlenerek bu 

eylemlerin hayata geçirilmesi sürecini kapsar. Afet Risk Azaltma Planı’nın temel hedefi, 

yerleşimlerin doğal, teknolojik ve insanlardan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek 

afetlere maruz kalınmasını ortadan kaldırmak ve/veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun 

vadeli eylemlerin belirlenmesidir. Afetlere maruz yerleşimlerde afet tehlikesi ve zarar 

görebilirlikleri, başka deyişle riskleri belirlemek ve stratejik planlama yöntemleri kullanarak Afet 

Risk Azaltma Planları geliştirmek dirençli toplumlar oluşturulabilmesi için bir gerekliliktir. 

Bu kapsamda hazırlanan Bayburt İl Afet Risk Azaltma Planı, ilin afet riskleri, fiziki ve coğrafi 

yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması 

gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejiler ve eylemleri tanımlayan bir belgedir. 

Bayburt İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), İl AFAD’ın kolaylaştırıcılığında düzenlenen 

çalıştaylar yoluyla ve ilde bulunan kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanmıştır. 

İRAP beş modülden oluşmaktadır. Bu modüllerden ilki, Bayburt ilinin profilini ortaya koymak 

amaçlı bir envanter çalışmasını hazırlamaya dayanırken, 2. ve 3. Modüller mevcut tehlike ve risk 

değerlendirmeleri ile ilin bütünsel olarak kapasitesinin değerlendirmesi sonucunda çalıştaylarla 

ortaya konan risk azaltma önlemlerini (eylemlerini), 4. Modül temel amaç ve hedefler 

doğrultusunda farklı tehlike başlıkları altında önceliklendirmeleri içermektedir. Sonuncu modül 

ise ortaya konan bu eylemlerin sorumlu kurum, destek kurum ve kuruluşlarca izleme ve 

değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi verecektir. 

Bayburt’un öncelikli afet türleri; deprem, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler, 

heyelan, kaya düşmesi, taşkın/sel olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 



Bayburt İRAP Belgesinde Ele Alınan Modüller ve İçerikleri: 

Modül 1. İlin Profili (ilin genel mevcut durumunun ortaya konulması): İlin genel olarak en 

güncel durumunun ilgili konu başlıklarında ele alındığı, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla 

güncellenmesi gereken modüldür. 

Modül 2. Risk Değerlendirmesi ve Olası Risk Azaltma Eylemlerinin Dökümü: İldeki tehlike 

ve risklerin ortaya konulduğu mekânsal olarak ifade edildiği bölümdür. Bu bölüm sonuçlarına 

göre riskleri azaltılmak adına ortaya konacak eylemlerin neler olabileceği hakkında bir takım 

fikirleri de beraberinde düşünmeyi gerektirir.  

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

değerlendirilmesiyle il ile ilgili riskleri azaltmadaki kapasitenin ortaya çıkarılmasını amaçlar. 

Bunu da en kullanışlı yöntem olan GZFT (Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler) yöntemiyle 

yürütür. 

Modül 4. Amaç/Hedef ve Eylemleri (Faaliyetleri) Belirleme, Önceliklendirme ve 

Programlama: Önceki modüllerin çıktılarından faydalanarak afet risklerini azaltma amacıyla 

ilin maruz kaldığı tehlikelerden ve zarar görebilirliklerden hareketle mevcut kapasitesinin de 

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

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

ve göstergeleri, bütçelerinin belirlenmesi gibi başlıklar dikkate alınmaktadır. 

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

sonra eylemleri programlı bir biçimde takip ederek, uygulama aşamalarını planda tarif edildiği 

biçimde değerlendirecek, süreci anlatan bölümdür.



MODÜL 1 

1. İLİN GENEL DURUMU (İL PROFİLİ) 

 Coğrafi Konum ve Genel Bilgiler  

Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde bulunan Bayburt ili; 40 derece 37 dakika 

kuzey enlemi ile 40 derece 45 dakika doğu boylamı, 39 derece 52 dakika kuzey enlemi ile 39 

derece 37 dakika doğu boylamları arasında yer alır. Doğusunda Erzurum, batısında 

Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili, Anadolu’nun 

kuzey doğusunda Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1550 m yükseklikte kurulmuş 3741 km² 

yüzölçümlü bir ildir. Bayburt ve çevresi yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak üç bölümden 

oluşmaktadır. Birincisi sahanın batı yarısını oluşturan Bayburt ovası, ikincisi akarsuların 

oluşturduğu vadiler üçüncüsü ise yörenin etrafını çevreleyen ve doğu yarısında yer tutan dağlık 

alanlardır. 

 

 

       Şekil 1.1. Bayburt İlinin Ülke Sınırları İçerisindeki Konumu 

Bayburt ilinde Merkez ilçe, Aydıntepe ve Demirözü olmak üzere 3 ilçe, 5 belediye (2’si belde 

belediyesi), 28 mahalle ve 170 köy vardır. İl nüfusu 2020 yılı itibariyle 81.910’dur. Yüzölçümü 

3.741 km² olan ilde km² düşen insan sayısı 22 kişidir. İlde yıllık nüfus artış oranı % -3,46’dır. 

Bayburt nüfus bakımından Türkiye’de son sırada yer almaktadır. 



 

       Şekil 1.2 Bayburt İl Haritası 

İlde Doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi arasında, karasal özellikleri ağır basan bir 

geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Kuzeyde uzanan Karadeniz Sıra Dağları, Karadeniz iklim 

etkilerinin bölgeye sarkmasını engellemektedir. Bu nedenle bölgede Doğu Anadolu’nun karasal 

ikliminin etkileri görülmektedir. İklim sınıflandırma yöntemine göre yarı kurak az nemli bir 

iklime sahip, kışları soğuk, yazları ılık, su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede, karasala 

yakın bir iklime sahiptir. Yaz günleri genellikle Mayıs – Eylül ayları arasında kendini 

göstermektedir. İlde yağışlı günler 102, ortalama yağış 433,4 mm’dir. En yüksek sıcaklık 36,2 

°C (20.07.1962) ve en düşük sıcaklık –26,2 °C (29.01.1964), ortalama ısı ise 7,0 °C’dir. 

Bayburt ekonomisi, iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım 

ekonomisinin de temel kaynaklarını hayvan yetiştiriciliği ve bitkisel üretim teşkil etmektedir. 

Ekonomi, yaşam tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir.  

Sanayileşme ise yok denecek kadar azdır. Ticaret ve Sanayinin gelişmediği ilde tarım ve 

hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. 

Bayburt; büyük pazar ve hammadde kaynaklarına uzak olması, etkin bir ulaşım ağının 

içerisinde olmaması, coğrafi bakımdan Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri arasında geçiş 

bölgesi konumunda olması gibi nedenlerle sanayi ve ticaret anlamında sürükleyici bir gelişme 

sağlayamamış ve kalkınma hedeflerini özellikle tarım sektöründe yoğunlaştırmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



  Tablo 1-1. Genel İstatistiki Bilgiler Tablosu 

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

Atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (%) 81 

Bin kişi başına düşen toplam hekim sayısı 1 

Bin kişi başına otomobil sayısı 79 

Çocuk bağımlılık oranı (%) 28,69 

Hastane sayısı 1 

Hastane yatak sayısı 200 

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

oranı (%) 

100 

İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı 

(%) 

100 

İlkokul /Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14 

Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (%) 96 

Kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh) 1.201 

Net göç hızı (binde) 14,83 

Okuma yazma bilen oranı (%) 94,24 

Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,34 

Ortaokul /Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 10 

Ortaöğretim /Derslik başına düşen öğrenci sayısı 20 

Toplam belediye sayısı 5 

Toplam hane halkı sayısı 22.854 

Toplam ithalat (bin $) 4 

Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 44,69 

Trafik kaza sayıları 214 

Yapı kullanma izin belgesine göre bina sayısı 66 

Yapı kullanma izin belgesine göre daire sayısı 451 

Yapı ruhsatına göre daire sayısı 574 

Yaşlı bağımlılık oranı (%) 15,99 

Yıllık nüfus artış hızı (binde) 30,75 



 Doğal Yapı   

İl, Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1550 m yükseklikte kurulmuş olup yüzölçümü 3741 

km²’dir. Bayburt ve çevresi yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak üç bölümde 

incelenebilir. Birinci bölüm; alanın batı yarısını oluşturan Bayburt ovası, ikinci bölüm; 

akarsuların oluşturduğu vadiler, üçüncü bölüm; bölgenin etrafını çevreleyen ve özellikle kuzey 

ve güneydoğu kesiminde yer alan dağlık alanlardır. Toplam alanının % 45’i dağlardan oluşur. 

Dağlarla çevrelenen ve ortasından akan Çoruh ırmağının kolları ile parçalanan Bayburt ovası 

yaklaşık 900 km²’dir. Ovanın güneydoğu bölümünü Keçevi düzü, batı bölümünü Mormuş 

ovası, Kuzey bölümünü Aydıntepe ovası ve kuzeydoğu bölümünü; yüzölçümü bakımından en 

küçüğü olan, Düzekar ovası meydana getirir. Bu ovalar 1500-1700 m arası yüksekliklere 

sahiptir.  

1.2.1. İlin Jeomorfolojik Durumu   

Dağlık alanlar saha yüzölçümünün % 45’ini oluşturmaktadır. Bayburt Ovası’nın etrafında 

sahanın doğu yarısında dağlık alanlar yer almakta ve ovanın kuzeyinde ve güneyinde yüksek 

sıradağlar bulunmaktadır. Güneyde yer alan dağların başlıcaları; batıdan doğuya doğru, Pulur 

(2300 m), Otlukbeli (2520 m), Saruhan (2400 m), Çoşan (2963 m), Kop (2600 m) ve Çavuş 

kıran (2850 m) dağlarıdır. Sahanın kuzey kesimindeki dağlar, batıdan doğuya doğru. Zülfe 

(2750 m), Kemer (2856 m), Soğanlı (2750 m), Haldizen (3000 m), Kırklar (3350 m) dağlarıdır. 

Çoruh nehrinin çizmiş olduğu yayın orta bölümünde oluşan sahanın doğu kesiminde, nispeten 

yüksek tepeler (2250-2500 m) yer almaktadır.  

Yaklaşık olarak 900 km²’yi bulan Bayburt ovası, dört bölümden oluşmaktadır. Güneydoğu 

bölümünü oluşturan Keçevi düzü 1600-1750 metreler arasında yer tutar, batı kesiminde yer alan 

Mormuş düzlüğü 1550-1600 metreler arasındadır. Üçüncü bölümü oluşturan Aydıntepe ovası, 

kuzeyde yer alır. Bu ovanın yükseltisi 1450-1550 metreler arasındadır. Dördüncüsü ise, 

kuzeydoğuda, Değirmencik suyu ile Çoruh nehrinin birleştiği kesimde, Bayburt şehrinin 

kuzeyinde yer alan Düzeker ovasıdır. Yüzölçümü bakımından az olan bu ovanın uzunluğu 35 

km, genişliği 10 km’yi geçmez, yükseltisi ise diğer üç ovadan az olup 1400-1500 metreler 

arasındadır. Bu ova ve düzlüklerin kuzey ve güneyinde yer alan birikinti yelpazeleri üzerinde 

yerleşim merkezleri ve köyler kurulmuştur. 

Ülkemizin önemli akarsularından biri olan Çoruh nehrinin ana kollarından biri olan Masat 

deresinin kaynağı Mescit dağlarıdır. Bu önemli kol, il sınırlarına güneydoğudan, Masat 

vadisinden girer. Masat vadisinden ismini alan bu kol Kop dağlarından gelen Kop deresi ile 

Maden köyü yakınlarında birleşir. Daha sonra vadiye akan derelerle beslenerek coşkulu bir 

şekilde çeşitli kıvrımlar yaparak şehre ulaşır.   

Şehri ikiye bölen nehir; Bayburt kalesi ile Duduzar tepesi arasındaki derin boğazdan geçerek 

Kaleardı mevkiine ulaşır. Kaleardı mevkiinde çeşitli yaylar çizerek kuzeye iner ve Düzekar 

ovasına ulaşır. Burada diğer önemli kolu olan Değirmencik deresi ile birleşir. Bu birleşmeden 

sonra dirsek yaparak doğuya yönelen Çoruh nehri, daha sonra derin Çoruh vadisine girer. 

Coşkulu bir şekilde akışına devam ederek ili terk eder.  

Dağlık bir yapıya sahip olan ilde önemli sayıda yayla bulunmaktadır. Bu yaylaların bazıları; 

Aydıntepe, Akbulut, Cumavank, Otlukbeli, Yazyurdu, Yoncalı, Tohnovi, Çavdar, Somarova, 

Karakaya, Menge, Seydiyakup, Kavlatan, Akkoyun, Solkari, Gümüşdamla, Yaylapınar, 

Üzengili, Kuşmer, Gökçedere, Dumlu, Günbuldu, Şur, Irmak, Eser, Çukur, Ardıçgöze, 



Armutlu, Göloba, Çençül ve Çımağıl yaylalarıdır. Tamamen bakir olan bu yaylalar, kaynak 

suları, doğal bitki örtüsü ve manzaraları ile yayla turizmi için ideal özellikler taşımaktadırlar. 

(Bayburt İli 2007 yılı İl Çevre Durum Raporu) 

 

        Şekil 1.3. Bayburt İli Jeomorfoloji Haritası (İl Çevre Durum Raporu, 2007) 

 

 

   Şekil 1.4. Bayburt İli Yükseklik Haritası 



 

  

1.2.2. İlin Jeolojik Durumu  

Bayburt ili ve yakın çevresi Doğu Pontid Güney zonunda bulunmaktadır. Bölgede Paleozoik, 

Mesozoik ve Senozoik yaşlı kayaçlar yüzeylenmektedir. En yaşlı kayaçlar Permo-Karbonifer 

öncesi yaşlı, düşük metamorfizmalı şistlerdir. Mesozoik yaşlı kayaçlar, Liyasta volkanik ara 

katkılı kırıntılı kayaçlarla başlar. Dogger ve Malm’da kalın tabakalı, tabanda yer yer kumlu yer 

yer dolomitik ve çörtlü kireçtaşları ile gelişen bu seri, Alt Kretase başlangıcında kireçtaşı–

kumtaşı–marn ardışımıyla karakteristiktir. Erken Kretase yaşlı kayaçlar derin denizde gelişmiş 

mikritik kireçtaşları ile belirlenir. Birbirleriyle yanal geçişli olan, konglomera ve kumlu 

kireçtaşlarıyla başlayan ve türbidit karakterli kayaçlarla süren istifin yaşı Eosen olarak tespit 

edilmiştir. Kuvaterner dönemi ise Traverten, taraça ve alüvyonlarla temsil edilmektedir. 

Pulur Metamorfitleri 

Gümüşhane ve Bayburt yörelerinde geniş alanlarda yüzeylenen ve temel kayaçlarını oluşturan 

Pulur Metamorfitleri ilk olarak Ketin (1951) tarafından adlandırılmıştır. Pulur Metamorfitleri 

yeşilsit, mermer, metadiyorit, metagabro içermekte olup yer yer asidik dayk ve siller tarafından 

kesilmiştir. Söz konusu birim Çamdere Kireçtaşları tarafından uyumsuz olarak üstlenmektedir. 

 

 Şekil 1.5. Bayburt İli Eğim Haritası  Şekil 1.6. Bayburt İli Bakı Haritası 



Çamdere Kireçtaşı 

Çamdere Kireçtaşı, gri, koyu gri, sarımsı gri renkli kireçtaşlarından ibaret olup, yer yer dolomit, 

kuvarsit, kumtaşı, çakıltaşı ara seviyeleri içermektedir. İstifin kalınlığı yaklaşık olarak 150 m 

ve yaşı Geç Karbonifer–Erken Permiyen (Gjeliyen-Asseliyen) olarak belirlenmiştir (Keskin vd. 

1990). Birim Hamurkesen Formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir. 

Hamurkesen Formasyonu 

Birim gri, kırmızımsı, kahverengi çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, şeyl, marn, tüf, tüfit 

ardalanmasından oluşup, yer yer kırmızı renkli bol fosilli kireçtaşı band ve mercekleri ile asidik-

bazik kayaç, dayk ve silleri içermektedir. Birim, ilk defa Ağar (1975) tarafından Hamurkesen 

Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Daha sonra Formasyonu Akçakuzu Kireçtaşı ve Danzut 

Volkanit Üyesi olarak inceleyen Keskin vd. (1990), birime Liyas yaşını vermiş, kalınlığını da 

1500-1800 m olarak belirlemişledir İstifi, Hozbirikyayla Formasyonu uyumlu olarak 

üstlemektedir. 

Hozbirikyayla Formasyonu 

Hozbirikyayala Formasyonu (Ağar 1975), gri, sarımsı beyaz, açık gri, boz renkte oolitik 

kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, kireçtaşı ile kumlu- silttaşı ara katkılı, çört bandı ve nodüllerinden 

oluşmaktadır. Birim, Dogger-Malm-Erken Kretase yaşlıdır ve kalınlığı 800–1000 m arasında 

değişmektedir (Keskin vd., 1990). İstif, Çatıksu Formasyonu ve Otlukbeli Melanjı tarafından 

açısal uyumsuzlukla üstlenmektedir. 

Çatıksu Formasyonu 

Kampaniyen-Erken Maastrihtiyen yaşlı, Kahverengi, sarımsı renkte kumtaşı, kırmızı renkli 

pelajik kireçtaşı, çamurtaşı, kiltaşı ardalanmasından oluşan istif Çatıksu Formasyonu olarak 

bilinmektedir  (Keskin vd. 1990).  

Arduç Volkanitleri 

Birim andezit, bazalt, andezitik-bazaltik aglomera, tüf, tüfit ardalanmalarından oluşmaktadır. 

Adı geçen Üst Kretase volkanitler, Rize plütonu tarafından kesilmektedir. Çatıksu formasyonu 

ile geçişli olduğu için, birim Senoniyen yaşlı kabul edilmiştir. (Keskin vd. 1990). 

Otlukbeli Melanjı  

Birim en iyi yüzeylenme verdiği Demirözü’nün güneyinde Otlukbeli yöresine izafeten 

Otlukbeli Melanjı olarak isimlendirilmiştir (Korkmaz ve Baki, 1984).  Birim kumtaşı, marn, 

radyolarit, çört, serpantinit, gabro, bazalt, kireçtaşı bloklarından oluşmaktadır.  Melanjı, Geç 

Kretase yaşlı Kapıkaya Formasyonu uyumsuz olarak üstler. 

Kapıkaya Formasyonu 

Birim sarımsı beyaz, gri renkli kısmen rekristalize, bol mercanlı, Rudist, Ostrea’lı resifal 

kireçtaşlarından oluşur. Kretase yaşlı kabul edilen Otlukbeli olistostromu üzerinde açısal 

uyumsuzlukla yer almaktadır ve yaşı Maastrihtiyen olarak belirlenmiştir (Keskin vd.1990). 

Birimi Tepetarla Formasyonu uyumsuz olarak örtmektedir. 



Tepetarla Formasyonu 

İlk olarak Keskin vd. (1990) tarafından adlandırılan birim gri, boz renkli, ince-orta tabakalı 

pelajik kireçtaşı, kumlu kireçtaşı, marndan oluşmaktadır ve yaşı Erken-Orta Paleosen olarak 

belirlenmiştir (Keskin vd.1990). 

Sığırcı Formasyonu 

Sığırcı Formasyonu (Keskin vd.,(1990), sarımsı, açık kahverenkli, gri, açık gri renkli tabanda 

döküntü akması bir konglomera ve üste doğru kumtaşı, marn ardalanmasından oluşan türbiditik 

istifle son bulmaktadır. Formasyonun yaşı Eosen (Lütesiyen) olarak belirlenmiştir (Keskin 

vd.,1990) 

Sırataşlar Formasyonu 

İlk olarak Ağar (1975) tarafından adlandırılan birim gri, bej, sarı, kirli sarı, açık yeşil, renkli, 

orta-kalın tabakalı, bazı seviyeleri Nummulites’ li kireçtaşı, kumtaşı, yer yer marn ve kumlu 

kireçtaşı seviyelerinden meydana gelmektedir. İstif Keskin vd. (1990) tarafından Erken-Orta 

Eosen olarak yaşlandırılmıştır. 

Yazyurdu Formasyonu 

Kumtaşı, silttaşı, kireçtaşı ve marn ardalanmalı andezit, aglomera, tüf, dasitik tüf ve dasitlerden 

oluşan volkano-tortul karakterli istif Yazyurdu Formasyonu olarak adlandırılmıştır (Keskin 

vd.1990). Keskin vd.(1990) formasyonun altında ve içerisinde ara seviye olarak yer alan 

kireçtaşı seviyelerinden aldıkları örneklerin içerdiği faunaya göre yaşını Erken?- Orta Eosen 

olarak belirlemişlerdir. 

Rize Plütonu 

Bayburt yöresi kuzey kesiminde KD-GB istikametinde uzanan magmatitler Çoğulu (1970) 

tarafından adlandırılmıştır. Plüton sokulumları ile Arduç formasyonu (Üst Kretase) ve 

Yazyurdu Formasyonunu keserek dokanak metamorfizmasına uğratmıştır (Keskin vd.1990). 

Adı geçen birim, Göller Formasyonu tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir. 

Göller Formasyonu 

Bölgede, konglomera, kumtaşı, marn ardalanması şeklinde görülen Göller Formasyonuna, 

Miyosen yaşı verilmiştir (Keskin, 1990). Karaçayır Formasyonu tarafından uyumsuzlukla 

örtülmektedir.  

Karaçayır Formasyonu 

Bölgede çeşitli boyutlarda ve türde blok ve çakıllardan ve yer yer kum boyutundaki 

malzemeden oluşan istif ilk olarak Ağar (1975) tarafından adlandırılmıştır. Formasyon içinde 

herhangi bir fosile rastlanmamış ancak konum itibariyle Miyosen yaşlı olduğu düşünülmüştür 

(Keskin vd. 1990). Bu formasyon Kuvaterner oluşukları (taraçalar, alüvyonlar ve yamaç 

molozları) tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir. 



 

    Şekil 1.7. Bayburt ve Dolayının Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti (Keskin vd.1990’dan Sadeleştirerek) 

 

 



 

 Şekil 1.8. Bayburt İlinin Jeoloji Haritası 

 

Bayburt bölgesinde yapısal jeoloji durumu geniş kıvrımlanma ve bindirme biçiminde 

deformasyon yapıları görülmektedir. En altta dar ve kapalı antiklinal-senklinal yapılarda oluşan 

paleozoik temel vardır. Bu yapı üzerindeki genç formasyonların hepsi birbirleri ile tektonik 

dokanaklar ve uyumsuzluk yüzeyleri yaparak yerleşmişlerdir. Genelde KG doğrultulu basınç 

tektoniği eseridir. Bayburt ili ve yakın bölgede sismik etkinliği yüksek aktif faylar yoğun 

değildir. Bölgeyi etkileyecek büyük aktif fay yoktur. Çoruh nehri genellikle fay hatlarını 

kullanarak akım yönünü seçmiştir. Bayburt’tan uzak Çoruh nehrinin doğuya döndüğü noktadan 

itibaren Kuzeydoğu Anadolu fayı sol yanal atımlı fay olarak kayıtlarda bulunmaktadır. KKD-

GGB doğrultulu olan bu fay Bayburt yerleşim alanı içinden geçer ve az tehlikeli sismik 

etkinliğe sahiptir. Bunun dışındaki diğer faylar daha çok düşey bileşenleri olan hareketlere 

sahne olmuştur.  

Türkiye deprem tehlike haritası ve buna ilişkin ilimizde beklenen ivme değerleri “Deprem 

Durumu” başlığı altında incelenecektir. 



 

                        

Şekil 1.9. Bayburt Diri Fay Haritası (MTA) 

 

1.2.3. İlin Hidrolojik ve Hidrojeolojik Durumu 

İlin su kaynaklarını yer altı, yer üstü, baraj ve suni göletler oluşturmaktadır.  

 

   Tablo 1-2. İlimizin Akarsuları  (İl Çevre Durum Raporu- 2017) 

AKARSU İSMİ 

Toplam 

Uzunluğu 

(km) 

İl Sınırları 

İçindeki 

Uzunluğu (km) 

Debisi 
Toplam 

Uzunluğu (km) 

Çoruh Nehri (Masat Çayı)  376 105 156,94 Enerji-Sulama  

Çoruh Çayı  51,7 51,7 6,03 Sulama  

Kanlı Çoruh Deresi  22,9 22,9 2,58 Sulama  

Lori Deresi  47,1 47,1 1,42 Sulama  

Tahsini Deresi  26,8 26,8 0,65 Sulama  

Pulur Deresi  42,7 42,7 0,7 Sulama  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Tablo 1-3. İçme ve Kullanma Suyu 

Tahsis Sahibi İlçesi Su Kaynağı Adı 

Su 

Kaynağı 

Türü 

Su 

Kaynağı 

Kotu 

Tahsis 

Edilen Su 

Miktarı 

(l/s) 

ARPALI BELEDİYESİ  Aydıntepe  TOMBUL  Kaynak  1575 16 

BAYBURT BELEDİYESİ  Merkez  
Yanık, Balca ve 

Erenli  
Kaynak  1820 57 

AYDINTEPE BELEDİYESİ Aydıntepe  Karadere  Kaynak  2443 2 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Kaynargöze  Kaynak  2529 2 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Kanlımaşat  Kaynak  2525 1 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Kemersuları  Kaynak  2531 2 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Seküler  Kaynak  2427 1 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Kervanyolu  Kaynak  2525 1 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Deliktaş  Kaynak  1792 2 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Rumköy  Kaynak  1772 2 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Cavrank  Kaynak  2071 1 

BAYBURT BELEDİYESİ  Merkez  Veysel  Kaynak  1630 91.5 

BAYBURT BELEDİYESİ  Merkez  Dilenci  Kaynak  1615 91.5 

AKŞAR BELEDİYESİ  Merkez  Çamuztaşı,Oluklu  Kaynak  1730 6.5 

KONURSU BELEDİYESİ  Aydıntepe  

Cehennem Deresi 

ve Ardıçgöze 

Kaynağı  

Yüzey 

Suyu  
1780 8.5 

AYDINTEPE BELEDİYESİ  Aydıntepe  Celepler Deresi  
Yüzey 

Suyu  
2115 20 

 

İlimizde 2015 yılı itibariyle 250.000 ton içme ve kullanma suyu kullanılmıştır. Bu suların 

3.626.640 tonluk kısmı Maden (Dilenci) 200-245 lt/sn, Masat Kuyuları 40-60 lt/sn, Veysel 

Kaynağı 14-19 lt/sn olmak üzere 3 adet doğal kaynaktan karşılanmaktadır. Aydıntepe 

Belediyesi % 20 kuyu suyu, % 80 kaynak suyundan, Arpalı, Gökçedere ve Demirözü 

Belediyeleri suyun tamamını kaynak sularından temin etmektedirler. İçme Suyu Arıtma Tesisi 

ise proje aşamasındadır.  

İlde sanayide kullanılan su miktarı, toplam kullanılan su miktarı içinde oldukça azdır. 

 



Tablo 1-4. Yeraltı Su Kaynaklarından Kullanılan Su Miktarı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi Mevcudiyeti 

Kaynağın Adı  Su Miktarı Yıllık  

Çağıllı  88,300 m3  

Karaçayır  31,536 m3  

 

 

İlde sulama amaçlı; Masat Sulama Projesi (12.690 ha. Sulama alanı, 22,72 hm³/yıl kapasiteli), 

Çayıryolu Kooperatifi (YAS) (625 ha. Sulama alanı, 5,60 hm³/yıl kapasiteli Yeraltısuyu), 

Topraksu Kooperatifleri Sulaması (YAS) (216 ha. Sulama alanı), KHGM Sulamaları (Gölet, 

Yerüstü) (8.180 ha. Sulama alanı) ve 4.186 ha sulama alanına sahip Halk Sulamaları mevcuttur. 

(Bayburt 2019 Çevre Durum Raporu) İlde sulama amaçlı barajlar da bulunmaktadır. (Tablo 

1.5.) 

 

       Tablo 1-5. İl Genelindeki Barajlar (DSİ 22. Bölge Müd.) 

Sıra No Baraj Adı İşletmeye Alındığı Yıl 

1 Demirözü Barajı 2013 

2 Taht Barajı 2013 

3 Kitre Barajı 2015 

4 Konursu Barajı 2015 

5 Çayırözü Barajı 2015 

1.2.4. İklim Durumu ve Doğal Enerji Kaynakları  

1.2.4.1. Meteorolojik Durum 

Bayburt İli, Doğu Karadeniz iklim kuşağı ile kurak Doğu Anadolu iklim kuşağı arasında, 

karasal özellikleri ağır basan bir geçiş iklimine sahiptir. Kuzeyde uzanan Karadeniz Sıra 

Dağları, Karadeniz iklim etkilerinin bölgeye sarkmasını engellemektedir. En fazla yağış bahar 

aylarında, en az yağış ise yaz mevsiminde gerçekleşmektedir. Bölgede kar yağışı çok sık 

görülür. İlde Karadeniz ikliminden ziyade Doğu Anadolu ikliminin etkisi daha fazladır. Bu 

nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Ancak, gerek ortalama 

yüksekliğin düşüklüğü, gerekse vadiler sisteminin oluşturduğu “Mikroklima” sayesinde Doğu 

Anadolu’ya göre iklim daha yumuşaktır. 

 

 

 

 



Tablo 1-6. Bayburt İli Uzun Yıllar (1959-2019) İçerisinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (MGM-2021) 

BAYBURT 

AYLAR 

Ocak Şubat Mart Nisan 
Mayı

s 
Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Kası

m 

Aralı

k 

YILLI

K 

ÖLÇÜM PERİYODU (1959-2019) 

Ortalama Sıcaklık (°C) -6.3 -5.0 0.3 6.9 11.5 15.2 18.7 18.7 14.7 9.2 2.6 -3.1 7.0 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
-0.9 0.5 5.8 13 18.2 22.7 27.1 27.6 23.4 16.7 8.7 1.7 13.7 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
-10.5 -9.3 -4.1 1.6 5.6 8.3 11.1 11.0 7.3 3.5 -1.8 -7.0 1.3 

Ortalama Güneşlenme 

Süresi (saat) 
3.2 4.3 5.1 6.3 7.9 10.2 11.2 10.7 9.0 6.8 4.8 3.1 82.6 

Ortalama Yağışlı Gün 

Sayısı 
11.2 10.9 12.7 13.9 16.0 10.6 5.1 4.4 5.0 8.8 8.9 10.9 118.4 

Aylık Toplam Yağış 

Miktarı 

Ortalaması (mm) 

27.1 27.6 40.3 62.1 72.5 51.6 20.6 15.6 22.1 43.5 33.2 29.5 445.7 

ÖLÇÜM PERİYODU (1959-2019) 

En Yüksek Sıcaklık 

(°C) 
10.3 13.9 21.2 25.3 29.6 32.9 37.0 38.4 33.7 28.8 20.0 18.2 38.4 

En Düşük Sıcaklık 

(°C) 
-31.3 -27.6 -28.3 -12.7 -4.4 -1.6 0.2 2.4 -2.1 -10.6 -23.6 -29.0 -31.3 

Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı Günlük En Hızlı Rüzgar En Yüksek Kar 

04.06.1960   61.5 mm 12.06.2008   161.3 km/sa 04.03.1976  110.0 cm 

 

 

 

                   Şekil 1.10. Türkiye Ortalama Yıllık Yağış Dağılımı 



1.2.4.2. Doğal Enerji Kaynakları 

Hidroelektrik Enerji Üretim ve Potansiyeli 

Tablo 1-7. Bayburt İlindeki İşletmedeki Hidroelektrik Santral Projeleri (DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 

2019) 

İL 

SIRA 

NO 

HİDROELEKTRİK 

SANTRALİN ADI 

TESİSİN BULUNDUĞU KURULU 

GÜÇ MW 

TOPLAM 

ENERJİ 

GWh İLÇE AKARSU 

1 BAYBURT HES  MERKEZ  ÇORUH NEHRİ  14,63 60,00 

2 BAYBURT HES  AYDINTEPE  ÇORUH NEHRİ  0,40 1,25 

3 YILDIRIM HES  MERKEZ  ÇORUH NEHRİ  10,68 33,30 

 
 
Tablo 1-8. Bayburt İlindeki Planlama ve Proje Aşamasındaki Hidroelektrik Santral Projeleri  (DSİ 22. 

Bölge Müdürlüğü, 2019) 

İL 

SIRA 

NO 

HİDROELEKTRİK 

SANTRALİN ADI 

TESİSİN BULUNDUĞU KURULU 

GÜÇ MW 

TOPLAM 

ENERJİ 

GWh İLÇE AKARSU 

1 AYDINTEPE HES MERKEZ  ÇORUH NEHRİ  8,60 23,02 

2 HALUK REG. VE HES  AYDINTEPE  ORSOR DERESİ  14,14 47,51 

BAYBURT İLİ GENEL TOPLAM 48,45 165,08 

 
 

Rüzgâr Enerji Üretim ve Potansiyeli 

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

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

konumu ve arazinin engebelilik durumudur. Ülkemizdeki rüzgâr ölçümlerini Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü (MGM) yapmakta, Enerji Bakanlığı ile birlikte rüzgâr kaynak alanları tespit 

edilmektedir.  

İlde özel sektör tarafından Aydıntepe ilçesinde yer alan 2.330 rakımlı Kılıçkaya Yaylası’ndaki 

rüzgarın ekonomiye kazandırılması için 10 türbinli toplam 40 MWm/40 MWe kurulu güçte, 

Rüzgar Elektrik Santrali (RES) kurulumu yapılmaktadır. 



 

 

  Şekil 1.11. Türkiye Rüzgâr enerjisi potansiyeli atlası (Yıllık-50 m. yükseklik) 

  

Güneş Enerjisi Üretim ve Potansiyeli 

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

radyasyonu verisidir. Literatürde bulunan çalışmalardan anlaşıldığı kadarıyla güneşlenme 

süreleri en düşük değer olan 1400-1450 KWh/m²-yıl ile en yüksek değer olan 1800-2000 

KWh/m²-yıl arasındadır. Bayburt 1550-1650 KWh/m²-yıl ile (4.4 kWh/m²-gün) Türkiye 

ortalamasının üzerindedir (YEGM). Merkez ilçede, Bayburt Belediyesi tarafından kurulan 4,5 

MW gücünde güneş enerji santrali (GES) ve yapım aşamasında olan 5,99 MW’lık Danişment 

Köyü GES santralleri vardır. 

 

 

Şekil 1.12. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası 

                     



1.2.5. İlin Doğal Çevresi (Ekoloji) 

Bayburt, Çin–Trabzon Tarihi İpekyolu güzergâhı üzerinde tarih ile doğal güzelliklerin 

buluştuğu bir yerdir. Tarih öncesi dönemlerde dâhil olmak üzere Bayburt birçok uygarlığa ev 

sahipliği yaparak bu uygarlıkların izlerini günümüze taşımıştır. İlde bulunan yaylalar eko, kış, 

kayak turizm potansiyeli açısından oldukça yüksek bir potansiyel arz eder. Bayburt’taki flora 

zenginliği, 250’nin üzerindeki endemik bitki çeşidi botanik turizmi için oldukça elverişlidir. 

Orman alanları, Bayburt ili bitki örtüsü açısından çeşitlilik göstermesine rağmen zengin 

değildir. Yaz mevsiminin az yağışlı, kış mevsiminin de soğuk geçmesi bitki örtüsü bakımından 

bu tür sonuçlar doğurmuştur. İl arazisinin % 4'ü (142 km²) ormanlık alandır.  

İlimizin doğal ve kültürel çeşitliliği dikkate alınarak bazı koruma kararları alınmıştır. 2873 

sayılı Kanun kapsamında ilan edilmiş olan il sınırları içerisindeki milli park ve tabiat parkları 

alanları aşağıda liste halinde verilmiştir. 

     Tablo 1-9. İldeki Milli Park, Tabiat Parkı ve Yaban Hayatı Koruma Alanları 

S.No Milli Park Adı 
Milli Park İlan 

Yılı 
Alanı (ha) 

1 Kop Dağı Müdafaası Milli Parkı 2016  6335 ha 

2 Yakup Abdal Tabiat Parkı 2014  208 ha 

 

 Sosyo-Demografik Yapı  

1.3.1. İl Nüfusu ve Yaş Dağılımı 

2020 yılı TÜİK verilerine göre 81.910 kişilik nüfusa sahip olan Bayburt Türkiye genelinde son 

sırada yer almaktadır. Nüfus yoğunluğuna göre kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılında 

22 kişi olarak gerçekleşmiştir. On yıllık süreçte toplam nüfus 74.412 kişiden 81.910 kişiye 

yükselerek 10 yıllık zaman diliminde yaklaşık % 10’luk bir artış göstermektedir. Bayburt iline 

ait 2010-2020 yılları arasındaki nüfus artışı tabloda ve grafik olarak aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1-10. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS-TÜİK) sonuçları (2010-2020) 

Yıllara Göre Bayburt İline Ait Nüfus Verileri 

İLÇE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MERKEZ 59.002 61.610 61.354 60.980 63.848 61.551 70.900 66.228 66.633 68.771 66.628 

AYDINTEPE 6.722 6.584 6.162 6.484 7.026 8.334 8.509 7.835 6.984 6.825 6.434 

DEMİRÖZÜ 8.688 8.530 8.281 8.156 9.733 8.665 10.745 6.354 8.657 9.247 8.848 



 

Şekil 1.13. Bayburt İl Nüfusunun 2010-2020 Yılları Arası Artış Grafiği 

İl nüfusunun 2010-2020 yılları arasında yaş dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yaş 

dağılımına göre bakıldığında ilde hem kadın hem erkek nüfusun en yoğun olduğu yaş aralığının 

15-64 yaş arası grupta olduğu gözlenmektedir.  

Tablo 1-11. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS-TÜİK) Sonuçları (2010-2020) 
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2010-2020 Yılları Arasında Bayburt İl Nüfusu Artış Grafiği

Bayburt İl Nüfusu

Yıllara Göre İçinde Yaş ve Cinsiyete Göre Bayburt İline Ait Nüfus Verileri 

BAYBURT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-14 

YAŞ 

KADIN 9.357 9.067 8.798 8.645 8.929 8.665 9.310 8.191 8.449 8.292 8.160 

ERKEK 9.816 9.576 9.243 9.126 9.342 9.117 9.723 8.425 8.605 8.534 8.373 

15-64 

YAŞ 

KADIN 23.070 23.232 23.402 24.035 25.547 25.256 29.687 26.552 27.360 28.394 26.426 

ERKEK 24.790 27.428 26.865 26.163 27.879 27.058 32.343 28.836 28.577 30.244 29.275 

65+ 

YAŞ 

KADIN 4.106 4.133 4.159 4.262 4.853 4.694 4.975 4.694 5.088 5.151 5.322 

ERKEK 3.273 3.288 3.330 3.389 4.057 3.760 4.116 3.719 4195 4.228 4.354 

TOPLAM NÜFUS 74.412 76.724 75.797 75.620 80.607 78.550 90.154 80.417 82.274 84.843 81.910 



Aşağıdaki grafikte Türkiye geneli nüfusun 2007-2020 yılları arasında yaşlara göre nüfus 

piramidi ve Bayburt ilinin 2020 yılı yaşlara göre nüfus piramidi yer almaktadır.(TÜİK 2020) 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.2. Nüfus Dağılımı ve Yoğunluğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 1.15. Bayburt İli Yaşlara Göre Nüfus Piramidi 2020 

 

Şekil 1.14. Türkiye Geneli Nüfus Piramidi 2007-2020 



İlin toplam nüfusunun yaklaşık olarak % 81’i Bayburt Merkez İlçe nüfusuna kayıtlıdır,  

%19’luk kısım ise diğer iki ilçeye dağılmıştır. Nüfusun yaklaşık % 38’i belde ve köylerde 

yaşamaktadır. Aşağıdaki tabloda ilçeler bazında belde ve köyde yaşayan nüfus gösterilmiştir.  

  Tablo 1-12. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS-TÜİK) Sonuçları (2020) 

İL / İLÇE ADI 
İL VE İLÇE 

MERKEZLERİ 

BELDE VE 

KÖYLER 
TOPLAM 

NÜFUS ARTIŞ HIZI 

% 

BAYBURT 50.423 31.487 81.910 -35,2 

MERKEZ 43.590 23.038 66.628 -31,7 

AYDINTEPE 3.240 3.194 6.434 -59 

DEMİRÖZÜ 3.593 5.255 8.848 -44,1 

 

TÜİK verilerine göre ilin nüfus yoğunluğu yıllar içinde çok değişmemekle birlikte 2010 yılında 

kilometrekareye 20 kişi olarak gerçekleşirken 2020 yılında ise 22 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Aşağıdaki tabloda yıllara göre kilometrekareye düşen kişi sayısı ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 1-13. Yıllara Göre Nüfus Yoğunluğu (2010-2020 TÜİK) 

 

İl nüfusunun artış hızına bakıldığında yıllar içinde dengesiz olduğu görülmekte ve 2015-2016 

yılları arasında % 137,8 artış ile en yüksek düzeyine ulaştığı görülmekte ve ardından 2016-2017 

yılında ise % -114,3 düşüşle en düşük seviyelere indiği gözlenmiştir.  

Aşağıdaki tabloda Bayburt iline ait 2010-2020 yılları arası nüfus artış hızı ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 

 

 

 

BAYBURT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

İL NÜFUS 

YOĞUNLUĞU 

(kişi/km²) 
20 21 20 20 22 21 24 21 22 23 22 

TOPLAM NÜFUS 74.412 76.724 75.797 75.620 80.607 78.550 90.154 80.417 82.274 84.843 81.910 



 Tablo 1-14. Yıllara Göre Nüfus Artış Hızı (2008-2020 TÜİK) 

Yıllık nüfus artış hızı (%) 

İL 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

BAYBURT 30,6 -12,2 -2,3 63,9 -25,9 137,8 -114,3 22,8 30,7 -35,2 

1.3.2. Göç Hareketleri ve İncinebilir Nüfus 

Bayburt’ta kırsal alanlardan kent merkezine ve il dışına göç yaşanmaktadır. Dışa göç ilde 

bölgenin diğer illerine göre kısmen yavaş seyretmektedir. İlde 2010 ve 2014 yıllarında nüfus 

artışı yaşanırken, eksi yönde olan göç hızı pozitif yönde artış göstermiştir. Bayburt’ta özellikle 

2014 yılında net göç hızı %1’lerden % 42’lere (Tablo 1-15) sıçrama yapmıştır.  

Bayburt ilinin en çok göç aldığı iller İstanbul, Trabzon, Erzurum, Ankara ve Samsun iken en 

çok göç verdiği iller ise İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum ve Kocaeli’dir. Bayburt’un en çok 

göç verdiği il ise İstanbul’dur.(TÜİK-2019) 

İlde bulunan Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 60 kişilik 

kapasiteye sahip olup 2021 yılı itibariyle 38 yaşlı bulunmaktadır.  

 

     Tablo 1-15. İlin Aldığı, Verdiği Göç, Net Göç ve Net Göç Hızı (2009-2019 TÜİK) 

 

 

YILLAR Toplam Nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı 

2019 84.843 9.131 7.882 1.249 14,8 

2018 82.274 9.450 7.772 1.678 20,6 

2017 80.417 5.648 15.820 - 10.172 -119,0 

2016 90.154 16.981 6.653 10.328 121,5 

2015 78.550 7.150 9.281 - 2.131 -26,8 

2014 80.607 8.912 5.583 3.329 42,2 

2013 75.620 4.787 4.677 110 1,5 

2012 75.797 3.664 4.085 -  421 -5,5 

2011 76.724 3.997 4.570 -  573 -7,4 

2010 74.412 3.984 4.780 -  796 -10,6 

2009 74.710 3.101 4.420 - 1.319 -17,5 



 

   Şekil 1.16. Bayburt İli 2009-2019 Yılları Arası Göç Grafiği 

 

 İlin Ekonomik Yapısı 

1.4.1. Genel Ekonomik Yapı  

Bayburt ekonomisi iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 

Bayburt ili Doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi arasında karasal özelliği yönünden 

polikültür tarıma uygun bir il değildir. Bu özelliği nedeniyle daha çok hayvancılığa dayalı tarım 

yapılmaktadır. Tarım ekonomisinde, temel kaynakları hayvan yetiştiriciliği ve bitkisel üretim 

oluşturmaktadır. İldeki topraksız aile Türkiye ortalamasının altında olup bu oran % 26’dır. 

Ancak tarımda işletmelerin küçüklüğü ve verim düşüklüğü gelir yetersizliğine yol açmaktadır. 

Ekonomik yaşam tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. Sanayileşme ise yok 

denecek kadar azdır. Ticaret ve sanayinin gelişmediği Bayburt’ta tarım ve hayvancılık 

başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. 

Bayburt; büyük pazar ve hammadde kaynaklarına uzak olması, etkin bir ulaşım ağının 

içerisinde olmaması, coğrafi bakımdan Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri arasında geçiş 

bölgesi konumunda olması gibi nedenlerle sanayi ve ticaret anlamında sürükleyici bir gelişme 

sağlayamamış ve kalkınma hedeflerini özellikle tarım sektöründe yoğunlaştırmıştır. Ekonomisi 

tarım ve hayvancılığa dayanan Bayburt nüfusun % 38’si belde ve köylerde, % 62'si il ve ilçe 

merkezinde yaşamaktadır. Çalışan nüfusun %74,5'i tarım sektöründe, %23,5'i hizmetler 

sektöründe ve sadece % 2'si sanayi sektöründe yer almaktadır.  2017 yılı itibariyle toplam tarım 

arazisi 131.620 (ha) ve kişi başına tarım alanı 1.45 (ha/kişi)’tir.  Son yıllarda yapılan sulama 

yatırımları bölgenin tarımsal yapısını olumlu etkilemiş, Bakanlık ve diğer kaynaklarla iktisadi 

işletmeler kurulmaya başlanmıştır.  
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İl sanayisi tarım ve hayvancılığa bağlı olarak gelişmiştir. Peynir-tereyağı fabrikası, tuğla, 

kiremit, un fabrikaları, et kombinası belli başlı sanayi kuruluşlarıdır. El dokuma tezgâhları, 

gelişen teknoloji karşısında kaybolmaktadır. 

1.4.2. Ekonomik Faaliyet Sektörleri 

Tarım, Hayvan ve Ormancılık 

Tarım faaliyetlerinde Hart ve Sünür ovaları önemli yer tutar. Ovalar sulamaya tam olarak 

açılmadığı için yeteri kadar faydalanılamamaktadır. En çok buğday ve arpa üretilir. Mercimek, 

fiğ, şekerpancarı, patates yetiştirilen diğer ürünlerdir. İl, doğu illerinde olduğu gibi, hayvan 

yetiştiriciliğine çok elverişlidir. Daha çok mera hayvancılığı yapılan ilde, sığır ve koyun 

beslenmektedir. Arıcılıkta da son yıllarda önemli gelişmeler olmuştur. 

Ormanlar ise küçük alan kaplamaktadır. İlin toplam yüzölçümü 364.680 hektar olup tarım 

arazisi olarak nitelendirilen alan 108.744 hektardır. Çayır –Mera olarak kullanılan alan 209.814 

hektar, Orman-Fundalık ve Çalılık 29.793 hektar ve işlenmeyen alanlar ise 16.329 hektardır. 

(Tablo 1-16) 

Tablo 1-16. Bayburt İli Arazi Dağılımı 

CİNSİ VE KULLANIM ŞEKLİ 
KULLANIM 

 ALANI (HA) 

KULLANILAN ALANIN 

TOPLAM ALANA 

 ORANI (%) 

Tarım Arazisi 108.744 29.8 

Çayır-Mera 209.814 57.5 

Orman-Funda ve Çalılık 29.793 8.2 

İşlenmeyen - Diğer 16.329 4.5 

TOPLAM 364.680 100 

   

                  
 

 Tablo 1-17. Bayburt İline Ait Tarım Alanları Dağılımı 

Tarım Alanları 
2019 Yılı Ekili-Dikili Alan 

Dağılımı (dekar) 

Kullanılan alanın/ Toplam 

alana oranı(%) 

Tarla Ürünleri 853.710 87.8 

Nadas Alanı 114.644 11.8 

Sebze Alanı 2.735 0.28 

Meyve Alanı 1.565 0.16 

Toplam 972.654 100 

             

 



Bayburt’ta en büyük paya sahip tarım ürünleri hububatla ve baklagillerdir. İldeki 209.814 

hektar mera varlığı, yapı olarak küçükbaş hayvancılığa çok elverişlidir. Geniş mera varlığının 

yanında önemli miktarda yem bitkisi ekilişi, işlemeli sulu tarıma uygun arazi varlığı, 

hayvancılığın girdi maliyetlerini düşürmekte ve büyükbaş hayvancılık için olumlu koşullar 

oluşturmaktadır. İldeki ticari hayat büyük ölçüde tarımsal ve hayvansal üretimden sağlanan 

gelire endekslidir. 

Bayburt ilinde kültür balıkçılığı üretimi çok yüksek düzeylerde olmasa bile son yıllarda önemli 

artışlar meydana gelmiştir. İl ve ilçelerindeki su ürünleri üretim tesislerinde sadece gökkuşağı 

alabalığı üretimi yapılmaktadır. Bayburt ili merkeze bağlı ve Demirözü ilçesinde alabalık 

üretimi yapan 12 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin toplam proje üretim kapasiteleri 953 

ton/yıl porsiyon balık ve 10.430.000 adet/yıl yavru balıktır. (Aydın, 2018) (Bayburt 

Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2018.) 

Orman alanları, ilde bitki örtüsü açısından çeşitlilik göstermesine rağmen zengin değildir. Yaz 

mevsiminin az yağışlı, kış mevsiminin de soğuk geçmesi bitki örtüsü bakımından bu tür 

sonuçlar doğurmuştur. İl arazisinin % 4'ü (142 km²) ormanlık alandır. Çoruh vadisi 

bölümlerinde meşenin hakim olduğu dağınık ağaç toplulukları bulunmaktadır. Bazı yerlerde 

sarıçam, ardıç, ahlat ve yaban kavakları (titrek kavak) bulunmaktadır. Yörede bilinçsiz kesim, 

savaş ve yangınlar sonucunda orman alanları çok azalmıştır. Topoğrafik yapısı gereği il 

ormanlarının bulunduğu alanlar çok engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Alanın % 50'sinden 

fazla kısmı sarp-engebeli arazi özelliği göstermektedir.   

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Bayburt’taki orman 

istatistikleri: 

Genel Alan: 363 bin 805 Hektar 

Toplam Ormanlık Alan: 29 bin 793 Hektar 

Verimli Orman: 17 bin 722 Hektar 

Bozuk Orman: 12 bin 71 Hektar 

Ormansız Alan: 334 bin 16 Hektar 

Bayburt 29 bin 793 hektar ormanlık alanıyla Türkiye genelinde sondan altıncı sırada yer 

almaktadır.  

Sanayi 

Bayburt ilinde sanayileşme oldukça azdır. Ticaret ve sanayinin gelişmediği ilde tarım ve 

hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. İlde; birer adet 

Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. 2006 yılında faaliyete geçen 

Organize Sanayi Bölgesi 218 hektar alana sahip olup 127 parsel bulunmaktadır. Bu parsellerden 

22 adeti tahsis edilmiş olup 105 adet parsel boş bulunmaktadır. 15 adet parsel (8 adet firma) 

üretimde, 3 adet parsel (3 adet firma) inşaat aşamasında, 2 adet parsel (2 adet firma) üretime 

ara vermiştir. Bu işletmelerde; taş ve mermer, çay ve un paketleme, civciv yem ürünleri poşet 

ve ambalaj malzemeleri üretimi, süt işleme tesisleri bulunmaktadır. 

 

 

 



Madencilik 

İldeki metalik madenler bakır ve krom yatak ve zuhurlarıdır. Merkez-Helvaköy ve Anzarya 

bakır sahasında 200.000 ton potansiyel kaynak belirlenmiştir. Kopdağı bölgesinde % 15-45 

Cr₂O₃ tenörlü çok sayıda krom yatak ve zuhurları tespit edilmiştir. Bayburt ili ve civarında 

bulunan ve “Bayburt Taşı” olarak bilinen Bayburt tüf ve tüfitleri il ekonomisinde, özellikle yapı 

taşı olarak kullanılması ile ticari bir öneme sahiptir. Ayrıca il ve çevresinde Bayburt taşı dışında 

traverten yatakları da bulunmaktadır. İldeki açık, koyu bej renkli ve resifal özellikli jura 

kireçtaşları ile oniks ve granitler de bölgenin önemli doğaltaş potansiyelleri arasında yer 

almaktadır. Ayrıca, ilde bulunan bir diğer endüstriyel hammadde kaynağı ise Demirözü 

ilçesindeki Edire ve Gümüşgöze kil sahalarıdır. % 22 ile 31 arasında değişen Al₂O₃ içeriklerine 

sahip sahaların toplam görünür ve muhtemel kil rezervi 386.100 ton olarak belirlenmiştir. 

(Maden Potansiyel 2010.) 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 

- Bayburt Organize Sanayi Bölgesi 

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 218 hektar alana sahiptir. Toplam 127 adet parselin 

21 adedi (12 adet firmaya) tahsis edilmiş 106 adet parsel ise boş durumdadır.  OSB’de 12 adet 

tesisin 5’i faaliyette, 3’ü inşaat aşamasında, 2’si ruhsat aşamasında, 2’si ise üretimine ara 

vermiştir. Faaliyette bulunan tesislerin üretim konuları; gıda, mermer-taş, plastik ve metal 

ürünleridir. OSB’nin tamamlanma oranı % 20 seviyesindedir. ( KUDAKA, Bayburt İli Uygun 

Yatırım Alanları Araştırması, 2017.) 

- Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 

İl’de  “21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi” adında bir adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Sitede 

168 adet işyerinin 150 adeti faaliyette, 18 adedi boş durumdadır. Faaliyette bulunan 

işyerlerinden 45’i oto tamircisi, 33’ü marangoz, 30’u soğuk demirci, 20’si mobilyacı, 17’si 

tornacı, 5’i ise diğer faaliyet konularıdır. Bunun yanında 128 adet işyerinden oluşan Kayışkıran 

KSS’de tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. ( KUDAKA, Bayburt İli Uygun Yatırım Alanları 

Araştırması, 2017.) 

 İlin Ulaşım ve Altyapı Durumu  

1.5.1. Karayolu Ağı 

Bayburt ilinde 217 km devlet yolu, 152 km il yolu olmak üzere toplam 369 km yol ağı 

bulunmaktadır. Bu yol ağının üst yapısının 64 km’si bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 272 km’si 

sathi kaplamalı, 33 km’si ise diğer yollardır. İldeki 369 km uzunluğundaki yol ağının 105 km’si 

(% 29) bölünmüş yoldur. Bayburt’un ilçelerine olan uzaklığı; Aydıntepe ilçesine 28 km, 

Demirözü ilçesine 32 km mesafedir. Komşu illere uzaklık mesafeleri ise Erzincan’a 154 km, 

Erzurum’a 125 km, Gümüşhane’ye 78 km, Rize’ye 253 km, Trabzon’a 179 km mesafedir.  



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 1.17. Bölge Müdürlüğü Karayolları Haritası  

 

 

        Şekil 1.18 Karayolları 10. Bölge 106. Şube Şefliği Karayolları Haritası   



Bayburt’un komşu illere bağlantısını sağlayan, yapılan ve yapımı devam eden birden çok proje 

bulunmaktadır. Bunlardan tamamlanan projeler; 

Araklı - Dağbaşı - Uğrak Yolu -Salmankaş Tüneli 

Proje uzunluğu 8,3 km’dir. Güzergâh, Salmankaş tünelinin (4150 m ) mevcut Bayburt yoluna 

bağlantısını sağlamaktadır. Proje kapsamında Sorkunlu-2 (7 açıklıklı ve 59 metre ayak 

yüksekliği) ve Sorkunlu-1 (2 açıklıklı ve 18 metre ayak yüksekliği) viyadükleri bulunmaktadır. 

Sorkunlu-1 ve Sorkunlu-2 viyadükleri tamamlanarak 20 Aralık 2019 tarihinde yolun tamamı 

trafiğe açılmıştır.   

Yapımı devam eden projeler; 

Bayburt – Erzurum Kop Dağı Tünel Geçişi  

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Erzurum-Bayburt karayolunda bulunan Kop Tüneli 

tamamlandığında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayacaktır. Tünel, çift tüpten 

oluşmakta olup her tüp 6.500 m ve toplamda 13 km uzunluğundadır. Tünelin % 58'i 

tamamlanmış durumdadır ve 2022 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Tünelin 

tamamlanmasıyla bölgede 2.400 m yükseklikten geçen yol 2.100 m yüksekliğe inecektir. 

Buradaki ulaşım güvenli, az masraflı ve hızlı hale gelecek, böylece hem yolcu hem de yük 

taşımacılığında daha verimli bir güzergâh haline gelmiş olacaktır. 

Gümüşhane - Bayburt - Aşağı Kop Köyü Arası 

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve inşaatına 2018 yılında başlanan Vauk Dağı Tüneli’nde 

Bayburt - Gümüşhane karayolu güzergâhındaki 1875 rakımlı Vauk Dağı’nda yapımı süren çift 

tüplü tünelin % 20’si tamamlanmıştır. Toplam uzunluğu 14.960 m olacak tünel, Doğu 

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayacak. Yaklaşık 850 milyon lira maliyetle yapılan tünelin 

ekonomiye de yıllık 70 milyonluk tasarruf sağlaması beklenmektedir. 

1.5.2. İldeki Diğer Ulaşım Biçimleri ve Erişim 

Hava Yolu 

Bayburt’a komşu illerden Erzurum ve Erzincan’da havalimanı bulunmaktadır. Bayburt; 

Erzurum ili Aziziye ilçesi sınırları içinde bulunan Erzurum Havalimanına 116 km, Erzincan 

Havalimanına ise 160 km mesafede bulunmaktadır. Ayrıca Trabzon Uluslararası Havalimanına 

da Araklı yolundan 132 km mesafe ile ulaşılabilmektedir. 

Yapımı % 67 oranında tamamlanan ve çalışmaları hızla devam eden Bayburt - Gümüşhane 

Havaalanı Gümüşhane’ye 67 km, Bayburt’a 47 km mesafede Köse-Bayburt Karayolu üzerinde 

yer almaktadır. Altyapı inşaatı işine 13.03.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara 

başlanılmıştır. Üstyapı projesi kapsamında yıllık 2.000.000 yolcu kapasiteli 20.000 m² terminal 

binası (iç-dış hat), teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok 

maksatlı garaj ve diğer destek binalarından oluşmaktadır.   

Havaalanı teknik kapasitesi:  

Pist : 3000 x 45 m  Apron  : 300 x120 m    Taksirut  : 265 x 24 m 

Terminal binası ise 2.000.000 yolcu/yıl kapasiteli olarak planlanmış ve 2023 yılında 

tamamlanması beklenmektedir. 



1.5.3. Ana Yaşam Hatları  

Su Şebekesinin Durumu 

İlde Bayburt Belediyesi içme ve kullanma suyunu; Dilenci Kaynağı (Min.200-Max.245 lt/sn), 

Masat Kaynağı (40-60 lt/sn), Veysel Kaynağı (14-19 lt/sn) kaynak sularından temin etmektedir. 

Aydıntepe Belediyesi % 20 kuyu suyu, % 80 kaynak suyundan, Arpalı, Gökçedere ve Demirözü 

Belediyeleri suyun tamamını kaynak sularından temin etmektedirler. Bayburt Belediyesi 

tarafından yapılacak olan içme suyu artıma tesisi proje aşamasındadır. 

Elektrik Altyapısının Durumu 

Bayburt elektrik altyapısı EPDK verilerine göre; 2.997 km hat uzunluğuna sahiptir. İldeki trafo 

kapasitesi 148 MW gücünde olup toplamda 706 adet trafo bulunmaktadır. Dağıtıcı şirketten 

alınan bilgiler doğrultusunda 2019 yılı verilerine göre toplam 51.324 abone bulunmaktadır. 

42.278 mesken, 8.447 ticari, 23 sanayi, 173 tarımsal sulama, 313 aydınlatma abonelerinden 

oluşmakta olup toplamda 84.781 Mw/h tüketim miktarı gerçekleşmiştir. (Aras Edaş 2019 

Faaliyet Raporu) 

Doğalgaz Altyapısının Durumu 

Doğalgaz altyapısı il bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Dağıtıcı şirketin verilerine göre 

13.222 mesken abonesi ve 955 adet serbest tüketici bulunmaktadır. (Aksa Doğalgaz Dağıtım 

A.Ş.) 

 

  Tablo 1-18. İldeki Doğalgaz Altyapı Durumu 

İL/İLÇE ADI 
ŞEHİR GİRİŞ 
İSTASYONU 

(adet) 

BÖLGE 
REGÜLATÖRÜ 

(adet) 

ÇELİK 
HAT 
(km) 

POLİETİLEN 
HAT 
(km) 

SERVİS 
HATTI 
(km) 

SERVİS 
KUTUSU 

(adet) 

BAYBURT 1 3 13,9 146,5 45,8 4.170 

 

Haberleşme Altyapısının Durumu 

İl geneli haberleşme altyapısı, 63.679 adet geniş bant abone sayısına ulaşmıştır. Fiber kablo hat 

uzunluğu 1.754 km’dir. Otomasyona açık PTT işyeri sayısı 9’dur. Sabit telefon hat sayısı 

13.409, sabit telefon santral kapasitesi 22.952, ankesörlü telefon sayısı 81 adettir. (Bilgi 

Teknolojileri ve İletişimi Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) 

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenajı Altyapısının Durumu 

İlde, 5 Belediyenin toplam nüfusa yaptığı alt yapı hizmetlerinden kanalizasyon şebekesi ile 

hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı % 96 oranında 

gerçekleşmektedir. 2015 yılında yapımı tamamlanan atık su arıtma tesisi ile günlük ortalama 

7.000 m³ kanal suyu arıtılarak Çoruh nehrine deşarj olmaktadır. Arıtılan suyun kirlilik oranı % 

2-3 civarına düşerek Çoruh Nehrine akıtılmaktadır. 



Çöp Toplama ve Depolama Durumu 

Bayburt Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 yılı Çevre Durum Raporuna 

göre, ilimizde 2019 yılı itibariyle toplanan katı atık miktarı 1.200 ton/gün, tıbbi atık miktarı ise 

50.874 kg/yıldır. Çöpler Bayburt Katı Atık Tesisinde toplanmaktadır. Çöpün atık 

kompozisyonu bilinmemektedir. Düzenli depolama alanındaki atık sular sızdırmaz depolama 

alanında biriktirilerek, depolama alanının üzerine fıskiye ile geri dönüşüm yapılmaktadır. 

1.5.4. Sanat Yapıları 

Yapılan araştırmada, sanat yapılarına ilişkin ulaşılabilen bilgiler son derece kısıtlı olduğundan, 

bu aşamada kapsamlı bir değerlendirme yapılamamaktadır.  

1.5.5. Sosyal Altyapı 

İlimizde sosyal altyapı; sağlık, dini, spor tesisleri, eğitim ve kamu kurumları, park alanları vb. 

sosyal hizmetlerin olduğu, belirli bir düzen içinde ve halkın en iyi düzeyde yararlanabileceği 

şekilde hizmet vermektedir. 

Eğitim alanında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkez ilçede 138, Aydıntepe ilçesinde 9, 

Demirözü ilçesinde 24 okul bulunmakta olup toplam derslik sayısı 1.116 adettir. Bu okullarda 

eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı yaklaşık 16.000 civarındadır.  

İlde 2008 yılında kurulmuş olan Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı Bayburt Üniversitesi biri 

merkezde diğeri Demirözü yolu üzerinde bulunan 2 Kampüs alanında; 9 Fakülte, 6 Meslek 

Yüksek Okulu (Aydıntepe ve Demirözü MYO dahil), 1 Enstitü ve 12 Araştırma Merkezi 

faaliyet vermektedir. Baberti Kampüsü alanı içinde hizmet veren camii, kütüphane, kapalı spor 

salonu, kültür merkezi, araştırma laboratuvar, öğrenci yurtları, konukevi ve lojmanlar 

bulunmaktadır. Üniversitenin yaklaşık olarak 14.000 öğrencisi bulunmaktadır. 

İlimizde Sağlık Bakanlığına bağlı 2020 yılında faaliyete geçen 200 yataklı Bayburt Devlet 

Hastanesi bulunmaktadır. İl genelinde merkezde 4 adet Aile Sağlığı Merkezi, ilçelerde ise 

toplam 4 adet sağlık ocağı bulunmaktadır. Aydıntepe ve Demirözü İlçelerinde ise 10’ar yataklı 

Entegre Hastane olarak çalışacak 2 adet ilçe hastanesi henüz yapım aşamasındadır. 

İlimizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı hizmet veren engelsiz yaşam 

merkezi ve huzurevi de bulunmaktadır. 

İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 1.595 oda ve 6.271 yatak kapasitesine sahip 

öğrenci yurdu, misafirhane, konukevi, polis evi, öğretmen evi, gibi herhangi bir afette barınma 

amaçlı kullanılabilecek tesisler bulunmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 16 adet 

okulun kapalı spor salonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait 3 adet kapalı spor salonu 

bulunmakta olup toplam 12.985 m² kapalı alana sahiptir. Yine il ve ilçe merkezlerinde Gençlik 

Spor İl Müdürlüğüne ait 1 adet çim ve 3 adet sentetik futbol sahası bulunmakta olup geçici 

barınma alanı olarak kullanılabilecek 25.000 m²  açık alana sahiptir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre ilde toplam 244 adet cami bulunmaktadır. 

İlde, 2 adet şehir parkı bulunmaktadır. Bayburt- Erzurum yolu üzerinde bulunan 15 Temmuz 

Şehitleri Parkı 40.000 m² alana sahiptir. Kaleardı mahallesinde bulunan Kaleardı Şehir Parkı 

da 50.000 m² alana sahiptir.  



 Şehirleşme ve Yerleşim Yapısı  

1.6.1. Kentin Gelişim Tarihi ve Planlama Geçmişi 

Bayburt ili, merkeze bağlı 17 mahalleden oluşmaktadır. İlde genel olarak yapılaşma şekli, eski 

yerleşim yerlerinde birer, ikişer ve üçer katlı yapılardan, merkezde ise yeni yapılaşmalar 

görülmekle birlikte, genelde çok katlı ve site şeklinde yapılaşmalar gözlenmektedir. 

Geleneksel ve kırsal evlerin yapımında kullanılan toprak, taş ve ahşap gibi doğal malzemeler, 

Bayburt kırsal evlerinde de tercih edilmiştir 

1.6.2. Arazi Kullanımı 

İl, iklimsel özellikleri nedeniyle verimli topraklara sahiptir ve tarım ve hayvancılık faaliyetleri 

bakımından avantajlıdır. 

Toplam tarım arazisi 131.620 (ha) ve kişi başına tarım alanı 1.45 (ha/kişi) olan ilde, tarım ve 

özellikle hayvancılığa öncelik verilmektedir. İlin ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olan 

tarım; parçalı işletme yapısı, mülkiyet sorunları nedeniyle tarımsal desteklerden yeterince 

yararlanılamaması, nitelikli işgücü ve eğitim eksikliği gibi nedenlerle yıllar içerisinde 

kabuğunu kıramamış, iktisadi bir sektör olarak il ekonomisinin bölge içerisinde rekabet gücü 

oluşturmasını sağlayamamıştır.  

 

 Tablo 1-19. İlin Arazi Kullanım Durumu 

BAYBURT 

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ 

2000 2006 2012 2018 

Arazi Sınıfı  ha % ha % ha % ha % 

1) Yapay Alanlar  2.074,99 0,55 1.906,37 0,51 1.993,97 0,53 2100,37 0,56 

2) Tarımsal Alanlar  137.913,96 36,43 141.420,61 37,76 141.319,28 37,73 145100,67 38,74 

3) Orman ve Yarı Doğal 
Alanlar  

238.358,21 62,97 230.839,56 61,63 230.853,29 61,64 226627,79 60,5 

4) Sulak Alanlar  0 0,00 180,56 0,05 152,75 0,04 0 0 

5) Su Yapıları  205,61 0,05 190,59 0,05 218,39 0,06 756,33 0,2 

TOPLAM  378.552,77 100,00 374.537,69 100,00 374.537,68 100,00 374,585,16 100,00 

1.6.3. Yapı Stoku Bilgisi ve Haritalama 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan yapı stoku envanteri 

çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında en önemli risk değerlendirme 

parametrelerinden biri olacaktır. 



1.6.4. Doğal-Kültürel Varlıklar ve Miras Alanları 

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilimizde 1 adet korunan alan bulunmaktadır. 

Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı 15.12.2016 tarihinde Milli Park olarak ilan edilmiş olup, 

Uzun Devreli Gelişme Planı çalışmalarına başlamıştır. Yakupabdal Tabiat Parkı 02.12.2014 

tarihinde ilan edilmiş olup gelişim planı onaylanmıştır. 

Bayburt ili sınırları içerisinde tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve anıt ağaç bulunmamaktadır. 

Uzungöl Özel Çevre Koruma alanının küçük bir kısmı ilimiz sınırları içindedir. Bayburt ili 

sınırları içerisinde 3 adet doğal sit alanı bulunmaktadır. Çımağıl mağarası Bayburt ili Çımağıl 

Köyü Akdağ mevkiinde bulunan doğal sit alanıdır. Kavalık tepe ve su alanı (çay) Kırkpınar 

(yılanlı) köyünde bulunan doğal sit alanıdır. Ammonitiko rosso fasiyesi Kızıltepe ve Uluçayır 

yörelerinde bulunan doğal sit alanıdır. 

 Afetsellik ve Afet Yönetimi Uygulamaları  

1.7.1. İldeki Hakim Tehlikeler ve Yaşanan Afetler 

Doğu Karadeniz bölgesinin deprem aktivitesi oldukça düşük ve kabuksaldır. Ancak konum 

itibariyle güneyinde Erzincan ve doğusunda Erzurum ili bulunan Bayburt ili, Kuzey Anadolu 

fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattından kısmen etkilenmektedir. 1992 yılında Erzincan’da 

yaşanan deprem afeti ilin Erzincan’a yakın olan Demirözü ilçesi ve köylerinde konutların hasar 

görmesine neden olmuştur. Yine 2017 yılında Erzurum ili Aşkale ilçesinde 4.7 (Mw) 

büyüklüğünde meydana gelen depremde Baş Çımağıl ve Aşağı Çımağıl Köylerinde 12 konut 

az hasarlı derecede etkilenmiştir. 

Bayburt ilinde topoğrafik ve meteorolojik koşullar nedeniyle çığ riski yüksektir. Özellikle 

kuzey kesimlerinde bulunan dağlar çığ olayının meydana gelebileceği uygun alanlara sahip 

durumdadır. İl bulunduğu jeolojik konumu itibariyle tarihsel dönemlerde birçok çığ afetine 

maruz kalmıştır. 1993 yılında Üzengili Köyü’nde meydana gelen çığ afetinde 59 kişi hayatını 

kaybetmiştir.  

Su baskını afeti ilimizi etkileyebilecek afet türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle şehir 

merkezinde karların erimesi ve ani bastıran yağmur ile taşan Çoruh nehri, şehir merkezinde 

bulunan işyerleri ve evlerde maddi hasarlara sebep olmaktadır. 2014 yılında Demirözü İlçesi 

Kalecik köyünde şiddetli yağış nedeniyle köy içinden geçen derenin taşması sonucu yaşanan 

su baskınında maddi hasarlar meydana gelmiştir. Yaşanan taşkın afetlerinin nedenlerini başlıca 

doğal ve yapay nedenler olarak sınıflandırmak mümkündür. Doğal nedenler yağış rejimi ve 

topoğrafya, yapay nedenler ise dere yataklarına yapılan menfi müdahalelerdir.  

İli etkileyen diğer afet türleri ise heyelan ve kaya düşmesidir. Ülkemizin jeolojik yapısı ve 

coğrafi özellikleri nedeniyle heyelan olayları sıkça yaşanmakta ve çoğu kez aynı bölgede 

tekrarlanarak doğal afete dönüşmektedir. İlde heyelanlar kayma ve akma şeklinde 

gözlenmektedir. Heyelan afeti, yerleşim alanlarında aktif olarak çok fazla yaşanmamakla 

birlikte, heyelan afetinin meydana gelmesi muhtemel alanlar bulunmaktadır.  

Bayburt ilinde kaya düşmesi olayı, genellikle yağışın fazla olduğu ilkbahar aylarında 

artmaktadır. Jeolojik özellikleri kapsamında içerdiği farklı tür ve yaştan kayaçların oluşturduğu 

litolojik yapısı ile birlikte morfolojik özellikleri nedeniyle kaya düşmesi olayları 

gözlemlenmektedir.  



Demirkaş Köyünde, köyün geneline hâkim olan kaya düşmesi olayı için Afete Maruz Bölge 

kararı alınmış ve bölgede kaya ıslahı çalışmaları yapılmıştır. Yine benzer bir olay olarak 

Çatıksu Köyündeki kaya düşmesini önlemek amacıyla Bayburt İl Özel İdaresi tarafından kaya 

ıslahı çalışmaları yapılmıştır. 

       Tablo 1-20. İlde 1960-2020 Yılları Arasında Meydana Gelen Afetler 

 

1.7.1.1. Duyarlılık ve Tehlike Analizleri 

Ülke düzeyinde “Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının hazırlanması Projesi kapsamında” 

Başkanlığımızca belirlenen standartlar çerçevesinde ARAS (Afet Risk Analiz Sistemi) üzerinde 

İlimizin Heyelan, Çığ ve Kaya Düşmesi Duyarlılık ve Tehlike Haritaları hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda öncelikle geçmiş yıllarda ilimizde meydana gelmiş olan afetler sayısal haritalara 

işlenerek Envanter Haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan Envanter Haritaları ile sayısal 

topoğrafik modeli, sayısal jeoloji haritası, arazi kullanım haritası, topoğrafik nemlilik indeksi 

gibi unsurlar girdi parametresi olarak kullanılarak CBS tabanlı bilgisayar programları ile farklı 

modellerde İlin Heyelan, Çığ ve Kaya Düşmesi Duyarlılık ve Tehlike Haritaları hazırlanmıştır. 

İL-İLÇE HEYELAN 
KAYA 

DÜŞMESİ 
ÇIĞ 

TAŞKIN/SE

L (SU 

BASKINI)  

DEPREM 
DİĞER 

AFETLER 

MERKEZ 16 8 18  17  52 

AYDINTEPE 2 3 4 2   

DEMİRÖZÜ 1 1  3  5 

TOPLAM 19 12 22 22  57 



 

                 Şekil 1.19. Bayburt İli Heyelan Duyarlılık Haritası (Bayburt AFAD) 

 

 

       Şekil 1.20. Türkiye Heyelan Duyarlılık Haritası (AFAD-Aras) 



 

   Şekil 1.21. Bayburt İli Çığ Duyarlılık Haritası (Bayburt AFAD) 

 

 

  Şekil 1.22. Ülkemizde Gözlenen Çığ Olaylarının Mekânsal Dağılımı ve Bayburt (AFAD, 2018) 



 

Şekil 1.23. Bayburt İli Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası (Bayburt AFAD) 

1.7.2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Düzeni ve Koordinasyon 

İlde yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afetlere etkin müdahale edilebilmesi için kamu kurum 

ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayacak şekilde 

Bayburt Afet Müdahale Planı (TAMP Bayburt) hazırlanmıştır. TAMP; deprem, sel, heyelan, 

çığ, yangın, endüstriyel kazalar ve toplu nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlara 

müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve 

sorumluluklarını uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde tanımlamaktadır. Bayburt Afet 

Müdahale planı, ana plan ve 26 hizmet grubu operasyon planlarından oluşmaktadır. TAMP’ın 

bilişim altyapısı olan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden müdahalede 

görevli olan tüm kurum ve kuruluşlar talep ve kaynak yönetimi yapılabilmekte, oluşturulan 

iletişim ağı sayesinde ortak karar-destek mekanizmalarıyla daha hızlı koordinasyon imkânı 

bulunmaktadır. Afet Müdahale Planı her yıl güncellenerek, personel ve kaynak envanteri güncel 

tutulmaktadır. 

Afet müdahale planı kapsamında ilimizin kaynak envanteri oluşturularak AYDES’ e yüklenmiş 

ve bu sayede afet sonrası ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum - kuruluşta olduğu veya hangi 

destek illerde bulunduğu sorgulanabilmekte, piyasadan satın alma, kiralama yapılmasına karar 

verilmesi halinde ise hangi firma veya kişide olduğu hızlıca araştırılabilmektedir. AYDES ülke 

düzeyinde bir karar destek sistemi olması nedeniyle yapılan çalışmalar AFAD Başkanlığı 

tarafından da eş zamanlı olarak izlenebildiğinden personel ve kaynak talep - tahsisi de hızlı bir 

şekilde gerçekleştirilebilmektedir.  



Bayburt Afet Müdahale Planı, Türkiye Afet Müdahale Planındaki şemaya uygun olarak 

hazırlanmıştır. Planda görev alan ana ve destek çözüm ortakları, hem kendi çalışma grupları 

içerisinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekte hem de plan bütününde rollerine uygun şekilde 

eğitim faaliyetleri düzenleyerek afet ve acil durumlar için hazır olunmaktadır. Öte yandan her 

yıl il düzeyinde en az bir kez genel bir tatbikat yapılmakta, bir kez de bölgesel düzeyde yapılan 

tatbikatlara iştirak edilmektedir. 

 Tablo 1-21. Bayburt Afet Müdahale Planında Yer Alan Ana ve Destek Çözüm Ortağı Kurum ve Kuruluşlar 

S.NO ANA VE DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI 

1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Garnizon Komutanlığı 

2 
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Erzurum Bölge 

Müd. 
Kaymakamlıklar 

3 Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı 

4 İl Jandarma Komutanlığı 17. Komando Tugay Komutan Yard. 

5 Karayolları 10. Bölge Müd. 106. Şube Şefliği Orman Bölge Müdürlüğü 

6 İl Emniyet Müdürlüğü DSİ 225. Şube Müdürlüğü 

7 
Erzurum Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 10. 

Bölge Müdürlüğü 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

8 İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 

9 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İl Özel İdaresi 

10 İller Bankası Trabzon Bölge Müdürlüğü  Telekom İl Müdürlüğü 

11 Erzurum Kızılay Bölge Merkezi İl Nüfus Müdürlüğü 

12 Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

13 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Müftülüğü 

14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı KYK Müdürlüğü 

15 İl Defterdarlığı Meteoroloji İl Müdürlüğü 

16 Aras EDAŞ Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

17  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

18  Bayburt Üniversitesi 

19  İdare ve Denetim Müdürlüğü 

20  TMO Müdürlüğü 

21  İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

22  Ticaret İl Müdürlüğü 

23  Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

24  AKSA Doğalgaz İl Müdürlüğü 

 



 

 

 Tablo 1-21. Bayburt Afet Müdahale Planında Yer Alan Ana ve Destek Çözüm Ortağı Kurum ve Kuruluşlar    

(devamı) 
25   Teiaş 15.Tesis Grup Müdürlüğü  

26  Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürlüğü 

27  Ziraat Odası Başkanlığı 

28  PTT Bayburt Şubesi 

29  Sivil Toplum Kuruluşları 

30  Özel Sektör 

 

5902 sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı olarak hazırlanmış olan Afet Müdahale Planı gereğince 

ilde meydana gelebilecek afet ve acil durumların yönetimi ve genel koordinasyonundan üst 

yönetici olarak Vali sorumludur. İl Çalışma Grubu planlarının hazırlanması ve 

uygulanmasından ise Çalışma Grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar 

asli sorumlu olmakla birlikte, Çalışma Grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı 

kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur.  

Bayburt Afet Müdahale Planına göre yapılandırılan 26 çalışma grubundan 8’inin ana çözüm 

ortağı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüdür. İl Müdürlüğünde, İl Müdürü ve 3 Şube Müdürlüğü 

şeklinde bir örgütlenme düzeni mevcut olup toplam 25 personel bulunmaktadır. 24 saat esasına 

göre görev yapması gereken arama ve kurtarma personel sayısı ise yetersizdir. 

AFAD İl Müdürlüğünün yeni yerleşkesinin yapımı proje aşamasındadır. Yeni yerleşke 

yapıldığında çalışmaların daha etkin yapılacağı ortam hazırlanmış olacaktır. 

Mevcut halde ildeki arama ve kurtarma faaliyetleri, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda 

Bayburt İtfaiyesi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.  

İl genelinde afet ve acil durumlar için kurulmuş, çalışır durumda olan bir erken uyarı, ikaz ve 

alarm sistemi bulunmamaktadır. Meteorolojik kaynaklı afetler için Meteoroloji Bölge 

Müdürlüğünden Valiliğe uyarı gelmektedir. Gelen bu uyarılar AFAD İl Müdürlüğü 

bünyesindeki mesaj sistemi ile ilde TAMP kapsamında görevlendirilmiş olan kurum 

yetkililerine, yerel yöneticilere ve muhtarlara iletilerek, hazırlıklı olmaları yönünde uyarılar 

yapılmaktadır.  

1.7.3. Afet Risk Azaltma Konusunda Alınmış Yapısal Önlemler  

1.7.3.1. Deprem 

18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 

yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre ilimizde beklenen en büyük yer ivme 

değerleri 0,190 g ile 0,320 g arasında değişmektedir. 2019 yılından önce yürürlükte olan 

Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre ise ilimiz 3. derece deprem kuşağı içerisinde 

olduğundan, bu tarihten önce inşa edilen binaların statik hesaplardaki deprem parametrelerinin 

de, olması gerekenden daha düşük olarak hesap edilmesi olasıdır. 



 

  Şekil 1.24. Türkiye Deprem Tehlike Haritası (AFAD, 2018) 

 

İldeki mevcut binalardan, özellikle eski tarihlerde yapılmış olanların oransal olarak büyük 

bölümü, yeterli mühendislik hizmeti görmemiş olması nedeniyle deprem riskine oldukça açık 

bir durumdadır. Riskli binaların tespitinin yapılarak bu binaların dönüşümü sağlanmalıdır. 

1.7.3.2. Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Önlem Yapıları 

Heyelanlar genellikle; jeolojik, jeomorfolojik, iklimsel etmen ve süreçler sonucunda, 

yerçekiminin de etkisiyle, yamaç dengesinin bozulması sonucu oluşmaktadır. Ayrıca insan 

eliyle yapılan kazı çalışmalarında (yol, kavşak, viyadük, dolgu, maden işletme vb) yeterli 

jeolojik çalışma ve etüt yapılmadığı için stabilitesini kaybeden formasyonlarda yağışların ve 

gravitenin de etkisiyle heyelanlar tetiklenerek oluşmaktadır.  

Heyelan konusunda alınan yapısal önlemlerin başında şev destek yapıları başlıca da istinat 

duvarlarının yapımı gelmektedir. İlde yer alan kamu kurum, kuruluşları ve mahalli idareler 

(Belediyeler, Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) ile özel kuruluş ve gerçek 

kişiler, bina ve altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla sistematik olmasa da bazı tedbirler 

almaktadır. 

Afetler Kanunu uyarınca, konut ve işyerlerinin herhangi bir mühendislik önlemi ile güvenliği 

sağlanamaması veya ekonomik olmaması durumunda ise konutlarının/işyerlerinin 

nakledilmesine karar verilerek sahipleri afetzede sayılmaktadır. Yine aynı kanun uyarınca 

afetzedelerden hak sahibi kabul edilenlere, afet konutları tahsis edilmektedir. Bu durumda üç 

farklı uygulama yapılmaktadır. Afetzedenin aynı yerleşim biriminde konut yapmaya uygun 

arsasının olması halinde Evini Yapana Yardım metodu ile kredi sağlanarak konut 



yapılabilmekte, bunun mümkün olmaması halinde ise ilçe merkezi veya il merkezinde toplu 

afet konutları inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmektedir. 2016 yılından itibaren ise hazır 

konut kredisi uygulaması başlamış olup bu durumda afetzedeler mevcut hazır olan bir konutu 

satın almak istemesi durumunda kredi sağlanabilmektedir. İlde geçmiş yıllarda meydana gelen 

afetler nedeniyle toplam 390 adet afet konutu yapılarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yakın 

yıllarda meydana gelen afetler nedeniyle hak sahibi olan 3 konut ve 2 ahırın yapımı 

tamamlanmak üzeredir.  

 

 Tablo 1-22. İlde 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Afet Konut ve Ahırları 

İLÇE MAHALLE/KÖY AFETİN TÜRÜ 
KONUT 

SAYISI 

AHIR 

SAYISI 

MERKEZ 

AKSAÇLI YANGIN  1 

DEMİRKAŞ SU BASKINI 6  

GENÇOSMAN YANGIN 8 5 

GEZ 
HEYELAN 

SU BASKINI 
14  

HARMANÖZÜ 
MUHTEMEL ÇIĞ 

SU BASKINI 
24  

İĞDİR HEYELAN 10  

KIRATLI HEYELAN 18  

KOP SU BASKINI 13  

KOZLUK YANGIN 1 1 

MASAT HEYELAN 8  

SAKIZLI YANGIN 3  

SANCAKTEPE SU BASKINI 23  

TAŞÇILAR HEYELAN 39  

ÜZENGİLİ ÇIĞ 81  

YANIKÇAM YANGIN 5 3 

YAYLAPINAR ÇIĞ 37  

YENİKÖY HEYELAN 11  

YEŞİLYURT YANGIN 5 1 

AYDINTEPE 

DUMLU ÇIĞ 5  

GÖLOBA ÇIĞ 6  

KAVLATAN ÇIĞ 15  

DEMİRÖZÜ ÇAKIRÖZÜ 
HEYELAN 

KAYA DÜŞMESİ 
52  

TOPLAM 384 11 

 
 

 



 

 

 

Afet önleyici tedbirler ise yeni konut yapımına nazaran hem maliyet hem de uygulama hızı 

açısından oldukça avantajlı olup büyük bölümü aynı zamanda yol ve çevre güvenliğine de katkı 

sağlamaktadır. 

Kaya düşmesi muhtemel yerlerde ıslah çalışmalarının yapılarak önlem alınması olası bir can ve 

mal kaybının önüne geçmektedir. Düşebilecek kayalar çok tehlikeli ve hiçbir önlem metodu ile 

ıslahı yapılamayacaksa, o mahallin yasak alan ilan edilmesi ve tehlike altında kalan evlerin daha 

uygun bir yere nakledilmesi gerekir. İlde kaya düşmesi nedeniyle 7269 sayılı Kanun 

kapsamında yerleşim yerlerini etkileyen alanlar mevcut olup bununla ilgili Demirkaş Köyünde 

köyün geneline hakim olan kaya düşmesi olayı için Afete Maruz Bölge kararı alınmış ve 

bölgede kaya ıslahı çalışmaları yapılmıştır. Yine benzer bir olay olarak Çatıksu Köyündeki kaya 

düşmesini önlemek amacıyla Bayburt İl Özel İdaresi tarafından kaya ıslahı çalışmaları 

yapılmıştır. 2020 yılında Çamlıkoz Köyünde meydana gelen kaya düşmesi olayından 32 konut 

etkilendiğinden bu alanda ıslah uygulamasının daha ekonomik olacağı düşünülmektedir. Söz 

konusu alanla ilgili Afete Maruz Bölge kararı alınmış ve ihalesi yapılarak ıslah çalışmalarına 

başlanılmıştır.  

Kaya düşmesi olayları ile ilgili yapısal önlemlerin ilki düşme tehlikesi olan kaya bloklarının 

şev yüzeylerinden kontrollü olarak düşürülerek temizlenmesi, patlayıcı madde kullanılarak 

veya kullanmadan yerinde kırılarak stabilizasyonun sağlanmasıdır. (kimyasal maddeler ile kaya 

blokları da çatlatılabilmektedir) Şev yamaç ve kaya temizliği tek başına uygulandığı gibi, 

kapsamlı şev ve yamaç koruma tedbirleri ile birlikte de uygulanabilmektedir. Kaya ıslahı 

projelerinde ayrıca kaya ve taş düşme bariyerleri (çelik bariyerler, toprakarme / duvar tipi 

bariyerler vb.), şev örtüleme sistemleri, kaya bulonu, kaya çivisi ve ön germeli ankraj gibi 

sabitleme sistemleri de sık uygulanan sistemlerdir.  

İlde çığ afetleri sık sık yaşanmakla birlikte alınacak önlemlerle kayıpların en aza indirilmesi 

amaçlanmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çığ afeti ile karşı karşıya olan alanlarda 

öncelikle zarar azaltma amacıyla çeşitli önlem yapı teknikleri uygulanmaktadır. Önlem 

yapısının seçiminde etkili olan faktörlerden biri, yapının inşa edileceği veya uygulanacağı 

alanın kullanım özelliğidir. Yerleşim yeri, karayolu, kayak merkezi, köy yolu, enerji nakil hattı 

Resim 1.1. Afet Konutu Uygulamaları (Bayburt AFAD) 



gibi farklı şekillerde kullanılan alanlarda alınacak veya yapılacak önlem yapıları birbirinden 

çok büyük farklılıklar göstermektedir.  

Çığ önlem yapısı kapsamında, Bayburt İl Özel İdaresi tarafından Aydıntepe İlçesi Kavlatan 

Köyünde çığ riskine karşı teraslama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından Kavlatan Köyü Çığ Kontrol Projesi hazırlanmış ve uygulamaya konulması 

beklenilmektedir. 

1.7.3.3. Drenaj ve Sel Kontrolü 

Dere taşkınlarının önlenmesi ve bu amaçla gerekli olan ıslah yapılarının planlanarak 

uygulanması DSİ Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. İlde bu Kuruluş 

tarafından taşkın önleme ile ilgili birçok çalışma yürütülmektedir.  

Bayburt ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 49 adet taşkın koruma tesisi 

ile 51 yerleşim yeri ve 7.870 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmış ve 7 adet taşkın koruma 

tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir.  

Dereler çevresindeki yapılaşma nedeniyle daraltıldığından yağışların da etkisiyle tıkanarak 

cadde ve sokakları su altında bırakmaktadır. 2005 yılında karların erimesi ve ani bastıran 

yağmur ile taşan Çoruh nehri, şehir merkezinde bulunan işyerleri ve evlerde büyük oranlarda 

maddi hasarlara sebep olmuştur.  

Taşkın olayları mevcut olan konut ve işyerleri haricinde ayrıca yol ve bütün altyapıları da 

etkilemektedir. Bu nedenle can güvenliği haricinde önemli düzeyde ekonomik kayıplara da yol 

açan ve geniş alanları etkileyen taşkın hasarları hayatın olağan akışını da kesintiye 

uğratmaktadır. Bu durum dikkate alınarak bütün yerleşim birimlerinden geçen derelerden 

kaynaklı risk analizleri ve önceliklendirme çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır. 

1.7.4. Afet Risk Azaltma Konusunda Alınmış Yapısal Olmayan Önlemler  

1.7.4.1. Arazi Kullanım Değişikliği Kararları 

Afetler ile ilgili yapısal olmayan önlemlerin başında, afet riskleri dikkate alınarak arazi 

kullanım kararlarındaki bazı değişiklikler gelmektedir. Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve taşkın 

afetleri dolayısıyla afet önleyici tedbirler ile tehlikenin önlenemeyeceği durumlarda afet etki 

sınırları içerisindeki taşınmazlar, 7269 sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı 

Kararı ile “afete maruz saha (yapı ve ikamete yasaklanmış afet bölgesi)” ilan edilmektedir. 

Bayburt ilinin farklı kesimlerinde bu güne kadar toplam 37 adet afete maruz saha kararı alınmış 

olup bunların büyük bölümü heyelan ve çığ nedeniyle afete maruz bölge ilan edilmiştir. Afete 

maruz bölge ilan edilen yerlerin içerisinde toplam 400 civarında bina mevcut olup anılan 

mevzuat uyarınca mevcut binalarda ikamet edilmesi mümkün olmadığı gibi bu alanlarda yeni 

bina yapılması da yasaklanmıştır. Afete maruz bölge ilan edilen alanlar; ilgili belediye veya 

özel idareye bildirilerek imar planlarına işlenmekte, ayrıca Tapu Müdürlüklerine de bildirilerek 

parsellere afete maruz bölge olduklarına dair şerh konulmaktadır. 

Arazi kullanım kararlarını etkileyen bir diğer parametre ise imar planına esas jeolojik jeoteknik 

raporlardır. İmar planlarına altlık olan bu raporların eki olan yerleşime uygunluk haritalarında 

“yerleşime uygun olmayan alanlar”, imar planlarında yapılaşmaya kapatılmaktadır. 

 



1.7.4.2. Afet Eğitimleri 

AFAD İl Müdürlüğünce il genelinde “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında bireyden 

başlayarak toplumun tüm kesimleri için afet eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu 

eğitimler başta ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar, aileler, kurum ve kuruluşlar gibi çalışan 

sayısı yüksek olan mahallerde gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda eğitimlerin sayı ve 

nitelikleri daha da arttırılması hedeflenmektedir. Afet eğitimleri sayesinde bireylerin afetlerin 

ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, bireylerde 

farkındalık yaratmak, bireylerle yaşadıkları mekânlarda alabilecekleri temel önlemleri 

paylaşmak, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını 

sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak, 

alınabilecek temel önlemleri paylaşmak hedeflenmektedir. AFAD İl Müdürlüğünce 2010 

yılından itibaren devam eden eğitimlerde bu güne kadar toplam 12.395 kişiye eğitim verilmiş 

olup aşağıdaki tabloda eğitim verilen kişi sayıları gösterilmektedir. 

 

  Tablo 1-23. AFAD İl Müdürlüğümüzce 2010 Yılından İtibaren Afet Eğitimi Verilen Kişi Sayıları 

Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOPLAM 

Eğitim Alan 

Kişi Sayısı 
1.260 419 75 335 580 1.124 1.202 1.543 2.739 1.794 1.324 12.395 

 

 

1.7.4.3. Lojistik Destek Birimleri, Geçici Barınma Durumu ve Acil Toplanma Alanları 

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, ilde meydana gelebilecek afet ve acil durumların 

etki derecesine göre müdahale seviyelerindeki destek durumu aşağıdaki tabloda ifade 

edilmiştir. Bayburt ilinin 1. grup destek illeri Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, 

Erzurum ve Erzincan, 2. grup destek illeri ise Tunceli, Elazığ ve Bingöl olarak belirlenmiştir. 

Destek verecek Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ise Erzurum Birlik Müdürlüğü olarak 

planlanmıştır. Bayburt ili de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve 

Erzincan’ın 1. grup destek illeri arasında, Bingöl’ün 2. grup destek illeri arasında yer 

almaktadır. 



Tablo 1-24. Afet ve Acil Durumların Seviye Etki Derece Tablosu 

 

 

TAMP’ı destekleyen unsurlardan biri de afet anında ihtiyaç duyulacak geçici barınma 

malzemelerinin depolanması için Türkiye çapında kurulmuş olan 23 lojistik merkezdir. Lojistik 

merkezlerdeki malzeme ve stok durumları AFAD Başkanlığınca AYDES üzerinden takip ve 

kontrol edilmekte olup afet durumunda bir tır dakikalar içinde yüklenerek yola çıkabilmektedir. 

Bayburt ilinde, herhangi bir afet anında kullanılmak üzere 10 adet konteynerden oluşan cep 

depo kurulmuştur. Bu konteynerlerde 300 çadırkent çadırı, 1.440 adet katlanır yatak, 1.440 adet 

yastık, çarşaf seti ve 1.600 adet battaniye bulunmaktadır. 

 

 

 

Resim 1.2. İlde Kurulan Cep Depo (Bayburt AFAD) 



 

Şekil 1.255. Türkiye’deki Lojistik Bölgeler (AFAD) 

 

Geçici Barınma Alanları; konutu afet ve acil durum nedeniyle kullanılamaz hale gelen veya 

konutun kullanılmasının riskli olması sebebiyle açıkta kalan afetzedeler ile tahliyeye tabi 

olanların bulundukları yerlerde veya başka yerlerde münferit veya toplu hâlde geçici olarak 

barınmalarının sağlanacağı tesislerdir. Bayburt ilindeki geçici barınma alanları TAMP – 

Bayburt’ta (Bayburt Afet Müdahale Planı) yer alan Barınma Çalışma Grubu tarafından 

planlanmaktadır. Geçici barınma alanları belirlenirken ilin nüfusu, topoğrafik jeolojik yapısı, 

iklim durumu ve geçmişte meydana gelen en büyük afet olayları dikkate alınmaktadır. İl ve ilçe 

merkezlerinde ikamet eden nüfusun büyük bölümünün aynı zamanda köyde ikinci konutlarının 

olması nedeniyle, afetzedelerin büyük çoğunluğu için genelde geçici barınma ihtiyacı 

doğmamaktadır. Ancak bununla birlikte bir afet anında afetzedelerin geçici iskânı için 

kullanılabilecek il ve ilçe merkezlerinde yer alan kamuya ait misafirhaneler ve yurtlar, ilk etapta 

kullanılacak şekilde planlanmış ayrıca il ve ilçe merkezlerinde çadır ve konteyner kurulabilecek 

alanlar da tespit edilerek, geçici barınma alanları olarak planlanmıştır.  

 

 Tablo 1-25. TAMP Kapsamında İl Genelinde Belirlenmiş Olan Barınma Alanları 

İLÇE PAFTA 
PARSEL 

NO 

ADA 

NO 
ALAN MÜLKİYETİ 

BARINACAK 

KİŞİ SAYISI 

KURULACAK 

ÇADIR SAYISI 

Merkez 30-32-33 107 230 
104.006,40 

m² 

Bayburt 

Belediyesi 
4041 Kişi 810 

Demirözü - - - 31.551 m² 
Tapulama 

Harici Alan 
1732 Kişi 346 

Aydıntepe H.44.A.08.C.13B 3536 - 10.000 m² Hazine 388 Kişi 79 

 

 

Acil toplanma alanları; afet sırasında ve sonrasında insanların ivedilikle ulaşması gereken, afet 

riski taşımayan güvenli alanlardır. Afetzedelerin bilgilendirildiği, yardım ekipleri ile 

koordinasyonun sağlandığı, kurulacak geçici barınma alanlarına yönlendirilmelerinin yapıldığı 



merkezlerdir. Ön tahliye alanları olarak da ifade edilir. Acil toplanma alanları; merkez, ilçe ve 

beldelerin yapılaşma özellikleri, nüfus yoğunluğu, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri dikkate 

alınarak TAMP kapsamında, ilgili belediye yetkilileri ve AFAD İl Müdürlüğünce müştereken 

tespit edilmiştir. AFAD Başkanlığınca belirlenen standartlara uygun olarak kişi başı 2.5 m² den 

az olmayacak şekilde planlanmıştır. Toplanma alanını belirten yer gösterici ve tabelalar 

yerleştirilmiştir. 

Tablo 1-26. TAMP Kapsamında İl Genelinde Belirlenmiş Olan Acil Toplanma Alanları 

İLÇE VE BELDE BELEDİYESİ TOPLANMA ALANI SAYISI 

Merkez 11 

Aydıntepe  1 

Demirözü 1 

Arpalı 5 

Gökçedere 1 

 

1.7.4.4. Zorunlu Deprem Sigortası Oranı 

                           Tablo 1-27. Zorunlu Deprem Sigortası Sayı ve Oranları (DASK)  

 

 

 



Zorunlu Deprem Sigortası oranı ülke düzeyinde % 56,70 ve Karadeniz Bölgesi genelinde % 

44,80 düzeyinde iken Bayburt ilinde % 35,40 olup ortalamaların oldukça altındadır. Bunun bir 

nedeni kuşkusuz 2018 yılı öncesinde yürürlükte olan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre 

ilin 3. Derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle deprem riskinin düşük olması şeklindeki 

yanlış algıdır. Bir diğeri ise yeni bina sayısının düşük olması ve çoğunlukla kırsal bölgelerde 

ruhsat alınmadan yapılan bina oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

Bütün afet türlerini kapsayacak şekilde zorunlu bir sigorta sisteminin getirilmesinin daha uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 

 

                  Şekil 1.26. Ülke düzeyinde yıllar bazındaki sigortalılık sayıları (DASK) 
                       

1.7.4.5. Diğer Önlemler 

Belediye sınırları içinde veya dışında planı bulunmayan alanlarda “Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliği” hükümleri uygulanmaktadır. Bu bölgelerde yerleşime uygunluk değerlendirmesi 

yapılan bir veri olmamakla birlikte, Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde köy nüfusuna kayıtlı 

olanlar tarafından konut amaçlı yapılan binalar ruhsata tabi olmadığından, afet risklerine de en 

açık olan binalar bunlardır. Öte yandan ilin özellikle kırsal kesimlerinde oldukça fazla sayıda 

kaçak bina inşaatı yapılmaktadır. Bu nedenle konu ile ilgili hem mevzuat açısından hem de 

uygulamalar açısından bu hususun kontrol edilmesi çok önemlidir.  

Ayrıca toprak molozun ve cürufun, uygun olmayan noktalara özellikle de dere içlerine 

dökülerek, dereler ile alt kotlara taşınması taşkınlara yol açılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak 

mevzuatta gerekli yasaklayıcı düzenlemelerinin yapılması önerilmektedir. 

 

 



MODÜL 2 

2. TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ 

Modül-2’ ye başlamadan önce öncelikli tehlike türleri belirlenmiştir. Çalışılacak olay türleri 

belirlenirken afetlerin geçmişi ve istatistiklerine bakılarak, geçmişte yaşanmış, en çok can ve 

mal kaybına neden olmuş afetler ile olma sıklığı ve etkisi en fazla olan afetlerin seçilmesine 

dikkat edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışmalar öncesinde sunulan çevrimiçi anketin cevaplarına 

göre de sıralamadaki ilk 5 tehlike çalışmaya dahil edilmiştir.  Bu tehlikeler sırasıyla şu 

şekildedir: 

1- Heyelan 

2- Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler 

3- Taşkın/Sel 

4- Kaya Düşmesi 

5- Deprem 

 Heyelan Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

Heyelan, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, 

eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir. Bazı heyelanlar 

büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler. Heyelanlar 

yeryüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir. Aşınmada önemli 

rol oynarlar. Büyük heyelanlar aynı zamanda topoğrafyada derin izler bırakırlar. 

Toprak, moloz veya kaya kütlesinin yamaç aşağı hareketi olarak tanımlanan heyelanlar, 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli tahribatlara neden olmaktadır. Ülkemizin jeolojik, 

klimatik, coğrafik özellikleri ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle heyelan olayları sıkça 

yaşanmakta ve çoğu kez tekrarlanarak afete dönüşmektedir. 

Türkiye’ de deprem, ani ve şiddetli yağışlar, ani sıcaklık değişiklikleri ile yanlış arazi kullanımı 

sonucu heyelan kaynaklı afetler yaşanmaktadır. Uzun süreli ve bol yağışın etkili olduğu, nemli 

iklime sahip yöreler, heyelanların çok sık ve yaygın olarak görüldüğü yerlerdir. Özellikle Doğu 

Karadeniz Bölgesinde sellerin afete dönüşerek can ve mal kayıplarının artmasına en büyük 

sebep heyelanlardır.  

Eğimlerin fazla olduğu sahalarda heyelan riski artmaktadır. Bazı sahalarda fay yamaçları dik 

eğimlerin oluşmasına neden olarak heyelanları kolaylaştırır. Gevşek unsurların denge açısını 

herhangi bir nedenle aştığı durumlarda heyelan oluşur.  

Karın ani erimesi veya üzerine yağmur yağması, yamaçları oluşturan malzemelere su 

eklenmesine neden olur. Bu durumda ise toprak doygun hale gelip ağırlaşır ve kendini 

tutamayarak kayar, ayrıca yamaç içerisinde de zemin taneleri arasında, kayaçların kırık ve 

çatlaklar boyunca su basınçları (gözenek suyu basıncı) artarak heyelanları tetikler. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yama%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yer%C3%A7ekimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Su
https://tr.wikipedia.org/wiki/Topo%C4%9Frafya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fay


2.1.1. Geçmiş Heyelanlar ve Etkileri 

Tablo 2-1. İlimizde Heyelan Afeti Nedeniyle Yaşanmış Büyük Ölçüde Etkili Olmuş Olaylar 

İLÇE 

ADI 

KÖY 

ADI 
YILI TÜRÜ AÇIKLAMALAR 

Merkez Yeniköy 1961 Heyelan 

1961 yılında meydana gelen ve gelmesi muhtemel 

heyelan afeti nedeniyle hak sahiplerine Evini 

Yapana Yardım (E.Y.Y.) usulü ile 11 konut 

yapılmıştır. 

Merkez Kıratlı 1968 Heyelan 
1968 yılında düzenlenen etüt raporuna göre hak 

sahiplerine E.Y.Y. usulü ile 18 konut yapılmıştır. 

Merkez Taşçılar 1983 Heyelan 

1983 yılında tarama etüt raporu düzenlenmiştir. 

Bu raporda köyde devamlı ikamet eden 46 

hanenin nakli uygun görülmüştür. Hak sahiplerine 

ihale yöntemi ile 39 konut yapılmıştır. 

Merkez 
Masat 

(Yıldırım) 
1988 Heyelan 

1983 tarihinde tarama etüt raporu düzenlenmiştir. 

E.Y.Y. usulü ile 8 konut yapılmıştır. 

Demirözü Çakırözü 1990 

Heyelan 

Kaya Düşmesi 

Y.A.S. Yükselmesi 

1990 tarihinde jeolojik etüt raporu düzenlenmiş 

köyün tamamını oluşturan 52 konutun nakline 

karar verilmiştir.  Hak sahiplerine ihale yöntemi 

ile 52 konut yapılmıştır. 

Merkez İğdir 1999 Heyelan 

1994 tarihinde jeolojik etüt raporu düzenlenmiş 

heyelandan etkilenen 12 konutun afet riski 

taşımayan başka bir alana nakli önerilmiştir. Hak 

sahiplerine E.Y.Y. usulü ile 10 konut yapılmıştır. 

Merkez Buğdaylı 2009 Heyelan 

2011 tarihinde hazırlanan jeolojik etüt raporuna 

göre 7 konut 11 ahır, 1 köy camisi, 1 Kuran kursu 

ve 1 okul heyelan afetinden etkilenmiş ve Afete 

Maruz Kararı alınmıştır. Ancak hak sahipleri yer 

seçimi yapılan alanda iki yıl içerisinde inşaatlarına 

başlamadıklarından hak sahiplikleri sona ermiştir. 

 

   

İlimizde 1990 tarihi ve sonrasında, meydana gelen ve gelmesi muhtemel heyelan olaylarından 

toplam 15 alan 7269 sayılı Kanuna göre Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge ( Afete Maruz Bölge) 

ilan edilmiştir.  



Tablo 2-2. Heyelan Afeti Nedeniyle Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge (Afete Maruz Bölge) İlan 

Edilmiş Alanlar 

İL İLÇE KÖY MAHALLE 
AFETİN  

TÜRÜ 

RAPOR/AMB 

TARİHİ 

Bayburt Merkez İğdir    Heyelan 10.01.1969 

Bayburt Merkez İğdir    Heyelan 07.07.1999 

Bayburt Merkez   Halfikale  Heyelan 12.10.2004 

Bayburt Merkez   Gençosman  Heyelan 24.10.2007 

Bayburt Merkez Masat   Yıldırım Heyelan 05.10.1990 

Bayburt Merkez Masat     Heyelan 27.03.1965 

Bayburt Merkez Kop    
Heyelan 

Su baskını 
17.07.1962 

Bayburt Merkez Yeniköy    Heyelan 17.07.1962 

Bayburt Demirözü Çakırözü    

Heyelan 

Kaya düşmesi 

Yeraltı suyu 

29.05.1990 

Bayburt Merkez Kıratlı    Heyelan 31.07.2007 

Bayburt Merkez Akçakuzu    
Heyelan 

Kaya düşmesi 
29.05.2006 

Bayburt Merkez Taşçılar    Heyelan 24.05.2005 

Bayburt Aydıntepe Merkez   Heyelan 20.04.1990 

Bayburt Merkez Buğdaylı    Heyelan 18.10.2011 

Bayburt Merkez Akgedik Cami 
Heyelan 

Kaya düşmesi 
 10.01.1969 

 

Son yıllarda ilimizde ve ülkemizin diğer illerinde güncel deprem yönetmelikleri ile depreme 

dayanıklı binalar yapılmaya başlanılmıştır. Ancak depremin tetikleyebileceği en önemli ikincil 

afet olan heyelan ile ilgili önlemler alınmadan yapılaşmaya devam edilmektedir. 

 

 

 



2.1.2.  Heyelan Tehlike ve Risk Analizi  

Heyelanlarla ilgili yapılacak olan risk azaltma çalışmalarında, öncelikli olarak heyelanlarla 

ilgili risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, riskin belirlenmesi için gerekli 

çalışmaların sıra ile yürütülmesi ve belirli verilerin elde edilip, aşamalardan geçirilmesiyle 

sürecin işletilmesi gerekmektedir. Bunlar sırası ile heyelan envanterinin oluşturulması, 

duyarlılık analizlerinin yapılması, tehlike analizlerinin yapılması ve en sonunda risk 

analizlerinin yapılması olarak sıralanabilir. 

Heyelan envanter haritaları bu sürecin temelini oluşturur ve ilk basamaktır. Duyarlılık haritaları 

ise mekânsal olabilirliği gösterir. Envanterden (heyelan olmuş alanlardan) yola çıkarak ve 

istatistiksel analiz modelleri kullanarak heyelanların başka hangi alanlarda olabileceğini tahmin 

etme anlamına gelir. 

Tehlike ise mekânsal olabilirlikle zamansal olabilirliğin birleşimidir. Belirli bir alanda, belirli 

bir zaman dilimi içerisinde belirli bir büyüklükteki olayın olma olasılığını gösterir. Tehlike 

haritaları üretilirken tetikleyici faktör için belirli bir zaman dilimi içerisinde aşılma olasılığı 

hesaplanır. Duyarlılık haritaları ise temel girdi parametresi olarak kullanılır. 

Risk analizleri yapmak ve haritalarını üretebilmek için ise varlık (bina, yol, tarım alanı, nüfus 

vb.) verisine ihtiyaç duyulur. Tehlike haritası temel girdi parametresi olup bu tehlikenin 

etkileyebileceği yapısal, sosyal ve doğal varlıklardaki kayıp olasılığı hesaplanır. 

Heyelan envanteri temel girdi olmak üzere heyelanları oluşturan diğer girdi parametreleri de 

dikkate alınarak istatistiksel analiz yöntemleri ile heyelan duyarlılık haritaları üretilmektedir. 

Duyarlılık, heyelanların gelecekte nerelerde olabileceğini tahmin etme yani mekânsal 

olabilirliktir. 

Eğim, yükseklik, nemlilik, çizgisel (yol, fay vb.) unsurlara uzaklık, jeolojik formasyonlar vb. 

unsurlar duyarlılık hesaplamasında kullanılabilecek girdi parametreleri olabilmektedir. 

Parametreleri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, çalışma alanı içerisinde yer 

alan heyelan envanterinin oluşturulması esnasında araştırmacının arazi çalışmalarında yapacağı 

gözlemler ve yöredeki heyelanların hangi parametrelere bağımlı olarak oluştuğunu tahmin 

etmesi olarak karşımıza çıkar. 

İRAP çalışması kapsamında Bayburt iline ait heyelan duyarlılık haritası AFAD Başkanlığınca 

belirlenen yönergeler çerçevesinde ARAS (Afet Risk Analiz Sistemi) sistemi kullanılarak 

hazırlanmıştır. İlk aşamada heyelan duyarlılık haritası hazırlanırken geçmiş yıllarda ilimizde 

meydana gelmiş önemli 235 adet heyelan sayısallaştırılarak “Heyelan Envanter Haritası” 

oluşturulmuştur (Şekil 2.1). 



 

Şekil 2.1. Heyelan Envanter Haritası (Bayburt AFAD) 

 

İkinci aşamada ise sayısal heyelan envanter haritası, sayısal yükseklik modeli, sayısal jeoloji 

haritası, arazi kullanım haritası, topoğrafik nemlilik indeksi gibi unsurlar girdi parametresi 

olarak ARAS sisteminde kullanılarak ilin heyelan duyarlılık haritası hazırlanmıştır. (Şekil 2.2) 

Yapılan Heyelan Duyarlılık Analiz sonuçlarına göre % 10-30 eğimli, daha çok kuzey ve 

kuzeybatıya bakan yamaçlarda, 500-1000 metre yüksekliklerde, çakıltaşı-kireçtaşı ve 

çamurtaşı-kumtaşı kayaçların bulunduğu alanlarda heyelan duyarlılığının yüksek olduğu 

görülmektedir. İlin yüz ölçümünün % 50’den fazlasının orta-yüksek-çok yüksek derecede 

heyelana duyarlı olduğu belirlenmiştir (Şekil 2.2). İlin orta kesimlerinde heyelan duyarlılığı 

oldukça düşüktür. Orta kesimden itibaren kuzeye ve güneye gidildikçe yükselti ve eğimin 

artmasına bağlı olarak heyelan duyarlılığı artmaktadır.  



 

       Şekil 2.2. Heyelan Duyarlılık Haritası (Bayburt AFAD) 

 

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.  

Risk haritasının oluşturulması ve olası can-mal kayıpların belirlenmesi için öncelikle zarar 

görebilirlik analizlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Yani tehlikeye maruz olan varlıklara 

ait (insanlar, nesnelerin-bina, yol, tarım alanı, doğal gaz boru hatları vb.) sağlıklı bir veri 

tabanının ve heyelanların bu varlıklar üzerindeki önceki etkilerinin biliniyor olması 

gerekmektedir. Bayburt ili ile ilgili veri yetersizliğinden dolayı değerlendirmeler fikir verici 

olması açısından üretilen tehlike haritası dikkate alınarak yapılmıştır. İl genelindeki binalara ait 

öznitelik verilerinin ilgili kuruluşlar tarafından tamamlanması ve heyelanlara ait duyarlılık ve 

tehlike harita ölçeklerinin geliştirilmesi ile risk analizleri de daha az hata içerecek şekilde 

kantitatif yöntemlerle yapılabilecektir. Bu konunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar AFAD 

Başkanlığınca devam etmektedir. 

 

Şekil 2.3. Türkiye’de 1940-2019 Yılları Arasında Meydana Gelen Heyelan Afetinin Yıllara 

Göre Dağılımı (AFAD) 



2.1.3. Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

İRAP-Bayburt kapsamında, ildeki kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımlarıyla yapılan 

çalıştayda en kötü senaryo olarak, bahar mevsimindeki aşırı yağışlar ve yeraltı suyu yükselmesi 

sebebiyle Masat Köyünde heyelan afeti yaşanması ele alınmıştır. Köy genelinde 40 kişinin 

etkilenebileceği,  can kaybı ve maddi zararlara yol açacağı, 72 saatten fazla sürebilecek 

beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçları doğabileceği ön görülmüştür. 

Son yıllarda ilimizde ve ülkemizin diğer illerinde güncel deprem yönetmeliklerine göre 

depreme dayanıklı binalar yapılmaya başlanmıştır. Ancak depremin tetikleyebileceği en önemli 

ikincil afet olan heyelan ile ilgili önlemler alınmadan yapılaşmaya gidilmemesi gerekmektedir. 

Belediyelerin kontrolünde olan ve önlemleri imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporlarında belirtilen Önlemli Alanların (Ö.A) belediyeler tarafından dikkate alınması ve 

iyileştirme çalışmaları yapılmadan ruhsat düzenlenmemesi gerekmektedir.  

Ayrıca il genelinde AMB ilan edilen alanlarda yeniden yapılaşmanın devam ettiği de 

gözlenmektedir. Bu sebeple yapı izni-inşaat ruhsatı veren ve denetimi yapan 

kurum/kuruluşlarca takip ve denetimin yeteri kadar yapılmadığı görülmektedir.  

 Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetlerin Tehlike ve Risk 

Değerlendirmesi 

Genellikle dağlık, engebeli ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tutulan kar örtüsünün, iç ve 

dış kuvvetlerin etkisiyle yamaç boyunca hızla kayması olayı çığ olarak tanımlanmaktadır. Çığ 

olayı, kar yağışının ve yamaç eğiminin fazla olduğu, bitki örtüsünden yoksun yerlerde görülür. 

Çığ olayında arazinin eğimi önemli bir etmendir ve olaylarının büyük bir kısmı, 28 ile 45 

derecelik eğime sahip alanlarda görülmektedir. Çığ olayına etki eden etmenlerden biri de bitki 

örtüsüdür. Orman alanlarında ağaçlar, kar örtüsünü tuttuğundan harekete geçmesini önler. Bu 

nedenle orman alanlarında çığ görülmez. Çığ olayını başlatan deprem gibi iç kuvvetler 

olabileceği gibi rüzgâr, canlıların hareketi, gök gürültüsü veya diğer sesler gibi dış etmenler de 

olabilir.  

Çığ riskli alanların bulunduğu bölgeler genel olarak, ilin kalıcı yerleşim yerleri olmayan, 

günümüzde yaz aylarında mevsimsel olarak kullanılan köyler ve yayla statüsündeki 

yerleşimleri içermektedir. Bu yerleşimlerin daha önce daimi ikamet olarak kullanılması 

nedeniyle, eski yıllarda meydana gelen çığ afetlerinden dolayı can kayıpları yaşanmıştır. Son 

yıllarda ise daimi ikamet olan yerleşim birimlerini etkileyen can kayıplı kayda geçmiş bir afet 

olayı meydana gelmemiştir. Bununla birlikte ilin yüksek kesimlerinde fazla kar birikimi 

olduğundan, sıklıkla çığ olaylarının meydana geldiği bilinmektedir.  

 

 

 

 

 

 



2.2.1. Geçmiş Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler ve Etkileri 

Tablo 2-3. İlimizde Çığ ve Fırtına Afeti Nedeniyle Yaşanmış Büyük Ölçüde Etkili Olmuş Olaylar 

İLÇE ADI KÖY ADI YILI TÜRÜ AÇIKLAMALAR 

Aydıntepe Dumlu  
1992 

1993 Çığ Düşmesi 

1992 tarihinde jeolojik etüt raporu düzenlenmiş 

olup 5 konutun Bölgesel Afet Etkililik Oluru 

kapsamında nakli uygun bulunmuştur. Hak 

sahiplerine Aydıntepe ilçesinde ihale usulüyle 5 

konut yapılmıştır. 

Aydıntepe Kavlatan 1992 Çığ Düşmesi 

1992 tarihinde jeolojik etüt raporu hazırlanmış 

olup Afet Etkililik Oluru kapsamında işlem 

yapılmıştır. Hak sahipleri için Aydıntepe ilçesinde 

ihale usulüyle 15 konut yapılmıştır. 

Aydıntepe Göloba 1993 Çığ Düşmesi 

1993 tarihinde jeolojik etüt raporu hazırlanmış 

olup Afet Etkililik Oluru kapsamında işlem 

yapılmıştır. Hak sahipleri için Aydıntepe ilçesinde 

ihale usulüyle 6 konut yapılmıştır. 

Merkez Yaylapınar 1992 Çığ Düşmesi 

1992 tarihinde jeolojik etüt raporu düzenlenmiştir. 

Raporda yer alan konutların çığ düşmesine maruz 

olduğu ve nakillerinin gerektiği belirtilmiştir. Hak 

sahiplerine Kaleardı Mahallesinde ihale usulüyle 

37 konut yapılmıştır. 

Merkez Üzengili 1993 Çığ Düşmesi 

02.02.1993 tarihinde düzenlenen jeolojik etüt 

raporuna göre 59 kişinin öldüğü 21 kişinin 

yaralandığı 62 konutun tamamen yıkıldığı 638 

büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğu 

belirtilerek 96 hane için nakil, genel hayata 

etkililik oluru ve afet maruz bölge kararı alınması 

istenmiştir. 05.07.1993 tarihli raporda ise daha 

önce nakil edilen 96 haneye 13 hane daha ilave 

edilmiş ve genel hayata etkililik oluru alınmıştır. 

Hak sahipleri için Kaleardı Mahallesinde ihale 

usulüyle 81 konut yapılmıştır. 

Merkez Harmanözü 1993 
Çığ Düşmesi 

Su Baskını 

1993 yılında hazırlanan raporda muhtemel çığ 

düşmesi olayına maruz 24 konutun bulunduğu aynı 

zamanda bu konutların Kale Deresinden 

gelebilecek muhtemel su baskınından 

etkilenebileceği belirtilmiş genel hayata etkililik 

ve afete maruz bölge kararı alınmış ve hak 

sahiplerine ihale usulüyle 24 konut yapılmıştır. 

Merkez 

Aydıntepe 

Demirözü 

 
2015 Fırtına 

2015 yılında il genelinde meydana gelen fırtınada 

çok sayıda konutun çatısı hasar görmüştür. 

Merkez Yeniköy 2017 Fırtına 

2017 yılında köy genelinde meydana gelen 

fırtınada 29 konutun çatısı hasar görmüş, araçlarda 

da maddi kayıplar meydana gelmiştir. 

 



İlimizde meydana gelen ve gelmesi muhtemel çığ düşmesi olaylarından toplam 12 alan 7269 

sayılı Kanuna göre Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge ( Afete Maruz Bölge) ilan edilmiştir.  

 

Tablo 2-4 Çığ Afeti Nedeniyle Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge ( Afete Maruz Bölge) İlan 

Edilmiş Alanlar 

İL İLÇE KÖY MAHALLE AFETİN TÜRÜ 
RAPOR/AMB 

TARİHİ 

Bayburt Merkez Ardıçgöze    Çığ düşmesi 20.04.1993 

Bayburt Aydıntepe Dumlu    Çığ düşmesi 10.12.1992 

Bayburt Aydıntepe Kavlatan    Çığ düşmesi 07.12.1992 

Bayburt Aydıntepe Kavlatan    Çığ düşmesi 22.06.1998 

Bayburt Merkez Yaylapınar  Aşağı Çığ düşmesi 26.01.1993 

Bayburt Merkez Harmanözü    
Su baskını 

Çığ düşmesi 
06.12.1993 

Bayburt Merkez Demirkaş    
Çığ düşmesi 

Kaya düşmesi 
08.01.1990 

Bayburt Merkez   
Kaleardı 

Kaledibi 
Çığ düşmesi 18.01.2007 

Bayburt Merkez Yukarı kışlak    
Çığ düşmesi 

Su baskını 
16.02.1994 

Bayburt Merkez Kozluk    Çığ düşmesi 12.12.2003 

Bayburt Merkez Üzengili    Çığ düşmesi 24.05.2005 

Bayburt Merkez Göloba    Çığ düşmesi 19.06.1998 

 

2.2.2. Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler Tehlike ve Risk Analizi  

İRAP çalışması kapsamında ilimize ait çığ duyarlılık haritası AFAD Başkanlığınca belirlenen 

yönergeler çerçevesinde ARAS (Afet Risk Analiz Sistemi) sistemi kullanılarak hazırlanmıştır. 

Geçmiş yıllarda ilimizde meydana gelmiş çığ olaylarının gözlemlendiği alanlar 

sayısallaştırılarak haritalara işlenmiş ve “Çığ Envanter Haritası” oluşturulmuştur (Şekil 2.4). 

 



 

          Şekil 2.4. Çığ Envanter Haritası (Bayburt AFAD) 

Son olarak ilgili tematik haritalar girdi parametresi olarak ARAS sistemine işlenerek ilin çığ 

duyarlılık haritası hazırlanmıştır (Şekil 2.5).  

Yapılan analiz sonucunda çığ açısından yüksek duyarlı alanların, genelde ilin kuzey ve güney 

kesimlerinde yer alan dağlık kesimlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bölgelerde, hem 

yüksek miktarda kar yağışının olması, hem morfolojik yapının uygunluğu ve hem de orman 

yetişme sınırının üzerinde olması nedeniyle çığ açısından oldukça yüksek duyarlılığa sahip 

olduğu belirlenmiştir.  

 

        Şekil 2.5 Çığ Duyarlılık Haritası (Bayburt AFAD) 



İRAP çalışması kapsamında Bayburt ilinin çığ tehlike haritasını hazırlamak için envanterde 

kayıtlı olan çığların tetikleyici parametresi bilinmediğinden, zarar görebilirlik 

değerlendirmesinde fikir vermesi açısından çığ duyarlılık haritası dikkate alınmıştır. Bayburt ili 

ile ilgili hem veri yetersizliğinden hem de hâlihazırda tehlike ve risk analizlerini yapacak olan 

model ülkemizde henüz mevcut olmadığından değerlendirmeler duyarlılık aşamasına kadar 

yapılabilmiştir. İlerleyen zamanlarda dijital veri altlığının güncellenmesi durumunda tehlike ve 

risk haritalarının üretilmesi aşamasına da geçilecektir.  

Çığ duyarlılık haritaları yardımıyla yapılan zarar görebilirlik değerlendirmesinde; ilin nüfus 

yoğunluğu daha çok il merkezi ve civarında olduğundan ayrıca kuzey ve güney kesiminde 

sadece sezonluk ikamet edilen köy evleri ve yayla evleri mevcut olduğundan ildeki meskenlerin 

yüksek oranda çığdan zarar görme riski taşımadığı belirlenmiştir. Geri kalan kısımların orta-

yüksek risk derecesindeki alansal değeri ise çığ olaylarının sıklıkla gözlendiği ilin kuzey ve 

güneyindeki dağlık alanlarda bulunan yerleşim yerlerine ait meskenlerdir.  

  

 

Şekil 2.6. Türkiye’de 1940-2019 Yılları Arasında Meydana Gelen Çığ Afetinin Yıllara Göre 

Dağılımı  

Her ne kadar Türkiye’de zeminle ve taşkınla ilişkili tehlikelere daha fazla odaklanılsa da, hava 

durumuyla ilişkili fırtına gibi diğer tehlikeler de Bayburt’un kent sakinlerini ve altyapısını 

düzenli olarak etkilemektedir. Bayburt ili, Karadeniz’deki konumu ve kuzey yönündeki dik 

dağları nedeniyle kuzeybatı yönlü esen kuvvetli rüzgârlara sık sık maruz kalmaktadır. Şehrin 

ana vadisinde kalan yükseltiler ilin iç kısımlarını koruduğu için şehrin dağlık arazisi bir ölçüde 

bariyer görevi görmektedir. 

Şehrin güneyinde büyük ovaların bulunması, dağlık arazinin fazla olmaması, dağlar tarafından 

korunamaması nedeniyle fırtına önemli bir sorun teşkil etmekte, düzenli rüzgârlar sık 

yaşanmaktadır.  

İlde Doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi arasında, karasal özellikleri ağır basan bir 

geçiş iklimi hüküm sürdüğünden, yoğun kar yağışı, buz veya aşırı soğuk yaşanmaktadır; il 

genelinde insanların dağlık bölgelerden geçerken yaşadığı aşırı soğuk hava ve ilgili tehlikelerle 

birlikte daha kuzeyde yer alan dağlık alanlardaki durumda bu şekildedir.  

Dolu olayı ülkemizde çok sık görülen bir meteorolojik afet olup özellikle tarım sektörü başta 

olmak üzere birçok alanda önemli zararlara neden olmaktadır. Uzun yıllar değerlendirmelerine 



göre; son on yılda kayıtlara gecen dolu afeti sayılarında artış trendi görülmektedir. 2019 yılı 

kayıt tutulan yıllar içerisinde en fazla dolu afetinin gözlemlendiği yıl olmuştur (MGM, 2020). 

Kuraklık Türkiye’de sıklıkla gözlenen bir doğal afettir. Türkiye’de yağışların lokasyon bazında 

ve zamansal dağılımı her zaman düzensiz olduğu için şehirlerin mevcut su kaynakları, nüfus 

artışı ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Geleneksel sulama 

yöntemleri nedeniyle tarımsal üretimde su sarfiyatı fazla olmakta ve çevre kirliliği yüzünden 

su kalitesinde düşüşler yaşanmaktadır. Bunların yanı sıra iklim değişikliği ile Türkiye, kuraklık 

afetini çok daha fazla hissedecektir. Kuraklıktaki artışla birlikte ülkemiz, ulusal ve uluslararası 

alanda, sınır içi ve sınır ötesi suların paylaşım ve yönetiminde maalesef daha fazla sorunlarla 

karşı karşıya kalacaktır (Kadıoğlu, 2012). 

 

Şekil 2.7. Ülkemizde 2018 Yılında Meydana Gelen Meteorolojik Karakterli Doğa Kaynaklı 

Afetlerin İllere Göre Dağılımı (MGM, 2018) 

Normalin Yüzdesi İndeksi (Percent of Normal Index - PNI) metoduna göre yapılan 2020-2021 

yılları kuraklık analizinde; Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nin orta 

kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ve lokal olarak Kütahya, Uşak, Tekirdağ 

ve Artvin orta şiddet ve şiddetli kuraklık yaşandığı, diğer yerlerin normal ve üzeri bir dönem 

geçirdiği görülmektedir. Bayburt ili ise normal ve üzeri yani risksiz alandadır. (Şekil 2.8)  



 

         Şekil 2.8. Türkiye’nin Normalin İndeksine Göre Kuraklık Haritası (MGM, 2021) 

 

2.2.3. Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

İRAP-Bayburt kapsamında, ildeki kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımlarıyla yapılan 

çalıştayda, muhtemel senaryo olarak il genelinde şiddetli rüzgâr ve hortum nedeni ile yaklaşık 

500 konut çatısının zarar görmesi ve yaralanmalara neden olması ele alınmıştır.  

Şehrin güneyinde büyük ovaların bulunması, dağlık arazinin fazla olmaması, dağlar tarafından 

korunamaması nedeniyle fırtına önemli bir sorun teşkil etmekte, düzenli rüzgârlar sık 

yaşanmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde mühendislik hizmeti almamış yapıların çatı örtüleri 

bu rüzgârlara dayanamayarak tehlikeli durumlara yol açmaktadır.  Bu sebeple yapılan 

konutların çatı ve çatı bağlantıları hakim rüzgarlara maruz kalacağından yapım aşamalarında 

bu hususlar dikkate alınmalıdır. 

İRAP-Bayburt kapsamında, ildeki kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımlarıyla yapılan 

çalıştayda, en kötü senaryo olarak, kış mevsimindeki aşırı yağışlarla biriken kar örtüsü, havanın 

ısınmasıyla Üzengili Köyünde çığ afeti yaşanacağı, köy genelinde ortalama 87 kişinin 

etkilenebileceği,  can kaybı ve maddi zararlara yol açacağı, ulaşım, enerji temini ve sosyal 

hayatta aksamalar olabileceği, 72 saatten fazla sürebilecek beslenme, barınma ve sağlık 

ihtiyaçları doğabileceği ön görülmüştür. 

İl geneli ortalama yükseltinin fazla olması, kış mevsiminde kar yağışlarının yoğun olması 

özellikle kırsal alanlarda çığ olaylarının daha çok meydana gelmesine sebep olmaktadır. Ancak 

kırsal kesimlerde kış mevsiminde nüfus yoğunluğunun az olması ve yerleşim yerlerinden uzak 

alanlarda çığ riskinin olması can ve mal kaybını azaltmaktadır. 

Ayrıca köy geneli çığ nedeniyle AMB ilan edilen alanlarda yapılaşmanın devam ettiği de 

gözlenmektedir. Bu sebeple yapı izni-inşaat ruhsatı veren ve denetimi yapan 

kurum/kuruluşlarca takip ve denetimin yeteri kadar yapılmadığı görülmektedir.  



 Taşkın/Sel Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

İlimizin de içinde yer aldığı Doğu Karadeniz Bölümü taşkın olaylarının en sık yaşandığı, buna 

bağlı can kayıplarının da en yüksek olduğu bölge konumundadır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) Türkiye genelindeki 25 

adet havza için taşkın tehlike ve risk haritalarını üretmekte ve taşkın yönetim planları 

oluşturmaktadır. Bayburt ili Çoruh Nehri Havzası sınırları içerisinde yer almaktadır. 

 

 Şekil 2.9. Çoruh Havzası’nın Türkiye’nin diğer havzaları içindeki yeri (SYGM) 

 

 

 Şekil 2.10. İlimizdeki Akarsuların ve Taşkın Tehlikesi Olan Alanların Konumu (SYGM) 



Taşkın hasarları, ilimizdeki toplam afet hasarları içerisinde yüksek orana sahiptir. Özellikle 

yapı ve nüfus yoğunluğu yüksek olan il merkezi için taşkınlar heyelanlardan daha yüksek risk 

oluşturmakta olup risk azaltma çalışmalarında da öncelik verilmesi gereken afet türüdür. 

2.3.1. Geçmiş Taşkın/Sel Afetleri ve Etki Alanları 

Tablo 2-5. İlimizde Taşkın/Sel Afeti Nedeniyle Yaşanmış Büyük Ölçüde Etkili Olmuş Olaylar 

 

İlimizde geçmiş yıllarda meydana gelen taşkın olayları dikkate alındığında Bayburt şehir 

merkezinde meydana gelen taşkın hasarları öne çıkmaktadır. Önceki bölümlerde de ifade 

edildiği üzere dereler, çevresindeki yapılaşma nedeniyle daraltıldığından yağışların da etkisiyle 

tıkanarak cadde ve sokakları su altında bırakmaktadır. 2005 yılında karların erimesi ve ani 

 

İLÇE 

ADI 

 

KÖY ADI 

 

YILI 

 

TÜRÜ 
AÇIKLAMALAR 

Merkez Gez 1959 Su Baskını 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Gez Köyü hakkında ilk rapor 1959 tarihinde 

verilmiş bu raporda sel ve heyelana maruz 

35 konutun olduğu belirtilmiştir. Gez 

Köyünde su baskınına maruz kalıp talep ve 

taahhütname veren 14 aileye Çadırkaya 

Mevkiinde konut yapımı sağlanmıştır. Hak 

sahiplerine 14 konut yapılmıştır. 

Merkez Sancaktepe 1960 Su Baskını 

1960 yılında hazırlanan rapora göre 110 

haneli köyde meydana gelen su baskınından 

dolayı 3 büyükbaş 112 küçükbaş hayvan 

telef olmuş 32 hanenin köye yakın bir alana 

nakli istenmiştir. 1961-1964 yılları arasında 

hak sahipleri için 23 konut yapılmıştır. 

Merkez Kop 1963 Su Baskını 

1964 yılında meydana gelen heyelan 

sonucu Pancarlık Deresinin malzeme ile 

dolması sonucu oluşan taşkın afetinde 32 

konutun nakline karar verilmiş hak sahipleri 

için 13 konut yapılmıştır. 

Merkez Demirkaş 1973 Su Baskını 

1973 yılında düzenlenen jeolojik etüt 

raporuna istinaden hak sahipleri için 6 

konut yapılmıştır. 

Merkez Harmanözü 
1993 

1994 

Çığ Düşmesi 

Su Baskını 

1993 tarihli jeolojik etüt raporu 

düzenlenmiş 24 konutun nakli uygun 

bulunmuştur. Hak sahiplerine 24 konut 

yapılmıştır. 



bastıran yağmur ile taşan Çoruh Nehri, şehir merkezinde bulunan işyerleri ve evlerde büyük 

oranlarda maddi hasarlara sebep olmuştur.  

Bayburt ilinde meydana gelen ve gelmesi muhtemel su baskını olaylarından toplam 7 alan 7269 

sayılı Kanuna göre Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge ( Afete Maruz Bölge) ilan edilmiştir.  

Tablo 2-6. İlimizde Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge ( Afete Maruz Bölge) İlan Edilmiş Alanlar 

İL İLÇE KÖY AFETİN TÜRÜ 
RAPOR/AMB 

TARİHİ 

Bayburt Merkez Harmanözü  
Su baskını 

Çığ düşmesi 
06.12.1993 

Bayburt Merkez Kop  
Heyelan 

Su baskını 
17.07.1962 

Bayburt Merkez Yukarı Kışlak  
Çığ düşmesi 

Su baskını 
16.02.1994 

Bayburt Merkez Sancaktepe  Su baskını 17.07.1962 

Bayburt Merkez Polatlı  Su baskını 17.07.1962 

Bayburt Merkez Sığırcı  Su baskını 28.08.1964 

Bayburt Merkez Gez  Su baskını 17.07.1962 

2.3.2. Taşkın/Sel Tehlike ve Risk Analizi 

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

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

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

hazırlanmaktadır. Taşkın riski; “Taşkın olayının olma ihtimali ile meydana gelebilecek taşkının 

insan sağlığı, çevresel ve ekonomik aktivitelere olan muhtemel olumsuz etkilerinin 

birleşimidir.” (AB Taşkın Direktifi). Taşkın risk değerlendirmesinde; taşkından etkilenen 

nüfus, taşkın nedeniyle binalarda ve eşyalarda oluşan hasar, etkilenen stratejik yapılar ve altyapı 

tesisleri gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.  

SYGM tarafından yürütülen ilimizin de içinde yer aldığı Çoruh Havzasının bütününe ait “taşkın 

yönetim planını hazırlama proje çalışmaları” son aşamaya gelmiş olup bu kapsamda üretilmiş 

olan taşkın tehlike haritaları Bakanlığın Taşkın Yönetim Portalına eklenmiştir. Ancak taşkın 

yönetim planının bütünü bu belgenin yazım tarihine kadar henüz yayımlanmadığından, 

hazırlanma esasları, modelleme çıktıları, önlemler tablosu ve planın diğer detayları hakkında 

bilgi edinilememiştir. Bununla birlikte DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından ilimiz için 500 ve 



1000 yıllık taşkın tekerrür debisine (Q500 – Q1000) göre daha önce hazırlanmış olan Taşkın 

Tehlike Haritaları, İRAP hazırlama çalışmaları kapsamında AFAD İl Müdürlüğüne gönderilmiş 

olup, risk analizlerinde bu haritalar esas alınmıştır (Şekil 2.11 – Şekil 2.12  - Şekil 2.13).  

 

 

 

 

 



 

 

 

            Şekil 2.11. Bayburt İli Dereleri Q500 Taşkın Tehlike Haritaları  

                              (Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı) 



                              

 

 

Şekil 2.12. Bayburt Çoruh Yankol – (1-2-3)  Q1000 Taşkın Tehlike Haritaları (DSİ 22. Bölge 

Taşkın Planı 2018) 



Çoruh Nehri (Q500)
 

 

Demirözü İlçesi Lori Deresi (Q500) 

 

Bayburt Sarıyar Deresi (Q500) 



Bayburt İli Pulur Deresi (Q500) 

 

Çoruh Havzası içinde bulunan Bayburt ilinde topografya, iklim, arazi kullanımında yapılan 

hatalar, akarsu ve dere ıslahı yetersizlikleri, altyapı eksikliği vb. nedenler taşkın riskini 

artırmaktadır. 

Taşkın olaylarında taşkının neden olduğu hasarı/zararı etkileyen farklı parametreler ve 

özellikler bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; taşkının yayılım alanı, taşkın suyunun derinliği, 

taşkının süresi, akış hızı veya suyun kirlilik derecesi verilebilir. Risk değerlendirmelerinde 

taşkının neden olduğu hasarı etkileyen ve en yaygın olarak kullanılan parametreler; taşkın 

yayılım alanı ve taşkın suyunun derinliğidir. 

Taşkınların oluşmasında direk ve en önemli faktör suyu meydana getiren ve yıkıma neden olan 

yağıştır. 1 -2 saat içerisinde metrekareye düşen yağış miktarı 40–50 kg’ın üstüne çıkan yağışlar 

taşkın olaylarına neden olmaktadır.  

Yüksek eğimli alanlarda yağan yağmur suları toprak tarafından hızlı emilemediğinden, yer 

çekimi etkisi ile yüzeysel akışa geçerek akan su miktarını ve suyun malzeme taşıma kapasitesini 

artırmaktadır. 

Çoruh Havzası’nda taşkın yönetimi kapsamında DSİ tarafından kısa vadede yapılması 

planlanan taşkın koruma ve taşkın ve rüsubat kontrolü tesisleri Şekil 2.14. de gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 2.13. Bayburt İli Q500 Taşkın Tehlike Haritaları (DSİ 22. Bölge Taşkın Planı 2018) 



 

 

2.3.3. Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

İRAP-Bayburt kapsamında AFAD Başkanlığının koordinasyonunda ildeki kamu kurumları ve 

özel kuruluşların katılımlarıyla yapılan çalıştayda, en kötü senaryo olarak Kuzeydoğu Anadolu 

fay hattındaki büyük bir depremde Demirözü Barajının gövde duvarının hasar alması nedeniyle 

baraj sularının boşalması sonucu taşkın/sel afetine sebep olmasına ilişkin senaryo üzerinde 

durulmuştur. Senaryoya göre Demirözü ilçe merkezi ve Çiftetaş Köyünde sel/taşkın afeti 

yaşanmıştır. Afetten  2000 kişinin etkilenebileceği aynı zamanda taşkın suyuna kapılma gibi 

vakaların yaşanması ile can kaybı, maddi zararın oluşacağı ve günlük yaşamın aylarca 

durabileceği ön görülmüştür. 

Olayın afete dönüşmesinin nedenleri olarak; meydana gelen depremde barajın gövde duvarının 

hasar alması sonucu baraj sularının boşalması, taşkınların taşımış olduğu sediment ve rüsubat 

malzemeye bağlı olarak köprü ayaklarının tıkanması, taşkın sahalarına imar verilerek bina 

yapılması, menfez ve köprü geçişlerinin yetersiz olması, evlerin bodrum ve/veya giriş 

katlarında su basman kotunun uygulanmaması, hızlı ve kontrolsüz kentleşme, afet bakımından 

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

kamulaştırma, yasalar, özel kullanım ve yapı izinleri vb. sebeplerin etkili olacağı 

düşünülmüştür. 

 

     Şekil 2.14. Çoruh Havzası Bayburt İli Taşkın ve Rüsubat Kontrol Tesisleri 



 Kaya Düşmesi Tehlike ve Risk Değerlendirmesi  

Kaya düşmesi bir veya birden fazla kaya bloğunun değişik faktörlerin tetiklemesi sonucu 

bulunduğu yerden ayrılarak yüksek eğim açılı bir yamaç boyunca sıçrayarak, uçarak, kayarak 

veya yuvarlanarak hareket etmesi olayıdır. Doğu Karadeniz Bölümünün sahip olduğu 

topoğrafik özellikler ve jeolojik yapı, bölgenin kaya düşmesi olaylarına sıklıkla maruz 

kalmasına yol açmaktadır. Ancak, il geneli dikkate alındığında her ne kadar kaya düşmesi 

açısından uygun topoğrafik özellikler mevcut olsa da kaya mostralarının ve yamaçların 

tamamına yakını zemin katmanıyla kaplı olduğundan kaya düşmesine bağlı vakalarının 

gelişmesi son derece kısıtlıdır. Kayda geçmiş vakaların genelini yüksek dağlık alanlarda gelişen 

münferit olaylar ile kara yolu şevlerinden düşen kaya blokları kapsamaktadır. 

2.4.1. Geçmiş Kaya Düşmesi Afetleri ve Etkileri 

Bayburt ili Merkez ilçeye bağlı Demirkaş köyünün büyük bir kısmını kapsayan muhtemel kaya 

düşmesi ile ilgili olarak 2011 yılında jeolojik etüt raporu hazırlanmış ve alanda ıslah çalışması 

yapılmıştır.  

Yine benzer bir olay,  Afete Maruz Bölge kararı bulunan Çatıksu Köyündeki kaya düşmesini 

önlemek amacıyla 2013 yılında Bayburt İl Özel İdaresi tarafından yapılan kaya ıslahı 

çalışmalarıdır. 2020 yılında Çamlıkoz Köyünde meydana gelen ve gelmesi muhtemel kaya 

düşmesi olayından 32 konut etkilendiğinden bu alanda ıslah uygulamasının daha ekonomik 

olacağı düşünülmektedir. Söz konusu alanla ilgili Afete Maruz Bölge kararı alınmış ve ihalesi 

yapılarak ıslah çalışmalarına başlanılmıştır.  

 

   Resim 2.1. Çamlıkoz Köyünde Meydana Gelen Kaya Düşmesi Afeti (Bayburt AFAD) 

    

Bayburt ilinde meydana gelen ve gelmesi muhtemel kaya düşmesi olaylarından toplam 9 alan 

7269 sayılı Kanuna göre Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge (Afete Maruz Bölge) ilan edilmiştir.  



Tablo 2-7. İlimizde Kaya Düşmesi Afeti Nedeniyle Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge ( Afete 

Maruz Bölge) İlan Edilmiş Alanlar 

İL İLÇE KÖY MAHALLE AFETİN TÜRÜ 
RAPOR/AMB 

TARİHİ 

Bayburt Merkez Demirkaş    
Çığ düşmesi 

Kaya düşmesi 
08.01.1990 

Bayburt Merkez Demirkaş    
Çığ düşmesi 

Kaya düşmesi 
04.08.2011 

Bayburt Aydıntepe Suludere    Kaya düşmesi 20.09.2005 

Bayburt Demirözü Çakırözü    

Heyelan 

Kaya düşmesi  

Yeraltı suyu 

29.05.1990 

Bayburt Merkez Yaylapınar  Kuzular Kaya düşmesi 05.02.2010 

Bayburt Merkez Akçakuzu    
Heyelan 

Kaya düşmesi 
29.05.2006 

Bayburt Aydıntepe Çatıksu    Kaya düşmesi 09.01.2007 

Bayburt Merkez   Kaya düşmesi 13.08.1991 

Bayburt Merkez Akgedik Cami 
Kaya düşmesi 

Heyelan 
10.01.1969 

Bayburt  Merkez Çamlıkoz  Kaya Düşmesi 12.04.2021 

2.4.2. Kaya Düşmesi Tehlike ve Risk Analizi 

İRAP çalışması kapsamında Bayburt iline ait kaya düşmesi duyarlılık haritası AFAD 

Başkanlığınca belirlenen yönergeler çerçevesinde ARAS (Afet Risk Analiz Sistemi) sistemi 

kullanılarak hazırlanmıştır. Geçmiş yıllarda ilde meydana gelmiş kaya düşmesi olaylarının 

gözlemlendiği alanlar sayısallaştırılarak haritalara işlenmiş ve “Kaya Düşmesi Envanter 

Haritası” oluşturulmuştur. Daha sonra ilgili tematik haritalar girdi parametresi olarak ARAS 

sistemine işlenerek ilin kaya düşmesi duyarlılık haritası hazırlanmıştır (Şekil 2.15). 

 



 

         Şekil 2.15. Kaya Düşmesi Envanter Haritası (Bayburt AFAD) 

 

         Şekil 2.16. Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası (Bayburt AFAD) 



Yapılan analizler sonucunda kaya düşmesi açısından haritada beyaz renklerle gösterilen yüksek 

derecede duyarlı alanların genelde ilin kuzey ve güney kesimlerinde, yerleşim alanları dışındaki 

dağlık alanlarda yer aldığı görülmektedir. Bu bölgelerdeki topoğrafik eğimin çok yüksek 

olmasına bağlı olarak zemin katmanı gelişmemiştir. Dolayısıyla bu alanlardaki kütle hareketleri 

kaya düşmesi şeklinde kendini göstermektedir. Yamaçlarda meydana gelen doğal kaya 

düşmelerinin haricinde yüksek karayolu şevlerinde askıda kalan kaya bloklarının düşmesinden 

veya süreksizlik kontrollü yenilmelerden kaynaklı kütle hareketlerinin de meydana geldiği 

görülmektedir. Bu türden kaya yenilmeleri ilde yol trafik güvenliği açısından risk 

oluşturmaktadır. 

İRAP çalışması kapsamında Bayburt ilinin kaya düşmesi tehlike haritasını hazırlamak için 

envanterde kayıtlı olan kaya düşmelerinin tetikleyici parametresi bilinmediğinden zarar 

görebilirlik değerlendirmesinde fikir vermesi açısından kaya düşmesi duyarlılık haritası dikkate 

alınmıştır. İl ile ilgili hem veri yetersizliğinden hem de hâlihazırda kaya düşmesi tehlike ve risk 

analizlerini yapacak olan model ARAS sisteminde çıktı vermediğinden değerlendirmeler şu an 

için duyarlılık aşamasına kadar yapılabilmiştir. İlerleyen zamanlarda dijital veri altlığının 

güncellenmesi durumunda tehlike ve risk haritalarının üretilmesi aşamasına da geçilecektir.  

İlin nüfus yoğunluğu daha çok il merkezi ve civarında olduğundan ve kuzey ve güneydoğu 

kesimlerinde sadece sezonluk olarak ikamet edilen köy evleri ve yayla evleri mevcut 

olduğundan alansal olarak ildeki meskenlerin kaya düşmesinden zarar görme riski taşımadığı 

belirlenmiştir. Ancak, kaya düşmesi olaylarının sıklıkla gözlendiği iç bölgelerdeki dağlık 

alanlarda bulunan yayla tipi yerleşim yerlerindeki meskenlerin düşük derecede risk taşıdığı 

saptanmıştır.  

2.4.3. Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

İRAP Bayburt kapsamında, ildeki kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımlarıyla yapılan 

çalıştayda, muhtemel ve en kötü senaryo olmak üzere kaya düşmesine ilişkin geçmiş afetler ve 

ilin risk değerlendirmesi doğrultusunda senaryo oluşturulmuştur.  

Çalıştayda belirlenen en kötü senaryo; yağışlar, donma ve çözülme olaylarının neticesinde 

Merkeze bağlı Çamlıkoz Köyü içerisinde bulunan büyük taş kütlesinin kopup gelmesi sonucu 

binaların zarar görmesidir. Senaryoya göre riskli alanda inşa edilmiş olan 32 konutun tehlike 

altında olduğu ve köy genelinde 70 kişinin etkilenebileceği, can kayıplarının yaşanabileceği ve 

maddi zararların meydana gelebileceği ön görülmüştür. 

Kaya düşmesi afetinden dolayı, mevcut durumdan etkilenmemiş konutların da muhtemel risk 

nedeniyle daha fazla can kaybının yaşanmaması için boşaltılması ve önlem alınana kadar 

kullanılmaması gerektiği düşünülmüştür. 

 Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi  

2.5.1. Geçmiş Depremler ve Etki Alanları 

13 Mart 1992 Erzincan Depremi: İlin güneydoğusunda Richter ölçeğine göre Mw 6.6 

büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde 653 kişi ölmüş, 6702 bina hasar 

görmüş veya yıkılmıştır. Erzincan’da can kaybına ve maddi hasara neden olan deprem Bayburt 

iline bağlı Demirözü ilçesinin Erzincan’a yakın köylerinde de maddi hasara yol açmıştır.  



11.05.2017 Erzurum–Aşkale Depremi: Aşkale ilçesinde 4.7 (Mw) büyüklüğünde ve 6.41 km 

derinliğinde meydana gelen depremden Bayburt ilinin Aşkale’ye yakın köyleri etkilenmiştir. 

Depremin etkisiyle 12 binada hasar oluşmuştur.  

2.5.2. Deprem Tehlike ve Risk Analizi  

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde 

yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir (Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) Yer kabuğu altındaki fayların oluşmasında 

sıkışma ve genişleme kuvvetlerinin büyük rolü olmakla beraber bu kuvvetler kırıklar boyunca 

kaya kütlelerinin hareket etmesine neden olmaktadır (Atabey, 2000). Hasar ve can kaybı 

yaratabilecek büyüklükte bir depremin belli bir yer ve zamanda meydana gelme olasılığına 

deprem tehlikesi denir. Diri fay haritası deprem kaynaklarını, dolayısıyla deprem tehlikesinin 

nerede olacağını gösteren haritadır (Özcan, ….). Diri faylar, depremi oluşturan aktif fayları 

ifade eder (Atabey, 2000). 

 

 

Şekil 2.17. Türkiye Diri Fay Haritası (MTA, 2012) Türkiye Deprem Tehlike Haritası (AFAD,2018) 

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 değer depremin büyüklüğüdür (Atabey, 2000). Depremin büyüklüğü tehlike 

boyutunu gösterir. Depremin büyüklüğü; fayın kırılma boyu (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. 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 ZE sınıfıdır. ZE Zemin sınıfı; 

gevşek kum, çakıl veya yumuşak – katı kil tabakalarını ifade etmektedir (2018 Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği).  

    Tablo 2-8. Yerel Zemin Sınıfları (TBDY, 2018) 

 
 

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.  

Anadolu levhasının üzerinde bulunan ülkemizin irili ufaklı tektonik kökenli birçok depreme 

sürekli maruz kaldığı bilinmektedir. Anadolu levhası kuzeyden Sibirya levhası tarafından 

güneyden ise Arabistan levhası tarafından sürekli sıkıştırılmakta ve sismik enerji birikimi 

oluşmaktadır. Bu enerji belli bir doyum noktasına geldiğinde Kuzey Anadolu Fayında (KAF) 



ve Doğu Anadolu Fayında (DAF) meydan gelen kırılmalar neticesinde depremler oluşmaktadır. 

Buna bağlı olarak bu iki fay hattı tarafından sınırlandırılan İç Anadolu Bölgesi de batıya doğru 

göç ederek Ege Bölgesinin bulunduğu alan genişlemekte ve horst-grabenlerden oluşan çöküntü 

yapıları oluşmaktadır. Normal faylarla sınırlandırılan bu sistem ise Batı Anadolu Fay Sistemi 

olarak adlandırılmaktadır. Kuzey Anadolu Fayı (KAF), doğuda Bingöl-Karlıova’dan başlayan 

ve batıda Saros Körfezi’ne kadar uzanan çok belirgin, sismik olarak aktif ve sağ yönlü doğrultu 

atımlı bir faydır. Bu fay çoğu yerlerde bir fay zonu şeklinde ve bağımsız şekilde hareket eden 

çok sayıda faylar içermektedir. KAF zonunun küçük yüzey kırıklı iki adet fayı Bayburt ili 

Merkez ilçesine 44 km uzaklıkta bulunan Erzurum-Pazaryolu ilçesinde ve ilin güneyinde 

Merkez ilçesine 43 km uzaklıkta bulunan Erzincan-Otlukbeli ilçesinde yer almaktadır. (Şekil 

2.18) 

 

 

Şekil 2.18. İlimizin PGA Deprem Tehlike Haritasındaki Yakınlaştırılmış Konumu  

Bayburt ili için deprem risk senaryoları üretilirken; bu faylardan ve KAF’dan kaynaklı oluşacak 

depremler dikkate alınmıştır. PGA haritasına göre il sınırları içerisinde beklenen en büyük ivme 

değerleri 0.190 – 0.320 g arasındadır. Bu ivme değerleri ilimizin “düşük tehlike” kategorisinde 

olduğunu göstermektedir. Tehlike haritasındaki en büyük ivme yoğunlaşmaları kırmızımsı 

renklerle gösterildiği gibi Demirözü ilçesinin güneyindeki alanlara kadar uzanım göstermekte ve 

bu alandaki yerleşim birimleri için tehlike potansiyeli taşımaktadır. Merkez ilçemiz de dahil olmak 
üzere diğer lokasyonlar için beklenen en büyük ivme değerleri ise 0.3 g mertebelerinde kalmaktadır. 

Bayburt ili için deprem risk ve zarar görebilirlik analizi yapılırken jeolojik ve jeoteknik olarak 

deprem açısından tehlikeli olan bölgelerdeki yerleşim durumu ve buralarda can ve mal kaybı 

riskinin oluşması durumu esas alınmıştır. Depremin zarar verebilme potansiyeli araştırılırken 

bina envanteri ve yapı stok durumunun haricinde zemin deformasyonuna bağlı oluşacak 

hasarlar ile deprem titreşimleriyle tetiklenecek ikincil afetlerin yaşanması durumu da dikkate 

alınmıştır. İldeki 1999 yılı ve öncesinde yapılmış yapıların çokluğu nedeniyle bu dönemde 

yapılmış çoğu kritik tesislerin (okullar, hastaneler, kamu binaları vb.), ulaşım sistemlerinin 

(karayolu, köprü-geçitler vb.), iletim hatlarının (su dağıtım hatları vb.) ve altyapı sistemlerinin 

(kanalizasyon vb.) depreme karşı dayanıklı olmadığı düşünülmektedir. İlin bina envanterini ve 



yapı stok durumunu belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaya başlamıştır.  Kentsel dönüşüm 

yapılmasına yönelik çalışmalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

İlde henüz kentsel dönüşüm yapılmamakla birlikte planlama çalışmaları devam etmektedir. 

Olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, meskûn alanlarda zemin 

etütlerinin ayrıntılı olarak yapılması zaruridir. Ayrıca, yeni kurulacak köy, kasaba ve kentlerin 

kuruluş ve gelişme yerlerinin seçiminde deprem etkinliği ve deprem riski mutlaka dikkate 

alınmalıdır. Sağlam zeminler üzerinde, betonarme ve statik hesapları doğru olan, depreme 

dayanıklı binalar yapılmalıdır. 

Depremlerden kaynaklı yapı hasarlarının oluşturacağı risklerin haricinde ilde titreşimlerin 

tetiklemesine bağlı olarak heyelan türünde ikincil afetlerin de gelişmesi mümkündür. Yağışlı 

sezonlarda suya doygun durumda ve drenajı yavaş olan yamaçlardaki zemin malzemesi limit 

denge durumunda veya bu duruma yakın ise deprem kaynaklı titreşimlerin tetiklemesi sonucu 

kaydırıcı gerilmelerin artmasıyla kayacaktır. Yağışlı sezonlardaki kayma olasılığından dolayı 

bu döneme denk gelecek bir deprem olayı da yenilme olayını daha öne çekerek heyelanları 

tetikleyecektir. 

Deprem kaynaklı diğer bir tehlike ise oluşacak depremlerden kaynaklı titreşimlerin yamaçlarda 

veya karayolu şevlerinde askıda duran kaya parçalarını, blokları harekete geçirmesi veya çığları 

tetiklemesi durumudur. Kaya düşmesi ve çığ olayları ilin kuzey kesimlerindeki yükseltinin ve 

yamaç eğiminin fazla olduğu alanlarda sıklıkla görülmektedir. Deprem kaynaklı bu türden 

ikincil olayların gelişmesi durumunda bu lokasyonlardaki yerleşim yerlerinin risk altında 

olması olasıdır. 

2.5.3. Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

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

kullanılarak üretilmiş Bayburt ilini etkileyebilecek Mw: 6.9 büyüklüğündeki deprem ile 

oluşturulan senaryo kullanılmıştır. AFAD-RED analiz sonuçları aşağıda gösterilmiştir. (Şekil 

2.20) 

Yapılan analizler sonucunda senaryonun gerçekleşmesi durumu için yapısal hasar (hafif, orta, 

ağır ve yıkık), ayakta tedavi gerektiren hasta sayısı, hafif yaralı sayısı, ağır yaralı sayısı, can 

kaybı sayısı, geçici barınma hizmeti ihtiyacı duyabilecek kişi sayısı belirlenerek sismik şiddet, 

ivme (PGA) ve hız (PGV) haritaları oluşturulmuştur. Ayrıca; kritik tesisler (okullar, hastaneler, 

emniyet, itfaiye ve kamu yönetim binaları), ulaşım sistemleri (karayolu ve köprü-geçitler) ve 

iletim hatlarının (su ve doğalgaz dağıtım hatları) tahmini hizmet verebilme olasılıklarına dair 

çıktılar üretilmiştir. 



 

 

Şekil 2.19. ARAS-RED Sistemi İle İlimiz İçin Mw: 6.9 Senaryosuna Göre Üretilen Tahmini 

Sismik Şiddet Haritası 

 

 

 

 



 

 

 

Şekil 2.20. Tahmini Sismik Şiddet ve Tahmini PGA(gal) Haritaları (AFAD) 



 

Şekil 2.21. Tahmini PGV (cm/sn) Haritası (AFAD) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODÜL 3 

3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’nın 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. 

Bayburt 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. 

 Değerlendirme Alanları ve İrap için Kullanılacak Çıktılar 

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, beş grup için ayrı ayrı tartışılmış, sonrasında 

düzenlenen formlar, tüm katılımcıların görüşlerine sunularak, ortak bir tartışma ortamı 

oluşturulmuştur. 

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. 

Heyelan, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler, taşkın/sel, kaya düşmesi ve deprem 

olarak belirlenen ildeki beş tehlike ve risk grubu ile ilgili çalıştay sonucunda genel çıktılar 

oluşturulmuştur. Bu süreç her grup için ayrı ayrı aşağıda değerlendirilmektedir. 

3.1.1. Heyelan 

İlin jeolojik-jeomorfolojik yapısı; iklim koşulları ve insan etkisi ile birlikte değerlendirildiğinde 

heyelan oluşumuna elverişli olduğu görülmektedir. 



Heyelan tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, 

Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer almaktadır. 

Güçlü Yönler 

 Heyelanlı sahaların tespit edilmiş olması, duyarlılık risk haritalarının daha önceki 

çalışmalarla ortaya çıkarılmış olması.  

 Bugüne kadar olan heyelanlarda hiçbir ölümün olmaması. 

 Ulaşım alt yapısının iyi olması. 

 Ekipman yönünden kurumların güçlü olması. 

 İlin yüz ölçümünün diğer illere göre daha küçük olması ve coğrafi yapının daha düz 

olması nedeniyle heyelan riskinin daha az olması. 

 Olmuş afetler ve muhtemel afetler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu kazanılan 

tecrübeler. 

 Kurumlar arası koordinasyonun güçlü olması ve kurumlarımızın afet konusunda 

gösterdikleri hassasiyet. 

Zayıf Yönler 

 Kamu kurumlarında yeterli düzeyde teknik personel bulunmaması. 

 Heyelan riski taşıyan alanlarda yapılaşmalar olması. 

 Yapım aşamalarında konutlarda kontrol ve denetim eksikliği. 

 Ağaç örtüsünün az olması ve yeterince ağaçlandırma yapılmaması. 

 Daha önce faaliyet göstermiş olan maden ocakları ve düzensiz hafriyat alımları. 

Fırsatlar 

 İklimin karasal olması (Ortalama yağışın az olması.) 

 Afet farkındalık eğitimlerinin vatandaşları bilgilendirme açısından etkin olarak 

sürdürülmesi. 

 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilerek eğitimlerin sıklaştırılması. 

 Diğer illere yakın olmamız, yerleşim alanlarının toplu olması. 

 Yerleşim alanlarında heyelanların az olması (Heyelanlı bölgelerin yerleşim alanlarının 

dışında olması.) 

 Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitelerinde heyelanla ilgili çalışma 

yapan bölümlerin olması ve tecrübeli personelin bulunması. 

 TAMP kapsamındaki destek illerimizde heyelanların sıklıkla yaşanması ve bu konuda 

tecrübeli olmaları. 

 



Tehditler 

 Maden ve taş ocaklarında yapılan hafriyat alımlarının düzensiz olması. 

 İlin sosyo-ekonomik yapısının zayıf olması. 

 Ülkenin ekonomik şartlarının devamlı olarak değişmesi. 

 Küresel iklim değişikliği. 

 Heyelanlı sahaları kullanmakta ısrar eden vatandaşların olması. 

3.1.2. Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler  

İlin yüksek kesimlerinde fazla kar birikimi olması nedeniyle sıklıkla çığ olayları meydana 

gelmektedir. Ayrıca ilin güneyinde büyük ovaların bulunması, dağlık arazinin fazla olmaması, 

dağlar tarafından korunamaması nedeniyle fırtına önemli bir sorun teşkil etmekte, düzenli 

rüzgârlar sık yaşanmaktadır. 

Meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi 

sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer 

almaktadır. 

Güçlü Yönler 

 İlde 12 adet meteorolojik gözlem istasyonu bulunması. 

 TAMP’ın aktif bir şekilde çalışıyor olması. 

 İl merkezlerindeki MGM’nin yaklaşık 90 yıllık geriye dönük veri sağlayabilmesi. 

 Meteorolojik verilerin anlık olarak kurumlar ile paylaşılması. 

 MGM’nin anlık bilgi paylaşım sisteminin mobil uygulamasının olması. 

 Çığ izleme ve değerlendirme komisyonunun olması ve müdahale ekiplerinin hazır 

bulunması. 

 Afetler olduğunda bütün devlet imkanları dahil toplumun tüm kesimleri ile afetzede 

vatandaşlara yardım edilmesi ve bu konularda duyarlı olunması. 

 Geçmişte yaşanan afetlerden dolayı alınan tedbirler ve bu konudaki tecrübelerimiz. 

Zayıf Yönler 

 İmar planları yapılırken meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerin dikkate 

alınmaması. 

 Denetimlerin yeterince yapılmayışı ve alt yapı ve üst yapı yetersizlikleri. 

 Meterorolojik gözlem istasyonlarının az olması ve ölçüm parametrelerinin yetersiz 

olması. 

 Geçmiş afetlerden ders alınmamış olması. 

 Uygun olmayan alanlara yapı yapılmasına göz yumulması ve kaçak yapılaşma. 



 Afetlere uygun yapı tekniklerinin uygulanmaması ve mühendislik hizmeti alınmadan 

yapıların yapılması. 

 Orman alanlarının az olması. Çıplak alanların yaklaşık % 92 gibi büyük bir alan teşkil 

etmesi. 

Fırsatlar 

 İlimiz yüz ölçümünün küçük olması nedeniyle en uzak yerleşim yerine afet sonrasında 

ulaşımın hızlı olması. 

 TAMP organizasyonunun güçlü ve etkin uygulanabilir olması. 

 Kurumlarımızdaki müdahale ekipmanlarının son teknolojiye sahip olması (paletli 

ambulanslar, arama kurtarma ekipmanları). 

 Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin tecrübeli olması ve vatandaşlarımızın bu 

konulara duyarlı olması. 

Tehditler 

 Kış mevsiminin uzun sürmesi ve yükseltinin fazla olması sebebiyle kar yağışlarının 

fazla olması. 

 Çığ gelebilecek bölgelerdeki yerleşim yerlerine kış şartlarında ulaşımın zor olması. 

 Rakım farklılığı nedeniyle il genelindeki meteorolojik şartların değişiklik göstermesi. 

 Orman alanlarının zayıf olması nedeniyle hem çığ açısından hem de kuraklık açısından 

tehdit oluşturması. 

3.1.3. Taşkın/Sel  

Bayburt ili; iklim koşulları, mevsimsel yağışlar ve insan etkisi ile birlikte değerlendirildiğinde 

taşkın/sel yaşayan illerden biridir.  Zaman zaman meydana gelen şiddetli ve kesintisiz yağış 

nedeniyle yamaç göçmeleri, heyelanlar vb. nedenlerle oluşan rüsubi malzemelerin dere 

yataklarına intikal etmesiyle taşkınlar yaşanmaktadır. 

Taşkın/Sel tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, 

Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer almaktadır. 

Güçlü Yönler 

 İl ve ilçe merkezlerinin arazi eğimlerinin az olması. 

 İklim sebebiyle yağışın az olması. 

 Coğrafi özelliklerinden dolayı su taşkın önlemlerinin alınmasının daha kolay olması. 

 Havaalanının yapılıyor olması ve çevre illere kara yolu ulaşımın daha kolay sağlanıyor 

olması. 

 Yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğu bakımından küçük olması. 



 DSİ tarafından taşkın koruma ve ıslah çalışmalarının yapılmış olması. 

 Yerleşim yerlerinin dere yataklarından uzak olması. 

 Devletin ekonomik imkânlarının daha etkin ve güçlü olması. 

 İlde göletlerin fazla olması, gelebilecek sel sularının önlenmesi bakımından avantaj 

sağlaması. 

 Yüksek kesimlerde engebeli arazinin olması ve bitki örtüsünün el değmemiş olması. 

Zayıf Yönler 

 Ormanlık alanların az olması. 

 Son zamanlarda vatandaşların dere yataklarına konut yapması. 

 Kırsalda yerleşim alanlarının dere yataklarına kurulmuş olması. 

 Yol geçiş alanlarında yapılan menfezlerin projelendirme açısından yetersiz olması. 

 Dere yataklarının hem tarım hem de yerleşim alanı olarak daraltılması. 

 DSİ tarafından yapılan taşkın koruma tesislerine yapılan müdahale çalışmaları. 

 Bahar ile birlikte kar erimelerinin ani olarak gerçekleşmesi. 

 İldeki dere yataklarının fazla olması. 

Fırsatlar 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yeterli donanıma sahip olması. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin tecrübeli olması. 

 Yağışların az olması ve toprak zeminin fazla olması. 

 Nüfusun az olması. 

 Ulaşım ağının yeterli olması. 

 Ormanlık alan oluşturulması açısından yeterli toprak alanlarının bulunması. 

 Eğitim faaliyetlerinin yapılması ve personelin bu konuda yetişmiş olması. 

 İlin yüzölçümünün küçük olması. 

 Coğrafi yapının düz olması. 

Tehditler 

 Sel afetinin aralıklı olması sebebiyle belirgin bir toplumsal hafızasının olmaması. 

 Sel baskınları konusunda bilgi sahibi olunmaması. 

 Toplumsal olarak duyarlılığımızın az olması. 

 İl Merkezinden geçen Çoruh Nehrinin her zaman tehdit oluşturması. 

 Dere yataklarının fazla olması. 



 İlde yapılan gölet ve barajların zarar görme ihtimalinin olması. 

 Ani iklim değişiklikleri nedeniyle ilin fazla yağış alması ihtimali. 

 Toprak yapısının çıplak ve kayaçlı yapıda yüzey sularını tutacak yapıda olmaması. 

3.1.4. Kaya Düşmesi 

İl geneli dikkate alındığında kaya düşmesi açısından uygun topoğrafik özellikler mevcut olsa 

da kaya mostralarının ve yamaçların tamamına yakını zemin katmanıyla kaplı olduğundan kaya 

düşmesine bağlı vakalarının gelişmesi son derece kısıtlıdır. Kayda geçmiş vakaların genelini 

yüksek dağlık alanlarda gelişen münferit olaylar ile kara yolu şevlerinden düşen kaya blokları 

kapsamaktadır. 

Kaya Düşmesi tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, 

Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer almaktadır. 

Güçlü Yönler 

 İlin Türkiye’nin en küçük yüz ölçümüne sahip illerinden biri olması. 

 Yerleşim alanlarında kaya düşmesi tehlikesinin az olması. 

 Çevre illerde, afet olaylarının sık yaşanmasının afet hafızamızı canlı tutması. 

 Geçmişten günümüze kadar geçen süreçte kaya düşmesi yaşanan yerlerde can kaybının 

yaşanmaması. 

 Afet risk azaltma çalışmalarında afet farkındalık eğitimlerinin önemli rol oynaması. 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün araç gereç ve ekipman yönünden güçlü olması. 

 İlin komşu illere yakın olması. 

 İldeki yerleşim yerlerinin merkeze yakın olması. 

 Yol ağlarımızın asfalt olması. 

Zayıf Yönler 

 Bölgenin fazla kar yağışı alması ve iklim şartları nedeniyle fiziksel çözülme meydana 

gelmesi buna bağlı olarak kaya düşmesi olaylarının sık görülmesi. 

 Yeterli teknik ve idari personel olmaması, denetim ve diğer uygulamalar açısından 

olumsuz durum oluşturması. 

 Yerel yönetimlerin bütçe imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı yol ve alt yapı 

standartlarının yükseltilmesi için yeterli bütçe ayıramamaları. 

 Ulaşım yollarının sadece kara yoluyla yapılması deniz ve hava yolunun 

kullanılamaması. 

 Ağaçlıklı bölgelerin az olması. 

 



Fırsatlar 

 İl nüfusunun az olması. 

 Mevcut deprem haritasına göre ilde beklenen en yüksek yer ivme değerlerinin 0,190 g 

ile 0,320 g aralığında olması dolayısıyla sismik aktivite kaynaklı kaya düşmesi 

tetiklenmelerinin ülke geneli ile kıyaslandığında daha zayıf olması. 

 İlin oldukça düz bir coğrafi yapıya sahip olması. 

 Yerleşim yerlerinin toplu bir yapılanmaya sahip olması. 

 Yapımı devam eden havaalanının açılmasıyla hava ulaşımının sağlanabilecek olması. 

 İldeki ilçe ve belde merkezlerinin diğer illere kıyasla birbirine yakın olması. 

Tehditler 

 Arazinin örtülü olmamasından dolayı risk oluşması. 

 Gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olması, kışın don olaylarının fazla olması. 

 Yol yapımlarında ve inşaat malzemesi alımı çalışmalarında düzensiz hafriyat alanlarının 

tehdit oluşturması. 

3.1.5. Deprem 

Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre ilimizde beklenen en büyük yer ivme değerleri 0,190 

g ile 0,320 g arasında değişmektedir. 2019 yılından önce yürürlükte olan Türkiye Deprem 

Bölgeleri haritasına göre ise ilimiz 3. derece deprem kuşağı içerisindedir. İlimizde bugüne kadar 

can kaybına sebebiyet veren büyük ölçekli bir deprem yaşanmamıştır. 

Deprem tehlikesi ile ilgili yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkarılan Güçlü Yönler, Zayıf 

Yönler, Fırsatlar ve Tehditler aşağıda yer almaktadır. 

Güçlü Yönler 

 Mücavir alan sınırları içinde yapı stoku bilgisinin mevcut olması. 

 Deprem sonrasında kullanabileceğimiz alternatif ulaşım ağının olması ve havaalanının 

yapılıyor olması. 

 Kentsel dönüşüm çalışmalarına (Tuzcuzade Mahallesi, Gençosman Mahallesi) Bayburt 

Belediyesince başlanılmış olması. 

 Afet sonrasında vatandaşların toplanma alanlarına yönlendirilmesi için belediyece il 

genelinde yönlendirme tabelalarının yerleştirilmiş olması. 

 Doğalgaz akışının deprem anında otomatik olarak kesilebileceği vana sistemlerinin 

bulunması. 

 İl genelinde kamu binalarının yenilenmesine hız verilmesi ve dönüştürülmesi. 

 Kamu personeline ilgili eğitimlerin (afet farkındalık, ilk yardım vb.) veriliyor olması. 

 Halkımızın afetler anında yardımlaşma konusunda duyarlı olması. 



 Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yer bilimci öğretim üyelerinin 

olması ayrıca afet ve acil durum yönetim bölümü ile iş sağlığı ve güvenliği bölümünün 

bulunması. 

 İl ve ilçe merkezlerinde yerleşime uygunluk haritalarının yapılmış olması. 

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

haritalarının AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılmış olması. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının afetler konusunda işbirliği ve koordinasyonun yüksek 

olması. 

 Çoruh Nehrinin ıslah çalışmalarının yapılmış olması ve sürekli güncelleniyor olması. 

 Yeni yerleşim alanlarının geniş olması ve yeni yapılan binaların deprem 

yönetmeliklerine tamamen uygun yapılıyor olması. 

 İl genelinin zemin açısından sağlam olması. 

 İlin geçmişinde büyük bir deprem olmamış olması. 

 İl geneli nüfus yoğunluğunun az olması. 

Zayıf Yönler 

 İl ve ilçe merkezlerinde eski yapı stokunun fazla olması. 

 Mikro bölgelendirme çalışmalarının mevcut olmaması ve sıvılaşma riski taşıyan 

alanların net olarak belirlenmemiş olması. 

 DASK oranın düşük olması ve kapsamının geniş olmaması. 

 Kentsel dönüşümünün henüz fiziksel olarak başlamamış olması. 

 İl merkezindeki ara sokakların dar olması ve bitişik nizam yapıların fazla olması. 

 İl geneli yapıların deprem risk analizlerinin yapılmamış olması. 

 Kurumlardaki teknik personelin az olması. 

 Deprem geçmişi konusunda kurumlar arası güncel hafızanın zayıf olması. 

 Bayburt ilçe merkezinde eski yerleşim yerlerindeki yapı stokunun tamamının 2005 ve 

öncesinde yapılmış olması. 

 Deprem afeti genelinde geçmişe yönelik büyük bir deprem olmaması ve toplumsal 

hafızanın zayıf olması. 

Fırsatlar 

 Kentsel dönüşümün uygulanmaya çalışılması ve yapı denetim sisteminin uygulanması. 

 Deprem tehlike haritasının güncellenmiş olması. 

 Deprem yönetmeliğinin 2019 yılında güncellenmiş olması. 

 İnşaat yapım tekniklerinin gelişmiş olması. 

 İlimiz genelinin zemin açısından sağlam olması. 



 TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) hazırlanmış olması ve işliyor olması. 

 Çevre illere yakınlık. 

 Havaalanının yapılıyor olması. 

 Yüz ölçümün küçük olması ve il içi ulaşımın kolay olması. 

 İl genelinde büyük bir depremin olmamış olması. 

 Karayolu ağının ve alternatiflerinin olması. 

 Çevre illere göre topoğrafik yapının düz ve engebesiz olması. 

Tehditler 

 Aşkale fay hattı ve Kuzey Doğu Anadolu fay hattının ile yakın olması. 

 Gölet, baraj ve HES’lerin yıkılması veya zarar görmesi sonucu sel ve su baskını riskinin 

bulunması. 

 Bayburt ilçe merkezinde eski yerleşim yerlerindeki yapı stokunun tamamının 2005 ve 

öncesinde yapılmış olması. 

 Çoruh Nehri kenarında Kaleardı mevkiinde DSİ bendi ve yolun sol tarafında heyelanlı 

bölgenin bulunması. 

 Karasakal Mahallesi zemininin sıvılaşma tehdidi altında olması ve Kaleardı Mahalle 

yolunun üst kısmında kaya düşmesi alanın bulunması. 

 Değerlendirme ve Sonuç 

GZFT analizi, mevcut durumun beş 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 beş grup için ortaklaşan ve ayrışan noktalarının belirlenmesini ve geniş 

bir bakış açısıyla sunulmasını sağlamıştır. Bu nedenle, 2. Çalıştay programının hazırlanma 

sürecinde ve eylemlerin ortaya konulma yönteminin kurgulanmasında oldukça önemlidir. Son 

olarak, GZFT analizi sonucunda elde edilen veriler, Modül 4 sürecine geçerken tehlike başlıkları 

açısından revize edilerek tartışmaya sunulmuştur.



MODÜL 4 

4. AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLERİN OLUŞTURULMASI VE 

TABLOLAŞTIRILMASI 

Amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesi aşaması; literatür çalışması, uzman görüşleri ve ortak 

akıl yürütme süreci ile gerçekleştirilmiştir. Tehlike ve risklerin tartışıldığı 1.çalıştaydan önce 

paydaşlara gönderilen anket formları ile elde edilen kurum görüşlerine ek olarak, 1.çalıştay 

sırasında hazırlanan olay-önlem tabloları ve bir önceki bolümde 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 acısından söz konusu tablolar çalıştayda katılımcılara görüş için tekrar 

iletilmiştir. 

Bu süreçte, önerilen ve düzeltilen tüm bilgiler yeniden değerlendirilmiştir. İlk çalıştaydan elde 

edilen verilere ek olarak, il düzeyinde uzman geri dönüşleri değerlendirilmiş ve paydaş 

kurum/kuruluşlar ile görüşmeler yapılmıştır. Amaç, hedef ve eylemler çoklu katılım süreçleri 

ile çalıştayda tartışılmak üzere hazırlanmıştır. 

2. çalıştayda elde edilen amaç, hedef ve eylemlerle ilgili olarak Bayburt İl Afet Risk Azaltma 

Planının temelini oluşturacak eylemler, sorumlu kuruluşlar, destekleyici kurumlar ve 

gerçekleştirme süreleri tehlike türlerine göre kategorize edilerek oluşturulmuştur.  

Bayburt İRAP, üç farklı amaç çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu amaçlar altında belirlenen 15 

adet hedef altında şehirde meydana gelebilecek afetlere hazır olmak, bu afetlerin risklerini 

azaltmak ve uyum sağlamak amaçlı 61 eylem belirlenmiştir. 

Eylemler, amaçlar ve hedefler altında kendi içerisinde önceliklendirilmiştir. Eylemlerin 

önceliklendirilmesi; kurum kuruluşların temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen çalıştayda tek 

tek puanlanarak yapılmıştır. Eylemin etkilediği kişi sayısı, bütçesi, eylemi gerçekleştirecek 

kurumun personel kapasitesi ve mevcut kaynaklar düşünülerek en hızlı gerçekleştirilebilecek 

ve gerçekleştiğinde daha fazla yarar sağlayabileceği düşünülen eylemler, diğerlerine göre ön 

(üst) sıralarda yer almıştır. Bu sayede eylemlerden sorumlu kurumlar mevcut bütçe ve kapasite 

ile mümkün olduğunca hızlı bir şekilde risk azaltma faaliyetlerine başlayabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4-1. Temel Amaç ve Hedefler 

AMAÇ VE HEDEFLER 

A1 Afet Risk Yönetimini Güçlendirmek 

H1 Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek. 

H2 Afet risklerinin belirlenmesine yönelik etütleri artırmak. 

H3 Afet oluşum mekanizmalarını anlamaya yönelik teknik araştırmalar yapmak. 

H4 Afetlere ilişkin verileri güncel tutmak. 

H5 Erken uyarı sistemlerini geliştirmek. 

A2 Şehrimizi Güvenli Hale Getirmek 

H1 Mekânsal planlamada afet risklerini dikkate almak. 

H2 Güvenli yerleşim koşullarını sağlamak. 

H3 Kentsel dönüşümde ilerleme kaydetmek. 

H4 Altyapı yatırımlarında afet risklerini dikkate almak. 

H5 Kamu/özel sektör yatırımlarının afet risklerine yol açmasını önlemek. 

H6 
İlimizin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını afetlerin etkilerinden korumak için 

önlemler almak. 

A3 Afet Farkındalığı Yüksek Bir Toplum Oluşturmak 

H1 Afet kültürüne sahip toplum oluşturmak. 

H2 
Afet risklerini azaltmak ve etkin müdahale için yazılı ve görsel basın kuruluşları ile 

iletişim ağını daha etkin hale getirmek. 

H3 İlimizde afet sigorta sisteminin yaygınlaştırılması. 

H4 Kamu Kurumları ve STK personellerinin afet bilincini artırmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4-2. Amaç, Hedef ve Eylemlerin Dökümü 

Kod  Afet Türü 
Sorumlu 

Kurum(lar) 
Destekleyici Kurum(lar) 

Gerçekleştirme 

Dönemi 

A1 
AMAÇ:  
AFET RİSK YÖNETİMİNİ GÜÇLENDİRMEK 

    

A1-H1 
Hedef 1 : Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu 
güçlendirmek. 

    

A1- 

H1- 

  E1 

Taşkın sahası içerisinde kalan binalarda özellikle giriş katlarında 

yaşayan incinebilir nüfusa yönelik envanter çalışması yapılacak ve 

diğer kuruluşlarla paylaşılacaktır. 
Taşkın/Sel 

Aile ve 

Sosyal Hiz. 

İl Müd. 

DSİ 225.Şube Müd, Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, Demirözü, 

Arpalı, Gökçedere), 

İl Özel İdaresi 

2022-2024 

A1-

H1- 

  E2 

Afet risklerinin azaltılması konularında Vali/Vali Yardımcısı 

başkanlığında, ihtisas kurulunun oluşturulması ve toplantılar 

düzenlenerek, düzenli fikir alışverişinin yapılması. 

Tüm 

Afetler 
İl AFAD 

Bayburt Valiliği, Aydıntepe 

Kaymakamlığı, Demirözü 

Kaymakamlığı, Belediyeler (Bayburt, 

Aydıntepe, Demirözü), İlbank Bölge 

Müd., Ulaştırma ve Altyapı Erzurum 

Bölge Müd, Karayolları 106. Şube 

Şefliği, İl Özel İdaresi,  Aile ve 

Sosyal Hiz. İl Müd., Çevre ve 

Şehircilik İl Müd., DSİ 225. Şube 

Müd., Aksa Gümüşhane Bayburt  

Doğalgaz Dağıtım A.Ş., ARAS Edaş 

İl Koord., İl Tarım ve Orman Müd. 

2022-2026 

A1-
H1- 

  E3 

İRAP eylemlerinin Valilik Koordinasyon Kurulu'na taşınarak 

kurul üyeleri tarafından görüşülmesinin sağlanması. 
Tüm 

Afetler 

Bayburt 

Valiliği 

Garnizon Komutanlığı, Aydıntepe 

Kaymakamlığı, Demirözü 

Kaymakamlığı, İl Emniyet Müd., İl 

Jandarma Komutanlığı, İlbank Bölge 

Müd., Ulaştırma ve Altyapı Erzurum 

Bölge Müd, Karayolları 106. Şube 

Şefliği, BTK Bölge Müd, İl Özel 

İdaresi,  Aile ve Sosyal Hiz. İl Müd. 

Sosyal Yard.ve Day.Vakfı, Çevre ve 

Şehircilik İl Müd., ARAS Edaş İl 

Koord., İl Tarım ve Orman Müd., İl 

Defterdarlığı, İl Sağlık Müd., Kızılay 

Şubesi 

2022-2026 



A1-H2 Hedef 2 : Afet risklerinin belirlenmesine yönelik etütleri artırmak.     

A1-

H2-

E1 

Kırsal alanlardaki yerleşimler için (imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporlarının hazırlattırılarak) imar planlarının tamamlatılması. 
Tüm Afetler 

İl Özel 

İdaresi 

Aydıntepe 

Belediyesi, 

Demirözü 

Belediyesi,  

Çevreve Şehircilik  

İl Müd. 

2022-2026 

A1-

H2-

E2 

Bayburt ili yapı envanteri tespit edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama 

aktarılacaktır. (Özellikle mühendislik hizmeti almamış ve yapı denetimine tabi 

tutulmamış binaların incelenmesi yapılacaktır. 
Deprem 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müd. 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere), 

 Bayburt 

Üniversitesi,  

Meslek Odaları, 

 İl Özel İdaresi,  

İl AFAD 

2022-2026 

A1-

H2-

E3 

İl sınırı içindeki yerleşim alanları için mikro bölgelendirme çalışmaları 

yapılacaktır. 
Deprem 

Belediyeler 
(Bayburt, 

Aydıntepe, 
Demirözü, 

Arpalı, 
Gökçedere) 

Çevre ve Şehircilik 
İl Müd.,  

Bayburt Üniversitesi 
Meslek Odaları, 

İlbank Bölge Müd, 
 İl AFAD 

2022-2026 

 

 

 

 



Kod  Afet Türü 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

Destekleyici 

Kurum(lar) 

Gerçekleştirme 

Dönemi 

A1-H3 
Hedef 3 : Afet oluşum mekanizmalarını anlamaya yönelik teknik 

araştırmalar yapmak. 
    

A1-

H3- 

E1 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yerel zemin koşullarını içeren 

ayrıntılı yer bilimsel zemin etüt çalışmalarının gözden geçirilmesi, eksik 

çalışmaların ve risk analizlerinin tamamlanması. 

Deprem 

Belediyeler 

(Bayburt, 

Aydıntepe, 

Demirözü, 

Arpalı, 

Gökçedere), 

Çevre ve Şehircilik 

İl Müd.,  

Bayburt Üniversitesi 

2022-2026 

A1-

H3- 

E2 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, yerel zemin koşullarını içeren 

ayrıntılı yer bilimsel zemin etüt çalışmalarının gözden geçirilmesi, eksik 

çalışmaların ve risk analizlerinin tamamlanması. 

Deprem İl Özel İdaresi 

Çevre ve Şehircilik 

İl Müd.,  

Bayburt Üniversitesi 

2022-2026 

A1-

H3- 

E3 

Afet riski azaltma ile ilgili bilimsel araştırmaların desteklenmesi, teknik ve 

bilimsel kapasitenin arttırılması. 

Tüm 

Afetler 

Bayburt 

Valiliği 

Bayburt Üniversitesi, 

MTA Doğu 

Karadeniz Bölge 

Müd., Çevre ve 

Şehircilik İl Müd., 

Sürekli 

A1-

H3- 

E4 

Afet riskleri, tehlike, maruz kalma, kapasite, zarar görebilirlik vb. konularında 

araştırma ve geliştirme projeleri üretilmesinin teşvik edilmesi 

Tüm 

Afetler 

Bayburt 

Valiliği 

İl AFAD, 

Bayburt Üniversitesi, 

Belediyeler  (Bayburt, 

Aydıntepe, Demirözü, 

Arpalı, Gökçedere) 

Sürekli 

A1-

H3- 

E5 

İl sınırı içindeki deprem sırasında sıvılaşma riski taşıyan alüvyonlu alanlar 

belirlenecek, haritalanacak ve bu veriler imar planlarında altlık olarak 

kullanılacaktır. 

Deprem 

MTA Doğu 

Karadeniz 

Bölge 

Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik 

İl Müd., Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere), 

Bayburt Üniversitesi 

İlbank Bölge Müd, 

DSİ 225. Şube Müd, 

İl AFAD 

2022-2026 



A1 Hedef 4 : Afetlere ilişkin verileri güncel tutmak.     

A1-

H4- 

E1 

Heyelan riski taşıyan bölgeler içinde kalan kritik hizmet tesislerinin envanteri 

çıkarılacaktır. Heyelan İl AFAD 

Belediyeler (Bayburt, 

Aydıntepe, Demirözü, 

Arpalı, Gökçedere), 

İl Özel İdaresi, 

Aydıntepe 

Kaymakamlığı, 

Demirözü 

Kaymakamlığı 

2022-2026 

A1-

H4- 

E2 

Taşkın bölgeleri içinde kalan kritik hizmet tesislerinin envanteri çıkarılacaktır. Taşkın/Sel 
DSİ 225. 

Şube Müd. 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere), 

İl Özel İdaresi 

2022-2026 

      

Kod  Afet Türü 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

Destekleyici 

Kurum(lar) 

Gerçekleştirme 

Dönemi 

A1-H5 Hedef 5 : Erken uyarı sistemlerini geliştirmek.     

A1-

H5-

E1 

Meteorolojik gözlem ağlarının kontrol edilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere 

otomatik meteroloji gözlem istasyonu kurulması. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

Meteoroloji 

İl Müd. 

DSİ 225.Şube Müd., 

Belediyeler (Bayburt, 

Aydıntepe,Demirözü, 

Arpalı, Gökçedere),  

İl Özel İdaresi 

2022-2026 

A1-

H5-

E2 

Baraj ve derelerde erken uyarı sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Taşkın/Sel DSİ 225. 

Şube Müd. 

Meteoroloji İl Müd., 

İl AFAD, 

İl Özel İdaresi 

2022-2026 

A1-

H5-

E3 

Mevcut ve yeni kurulacak, İkaz ve alarm sistemlerinin incinebilir grupları da 

dikkate alacak şekilde düzenlenmesi. 
Deprem 

Aile ve Sosyal 

Hiz. İl Müd.  

Belediyeler (Bayburt, 

Aydıntepe,Demirözü, 

Arpalı, Gökçedere), 

2022-2024 

A1-

H5-

E4 

Ani don/kuraklık/dolu yağışları gibi acil durumlara yönelik çiftçiler için erken 

uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

İl Tarım ve 

Orman Müd. 

Bayburt Üniversitesi,  

Meslek Odaları, 

Meteoroloji İl Müd. 

2022-2026 



Kod  Afet Türü 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

Destekleyici 

Kurum(lar) 

Gerçekleştirme 

Dönemi 

A2 AMAÇ : ŞEHRİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK     

A2-H1 Hedef 1 : Mekansal planlamada afet risklerini dikkate almak.     

A2-

H1- 

E1 

Köy ve Mahalle yollarında dere geçişleri için büz ve drenaj borusu kullanımına 

son verilecektir. Konu ile ilgili Valilik Genelgesi yayımlanacaktır. 
Taşkın/Sel 

Bayburt 

Valiliği 

DSİ 225.Şube Müd, 

İl Özel İdaresi,  

Belediyeler (Bayburt, 

Aydıntepe, Demirözü, 

Arpalı, Gökçedere) 

2022-2025 

A2-

H1- 

E2 

Afete Maruz ilan edilen alanların tapuya şerh konulma işlemleri 

tamamlanacaktır. 
Heyelan İl AFAD Tapu Müdürlükleri 2022-2024 

A2-

H1- 

E3 

Afete Maruz alan sınırları, imar planı bulunan yerlerde imar planlarına, planı 

bulunmayan bölgelerde ise köy yerleşik alan paftalarına işlenecektir. 
Heyelan İl AFAD 

Belediyeler (Bayburt, 

Aydıntepe,Demirözü, 

Arpalı, Gökçedere), 

İl Özel İdaresi, 

Aydıntepe 

Kaymakamlığı, 

Demirözü 

Kaymakamlığı 

2022-2025 

A2-

H1-

E4 

İl genelini kapsayacak şekilde 1/25.000 ölçekli sayısal jeoloji haritası 

tamamlanacaktır. 
Heyelan 

 

MTA Doğu 

Karadeniz 

Bölge Müd. 

 

İl AFAD 2022-2026 

A2-

H1-

E5 

Aktif fayların (KAF'ın Bayburt-İspir arasında örtülü olan segmentleri ve 

denizde olan Karadeniz Fayı) konumları net olarak belirlenecektir. 
Deprem 

MTA Doğu 

Karadeniz 

Bölge 

Müdürlüğü 

AFAD Deprem 

Dairesi Başkanlığı, 

Bayburt Valiliği İl 

Proje Koordinasyon 

Merkezi, 

 Bayburt Üniversitesi 

2022-2025 

A2-

H1-

E6 

Mekânsal planlar hazırlanırken, Çoruh Havzası Taşkın Yönetim Planı gibi 

havza bazlı planlar ile uyumlu olması sağlanacaktır. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

Bayburt 

Belediyesi 

DSİ 225. Bölge 

Müdürlüğü 
2022-2025 



A2-

H2 
Hedef 2 : Güvenli yerleşim koşullarını sağlamak     

A2-

H2-

E1 

Çamlıkoz Köyünde kaya düşmesi tehlikesi sebebiyle 32 konut risk altında 

olduğundan bu bölgede kaya ıslahı yapılarak önlem alınacaktır. 
Kaya 

Düşmesi 
İl AFAD İl Özel İdaresi 2021-2022 

A2-

H2-

E2 

Afete maruz bölge listeleri muhtarlıklarda asılı bulundurulacaktır. Heyelan İl AFAD 
Köy ve Mahalle 

Muhtarlıkları 
Sürekli 

A2-

H2-

E3 

Son yıllarda özellikle yüksek kotlarda yer alan yerleşim birimlerinde çok 

sıklıkla meydana gelen fırtına kaynaklı çatı uçmalarına karşın, bu yerlerde yapı 

denetimleri artırılacaktır. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

 

İl Özel İdaresi 

 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere) 

2022-2025 

A2-

H2-

E4 

Bayburt-Erzurum kara yolu kop dağı mevkiinde muhtemel kaya düşmesi 

sebebiyle stabilizasyon önlemleri alınacaktır. 
Kaya 

Düşmesi 

Karayolları 

106. Şube 

Şefliği 

İl AFAD 

 

2022-2024 

 

A2-

H2-

E5 

Karasakal Mah. Bent hamamı civarında Süleymaniye caddesi yol güzergahında 

muhtemel kaya düşmesi sebebiyle stabilizasyon önlemleri alınacaktır. 
Kaya 

Düşmesi 

Bayburt 

Belediyesi 
İl AFAD 2022-2024 

A2-

H2-

E6 

Spor salonu, kapalı halı saha, depo, imalathane ve benzeri geniş açıklıklı çatı 

örtüsüne sahip yapıların aşırı kar yüküne karşı performansları incelenecek 

gerekmesi halinde güçlendirmeleri sağlanacaktır. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

Bayburt 

Belediyesi 
İl Özel İdaresi 2022-2026 

A2-

H2-

E7 

İl genelinde bulunan derelerde rusubat temizliği yapılacaktır. Taşkın/Sel 
DSİ 225. 

Şube Müd. 
İl Özel İdaresi Sürekli 

A2-

H2-

E8 

Heyelan nedeniyle 7269 sayılı Kanun uyarınca Afete Maruz ilan edilen 

bölgelerdeki konutlar yıktırılacaktır. Heyelan 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müd. 

İl AFAD 2022-2025 

A2-

H2-

E9 

Konutların altında küçük sanayi yapılarının ruhsatsız yapılması 

engellenecektir. Öncelikle şehir merkezi olmak üzere binaların altındaki 

işletmelerin (pasajlar, hanlar vb.) taşıyıcı sistemlere müdahale edip etmedikleri 

araştırılacaktır. 

Deprem 

Belediyeler 

(Bayburt, 

Aydıntepe, 

Demirözü, 

Arpalı, 

Gökçedere) 

Çevre ve Şehircilik 

İl Müd. 2022-2026 



Kod  Afet Türü 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

Destekleyici 

Kurum(lar) 

Gerçekleştirme 

Dönemi 

A2-

H2-

E10 

İmar barışı mevzuatından faydalanan yapıların depreme dayanıklılık kontrolü 

sağlanacaktır. 
Deprem 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müd. 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere), 

 İl Özel İdaresi 

2022-2026 

A2-

H2-

E11 

Kaçak yapılaşmalar önlenerek ruhsat denetimleri tam olarak yapılacaktır. 

(Yapı kayıt belgesi almamış olanlar araştırılacaktır) 
Deprem 

Belediyeler 

(Bayburt, 

Aydıntepe, 

Demirözü,Arpalı, 

Gökçedere) 

Bayburt Valiliği 2022-2025 

A2-

H2-

E12 

 Dönüşüme tabi tutulmamış kritik tesislerin (Okullar, hastaneler, kamu 

binaları, camiler, yurtlar vb.) depreme dayanıklı olup olmadıkları tespit 

edilecektir. 

Deprem 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müd. 

İl AFAD, 

 Meslek Odaları,  

Bayburt Üniversitesi 
2022-2026 

A2-

H2-

E13 

Aydıntepe İlçesine bağlı Kavlatan Köyünde çığ riskine maruz olan bölgede, 

konutların emniyetine yönelik çığ kontrol yapıları inşa edilecektir. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

İl Tarım 

Orman 

Müdürlüğü 

 

İl Özel İdaresi, 

 İl AFAD, Aydıntepe 

Kaymakamlığı 

 

2022-2026 

A2-

H2-

E14 

Metruk binalar tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılacaktır. Deprem 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müd. 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere) 

2022-2026 

A2-

H2-

E15 

Tüm eğitim ve öğrenci barınma kurumlarda afet zararlarının azaltılması 

amacıyla binalarda yapısal olmayan önlemler alınacaktır. Deprem 

İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

İl AFAD Sürekli 

A2-

H2-

E16 

Tüm sağlık hizmeti veren kurumlarda afet zararlarının azaltılması amacıyla 

binalarda yapısal olmayan önlemler alınacaktır. Deprem 
İl Sağlık 

Müdürlüğü 
İl AFAD Sürekli 

A2-

H2-

E17 

Milli Eğitim Bakanlığının deprem risk analiz sonuçlarına göre 

önceliklendirmiş olduğu eğitim kurumları güçlendirilecek veya yeniden inşa 

çalışmaları yapılacaktır. 
Deprem 

İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik 

İl Müd. 2022-2026 



A2 Hedef 3 : Kentsel dönüşümde ilerleme kaydetmek     

A2-

H3-

E1 

Kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması. Deprem 
Bayburt 

Belediyesi 

TOKİ, Çevre ve 

Şehircilik İl Müd. 
2022-2026 

A2-

H3-

E2 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından il genelinde riskli bina ilan edilen 

binaların dönüşümü yapılacaktır. 
Deprem 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müd. 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere) 

2022-2026 

 

 

Kod  Afet Türü 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

Destekleyici 

Kurum(lar) 

Gerçekleştirme 

Dönemi 

A2-H4 Hedef 4 : Altyapı yatırımlarında afet risklerini dikkate almak.     

A2-

H4-

E1 

Bayburt Merkez Yaylapınar Köyü Kuzular Mahallesinde bulunan derenin sel 

riski nedeniyle taşkın koruma yapıları yapılacaktır. 
Taşkın/Sel 

DSİ 225. 

Şube Müd. 

İl AFAD, 

İl Özel İdaresi 
2022-2024 

A2-

H4-

E2 

Köy yollarının altyapılarında yetersiz kesitli mevcut büz ve drenaj boru 

geçişlerinin uygun kesitli menfezler ile yeniden düzenlenme maliyetlerine 

yönelik fizibilite çalışması gerçekleştirilecektir. 

Taşkın/Sel İl Özel İdaresi 
İl AFAD, 

DSİ 225.Şube Müd. 
2022-2025 

A2-

H4-

E3 

Çoruh nehrinin şehir merkezindeki geçiş güzergâhında yapılan ıslah 

çalışmaları tamamlanacaktır. 
Taşkın/Sel 

DSİ 225. 

Şube Müd. 
Bayburt Belediyesi 2022-2026 

 

 

 

 

    



      

A2-H5 
Hedef 5 : Kamu/özel sektör yatırımlarının afet risklerine yol açmasını 

önlemek. 
    

A2-

H5-

E1 

Özellikle kırsal kesimlerde yeni açılacak yollardan ve inşaat çalışmalarından 

çıkan hafriyatların dere yataklarına veya eğimli yamaçlara dökülmesi 

yasaklanacak, tespit edilmesi halinde cezai yaptırımlar uygulanacaktır. 

Taşkın/Sel  İl Özel İdaresi 

DSİ 225. Şube Müd, 

Aydıntepe 

Kaymakamlığı, 

Demirözü 

Kaymakamlığı,, 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere) 

2022-2024 

A2-

H5-

E2 

Kamu kurumlarına ait binaların çatılarının şiddetli rüzgar - fırtınaya karşı 

performansları incelenecek, gerekirse bağlantıları güçlendirilecektir.   

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

Çevre ve 

Şehircilik  İl 

Müd. 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere), 

 İl Özel İdaresi, 

Aydıntepe 

Kaymakamlığı, 

Demirözü 

Kaymakamlığı, 

2022-2025 

      

A2-H6 
Hedef 6 : İlimizin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını afetlerin 

etkilerinden korumak için önlemler almak. 
    

A2-

H6-

E1 

Ormanlara yanıcı, yakıcı maddelerin atılması engellenecek; sık kontrollerle bu 

alanlarda temizlik yapılacak. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

Orman 

İşletme Müd. 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

 

2022-2025 

 

A2-

H6-

E2 

Sit Alanlarında bulunan tarihi yapıların deprem dayanaklılığı kontrol 

edilecektir. 
Deprem 

İl Kültür ve 

Turizm 

Müdürlüğü 

Çevre Şehircilik İl 

Müd.,Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere), 

İl Özel İdaresi 

2022-2025 

      



 

Kod  Afet Türü 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

Destekleyici 

Kurum(lar) 

Gerçekleştirme 

Dönemi 

A3 
AMAÇ : AFET FARKINDALIĞI YÜKSEK BİR TOPLUM 

OLUŞTURMAK 
    

A3-H1 Hedef 1 : Afet kültürüne sahip toplum oluşturmak.     

A3-

H1-

E1 

Taşkın risklerin azaltılması noktasında ilk - orta lise ve üniversite düzeyinde 

bölgedeki okullarda gerekli çalışmaların yapılarak bölge halkında taşkın 

bilincinin oluşması sağlanacaktır.   

Taşkın/Sel  

 

İl AFAD 

 

DSİ 225.Şube Müd, 

Bayburt Üniversitesi 
Sürekli 

A3-

H1-

E2 

İlimizde kaya düşme tehlikesinin yoğun olduğu bölgelerdeki halkın bu afetten 

sakınım ile ilgili aile ve okul düzeyinde eğitimler düzenlenecektir. 

Kaya 

Düşmesi 
İl AFAD 

Afet eğitmenliği 

sertifikasına 

sahip personeli 

olan kurumlar  

Sürekli 

A3-

H1-

E3 

Okullarda tatbikatlar yapılarak öğrenciler eğitilecek (Depremlerle ilgili özel 

günlerde). 
Deprem 

İl AFAD 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü,  

Bayburt Valiliği 

Sürekli 

A3-

H1-

E4 

Cuma günleri yapılan vaazlarda halk bilgilendirilecektir. (Depremlerle ilgili 

özel günlerde). 
Deprem İl Müftülüğü İl AFAD 2021-2022 

A3-

H1-

E5 

Meteorolojik olaylar ve oluşabilecek risklerden sakınım ile ilgili olarak 

ilköğretim ve lise dengi okullarda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

Meteoroloji 

İl Müd. 
İl AFAD 2022-2024 

      

 



A3-H2 
Hedef 2 : Afet risklerini azaltmak ve etkin müdahale için yazılı ve görsel 

basın kuruluşları ile iletişim ağını daha etkin hale getirmek. 
    

A3-

H2-

E1 

Yerel ve sosyal medyada kamu spotu, afişler, kısa filmler, reklamlar şeklinde 

halkın afet bilinci kazanmasını sağlayacak faaliyetler yapılacaktır. 
Tüm Afetler İl AFAD 

Aydıntepe 

Kaymakamlığı, 

Demirözü 

Kaymakamlığı,, 

Meslek Odaları 

2022-2025 

A3-

H2-

E2 

Meteorolojik afetlerle ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla afişler, 

duyurular, reklamlar vb. hazırlanacaktır. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

Meteoroloji İl 

Müd. 

Belediyeler, 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere) 

 İl AFAD 

2022-2024 

      

Kod  Afet Türü 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

Destekleyici 

Kurum(lar) 

Gerçekleştirme 

Dönemi 

A3-H3 Hedef 3 : İlimizde afet sigorta sisteminin yaygınlaştırılması.     

A3-

H3-

E1 

Tarım alanlarında olumsuz meteorolojik koşullardan kaynaklı (aşırı yağış, don, 

kuraklık vb.) olabilecek, ürün kaybı ve zararlara karşın tarım sigortası 

(TARSİM) yaygınlaştırılması için gerekli bilinçlendirmeler yapılacaktır. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

İl Tarım ve 

Orman Müd. 

Aydıntepe 

Kaymakamlığı, 

Demirözü 

Kaymakamlığı,, 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere) 

2022-2025 

A3-

H3-

E2 

Zorunlu Deprem Sigortasını il genelinde artırmak için çalışmalar yapılacaktır. Deprem İl AFAD 

Aydıntepe 

Kaymakamlığı, 

Demirözü 

Kaymakamlığı 

Belediyeler 

(Bayburt, Aydıntepe, 

Demirözü, Arpalı, 

Gökçedere) 

Sürekli 

      



A3-H3 
Hedef 4 : Kamu Kurumları ve STK  personellerinin afet bilincini 

artırmak. 
    

A3-

H4-

E1 

Kamu Kurumları ve STK  personellerine yönelik afet riski ile ilgili farkındalık 

ve bilinçlendirme faaliyetlerinde devamlılık sağlanacaktır. 
Tüm 

Afetler 
İl AFAD 

Çevre ve Şehircilik 

İl Müd., 

 İl Tarım ve Orman 

Müd. 

 

Sürekli 

 

A3-

H4-

E2 

Meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerle ilgili kamu kurumları, 

Belediyeler ve muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek, 

geniş katılımlı tatbikatlar gerçekleştirilecektir. 

Meteorolojik 

ve İklim 

Değişikliği 

Kaynaklı 

Afetler 

Meteoroloji 

İl Müd. 

İl Milli Eğitim Müd, 

İl AFAD 
2022-2024 

A3-

H4-

E3 

Afet bilinci eğitim faaliyetleri kapsamında Kamu kurumlardaki personele 

deprem eğitimleri verilecektir (Depremlerle ilgili özel günlerde). Deprem İl AFAD 

Aydıntepe 

Kaymakamlığı, 

Demirözü 

Kaymakamlığı, 

Meslek Odaları, 

Kamu Kurum 

Kuruluşları 

2022-2025 

      

 

 



MODÜL 5  

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 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. 

5.1.1. İzleme Süreci 

 Planın izlenmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden/eylemlerden sorumlu 

kurumun koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte, planın 

yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren, 6 (altı) aylık periyodu içerisine alacak 

şekilde gerçekleştirilir. 

 Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem İzleme Tablosu”

nu (Tablo 5.1.) doldurarak izleme raporunu oluşturur. 

 Eylem izleme tablolarının altı aylık periyot içerisinde eylemin uygulanması ile ilgili 

durumu, gerçekleştirilen faaliyetleri, eylemin tamamlanma yüzdesini, gelecek altı ayda 

yapılması planlanan faaliyetleri içermesi esastır. 

 Tamamlanması için süre öngörülemeyen sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak 

üzere planda bulunan bütün eylemler izleme sürecine tabidir. 

 Eylemle ilgili ilk eylem izleme tablosu, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan 

itibaren, başlangıçtaki mevcut durumu ortaya koyacak biçimde düzenlenir. 

 Eylem tamamlandığında son defa eylem izleme tablosu doldurulur. 

 Altı aylık periyodun sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem İzleme Tablosu”nu 

doldurmasını talep eder ve 30 (otuz) gün içerisinde “Eylem İzleme Tabloları” ndan 

oluşan izleme raporu, eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM’ye 

gönderilir. 

 İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama sekretaryası, gelen izleme raporlarının 

bir araya getirilmesi ile rapor oluşturur. İzleme raporlarında eksik ve/veya eksiklik 

olması durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin 

tamamlanması için önlemler alınır. 

 İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Teknik Çalışma 

Grubu” na iletir. 

 Plan yürürlükte olduğu sürece planın izlenmesi devam eder. 



    Tablo 5.1. Eylem İzleme Tablosu  

      (6 aylık periyotlarda doldurulacaktır.) 

Plan İzleme Dönemi: 

Eylem Numarası: 

Eylem: 

Sorumlu Kurum: 

Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar): 

Eylemin Durumu 1 ( ) Başlamadı 

2 ( ) Devam Ediyor 

3 ( ) Tamamlandı 

Eylemin Tamamlanma Yüzdesi* % 

Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

Eylemin Başlangıcındaki Mevcut Durum**: 

        

     * Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır. 

** Planın yürürlüğe girmesinden sonra eylem izleme tablosu ilk kez doldurulduğunda bilgi girilmelidir. 

Ardından gelen izleme dönemlerinde boş bırakılmalıdır. 

 

 



5.1.2. Değerlendirme Süreci 

Planın değerlendirilmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden sorumlu kurumun 

koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte, planın yürürlüğe girmesini 

takip eden aydan itibaren 12 (on iki) aylık periyot içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir. 

Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem Değerlendirme Tablosu” 

nu (Tablo 5.2.) doldurarak değerlendirme raporunu oluşturur. 

Eylem değerlendirme tablolarının on iki aylık periyot içerisinde eylemin afet riskinin 

azaltılmasına etkisini, devam eden eylemle ilgili olmak kaydıyla yapılmasına ihtiyaç 

duyulan/yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerilerini, eylemin uygulanması sırasında varsa 

karşılaşılan zorlukları, varsa başka afet risklerinin artmasına/azalmasına neden olup olmadığını 

ve eylemin başlatılması, sürdürülmesi ve/veya tamamlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları, 

bu kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgiyi içermesi esastır. 

Tamamlanması için süre öngörülemeyen sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere 

planda bulunan bütün eylemler değerlendirme sürecine tabidir. 

Eylem tamamlandığında son defa eylem değerlendirme tablosu doldurulur. Eylemle istenilen 

neticeye ulaşılıp ulaşılmadığı, tamamlanan eylem sonucunda eylemle ilgili olmak kaydıyla 

yapılmasına ihtiyaç duyulan/yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerileri tabloya işlenir. 

On iki aylık periyodun sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem Değerlendirme Tablosu”nu 

doldurmasını talep eder ve 60 (altmış) gün içerisinde değerlendirme raporu, 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM’ye gönderilir. 

İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama sekretaryası, gelen değerlendirme raporlarının 

konsolide edilmesiyle rapor oluşturur. Değerlendirme raporlarında eksik ve/veya eksiklik 

olması durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin tamamlanması 

için önlemler alınır. 

İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Teknik Çalışma 

Grubu”na iletir. 

Teknik Çalışma Grubu, daha önce iletilen 2 (iki) adet konsolide plan izleme raporu ve 1 (bir) 

adet konsolide değerlendirme raporu üzerine düzenlenen toplantıda İRAP’ın durumunu 

değerlendirir. 

Bu değerlendirme ile, afet risk azaltma eylemleri sayesinde afet riskinin ne ölçüde azaltıldığı, 

afet türleri açısından afet risk değerlendirmeleri de göz önüne alınarak afet riskinin 

azaltılmasında istenilen noktaya gelinip gelinmediği ve eylemler nedeniyle afet risklerinin 

oluşmasına/artmasına sebep olunup olunmadığı ortaya konur. 

Değerlendirme neticesinde İRAP’ın uygulanabilirliğini sağlamak ve ildeki afet risklerini 

azaltmak için gereken tedbirler “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Komisyonu” na ve/veya 

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na rapor olarak sunulur. 

Plan yürürlükte olduğu sürece planın değerlendirilmesi devam eder. 

 



  Tablo 5.2. Eylem Değerlendirme Tablosu 

   (12 aylık periyotlarda doldurulacaktır.) 

Plan Değerlendirme Dönemi: 

Eylem Numarası: 

Eylem: 

Sorumlu Kurum: 

Destekleyici Kurum(lar): 

Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Etkisi: 

Devam Eden Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*: 

Eylemin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Zorluklar**: 

Eylemin Başka Afet Risklerinin Artmasına/Azalmasına Etkisi***: 

Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan 

Kaynaklar****: 

Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı ve Tamamlanan Eylemle İlgili 

Yeni Eylem Önerileri*****: 

     

* Öneri bulunması durumunda doldurulacaktır. 

**  Eylemin uygulanması sırasında karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş bırakılmalıdır. 

***  Eylemin başka afet risklerinin artmasına/azalmasına etkisi olduğuna dair bilgi varsa yazılmalı ve 

ayrıntılandırılmalıdır. Bilgi bulunmuyorsa boş bırakılmalıdır. 

***  Lütfen ayrıntılandırınız. 

*****  Eylem tamamlandığında doldurulacaktır. 
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