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SU POLİTİKALARI DERNEĞİ’nin  İZMİR SELİ 
 HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMASI   
İZMİR’e Düşen Yağışlar ,Kent Selleri’nin  
Yönetimi ve Baraj İşletmesi  
 
3 Şubat 2021 
 Yeniköy Göleti  

İzmir ve civarında 2.2.2021 tarihinde 24 saat içinde metrekarede kaydedilen yağış miktarları 

MGM gözlemleri olarak aşağıdaki gibidir: 
 

 
  

 

Yukarıda verilen değerler 24 saatlik değerlerdir. Sel ve taşkını oluşturan yağışlar ise 

genellikle daha kısa sürede meydana gelir. Yağışın şiddetini miktarı kadar süresi de belirler. 

Kısa sürede yağan aynı miktardaki yağış ile uzun süredeki yağışın oluşturduğu etki aynı 

olmayacaktır. Yapılacak değerlendirmelerde noktasal ölçüm değerlerinden daha çok  

yağışların zaman ve alan dağılımı daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.  
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İzmir ve civarındaki MGİ’lerdeki yağış  gözlemlerine göre yinelemeli yağış değerleri 

aşağıdaki gibidir: 
 

İSTASYON   UDF   Y (2)   Y (5)   Y (10)   Y (25)   Y (50)   Y (100)  

 İzmir  LN3 57.04 80.02 98.46 125.34 147.87 172.56 

 Balçova Barajı   LP3  66.52 93.51 114.83 146.12 172.82 202.68 

 Beyler   LP3  56.04 73.95 87.89 108.01 124.97 143.69 

 Gümüldür  LN2 63.29 89.63 107.52 130.57 147.98 165.64 

 Seferihisar   LP3  60.33 93.08 121.81 167.76 210.32 261.05 

 Bornova  LP3 54.55 76.23 94.97 124.45 151.25 182.80 

 İzmir   LN3  57.04 80.02 98.46 125.34 147.87 172.56 

 Menemen   LP3  52.16 69.92 83.02 101.21 115.97 131.82 

 

Bu çizelgeye göre İzmir’de 2.2.2021 tarihinde gözlenen yağışlar ortalama 25 yıllık yağışlara 

tekabül etmektedir. Ancak, yağış çok kısa süre içinde düşmüş olması sebebiyle, yüksek 

mertebedeki şiddetiyle, yerleşim alanlarında çoğunlukla SEL şeklinde etkili olmuştur. 

İzmir’deki sorun TAŞKIN değil, SEL’dir. Konu taşkından çok SEL olduğu için debiyi tahmin 

etmek zordur.  

 

Diğer yandan, Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Temsilciliğinin tespitine göre, özellikle 

İzmir şehir merkezinde ve ilçelerde yaşanan olumsuzlukların; suyun tahliyesinde yaşanan 

yetersizlikler, yapılaşmada hidrolojik hesapların göz ardı edilmesi ve suyun geçirgenliğini 

sağlayan toprak zeminlerin azalması ve betonlaşmanın sonuçlarıdır.Ayrıca zemin yapısı 

itibariyle suya doymuş bölgelerde, Karşıyaka, Bayraklı gibi ilçelerin  düşük kotlarında su 

baskınları sıkça yaşanmaktadır. İzmir’de böylesi hasarlara neden olan kuvvetli güneyli 

rüzgarlar aynı zamanda deniz taşmalarının yaşanmasına, sahil kenarında bulunan yol, mesken 

ve sahaların deniz suyu ile dolmasına da neden olmaktadır.  
 
 

Aşırı yağışlar Baraj ve Göletlere değil arazilere,yerleşim yerlerine ve canlılara  zarar verebilir. 

 

İşletmesini İZSU’nun devraldığı İzmir’in Menderes ilçesi Yeniköy mahallesindeki Balaban 

sulama göletinin gövdesinin üzerinden su aşması ve göletin tehlike yaratması üzerine Yeniköy 

Mahallesi’nin Valilik kararıyla 

boşaltılmasına karar verildiği 

açıklanmıştır.  
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  Yeniköy Balaban Sulama Göleti  

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Tunç Soyer’in paylaşımından baraj gövdesinin 

üzerinden suyun aşmasıyla tehlike oluştuğu anlaşılmakta olup bu durumda alınan tedbirlerin 

gerekli ve uygun olduğu görülmektedir.  

 

Ancak basında yer alan aşırı yağışların baraja zarar verdiği şeklindeki haberler gerçeği tam 

yansıtmamaktadır.  Baraj ve göletler yapılış amaçlarına göre  aşırı yağışlardan oluşabilecek 

zararların önlenmesi veya azaltılması amacını da taşırlar. Aşırı yağışlardan zarar görebilmeleri 

için proje taşkın hidrolojisinde veya işletme esnasında yapılan bazı hataların olması gerekir.  

İzmir ve çevresine düşen yağışın 25 yıllık tekerrüre karşı geldiği düşünülürse,  Yeniköy 

Balaban sulama göletinin bu taşkın debisini iyi bir işletme çalışması ile gövde üzerinden 

aşmadan geçirmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

 

Yeniköy Balaban Göleti, gövdesi  üzerinden suyun aşmış olması nedeniyle gövde 

güvenliğinin detaylı bir şekilde incelendikten sonra yeniden işletmeye alınması 

gerekmektedir.  

 

SU POLİTİKALARI DERNEĞİ OLARAK artan şehir selleri konusunda aşağıda özetlenen  

huşusların önemli olduğunu düşünüyoruz; 

 

1. Kentlerdeki sellerin sayısı ve şiddeti artmaktadır 

2. İzmir,Ankara,Balıkesir,Antalya,Muğla bu artışın en çok yaşandığı illerimiz olmuştur. 
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3. Yanlış arazi planları,yanlış arazi kullanımı,çarpık kentleşme,yetersiz altyapı, su 

yönetimindeki eksiklik ve yetersizlikler,kısa süreli ve şiddetli yağışlarda artış gibi 

nedenler üstüste gelmekte ve can ve mal kayıpları da artmaktadır. 

4. Kentlerimiz artık hem ciddi meteorolojik kuraklık tehlikesini  hem de selleri aynı 

dönem içinde yaşamaktadır. Kentlerimizdeki su yönetimleri bu durumun 

belirsizliklerini yönetebilmek için su yönetimi anlayışını ve altyapılarını değiştirmek 

zorundadır.  

5. Kentlerimizin su yönetimlerinin yeni bir yasaya ,kurumsal esnek bir yönetim 

anlayışına ,dijital teknolojik donanıma ve kaliteli personele olan ihtiyaçları 

artmaktadır. 

6. Bu kapsamda Mühendislik Hidrolojisi ve metetoroloji birimleri oluşturulmalı,hızlı 

değişimi dikkate alarak Kent Hidrolojisi hesapları yeniden yapılmalıdır. 

7. Kentlerin hidrolik ve hidrolojik MR’ları çekilerek riskli bölgeleri belirlenmeli  ve çok 

kapsamlı bir veri bankası oluşturulmalıdır. 

8. Dijital teknolojiler ve haberleşme ağları  kullanılarak sellerde erken uyarı hızlı 

müdahale imkanları arttırılmalıdır. 

9. Selde kentin araç trafiğini yönetmek ve yönlendirmek için Sel Yönetimi ve Trafik 

Yönetimi koordinasyon altyapısı oluşturulmalıdır. 

10. Kentlerin su yönetimleri, Sulama suyu yönetimi,Baraj işletmesi,Arıtılmış atık su 

yönetimi,su tahsisleri gibi konularda görev ve sorumluluk üstleneceklerse gerekli 

kurumsal ve personel altyapısının yeterli olması veya bu sorumlulukların diğer uzman 

kurumlarca yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 

11. Kent sellerinde hiçbir can kaybının yaşanmaması Su Yönetiminin öncelikli 

sorumluluğu olmalıdır. Bu bir sosyo-politik  hedef olarak belirlenmeli,açıklanmalı ve 

takip edilmelidir.  

12. Tüm bu tedbirler Entegre bir Kentsel Su Yönetimi kapsamında riskin yönetilmesine 

hazırlık yapılarak bütüncül bir anlayış içerinde ele alınmalıdır.  

 
 

 

Saygılarımızla 

Dursun Yıldız  

SU POLİTİKALARI DERNEĞİ Y.K. Başkanı  


