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BAŞKAN’DAN

Ülkemizde başta depremler olmak üzere çok çeşitli afet olayları 
meydana gelmiş ve bu doğa kaynaklı afet olaylarından dolayı büyük 
hasar ve can kayıpları yaşanmıştır. Ancak doğal afetler, insanın doğal 
dengeyi bozması oranında artarak devam etmektedir.

Doğal olayların afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik 
yapı ve iklim özellikleri ile birlikte insan faktörü de etkili olmaktadır. 
Bölgemizin engebeli bir arazi yapısına sahip olması, yağış miktarının fazla 
olması sel, su baskını ve heyelan gibi birçok doğal afete yol açmaktadır. 
Şehrimiz, sahip olduğu bu özellikler bakımından önemli risklere 
sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak çağdaş afet yönetimi politikalarını 
benimseyen ülkelerde olduğu gibi “yara sarma” anlayışı yerine “yara 
almama”yı ön plana çıkararak doğal afetlere karşı önlemimizi alıp, 
bugünü değil yarınları hesap ederek yolumuzu belirlemekteyiz.

Şehrimizin geçmişte daha az nüfusa göre planlanmış altyapısını 
sil baştan yeniliyoruz. 19 ilçemizde yaptığımız su, kanalizasyon ve yol 
yatırımlarıyla Büyükşehir Ordu’muzu geleceğe hazırlıyoruz. Politik 
fayda sağlayacağı düşünülen göze hitap eden basit işlerden ziyade, şehrin 
temelini oluşturan gerçek işler yapıp altyapıya el atıyoruz. Büyük oranda 
bitirdiğimiz projelerimizle Ordu’muzu afetlere karşı daha güvenli hale 
getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 

Bu doğrultuda hazırlanan “Cumhuriyet Döneminde Ordu‘da 
Meydana Gelen Doğal Afetler (1919-2016)” adlı kitap ile geçmişte 
yaşananlardan ders çıkaracak ve afet konusundaki duyarlılığı diri 
tutacak bir hizmet yapmış olacağız. Bu vesileyle Hüseyin Naim GÜNEY’e 
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

                                           Enver YILMAZ
                                          Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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ÖNSÖZ

Tarih, toplumların hafızalarında derin izler bırakan fikirler, 
olaylar ve diğer gelişmeler tarafından oluşturulmuştur. Bu tür olgular 
kendilerinden sonra yaşanacak her türlü hareketi de etkilediklerinden, 
istesek de istemesek de onları unutamayız. Doğal afetler hafızalarda 
hatıralar bırakmıştır. Can ve mal kaybına yol açtığı gibi, ekonomi, coğrafi 
çevre ve mekânlara da etki etmiştir.

Türkiye; tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topoğrafyası ve 
meteorolojik özellikleri gibi nedenlerle, her zaman çeşitli doğal afet 
tehlikelerine açık bir ülke olmuştur. Ülkenin fiziksel ve sosyal zarar 
görebilirliğinin de yüksek olduğu dikkate alındığında, meydana gelen doğal 
olaylar büyük ölçüde can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarına yol 
açmakta ve afet sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’de başlıca doğal afetler, 
başta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, erozyon, kaya ve 
çığ düşmeleri ile kuraklıktır.

Tarihi devirlerden bu yana Türkiye büyük ölçüde can kaybı, 
yaralanma ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmıştır. 
Bu doğal tehlikeler arasında başta depremler olmak üzere, heyelanlar, 
su baskınları, kaya ve çığ düşmeleri, kuraklık önemli ölçüde zararlara 
yol açmıştır. Betonlaşma ve yeşil bitki örtüsünün tahribi sonucunda 
şiddetlenen erozyonlar doğal afet tehlike ve risklerini daha da artırmıştır. 
Yirminci yüzyılın başlangıcından bu yana meydana gelen doğal afetler 
sonucunda 87.000 kişi hayatını kaybetmiş, 210.000’in üzerinde kişi ise 
ciddi şekilde yaralanmıştır. Ayrıca bu afetler sonucunda 651.000 civarında 
konut yıkılmış veya ağır hasar görmüştür.
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Bu araştırmada Ordu ilinin geçmiş yıllarda yaşadığı doğal kökenli 
afetler dikkate alınmıştır. Kitap, Ordu’da yaşanan afetler hakkında genel 
bir fikir vermek ve gelecekte bizi bekleyen afet tehlikelerine karşı önlem 
alınmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ulusal ve yerel gazeteler, yerel tarih kitapları, kamu kurumu 
arşivleri, bilimsel tez araştırmalarının taranarak kaynak olarak alındığı 
bu çalışmada, mevcut bilgi ve verilerin ışığı altında Ordu’da geçmiş 
yıllarda yaşanan doğal afetler özetlenmeye çalışılmıştır.

Amaç, Ordu ilinin karşı karşıya bulunduğu doğal afetlerin tehlike 
ve risklerini bir kez daha gündeme getirmek ve doğal olayların afete 
dönüşmemesi için olaylar olmadan önce alınması gereken önlemleri 
yeniden hatırlatmaktır.

Bu konuda yıllar boyunca ilgili meslek odaları, TMMOB, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, üniversiteler, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, 
Ulusal Deprem Konseyi tarafından pek çok rapor hazırlanmış olmasına 
rağmen Ordu ilindeki afetler hakkında bugüne kadar bu şekilde toplu bir 
çalışma yapılmamıştır. 

                                                                          Hüseyin Naim GÜNEY
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1-DOĞAL AFETLER

Doğal afetler; çevresel nedenlerden kaynaklanan sel, deprem, 
çığ, kuraklık, kasırga gibi insan hayatını olumsuz yönde etkileyen, 
meydana geldiği bölgede maddi ve manevi hasarların oluşmasına 
neden olan olaylardır. Pek çok meslek grubunun üzerinde çalışma 
yaptığı bir konu olarak karşımıza çıkan doğal afetler, özellikle 1990 
sonrası dönemde sosyal hizmetler alanına dâhil edilmiştir. Doğal 
afetlerle ilgili yapılan çalışmaları tespit etmek, konu üzerinde öne 
çıkan noktaları belirlemek, eksiklikleri ortaya koymak ve bu sayede 
alan üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasına yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanmış olan bu çalışmada; 1919 - 2016 yılları arasında 
meydana gelen doğal afetler ile ilgili akademi ve akademi dışında 
yapılan çalışmalar bibliyografik olarak tasnif edilmiş ve ilgililerin 
kullanımına sunulmuştur.

Afet nedir? Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal 
kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak 
veya kesintiye uğratacak doğal veya insan kökenli olaylara verilen genel 
bir isimdir. Bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insanları 
veya insanların yaşamını sürdürdüğü çevreyi etkileyecek kadar büyük 
olmalıdır. Buradan yola çıkarsak afet bir olaydan ziyade bir olayın 
doğurduğu sonuçtur. Afetlerin doğurduğu sonuçlara bakıldığında; en 
başta can ve mal kaybına neden oldukları görülür. Can kayıpları insan 
ve hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya, bina ve tarım alanlarının 
zarar görmesidir. Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afetle birlikte 
ortaya çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. 
Örneğin sel sırasında can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Ancak 
sel baskınından sonra sellerin getirdikleri moloz, kum ve çamur tarım 
alanlarını verimsizleştirerek dolaylı ve uzun süreli zararlar da meydana 
getirebilmektedir.

Doğal afetler, doğanın kendi davranışlarından kaynaklanırlar. 
Fakat doğaya karşı en çok savaşan unsur olan insan bu tür doğal 
afetlerin tetikleyicisi olabilmektedir. Oluşma hızına göre doğal afetler, 
yavaş gelişenler (şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık, açlık) ile ani 
gelişenler (deprem ve tsunamiler, sel ve su taşkınları, toprak kaymaları, 
heyelan, çığ, fırtına, hortum ve kasırgalar, yanardağ patlamaları, büyük 
yangınlar) olarak iki gruptur.
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Beşeri (insan kaynaklı) afetler ise doğanın kendi gücü 
dolayısıyla değil de insanın doğayla olan etkileşiminin aşırılaşması 
sonucunda oluşan afetlerdir. Örnek vermek gerekirse; orman 
yangınlarının bir bölümü, yerleşim yerlerinde görülen büyük yangınlar, 
nükleer, biyolojik ve kimyasal kazalar, taşımacılık ve ulaşım kazaları, 
endüstriyel kazalar, hava kirliliği, asit yağmuru, ozon tabakasının 
delinmesi, su kirliliği ve toprak kirliliğidir. 

1.1. Seller

Seller tüm doğal tehlikelerin en tanınmışı ve en yaygınıdır. 
Bazı seller birkaç gün içinde meydana gelir, fakat seylap (ani sel) 
lar birkaç dakika içinde suların kabarmasına neden olabilir. Su, hızla 
akan sel suları ile bir hayli kaya yükü, çamur, parçalanmış ağaçlar ve 
diğer enkazı da birlikte taşıyan doğal akıntı sistemlerine yol açarak 
dik toprak kenarlarının üzerinden hızla aşar. Sel koşulları tarafından 
oluşturulan kaygan çamurlar bir tehlikedir. Sele en çok nehir 
yataklarından taşmalar sonucu rastlanır. Ani, kuvvetli yağışlar ve kar 
erimesi sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun 
sele dönüşmesinde yatakların amacı dışında kullanılması da çok etkili 
olmaktadır. Günümüzde çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının 
gecekondulaşma bölgesi haline gelmesi, ağaçlandırılması, doldurulması 
veya nehir yataklarının değiştirilmesi sonucu her yıl ülkemizde büyük 
mal ve hatta can kayıplarına rastlanmaktadır. Dağlık alanlardaki yağış 
ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere yatakları taşıyamayacağı 
miktarda su ile dolar ve ani seller oluşur. Özellikle dağ eteklerindeki 
yerleşim yerleri için heyelan tehlikesi de yaratan bu seller oldukça 
tehlikeli olmaktadır.

Dünyada en sık görülen doğal afet seldir. Tüm doğal nedenli 
olağan dışı durumlara bağlı mal kayıplarının % 40’ı sel nedeniyledir. 
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de afet denince hemen herkesin 
(% 85) aklına ilk olarak deprem geliyor. Türkiye’de her 5 kişiden 
2’si sel, dolu, fırtına, toprak kayması, kuraklık, çığ ve volkanın yıkıcı 
etkileri olduğunu düşünmüyor. Doğal afetler içinde Türkiye’nin en 
çok zarar gördüğü afet olan sellerin çok da bilinmediğinin ortaya 
çıktığı araştırmalara göre; en yüksek oranda Karadeniz Bölgesinde sele 
maruz kalınmaktadır.
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Sellerin sayısı ve olumsuz etkisi artsa da, ölüm sayısı yıldan 
yıla azalmaktadır. Ancak yine de tüm dünyada doğal nedenli olağan 
dışı durumlara bağlı ölümlerin yarısından fazlası sellere bağlıdır. 
Ülkemizde ölüme yol açan doğal nedenli olağan dışı durumlar arasında 
seller 2. sırada yer almaktadır. 1903-2004 yılları arasında ülkemizde 
100 ve üstü insanın etkilendiği veya 10 ve üstü ölüme yol açmış 27 
sel incelendiğinde, meydana gelen sellerden 94.657 kişinin etkilendiği, 
1252 kişinin yaşamını yitirdiği görülmektedir. Bu 27 selin yol açtığı 
toplam zarar 1.971.291.860.000 TL olarak bildirilmektedir. Sellerin, 
yol açtığı toplam maddi zarar açısından doğal nedenli olağan dışı 
durumlar arasında 2. sırada olduğu görülmektedir. Ülkemizde seller 
etkilediği toplam kişi sayısında ise 3. sıradadır. 

1.2. Heyelanlar

Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş 
kütlelerin, çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine 
heyelan denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla gerçekleştikleri halde 
bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler. Heyelanlar yeryüzünde çok 
sık meydana gelen çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir ve aşınmada 
önemli rol oynarlar. Genel olarak heyelan terimi ile açıklanan bu hızlı 
kütle hareketleri asıl heyelanlar, göçmeler ve toprak kaymaları olmak 
üzere üç tipe ayrılabilirler. Büyük heyelanlar aynı zamanda topoğrafyada 
derin izler bırakırlar. Heyelanlar, kuvvetli eğim, kaya yapısı ve tektonik 
yapı gibi nedenlerin birisi veya birkaçının etkisiyle oluşurlar ve bazen 
topoğrafyada çok önemli değişikliklere neden olurlar. Kayan kütlenin 
koptuğu yerde genellikle hilale benzer bir kopma yarası oluşmaktadır. 
Buradan ayrılan maddeler genellikle akış hareketini andıran şekiller 
gösteren ve çoğu kez üzerinde kapalı çanakçıklar bulunan bir yığın 
halinde aşağıya doğru yer değiştirirler ve heyelan kütlesinin gövdesini 
oluştururlar. Bu kütle bazen bir akarsuyun yatağını tıkayarak bir heyelan 
set gölü oluşmasına yol açar. Örneğin Tortum Gölü, heyelanla Tortum 
Vadisi’nin tıkanması sonucunda meydana gelmiştir. Ayrıca heyelanlar 
sonucunda, yamaçlarda taraçalara benzer basamaklar oluşabilir.
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1.3.Depremler

Yurdumuzda ilk sismoloji laboratuvarı Kandilli 
Rasathanesi’nde kurulmuş ve uluslararası gelişmelere uyarak; 
bugün modern sismoloji biliminin gerektirdiği aşamaya erişmiştir. 
Kandilli Rasathanesi’nde özellikle uzun periyotlu sismografların dış 
ısı ve gürültülerden etkilenmemesini sağlamak amacıyla planlanan 
laboratuvar inşaatı 1928 yılında tamamlanmıştır. 1926 yılında getirilen, 
pandül ağırlığı 250 kg olan Vickert sismografları, 1928 yılında Ankara 
Belediyesinin hediyesi olan iki adet Mainka sismografı, 1933 yılında bu 
mekanik sismograflara eklenen Galitzin sismografları yapılan binada 
servise sokulmuştur. 1948 yılında kısa periyotlu Coulonb Grenet düşey 
bileşen sismografı hizmete girmiştir.

 
 Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların 
püskürmesi sırasında oluşan sarsıntı - yer sarsıntısı, zelzele. 

Deprem olduğu yörelerde yer titreşimi yapar ve yer sallanır. 
Deprem bir doğa olayıdır ve yapay sarsıntılara deprem denmez. 
Yapay olarak oluşan sarsıntılara “yerin salınımı” adı verilmektedir. 
Deprem titreşimleri yer salınımlarından, genel olarak; depremlerin 
doğal nedenlerinden oluşmaktadır. Tarih boyunca derin izler bırakan 
depremler, çok sayıda can kaybına yol açmışlardır. Nitekim 526’da 
Akdeniz kıyılarını etkileyen bir depremde 120.000 ile 200.000, 1692 
Sicilya depreminde 60.000, 1755 Lizbon depreminde 40.000 kişi 
hayatını kaybetmiştir.
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Doğal güçlerin neden olduğu yer kabuğu titreşimlerine ve 
sarsıntılara “deprem” denir. Bazıları güçlükle fark edilen, bazıları da 
bir kenti yok edecek güçte olabilir. Depremlerin bir diğeri volkanik 
bölgelerde yer kabuğunun altındaki kayaçların hareket etmesiyle oluşur. 
Ancak bu tür depremler hafif sarsıntılardır. Asıl büyük depremler yer 
kabuğundaki kırıklıkların oluşturduğu kırık kuşakları boyunca görülür. 
Büyük kütleler halinde yer kabuğu katmanlarının birbirinden farklı 
hareketleri kırık kuşağı boyunca büyük bir gerilim oluşturur.

Depremin yeryüzünde oluşturduğu sarsıntı ve yol açtığı yıkım, 
depremin şiddetine bağlıdır. Dış merkez yakınındaki yerlerde depremin 
şiddeti çok fazladır. Buralarda yapılar sarsılabilir. Sonu yıkım olan 
yapılarla birlikte toprakta çatlaklar oluşabilir. Depremin oluşturduğu 
zarar ve yıkımların büyük bir bölümü yanan ve yıkılan yapılardan, 
bozulan su, hava gazı ve elektrik hatalarından kaynaklanır. Deniz 
altındaki depremler genellikle tsunami denen büyük dalgalardan oluşur. 
Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan en büyük deprem felaketi 1939’da 
olan Erzincan depremidir.

İlimiz toprakları güneybatıdan kuzeydoğuya doğru sırası ile 
1., 2. ve 3. derece deprem bölgesi içerisindedir. İlimiz güneyinden 
geçtiği bilinen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. Yine 
bu kuşakta bulunan komşu illerimizde tarihte bilinen rihter ölçeği ile 5 
ve üzerindeki depremler arasında 6.1 şiddetindeki 18 Mayıs 1929 Sivas 
Suşehri depremi, 8.0 şiddetindeki 28 Aralık 1939 Erzincan depremi, 7.0 
şiddetindeki 20 Aralık 1942 Niksar- Erbaa depremi, 7.2 şiddetindeki 26 
Kasım 1943 Samsun-Tosya-Ladik depremi sayılabilir.
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1.4.Fırtınalar

Fırtına denildiği zaman çoğu kez, sadece hızlı esen kuvvetli 
rüzgâr akla gelmektedir. Ama gerçekte fırtına belirli bir hava 
sistemini ifade eden bir kavramdır. Bu nedenle fırtına meteorolojide; 
hızı 63 km/saat veya daha fazla olan rüzgârla birlikte, önemli 
doğa olaylarına neden olabilecek büyüklükte, şiddetli sağanak 
yağışları, şimşek ve yıldırım gibi elektriksel olayları üretebilecek 
özelliklere sahip tehlikeli bir atmosfer olayı olarak tanımlanmaktadır. 
Fırtınalar doğal ve beşeri çevre üzerinde çeşitli zararlara yol açarlar. Bu 
zararları insan ve hayvan kaybı, mesken ve işyeri hasarı, tarımsal hasar, 
ulaşım ve haberleşmenin aksaması, yangın, bulaşıcı hastalıklar ve su 
baskınları şeklinde sıralamak mümkündür. Türkiye’de büyük çoğunluğu 
denizler üzerinde oluşan ve daha etkili olan fırtınalar, denizlerdeki 
etkinlikleriyle deniz taşıtlarını olumsuz yönde etkilerler. Diğer taraftan 
kıyıya yakın yerleşim birimlerinde, kuzeye bakan yamaçlarda, tehlikeli 
hava olaylarına ve bunların doğurduğu afetlere neden olurlar. Fırtınalar 
genellikle kış aylarında gerçekleşir. Bu mevsimi sonbaharın kasım 
ayı ile ekim ayı ve ilkbaharın nisan ayı ile mart ayı takip etmektedir. 
En fırtınalı ay şubattır. Zira Ordu’da meydana gelen birçok fırtınanın 
çoğu kış mevsiminde görülmüştür. Türkiye’yi, Balkanlar, Karadeniz 
ve Akdeniz üzerinden girerek etkileyen cephesel siklonik fırtınalardan 
biri olan karayel fırtınasıdır. Balkanlar’dan ve Karadeniz üzerinden 
kuzeybatılı akımlarla Türkiye’yi etkileyen bu sistemde çok soğuk 
havanın yanında, hızı 80-85 km/saat arasında değişen kuvvetli rüzgârlar 
görülür. Özellikle bu tip fırtınalar, Trakya, Marmara, Karadeniz, iç ve 
kıyı bölgelerinde çok kuvvetli rüzgâr ve yoğun kar yağışı nedeniyle 
değişik türde ve boyutta afetlerin yaşanmasına neden olmaktadır.

2-ORDU İLİNDE MEYDANA GELEN BAZI BÜYÜK 
DOĞAL AFETLER

Ordu, Doğu Karadeniz’in en batısında Orta Karadeniz’de 
bulunan bir şehirdir. Ordu’da doğal afetlerin gerçeklemesinde iklim ve 
coğrafi özelliklerin doğrudan etkisi vardır. Orta ve Doğu Karadeniz, 
Türkiye’nin en çok yağmur alan yeri olması dolayısıyla buralarda, su 
baskınları ve heyelanlar sıkça meydana gelmektedir. Bunun sonucunda 
birçok ev yıkılmakta ve insanlar hayatlarını kaybetmektedir. Bunun 
yanında deprem, açlık, yangın ve fırtına gibi afet olaylarıyla da mücadele 
edilmiştir. Doğal afetlerden yalnızca insanlar zarar görmemiş birçok 
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hayvan da telef olmuştur. Yine mahsullerin zarar görmesiyle insanlar 
ekonomik sıkıntılar çekmiştir. Afet dönemlerinde bankaya borcu olan 
çiftçilerin borçları birer yıl süreyle ertelenmiştir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında da salgın hastalıklarla mücadele edilmiştir. 

Ordu ili 3. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Bölgeye 
en yakın fay hattı Kuzey Anadolu Fay Sistemi olup 7.9 şiddetindeki 
1939 Erzincan ve 7.0 şiddetindeki 1942 Niksar-Erbaa depremleri 
şehirde büyük ölçüde hasara neden olmuştur.

Ordu heyelan olaylarının yoğun yaşandığı illerimizden birisidir. 
Ulubey, Gölköy, Korgan ve Ünye ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinde 
heyelan olayları sıklıkla görülmektedir. Kaya düşmesi olayı yoğun 
olmamakla birlikte lokal olarak il genelinde gözlenmektedir.

Su baskını olayları, Doğu Karadeniz havzasında, kıyı 
şeridinde bulunan ilçelerde yoğun olmak üzere Altınordu, Fatsa ve 
Ünye ilçelerinde gözlenmektedir. Meydana gelen su baskını ve heyelan 
olayları bölgesel olarak birçok yerleşim birimini etkilemiştir. Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin diğer illerine göre daha az çığ riskine sahip olan 
bir ildir. Nadiren meydana gelen küçük ölçekli çığlar ya da kar akmaları 
da yerleşim yerleri dışında kalmaktadır. 

Afet, “yerel kapasiteyi aşan, ulusal ve uluslararası yardım 
gerektiren, tahmin edilemeyen ve aniden meydana gelen, büyük zararlar 
ile insan ölümlerine neden olan olaylar” olarak tanımlanmaktadır. 
Doğal afet ise, deprem, sel, çığ, kuraklık, fırtına, dolu ve hortum gibi 
oluşumu engellenemeyen jeolojik, meteorolojik ve hidrolojik kökenli 
veya tetikli olayların sonuçlarına verilen genel addır. Doğal afetler, 
tarihin her devrinde çok sayıda insan ölümlerine, büyük hasarlara ve 
birçok problemlere neden olmuştur. Türkiye’de 1950’den sonra; 13494 
heyelan, 2956 kaya düşmesi, 4067 su baskını, 5318 deprem ve 731 çığ 
olayı meydana gelmiştir. Bu afetlerden etkilenen afetzede sayısı ise 
263.549’dur.

  Ordu’da Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın oluşturduğu vadi 
yamaçlarında, özellikle sahil kesimindeki Fatsa, Ünye, Perşembe 
ve Altınordu yerleşim birimlerinde ve iç kısımda bulunan Gölköy, 
Mesudiye, Kumru ve Kabataş ilçelerinde yağışlara bağlı olarak su 
baskınları gerçekleşmektedir. Ordu’da yıllar boyunca meydana gelen 
sellerde birçok ev yıkılmış ve onlarca kişi de hayatını kaybetmiştir. 
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Perşembe ilçesine bağlı Çaka tünel mevkiinde, Ulubey 
ilçesinde, Gölköy’ün Aydoğan Mahallesi’nde heyelan olayları meydana 
gelmiştir. Bunun dışında yaşanan heyelan olayları genellikle meskûn 
alan dışında, dağlık alanlarda ve yollarda etkili olmuştur.

 

3- ORDU İLİNDE MEYDANA GELEN BAZI BÜYÜK 
SEL VE SU BASKINLARI

Depremlerden sonra, ülkemizde en çok can ve mal kayıpları su 
baskınları nedeniyle meydana gelmektedir. Yerel iklim değişiklikleri ve 
çevresel bozulmalarla yakından ilgili olan su baskınlarının büyüklükleri 
ve sıklıkları bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Ordu’da su 
baskınları, doğal afetler içerisinde en sık karşılaşılan ve ekonomik 
kayıpları hayli yüksek olan olaylardır. Bu tür su baskınları genellikle 
önlenebilen, zararları tahmin edilebilen ve erken uyarı sistemleri, uygun 
alan kullanım kararları, mühendislik önlemleri, halkın bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi faaliyetleri ile azaltılabilen olaylardır.

Yerel meteorolojik şartlar, topoğrafya ve bitki örtüsü sağanak 
yağışların oluşturduğu ani su baskınlarının yıkıcı etkilere yol açmasında 
önemli rol almaktadır. Özellikle, kurak bölgelerdeki yetersiz bitki 
örtüsü ve dik meyiller ani su baskınlarının hızını artırmakta, insan can 
ve malları üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilmektedir. Uzun süre devam 
eden yağışlar sonucunda, arazinin doygun hale gelmesi sonrasındaki 
ani sağanak yağışlar geniş bölgeleri etkileyen ani su baskınlarının temel 
nedenidir. 

Yukarıda sayılan bu ana nedenlere ilave olarak, hatalı insan 
faaliyetleri de, su baskınlarının önemli bir nedeni olmaktadır. Şehirsel 
alanlarda şehir yerleşme planları hazırlanırken, yörenin meteorolojik ve 
hidrojeolojik şartlarını dikkate alan, uygun alan kullanım kararlarının 
ve yöreye uygun inşaat tekniklerinin uygulanması su baskını risklerinin 
azaltılmasında önemli araçlardır. 

Türkiye’de geçmiş yıllarda meydana gelmiş olan su baskınları 
ile ilgili istatistiksel veriler, 1955-2007 yılları arasındaki dönem için 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce toplanmakta ve yıllıklar 
halinde yayımlanmaktadır. Bu istatistiklere göre, ülkede, su baskınları 
nedeniyle bugüne kadar 1235 kişi hayatını kaybetmiş, 61.000 konut 
yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmiştir. DSİ’nin istatistiklerine göre, 
Türkiye’de 1955-1969 yılları arasındaki süreçte, yılda ortalama olarak 
80 akarsu tipi su baskını olayı meydana gelirken, 1970-2000 yılları 
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arasındaki süreçte, yılda ortalama olarak 24 su baskını yaşanmıştır. Bu 
azalmanın ana nedeni, DSİ Genel Müdürlüğünce, 1970 ve 1980 yılları 
arasındaki süreçte su baskınlarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması 
amacıyla yoğun bir taşkın önleme ve kontrol programının uygulanmış 
olmasıdır. 1955 yılından bu yana Türkiye’de DSİ tarafından taşkın 
önleme ve kontrol amacıyla 4390 mühendislik yapısı yapılmış ve 3300 
yerleşim birimi su baskınlarından korunmuştur.

3.1.Ordu İlinde Muhtelif Zamanlarda Meydana Gelen 
Sel ve Su Baskınları
Doğal bir afet olan taşkın; bir akarsuyun sağanak yağışlar, kar 

örtüsünün ani erimesi, mevcut barajlardan kontrolsüz su bırakılması, 
nehir yatak kesitlerinin yetersiz ya da daraltılmış olması gibi nedenlerle; 
yatağından taşarak çevredeki arazilere, yerleşim yerlerine, altyapı 
tesislerine ve tüm canlılara zarar vermek suretiyle etki bölgesindeki 
doğal yaşamı olumsuz etkileyerek normal hayatı kesintiye uğratacak 
ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturmasıdır.

Orta Karadeniz havzasında yer alan Ordu ilinin özellikle 
sahil kesimindeki yerleşim birimlerinde ve iç kesimindeki Gölköy, 
Mesudiye, Kumru ve Kabataş ilçelerinde yağışlara bağlı olarak su 
baskınları meydana gelmektedir.

Genel olarak hemen hemen her sene meydana gelen su 
baskınlarıyla birlikte birçok ev yıkılmakta ve insanlar hayatlarını 
kaybetmekteydi. O eski yıllarda Ordu’da aralıksız olarak sağanak 
halinde yağan yağmurlar derelerde ıslah ve taşkın koruması olmadığı 
için birçok tahribata neden oluyordu. Şehrin caddeleri sular altında 
kalıyor, bazı dükkânları ve evleri sık sık su basıyordu. Köylerde sele 
kapılan ineğini kurtarmak isteyen insanlar ya da yıldırım isabet ederek 
hayatını kaybeden çobanlar oluyordu. Yine o yıllarda gelen seller 
sonunda karayolu üzerinde bulunan birçok köprü yıkılıyor, karayolu 
trafiğe kapanıyordu. 

Sellerle gelen ağaçlar ve tomruklar denize sürükleniyor, 
yaylalarda çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan telef oluyordu. Gelen 
büyük sellerde halk evlerin damında ve ağaçlarda mahsur kalıyordu. 
Aynı zamanda sellerin sürüklediği büyük kaya parçaları dere kenarında 
bulunan evleri yıkıyor ve içinde bulunan insanlar hayatını kaybediyordu. 
Karadeniz kenarından geçen sahil yolu, sellerin neticesinde büyük 
ve küçükbaş hayvan cesetleri, sökülmüş ağaçlarla doluyordu. Selin 
geçtiği bölgelerde fındık mahsulü tamamen harap oluyordu. Zararın 
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yalnız fındıkta milyonlarca lira civarında olduğu belirtiliyordu. Mahsur 
kalanları kurtarmak için helikopter isteniyor, helikopterin kısa menzilli 
olmasından dolayı çabalar sonuçsuz kalıyordu. Yetkili kamu görevlileri 
sel bölgelerine gidilemediğini, telefon ve telgraf direkleri yıkıldığından 
haberleşmenin de kesildiğini belirtiyorlardı. Yörenin milletvekilleri 
meydana gelen sel felaketlerini TBMM’de gündeme getiriyorlar, 
bölgeye yapılan yardımların ve gerekli dere ıslahı ile taşkın koruma 
yatırımlarının çok yetersiz olmasından yakınıyorlardı.

DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı Samsun DSİ 7. Bölge Etüt ve 
Planlama Şube Müdürlüğünün 1965 yılında hazırladığı “Ordu Merkez 
Melet Irmağı Planlama Raporu”nun Taşkın Kontrolü maddesinde 
Ordu’nun en büyük debili ırmağı olan Melet Irmağı’nın geçmiş yıllarda 
meydana getirdiği seller hakkında şöyle bir özet bulunmaktadır: 
“Ordu’nun en büyük ırmağı olan Melet Irmağı’nın Sivas’ın 2000 
rakımlı tepelerinden beri çoğalarak aşağı doğru gelen kolları ile toplam 
1949 km2 yağış alanı ve 2503 m3/ sn. lik (500 yıl) feyezan debisi vardır. 
Melet Irmağı’nda (raporun hazırlandığı 1965 yılına kadar) tarihi büyük 
taşkınlar 1928, 1935, 1946, 1956 ve 1963 senelerinde vuku bulmuştur. 
1956 yılı büyük taşkınında Turnasuyu, Melet ve Civil ırmaklarının 
taşkınları birleşerek civarın tamamını kaplayan bir göl oluşturmuştur. 
1963 yılında ise Melet Irmağı’ndan taşan suyun Soya Fabrikası’nda 
1.6 metre yükseldiği fabrika ilgililerince tespit edilmiştir. Taşkınlar 
genellikle gün dönümlerinde yağan aşırı ve sürekli sağanak yağmurlar 
neticesinde oluşmaktadır. Irmakların yağış alanındaki vaki aşmalar ise, 
taşkınların başlıca faktörünü teşkil etmektedir. Melet Irmağı’nda olan 
taşkınlar Kayabaşı köyünde ve çevresinde bulunan toplam 500 hektar 
arazide, Durugöl mevkiindeki Soya Yağ Fabrikası ile meskûn alanlarda 
zararlı olmaktadır.”

DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı Samsun DSİ 7. Bölge Etüt ve 
Planlama Şube Müdürlüğünün 1965 yılında hazırladığı “Ordu Merkez 
Civil Irmağı Planlama Raporu”nda Civil Irmağı’nın yağış alanının 
127 km2 olduğu, aşırı yağışlar sonucunda toplam 200 hektar tarım 
arazisiyle daha mansapta kalan Ordu Elektrik Fabrikası ve içme suyu 
tesislerine, Karayolları Şefliği ile ziraatın suni tohumlama istasyonuna 
zarar verdiği, büyük feyezanlarda Civil Irmağı’nın sularının araziye 
çıkıp Melet Irmağı’na doğru yayılarak her iki ırmağın suyunun birleşip 
Akyazı Mahallesi’nde göl halini aldığı anlatılmaktadır.
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DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı Samsun DSİ 7. Bölge Etüt ve 
Planlama Şube Müdürlüğünün 1973 yılında hazırladığı “Ordu Merkez 
Bülbül Deresi Islahına Ait İstikşaf Raporu”nda, “Bülbül Deresi’ne 
1951 yılında 562 metre iki taraflı istinat duvarı ve bir adet seki inşa 
edilmiş, 1954 yılında taşkından zarar gören duvarlar onarılmış, 1955 
yılında şose (karayolu) köprüsü ile deniz arasına 235 metre de iki 
taraflı koruma duvarı inşa edilmiş ve 1958 yılında membadaki duvarlar 
yükseltilmiştir” denilerek yapılan eski çalışmalar özetlenmiştir. 1955’li 
yıllara kadar dere menbağında bina olmadığı için duvarlar meskûn saha 
sonunda kesilmiştir. Ancak 1973 yılında Selimiye Mahallesi’nde yeni 
yapılan 27 binanın taşkından korunması için 596 metrelik bölümde iki 
taraflı duvar ilaveten yapılmıştır. 1985 yılında memba kısmında bir 
adet harçlı kâgirden tersip bendi de yapılarak, Bülbül Deresi’nin şehre 
taşıdığı rusubat malzemesinin önü kesilmiştir.

Ordu il merkezinin Hamam, Zaferimilli, Aziziye derelerinin 
taşkınlardan korunması konusunda ise Ordu Valiliği ve Belediye 
Başkanlığının ısrarlı istekleri üzerine DSİ Genel Müdürlüğü ve 
Samsun 7. Bölge Müdürlüğünden teknik heyetler tarafından Ordu’da 
08.07.1975 tarihinde etütler yapılmış, o günkü durum ile taşkın 
zararlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler belirlenmiş ve 
hazırlanan ıslah projeleri DSİ Genel Müdürlüğünün 05.01.1976 tarihli 
yazısı ile İller Bankası Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İller 
Bankası Genel Müdürlüğü tarafından DSİ’nin yaptığı projelere uygun 
olarak bu derelerin şehir içinde kalan mansap bölümleri ıslah edilmiştir. 
İller Bankası Genel Müdürlüğü, 1976 yılından itibaren muhtelif 
yıllarda Hamam Deresi’nde 710 metre, Aziziye Deresi’nde 467 metre 
ve Zaferimilli Deresi’nde ise 77 metre boyunda çeşitli ebatlarda kutu 
menfez galerisi inşa etmiştir.

Bu derelerin yukarı havzaları bitki örtüsü ile oldukça kapalı, 
taşınan ve sürüklenen malzeme hareketi yok denecek kadar azdır. 1970’li 
yıllarda İller Bankası tarafından yerleşim yerinin içerisinden denize 
kadar ıslah edilen mansap kesimlerinde kapalı kutu menfez galerisi inşa 
edilmiştir. Ordu Belediyesinin hem bakım, temizlik ve onarım işleriyle 
gerektiği biçimde ilgilenmemesi, hem de dere güzergâhı içinde usulsüz 
olarak yapılan bina duvarlarının galerileri kapatarak fonksiyonlarını 
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yitirecek biçimde verdiği inşaat ruhsatlarıyla, meskenlerden atılan çöp, 
eşya ve molozların yağışlar ile kapalı galerilere taşınarak tıkanmalara 
neden olmuştur. 

Derelerin mansap bölümleri zorunlu olarak kapalı şekilde 
düzenlenmiş, ancak biriken rüsubat malzemesinin kapalı mecra 
bölümünden temizlenmesi mümkün olmadığı, buna bağlı olarak da 
taşkınlar sırasında galerilerin çalışmayıp girişten itibaren yerleşim 
alanına yayıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenlerle galerilerin tıkanması 
sorununun çözümü için, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1982 yılında 
yapılan teknik etüt ve raporlarda Hamam, Zaferimilli, Aziziye derelerinin 
mansabında bulunan galerilerin giriş ağızlarına yakın yerlerde tersip 
bentleri ve ıslah sekileri yapımı düşünülmüş, projelendirilmiştir. 
Ordu’nun başına dert olan bu dört azgın derenin yarattığı sorunun 
kısmen olsa da bu çözüm şekliye bir rahatlık getireceği düşünülmüş ve 
80’li yıllarda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, bu derelerde önlemler 
alınmış, birkaç noktada tersip bentleri yapılmıştır.

Arşivlerden incelediğimiz belgelerde ve eski yerel gazetelerde 
değişik tarihlerde meydana gelen onlarca sel felaketi tüm detaylarıyla 
kamuoyuna yansımıştır. Sel felaketlerinin daha çok gündönümlerinde 
meydana geldiği, ilkbahar ve yaz mevsimlerindeki sağanak 
yağmurlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)  arşivlerine göre, 
1916/17 yıllarında Rus işgalinin peşinden meydana gelen büyük 
göçler sonucunda açlığın, salgın hastalığın tutsak aldığı Karadeniz 
Bölgesi’ne bir gemiyle inceleme heyeti gönderilmişti. Yusuf Behçet 
Bey’in başkanlığındaki kurul, Ümit vapuruyla Ordu’ya da gelerek 
incelemelerde bulunmuştu. Temmuz 1919’da, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
(Kızılay) kurulu, Ordu’da erzak yardımı dağıttığı sırada yağan şiddetli 
yağmurların yol açtığı büyük bir selden bahsetmektedir. Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti (Kızılay)  kurulu tarafından, selden mağdur olan, yardıma 
muhtaç Ordulu yurttaşlara eşya ve yiyecek dağıtılmış, Amerikan 
Yardım Kurulu aracılığıyla da bölgeye 6000 ton zahire gönderilmişti.
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Basında incelediğimiz dönemler içerisinde sel felaketleri 
ile ilgili tespit edebildiğimiz ilk kayda, Ordu’da Osmanlıca harflerle 
çıkartılan Tekâmül gazetesinin Ordu Valiliğince yayınlanan 16 Temmuz 
1928 tarihli nüshasında “Civil Güzergâhında Ameliyat” başlıklı bir 
haberde rast gelinmiştir. Haberde “Civil Deresi geçen seylabda bütün 
güzergâhı yıkmıştı. Ziraat numune bahçesi (Tarım İl Müdürlüğü) o 
meyanda tamamıyla harap olmuştur. Bu felaketin tekerrürüne mani 
olmak için Civil Irmağı’nın temininden (membaa kesimden) ziraat 
numune bahçesi mevkiine kadar olan mesafe dâhilindeki köylerin 
toplanarak lazım gelen mahallerde hendekler açmak suretiyle feyezan 
halinde suların taşmasına ve etrafı harap etmesine meydan bırakmamağa 
çalışacakları müstahber (haberdar) dir. Jandarma Bölüğü K. Basri 
Bey’in bu hususta bezl-i mesaiye (elinden geldiği kadar çalışmaya) 
amade olduğu da işitilmiştir” diye yazılmıştır.
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22 Temmuz 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Fatsa’da 
Tuğyan - Yağmur ve sel yarım milyonluk zarar yaptı” başlıklı bir haber 
yer almıştır. Haberde “15 Temmuz 1931 Çarşamba günü sabah saat 
dörtte başlayan yağmur öğleden sonra şiddetini artırarak saat üç buçukta 
bardaktan boşanma derecesinden daha fazla bir hale geldi. Kasabanın 
tam ortasında bulunan ufak bir dere yükseldi. İki taraf arasında münakale 
(ulaşım) tamamıyla kesildi. Hasarat bu küçük kasabaya nispeten pek 
azimdir. Hasaratın miktarı yarım milyon lira tahmin edilmektedir. Halk 
Fırkası olan bina on beş bin lira olan kâgir hane tamamı ile çökmüştür. 
Karşısında bulunan yine kâgir bina da yıkılmıştır. Ve yine Halk 
Fırkası binasının civarında bulunan birkaç hane de ehemmiyetli suretle 
hasara uğramıştır. Çarşı içinde manifatura mağazalarını tamamı ile su 
basmıştır. Reşadiye ve Ünye caddeleri üzerinde memleketin zahire 
üzerine iş yaptığı Sülük Gölü ve Mağazabaşı denilen mahallerdeki 
mağazalar tamamı ile su altında kalmıştır. Hükümet caddesinde de bir 
mağaza ile bir fırın da çökmüştür. Kasabaya iki saat mesafede bulunan 
köylerde mahsulatın yüzde seksenini tamamı ile su alıp götürmüştür. 
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Kasaba içinde evlere ani surette su hücum ettiğinden evlerde bulunanlar 
iple kurtarılmıştır. Tevkifhaneyi de tamamı ile su basmış ve mevkufların 
feryadı üzerine tevkifhane kapısı kırılmak sureti ile mevkuflar muhakkak 
bir ölümden kurtarılmışlardır. Bir buçuk sene evvel (1930) inşa edilen 
Ordu Fatsa arasındaki muazzam köprünün yarısını su almıştır. Reşadiye 
şosesi geçilemeyecek hale gelmiştir” denilmektedir.

27 Eylül 1937 tarihli Güzelordu gazetesinde “Ani Bir Sel 
Baskını Büyük Hasar Yaptı, Tuğla Harmanlarını, Tarlaları Değirmenleri 
Altüst Etti” başlıklı bir haber verilmiştir. Haberde “1937 yılı Eylül ayının 
27’nci pazartesi günü saat 2.00’den sonra Ordu’da havalar kararıp, gök 
gürlemeğe başlamıştı. Saat 5.00 sularında yağan yağmurlar, bir lahzada 
şiddet kesp ederek amansız bir sağanak halini almış, bu sırada karanlık 
kapatmıştı. Yağmur sağanağı fazla devam etmemekle beraber, toprağın 
yüzünü yalayarak bir çorak halinde derelere hücum etmiş ve dereleri, 
ırmakları yataklarına sığmayacak derecede korkunç bir şekle sokmuştur. 
Civil ve Çiftçili derelerinin tuğyanı neticesi olarak bir hayli zarar ve 
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ziyan olmuştur. Her iki ırmak boyunca uzanan tarlaların mahsulünü, 
ağaçlarını sular sürüklemiş, bütün değirmenlerin bendini hak ile yeksan 
etmiştir. Son alınan haberlere nazaran Eskipazar’da halen faaliyette 
bulunan Bay İbrahim Katırcıoğlu’nun ve Osman Ustanın Tuğla 
İmalathanesi de kâmilen tahrip olmuştur. Ani gelen sel suları, ırmak 
kenarında otlamakta olan iki inek ve bir mandayı sürmüştür. Şimdilik 
insanca zayiat olmadığı neticesine varılmıştır. ‘Erzurum senesi’ nden 
sonra (Hicri 1293 - Miladi 1876 ) Civil Irmağı’nın bu derece taştığını 
gören olmamıştır. Sular birçok tarlaları sürdükten başka, bazı yerlerde 
mecrayı değiştirmiş ve yüzlerce ton ağırlığında muazzam kayalar 
getirmiştir” denilmektedir. 

2 Ağustos 1939 tarihinde Güzelordu gazetesinde çıkan bir 
haberin başlığında “Bir adam boğuldu” ifadesine yer verilmiştir. Haberin 
devamında “Çarşamba günü sabahleyin bardaktan boşanırcasına yağan 
şiddetli yağmurlar neticesinde Ordu merkezindeki küçük dereler, 
ırmaklar yatağından dışarı fırlayarak önüne gelen tarlaları yaslamış, 
ağaçları kökünden yıkıp sürüklemiştir. Civil Irmağı’nın taştığı sırada 
odun tutmak isteyen Artıklı köyünden Civiloğlu 25 yaşındaki İsmail 
azgın suların cereyanına kapılarak boğulmuştur. İsmail’in cesedi 
bulunamamıştır” denilmektedir.
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21 Haziran 1944 tarihinde Ordu’da yayınlanan Güzelordu 
gazetesinin başlığında “Mesudiye Kazamızı sel bastı 1 köprü, 6 
dükkân,1 fabrika yıkıldı. İnsanca zayiat yok” ifadesi yer almaktadır. 
Haberin devamında “Altı gün evvel (15 Haziran 1944) Mesudiye 
kazasına 20 dakika süren ceviz büyüklüğünde bir dolu sağanağı 
düşmüştür. Doludan hâsıl olan sular ‘Melet’ Irmağı’nı taşırmıştır. 
Kasabanın içinden geçen Melet Irmağı büyük köprüyü, altı dükkânı 
ve Karayakalara ait bir fabrikayı yıkmış ve ırmağa yakın çayırlıkta 
bulunan 200 kadar telgraf direğini sürüklemiştir. Dolu, düştüğü 5-6 
köyde tarlalara zarar vermiş ise de insanca zayiat vuku bulmamıştır. Su 
baskınını müteakip Mesudiye’ye giden Valimiz Sadri Aka’nın köprünün 
bir an evvel yapılması hususunda talimat verdikleri memnuniyetle 
öğrenilmiştir. Mesudiyeli kardeşlerimize geçmiş olsun” denilmektedir. 

03 Ağustos 1946 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Yurdda sel 
felâketi” başlıklı bir haber verilmiştir. Haberde “Ordu ve havalisinde 
üç yurttaş boğuldu, zarar bir milyon yedi yüz bin lira, geçen perşembe 
günü başlayarak pazartesi gününe kadar devam eden yağmurların sebep 
olduğu ziyanlar hakkında alınan malûmata göre, bu yağmurlar oldukça 
mühim zararlar yapmıştır. Akçaova Irmağı’nın taşması neticesinde 
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ikisi kadın, biri erkek olmak üzere üç yurttaş boğulmuştur. Bu ırmağın 
geçtiği Efirli ve Boztepe köylerindeki bahçeler ve tarlalardaki mezruatın 
uğradığı zararların 1.700.000 lira değerinde olduğu tahmin edilmektedir. 
Akçaova Irmağı üzerindeki köprüleri sular götürdüğünden münakalât 
kesilmiştir” denilmektedir. 

22 Temmuz 1948 tarihli Güzelordu gazetesinde “Şehrimiz 
dün (21 Temmuz 1948) öğle üzeri su baskınına uğradı. Fırtına ile 
karışık yağmurdan Hamam Deresi taşarak ana caddeleri istila etti, 
sular bir değirmeni sürükledi. 4 kişi boğuldu” ifadelerine baş haber 
olarak yer verilmiştir. Haberde “21 Temmuz 1948 günü sabah saat 8’e 
doğru sağanak halinde yağmaya başlayan sürekli ve şiddetli yağmurlar 
saat 10.30’da şiddetini artırmış ve bir afet halini almıştır. Şehrin 
Selimiye Mahallesi’nden akıp geçen Hamam Deresi taşmış, çamurlu 
sular şehrin ana caddesini istila etmeye başlamıştır. Sağanağın bütün 
şiddetiyle devam ettiğini ve suların gittikçe artmakta olduğunu gören 
şehir halkı telaşa düşerek kadın, çoluk çocuk bir taraftan öbür tarafa 
geçmeğe çalışıyorlar ve bu arada üstü başı tertemiz kadınların heyecan 
içinde çamura dala bata koştukları görülüyordu. Halkın bir kısmı da 
yüksek binalara sığınmaktaydı. Bu arada, Dr. Mehmet Özden’in 
muayenehanesine insanların yanı sıra, merdivenlerden tırmanarak 
bir de sığır hayvanının çıkarıldığı görüldü. Bu telaş esnasında Bülbül 
Deresi’nin taşarak şehre hücum ettiği duyuldu; bu sefer heyecan daha 
ziyade artmış, koşuşmalar, feryatlar çoğalmıştı. Şu ciheti de ibretle 
kaydedelim ki kadınları, çocukları heyecana sevk eden, bir takım korkak 
erkeklerin çocuk gibi çırpınmalarıydı. Saat 11.00’e doğru yağmur kesildi 
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ve heyecan dindi. Saat 13.’ten sonra su baskınına uğrayan iş yerlerini 
dolaştık; insan kaybına sebep olan Uzluoğlu Değirmenine gittik. Bu 
değirmenin gövdesi tamamı ile sulara tabi olup sürüklenmiş, yalnız 
asma olukla taşları kalmıştı. Sel suları 3 metre kadar yükselmişti. Olay 
mahallinde yaptığımız tahkikata nazaran insan kaybı şöyle olmuştur:

Saat 10.00-10.30 arasında derenin taştığı sırada Yusuf 
Tokoğlu ile kızı Keriman, sellerin getirdiği odunları toplamak üzere 
dereye yaklaşmışlar ve suların akıntısına kapılmışlardır. Yine bu sırada 
değirmende zahire öğütmekte olan 12 yaşlarında Uzluoğlu Mustafa’nın 
oğlu Ali ve 18 yaşlarında Ömer Sülüngür yağmurdan korunmak için 
değirmende bulunduklarından sel, değirmenle birlikte kendilerini de 
alıp götürmüştür. Yalnız aralarında bulunan Ali’nin annesi değirmen 
oluğuna sarılmak sureti ile canını kurtarabilmiştir. Yaptığımız tahkikat 
bundan ibarettir. Cesetler aranmaktadır. Gazetemiz baskıya verildiği 
ana kadar başkaca malumat alınamamıştır. Ordu şehir merkezinde ise 
yağmur fırtına ile karışık yağdığı için damlar akmış, birçok ağacın dalları 
kırılmıştır. Hükümet Caddesi ile Elmalık Mahallesi arasındaki sokaklar 
çamur deryası haline gelmiştir. Çamurlar arasında ölü ve diri yılanlar 
görülmüştür. Aziziye Mahallesi’nde arkadaşımız Yekta Karamustafa ile 
Altınellerin evleri arasındaki taş duvar yıkılmıştır. Bazı dükkânlara su 
girmiş ise de zarar ve ziyan yoktur. Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet 
Müdürü sel uğrağı yerleri gezmişlerdir. Yağmur Perşembe ve Uzunisa 
mıntıkasında dereleri taşırmış, değirmen bentlerini yıkmıştır. Ordu-
Mesudiye yolu üzerinde ve dokuzuncu kilometrede Yemişli köprüsünün 
ayakları kısmen hasar görmüştür” ifadelerine yer verilmiştir.
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7 Nisan 1950 tarihli Güzelordu gazetesinin manşetinde 
“Melet ırmağı taştı, Köprü tehlikede, şehrin içme suyu kesildi” 
ifadeleri yer almıştır. Haberde “Nisan ayında bir haftadan beri havanın 
mülayimleşmesi neticesi olarak karlar erimiş ve Melet Irmağını 
taşırmıştır. Bu taşma sonunda şehrin içme suyu boruları sürüklenmiş, 
Giresun yolu üzerindeki ahşap köprünün bir ayağı çökmüştür. Dün 
sabahleyin (6 Nisan 1950) Valimiz Salih Kılıç, beraberinde Emniyet 
Müdürü ile köprüye giderek alınacak tedbirlere dair talimat vermiş 
ve bir kaza vukuuna meydan kalmamasını temin yolunda tertibat 
alınmasını emretmiştir.  Şehrin suyunu bir an önce akıtmak maksadıyla 
Belediye Başkanı Ali Rıza Gürsoy da derhal harekete geçerek, lüzumu 
kadar amele ve malzemeyi naklettirerek işe başlatmıştır. Melhuz olan 
sel tehlikesine karşı, lüzumlu kereste daha evvel ihzar ve nakledilmiş 
bulunuyordu. İhtiyat boru, geçen yıl temin edilen 30.000 liradan tedarik 
edilmişti. Hasar fazla olmamakla beraber, üç dört güne kadar suyun 
akıtılacağı umulmaktadır” ifadeleri yer almaktadır.
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23 Temmuz 1951 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Ordu’da 
şiddetli yağmurlar tahribat yaptı” başlıklı bir haber yapılmıştır. Haberin 
detayında “Dün (22.07.1951) saat 11.30’da yağan şiddetli yağmurlar 
çok geçmeden şehir içindeki dereleri taşırmış ve şehri su basmıştır. Çarşı 
içindeki dükkânlara ve alçak mahallelerdeki evlere sular girmiştir. Çarşı 
tamamen sular altındadır. Yağan yağmur saat 13.30’da durmuştur. Şehre 
yakın mesafede bulunan Melet ve Turnasuyu ırmaklarının kabarmakta 
olduğu haberleri gelmiştir. Suların çarşıya doğru akımından heyecana 
kapılan bir vatandaş kalp sektesinden ölmüştür. Suların çekildiği 
yerlerde yollar çamur içindedir. Selin fındık mahsulüne de büyük zarar 
verdiği tahmin ediliyor” denilmiştir.
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3.2.Bülbül Deresi’nin Kısa Bir Hikâyesi...

1940 yılında Arif Hikmet Bey, belediye başkanı olunca 
Ordu’nun, modern bir batı şehri gibi olması için çalışmalar yapmayı 
planlamıştı. Ordu’nun eski Belediye Başkanı Süleyman Felek 
zamanından beri Ordu şehrinin modern imar planlarıyla, ferah bir şehir 
olması için çabalanıyordu. Arif Hikmet Bey, Ordu’ya belediye başkanı 
olunca bu yolda çalışmayı kararlı bir şekilde başlatmıştı.  Şehrin en 
önemli problemlerinden olan ve sürekli halkın şikayet ettiği elektrik 
ve su sorununu ortadan kaldıracak adımlar atmıştı. 39 depreminden 
beri şehrin içindeki kalan yıkıntıları ve enkazları tek tek temizlettirdi. 
Şehirde her zaman problem doğuran Bülbül Deresi’ne de el attı. Çok 
eski yıllarda Bülbül Deresi sıcaklarda pis suların birikintisi ile sinek 
ve sivrisinek yuvası idi. Ayrıca lağım suları sıcaklarda çok ağır koku 
yayıyordu. Makine ile temizlemek imkânı yoktu. Belediye Başkanı Arif 
Hikmet Bey, halka ilan edip herkesi Bülbül Deresi’nde kazma kürekle 
ve elle temizlik yapmaya çağırıyordu. Bunun, belediyenin elindeki 
o zamanki yetkiye dayanılarak yaptırılan mükellef amelelik benzeri 
kanuni bir uygulama olduğu söylenirdi. Melet, Civil ve Bülbül gibi 
tüm dere yataklarının sivrisinek birikintilerine yanmış yağ ve gaz yağı 
döktürüyordu.

Bülbül Deresi bu pisliğin temizlenme derdi yanında bir de 
sürekli sellerle taşarak şehri çamur deryasına döndürüveriyordu. 1950 
yılına kadar Ordu’ya yağan her şiddetli yaz yağmurunda kabaran azgın 
sular, Bülbül Deresi’nin şehre taşkın yapmasına sebep olmuştu.
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1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti iktidarı ile birlikte 
Ordu Belediyesi ve siyasilerin hükümet nezdinde girişimleri iyice 
sıklaşmıştı. Alınan olumlu cevapla 1951/1952’de Kemer Köprü’den 
yukarı tarafta DSİ tarafından ihale edilen Bülbül Deresi ıslahı ile istinat 
duvarlarının belli bir bölümü inşa edilerek bir kısmı tamamlandı. 

Bu dönemde tarihi küçük kemer köprü suyun rahat akışını 
engellediği, taşkına sebep olduğu gerekçesiyle yıktırıldı. Ancak 1954 
yılında yeniden gelen büyük bir selde yine Bülbül Deresi Kemer Köprü 
ile deniz arasında aşağı tarafta taşkın yaparak, Gazhane civarındaki 
gecekondu mahallesinde epey zarar ve ziyana sebep olmuştu.

O zamanın Belediye Reisi Ali Rıza Gürsoy, hemen Ankara’ya 
gidip, Nafia Vekaleti ile görüştü. Köprübaşı ile Karadeniz arasındaki 
gerekli istinat duvarlarının Devlet Su İşleri İşletmesine ihale ile yeni 
duvar yapılması hususunda girişimlerden olumlu netice almıştı. 
Sonuçta 1955 yılında DSİ Bülbül Deresi’ndeki duvarların hepsini 
tamamladı. Daha sonra gelen sellerde şehre eski taşkınlar pek olmadı. 
Malum bugünlerde Bülbül etrafa pek zarar ve ziyan yapmıyor. Ama 
dere sürekli bakım, temizlik, ilgi ve takip istiyordu.
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7 Temmuz 1953 tarihli Gürses gazetesi “6 Temmuz 1953’te 
yağan şiddetli yağmurlar şehirde bazı hasarlara sebep oldu” başlığını 
atmıştı. Haberde “Dün gece gök gürlemesiyle yağmaya başlayan 
yağmur şiddetini artırarak taşkınlar yapmıştır. Alınan haberlere 
göre Keçiköy’deki Acısu Deresi’nde sular 3-3,5 metre yükselip, 
Oğuzlu Değirmeni’nin duvarlarını yıkmış, mezbahanın borularını 
parçalamıştır. Şehir merkezindeki hasarları da belediye elemanlarınca 
temizlettirilmiştir. Şu ana kadar köylerden bir haber alınamamıştır” 
ifadeleri yer almıştır.
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11 Eylül 1953 tarihli Gürses gazetesi manşetten “Güyâ 
Medeniyet Asrındayız! Evvelki gün yağan yağmurlar, Vona ile Ordu 
arasındaki münakaleyi sekteye uğrattı. Köprüsü olmayan Kacalı 
Deresi geçit vermedi” şekline sitemli bir şekilde haberini vermiştir.  
Gazete haberinde “10 Eylül günü yağan devamlı ve şiddetli yağmurlar 
neticesinde Vona’daki Kacalı Deresi’nde sular kabarmış ve nakliyata 
mani olmuştur. Yıllardan beri Vona ile Ordu arasındaki yolda bulunan 
Kacalı ve Perşembe derelerine bir türlü köprü yapılamadığından, 
şiddetli yağışlarda bu iki dere kabarınca münakaleyi keser veyahut 
bazı kazalara sebep olur. İşte evvelki gün köprüsüz Kacalı Deresi 
kabarmış ve nakliyatı sekteye uğratmıştır. 16 kilometrelik mesafedeki 
iki kasabayı bu kadar basit tabiat olayları birbirinden ayırırsa, daha 
büyüklerinde kim bilir neler olacaktır? Güya medeniyet asrındayız ve 
muasır medeniyete ayak uydurmaya çalışıyoruz. Diğer milletler atomun 
peşinde; bizse köprüsüz derelerin başındayız” ifadelerine yer vermiştir.

15 Haziran 1954 tarihli Gürses gazetesi “Bu Akşam Yağan 
Şiddetli Yağmurlar Şehri Sular Altında Bıraktı” haberini vermiştir.  
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Gazete haberinde “14 Haziran 1954 tarihinde bu akşam saat 2’den 
itibaren yağan şiddetli yağmurlar üç saat devamlı olarak yağmış ve 
neticede şehri su basmıştır. Saat 3’ten itibaren; Belediye Başkanı Ali 
Rıza Gürsoy ve Belediye Zabıtası, İtfaiyesi, Emniyet Müdürü Mehmet 
Akzambak ve Emniyet Teşkilatı şehrin her tarafını gezmişler ve bilhassa 
gecekondu mahallesinde önleyici tedbirler aldırılmış, herhangi bir 
can ve mal kaybına mani olunmuştur. Bülbül Deresi’nin duvarlarının 
haricinde kalan Gecekondu Mahallesi sular altında kalmışsa da zayiat 
yoktur. Bucak Mahallesi’nde iki ev halkı Bülbül Deresi’nin taşması ile 
büyük bir korku geçirmişse de alınan tedbirler sayesinde hepsi salimen 
kurtulmuştur. Hamam Deresi yine taşarak yollara molozlar yığmıştı. 
Sadri Aka Caddesi ile İşçiler Caddesi sular altında kalmıştı. Köylerden 
ve ilçelerden şimdilik tamamlayıcı malumat alınamamıştı” ifadelerine 
yer vermiştir.

17 Haziran 1954 tarihli Gürses gazetesi manşetten “Geçmiş 
Olsun! Dünkü Selde; Çarşı, Düz, Elmalık-Şarkiye ve Gecekondu 
mahalleleri sular altında kaldı. Şehri felaketten Bülbül Deresi’nin 
istinat duvarları kurtardı. İki Genç boğulurken kurtarıldı” haberini 
vermiştir.  Gürses gazetesi haberinde “15 Haziran 1954 Salı gününden 
itibaren başlayan sürekli ve şiddetli yağmurlar aynı gün şehrimizin bazı 
kısımlarını sular altında bırakmışsa da işin hafif atlatıldığından dolayı 
hepimiz sevinmiştik. Fakat dün saat 11’de tekrar başlayan çok şiddetli 
sağanak yağış bir saat kadar devam etmiş ve bu sağanağın husule 



37

getirdiği sel her tarafı kaplamıştır. Saat 11.00’e kadar bir gün evvelki 
selin yollarda yaptığı tahribatı düzeltmek için çalışanlar saat 11.00’den 
sonra daha büyüğü ile karşılaştılar. Hamam Deresi sağ ve sol iki 
taraftan çarşıyı istila etmeye başlamıştı. Taşan derenin bir kolu lisenin 
arkasından yeni stadyuma bir diğer kolu ise Hükümet Caddesi’nden 
şehre geliyordu. Stadyum tarafında biriken sular bir metre irtifada 
göllenmişti. Fakat Hükümet Caddesi’nden gelen sular o caddeden 
geçmeye imkân bırakmadığı gibi bütün sokak ve caddeleri de istila 
etmişti. Hatta bir ara sokakta kalan lise talebeleri imtihana girebilmek 
için okula girememişler ve suların çekilmesini beklemişlerdir. Sadri 
Aka ve İşçiler caddeleri birer dere olmuşlardı. Artık şehirde heyecan 
son haddini bulmuş ve herkes evine koşmaya başlamıştı. En büyük 
korku Bülbül Deresi’nin taşmasıydı. Şayet böyle bir hadise olursa şehir 
sel felaketiyle karşı karşıya demekti.

Şimdi suların istila ettiği Düz Mahalle’deyiz. Aziziye 
Mahallesi’nden gelen lağım Becelgen Sokağında patlamış ve sular 
3-4 metre irtifa yükselerek bir sel halinde akmakta. Ve düz olan bu 
mahallede evlere su girmekte. Aygören sokağındaki evlerin alt katları 
su dolmuş ve ev halkı evlerini terk etmekte. Çünkü yağmur şiddetle 
devam ediyor. Etraf karmakarışık, Belediye Parkı caddelerden gelen 
sularla dolmuş. Herkes bir şey yapabilmek için çalışıyor. Belediye 
teşkilatı ise başta Reis olmak üzere seferber olmuş. Her tehlikeli 
mıntıkaya kamyon, ciple yetişerek cezri tedbirler alıyorlar. Millet 
sinemasının önü hakiki bir nehir gibi akıyor. İki taraftan gelen sel suları 
Aziziye ve Zaferimilli Mahallesi’nden burada birleşip denize gidiyor. 
Yazlık Zafer sinemasının yanındaki lağım patlamış sular oradaki sebze 
bahçesini tarumar ederek duvarları denize kadar sürüklüyor. Taşbaşı, 
Zaferimilli, Aziziye, Saray ve Selimiye mahalleleri bu felaketi kısmen 
ucuz atlatıyorlar. Çünkü yüksek olan bu mahallelerdeki sular, Düz, 
Çarşı, Elmalık, Şarkiye ve Gecekondu mahallelerini basıyor. Yağmur 
kesilerek dindi. Şimdi herkes Bülbül Deresi istikametine koşuyor. Her 
ağızdan bir ses çıkıyor. Bazısı dere taşmış bazısı da gecekondular gitmiş, 
diyor. Koşuyoruz, ne var, diye? Bir gün evvel sabahın 3’ünden saat 6’ya 
kadar yine o civarlarda Emniyet Müdürü ile dolaşmıştık. Tehlikeli yer, 
hani, Allah göstermesin. İstinat duvarlarından biri yıkılıverse veyahut 
su duvarları aşsa nice olurdu bizim halimiz. Evvelce de olmuş seller. 
Bir zamanlar Bülbül Deresi şehri basmış. 1948-1950 senelerinde de 
taşmıştı. Fakat bugün aynı felaket olmadı. Çünkü istinat duvarları vardı. 
Dün gözümüzle gördük ki su; takriben 3-4 metre yüksekliğindeki, 15-
20 metre genişliğindeki yatağından bir an için dışarı bile çıktı. Ya o 
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duvarlar olmasa idi. Neyse şimdi bırakalım. Duvarlar vardı ve duvarlar 
felaketin önleyicisi oldu. Bülbül Deresi bütün haşmetiyle akıyor. 
Bir gün evvel Bucak Mahallesi tarafında olan kısımdaki duvarın 
bir parçasını yıkan sular, o tarafa doğru akıyor. Giresun ve Sivas 
şoselerinin birleştiği yerden çıkarak denize doğru akıyor. Öte yandan 
Sanat Okulunun atölyeleri tamamen sularla kaplı. Mazot bidonları suda 
yüzüyor. Hatta bir akşam evvel polis cipiyle okula getirdiğimiz Okul 
Müdürü, yüzen bidonları şöyle kenara çekmek istemişti.

Şimdi Bülbül deresinin köprübaşındayız. Vali Fazlı Uybaydın, 
Belediye Reisi Ali Rıza Gürsoy’dan gerekli izahatı alıyor ve sular altında 
kalan bir eve giden belediye kurtarma ekibine talimat veriyorlar. Sel 
bastırınca evinden çıkamamış bu insanlar. Su sıkıştırınca da heyecanları 
artmış. Ya ev yıkılırsa? Neyse ekip imdada yetişti. Hepsini teker teker 
çıkartıyorlar. Gazhane civarındaki bulunan gecekondulardaki halk 
evleri terk edip, şehre doğru geliyorlar. Tehlikeli mıntıka olan Civil ve 
Bülbül deresinin arasındaki bir sahada, sel zamanı oturulur mu hiç? 
Şehre doğru olan gecekondularda epeyce tehlike atlattılar, bereket su 
yayıldığından bir felaket olmadı. Öğleden sonra hava düzenlenmiş ve 
herkes kendi işiyle uğraşmaya başlamıştır. Her sene hemen hemen bu 
aylarda vukua gelen sel hadiselerinin bu seferki en müthişi idi. Allah’a 
yine çok şükürler ki bu kadarcık zararlarla atlatıldı. En nihayet hakikaten 
yollar ve lağımlar bozulmuş, şehrin her tarafı çamur deryası olmuşsa da 
bunlar kısa zamanda yapılacak işlerdir. Ve faaliyete bugünden yolları 
temizlenmekle başlanmıştır. Köylerden şimdilik bir haber alamadıysak 
da, Civil köprüsünün ayaklarının oynadığı ve oradan geçen su borusunun 
patlamasından dolayı şehre su gelmediği ve Durak köyünde, muhtarın 
oğlunun da boğulurken kurtarıldığı öğrenilmiştir. Hadise şöyle olmuş. 
Durak köyünden geçen sarp derede sular kabarmış ve bu meyanda 
sulara kapılan ağaçlar varmış. Muhtarın oğlu ile bir arkadaşı iddia ile 
bu ağaçları alırız diye suya atlamışlar. Fakat su çocukları alıp gitmiş. 
Yüzme bildikleri için diğer arkadaşlarının yardımıyla kurtarılmışlar. 
Şehrimiz dün hakikaten büyük bir sel felaketi atlattı. Hepimize geçmiş 
olsun” ifadelerine yer verilmiştir. 
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1954 yılı Haziran ayında Ordu şehir merkezinde yaşanan 
büyük sel felaketinden sonra Ordu Belediye Reisi Ali Rıza Gürsoy 
Ankara’ya yaptığı ziyaretlerde hükümetten ve ilgili bakanlıklardan sel 
felaketi ile ilgili yardım ve yatırım talebinde bulunmuştu. Ordu Belediye 
Reisi Ali Rıza Gürsoy Ankara’dan döndükten sonra basın mensuplarına 
bir toplantı yaparak Ankara görüşmeleri hakkında izahatta bulunmuştu. 
Belediye Reisinin bu toplantısı hakkında malumatı 30 Temmuz 
1954 tarihli Gürses gazetesi manşetten “Belediye Reisinin Basın 
Toplantısı” şeklinde kamuoyuna duyurmuştu. Gazete ilgili haberde 
“Son sel felaketini müteakip Ankara’ya yaptığım seyahat neticelerini 
umumi efkâra duyurmak için matbuat mümessillerine bir basın 
toplantısı tertip etmeyi düşündüm. Biliyorsunuz ki Hamam ve Aziziye 
derelerinin şimdiye kadar görülmedik şekilde taşması şahıslardan 
ziyade belediyemize zararlar vermiştir.  Sel hasarını elverişsiz 
bütçemizle karşılamamız mümkün değildi. Bunun için mebuslarımız 
vasıtasıyla Hükümetten yardım istedik. Ve Nafia Vekaleti zelzele 
yönetmeliği hükümlerine tevfikan on bin lira göndermişse de verilen 
talimatta bu paranın 17. Maddeye göre sarfı emredilmiş bu yüzden 
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bu paradan istifade etmek mümkün olamamıştır. Ankara’da yapmış 
olduğumuz temaslar neticesinde ilk gelen on bin liranın 18. Maddeye 
göre belediyeye sağladığımız gibi bu yardıma yirmi bin lira daha 
eklemeye muvaffak olduk. Bu suretle Hükümetimiz Belediyemize 30 
bin lira nakdi yardım yapmış bulunmaktadır. Sayın Nafıa Vekilimizle 
yapmış olduğumuz temaslar neticesinde Bülbül Deresi’nin sahil kısmı 
bendinin inşası ile yukardaki kısmın bent duvarlarının tabii mesnetlere 
kadar uzatılması üzerinde mutabık kaldık. Bundan başka Aziziye 
ve Zaferimilli derelerinin ıslahı Sayın Vekilimiz tarafından bizzat 
ehemmiyetle not edilerek inşaat programına aldırılmıştır. Şehri daima 
sel tehdidi altında bulunduran bu derelerin etüt ve projeleri yapıldıktan 
sonra inşaatı eksiltmeye konulacaktır.  Bülbül Deresi ile küçük derelerin 
ıslahı aşağı yukarı bir milyon liraya mal olacaktır. Bu işler başarı ile 
tamamlandığında şehrimiz sel sularının tehdidinden kurtulacaktır.” 
İfadelerine yer vermiştir.

11 Mayıs 1955 tarihli Ordu’da çıkan Tekâmül gazetesi 
manşetinde “Bülbül Deresinin 2. Kısmı ihaleye çıktı. İhale Samsun’da 
Devlet Su İşletmesi, 7. Bölge Müdürlüğünde yapılacak. İhalenin 
muhammen bedeli 138 bin 600 lira” başlığını atmıştır. Gazete haberinde 
ise “Evvelden beri; yağmur mevsiminde şehri tehdit eden Bülbül 
Deresi’nin ıslahı için çalışılmış ve ilk olarak derenin yukarı kısmından 
Köprübaşına kadar olan mesafe iki duvar arasına alınmıştı. Fakat 
geçen yılki (1954) sel gösterdi ki; derenin Köprübaşından denize kadar 
olan kısmı da ıslaha muhtaçtır. Şehir gittikçe büyümekte ve derenin 
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etrafında birçok yeni evler yapıldığı gibi, gecekondu mahallesinin 
büyük bir kısmı da o tarafa düşmektedir. Geçen temmuz ayında 
Belediye Reisinin ısrarıyla bu iş üzerinde çalışması nihayet semere 
vermiş ve Bülbül Deresi’nin 2. kısım inşaatı Nafıa Vekaletince 138 
bin 600 lira muhammen bedelle ihaleye çıkartılmıştır. İhale 2 Haziran 
1955 tarihinde Samsun’da Devlet Su İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünde 
yapılacaktır” ifadelerine yer verilmiştir.

5 Eylül 1956 tarihli Ordu Postası gazetesinin manşetinde 
“Hepimize Geçmiş Olsun! İlimiz sel felaketine maruz kaldı. Seller 
oldukça mühim hasarlara sebep oldu -Fındık harmanlarını sular götürdü 
-3 ev yıkıldı -Elektrik direkleri yıkıldı -Su boruları patladı -Köprüler 
yıkıldı -Mısır tarlaları harap oldu -Ağaçlar devrildi -İki kadına yıldırım 
isabet ederek öldürdü” ifadelerine yer vermiştir. Haberin devamında 
“1 Eylül 1956 Cumartesi günü akşamüstü müthiş gök gürültüleriyle 
başlayan çok şiddetli yağmurlar gece birkaç saat ara verdikten sonra 
sabaha karşı üçte ve birdenbire afet halinde yeniden yağmaya başlamış, 
kısa bir zamanda sel suları şehrin düz kısımlarını istila etmiştir. Bu 
sırada birçok yol, kaldırım çökmüş, fındık harmanlarının bir kısmını 
tamamen, bir kısmını da kısmen sular götürmüştür. Kısa zamanda 
çarşı içleri ve deniz kenarları fındıkla dolmuştur. Her vakit olduğu 
gibi mahut Hamam Deresi yine birkaç yerinden patlamış, sular çarşıyı 
ve dükkânları basmış, Lisenin önünden Millet sinemasına kadar olan 
kısmı tehdidi altına almış ve mahallelerden gelen sularla birleşmiştir.
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Deniz kenarında bulunan lağımın patlamasıyla bir iki karpuz 
sergisini dağıtmış, diğer tarafta azan denizde kenarda çekili duran 
kayıkları devirmiştir. Fırtına halinde yağan yağmurlardan zarar ve 
ziyan görmeyen hiçbir köy yoktur. Mesudiye’de bir köprü yıkılmış, 15 
kadar samanlık harap olmuş, hayvan yiyeceklerini, 60 kadar koyun ve 
sığırı sular alıp götürmüştür. Gölköy’de, Ulubey ve Uzunisa köylerinde 
mısır tarlaları hasara uğramış, fındık harmanları suların cereyanına 
kapılmış, ırmak boylarındaki bütün değirmenlerin bentleri yıkılmış, 
ağaç köprüleri sürüklemiştir. Uzunisa köyünden Kahraman Şensoy’un 
harmanını kısmen, Altunyurt köyünden Çavuşoğlu Nuri’nin harmanını 
tamamen sular alıp götürmüştür. Bayadı’dan Müftüoğlu Mustafa’nın 
harmanına kaş yıkılmış, fındıklar toprak altında kalmıştır. Sel suları 
meyilli arazilerdeki tarlaların toprağını silip süpürmüştür. Zarar ve 
ziyanın tespiti için köylere memur gönderilmesi çok yerinde olur 
kanaatindeyiz. Saat 3.30’da bir ara açar gibi olan hava birkaç saat 
sonra 13.00’te daha şiddetli olarak, halka korku ve heyecan veren 
gök gürültüleri ve şimşeklerle sağanak yağmur tekrar başlamış ve 
bu olağanüstü hal tam saat akşam 18.00’e kadar beş saat sürmüştür. 
Bu sefer de Hamam Deresi’nden başka Bülbül Deresi duvarlarının 
başlangıcından mahalleye sapmış ve burada 3 evi, 2 elektrik direğini 
ve 8 ağacı yıkarak, Rasim Odabaş’ın harmanını kısmen sürdükten 
sonra Selimiye Mahallesi’nin alt kısımlarını, stadı ve Elmalık, Şarkiye 
mahalleleriyle çarşının bir kısmını tehdit altına almıştır. Yine Sanat 



43

Okulunun yanındaki bendin yanından taşan sular orada bulunan İbrahim 
Yürürler, Cemal Sağsen, Ethem Günel, Ruşan Köksal’ın harmanlarını 
harap etmiş, Sanat Okulu binasının alt katına ve daha ilerde bulunan 
okul atölyelerine sular dolmuştur. Hamam Deresi’ne yükseklerden 
gelen sular lağıma sığmadığı için Hamamın arkasından taşmış ve çarşıya 
yollanmıştır. Lisenin kenarından ikinci defa patlayan Hamam Deresi 
Rıfat Furtun, Mustafa Baysal, Kahveci Rızvan Erdal’ın harmanlarını 
sürmüş, diğer taraftan Selimiye Mahallesi’nin üst kısımlarından 
gelen sular şehir stadyumunun yanında bulunan Abdülkadir Türközer 
ve Rasim Gökdeniz’in tamamen, Halit Gürsoy’un kısmen ve Vahit 
Aygör’ün evinin yanındaki harmanını kısmen götürmüştür.  Düz 
Mahalle içinde su girmeyen ev pek azdır. Halk iki günden beri ev ve 
dükkânlarını temizlemekle meşguldür. Çarşının mühim bir kısmı çamur 
deryası halindedir.  Diğer taraftan öğrendiğimize göre Giresun şosesi 
üzerinde ve Civil Irmağı’nda bulunan ahşap köprü çökmüş ve Melet 
Irmağı’nın karşı sahiline yıldırımlar düşmüştür. Öceli köyü beton 
köprüsü yıkılmış, yine Öceli köyünde bir kadına ve mandaya yıldırım 
isabet ederek öldürmüştür. 

Yine Sel suları Turnasuyu Deresi etrafında bulunan fındık 
harmanlarını denize sürüklemiştir. Gelen haberlere göre sele kapılan 
harmanlar, İshak, Bahattin ve Hüseyin Köksal, Hüsnü Engin, Salim 
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ve Ahmet Engin ve Hasan Yılmaz’a aittir. Turnasuyu’nun Çay 
Mahallesi’nde daha birçok vatandaşların harmanlarını da suların 
götürdüğü söylenmektedir.  Fırtınanın başlamasıyla birlikte şehir 
cereyanı kesildiğinden karanlıkta kalınmış, ancak pazartesi öğleden 
sonra cereyan verilebilmiştir.  Şehir suyunun borularını ırmaklara 
gelen sel suları bozduğundan dolayı şehre içme suyu verilememiştir. 
Yine Mesudiye ile Mahmudiye arasındaki şose yolda büyük bir toprak 
kayması olunca yol ulaşıma kapanmıştır. Yine bu yol üzerinde ve 
civarda bulunan 50’den fazla menfez harap olmuştur.  Efirli köyünde 
bir kadın, bir at ve taya yıldırım isabet etmiş, yaylada yine bir atı 
yıldırım öldürmüştür. Turnasuyu köyünde yine iki ev hasara uğramış 
sular birçok samanlık ve mısır çitenlerini sürmüştür. Turnasuyu Irmağı 
yayladan aldığı üç mandadan ikisinin ölüsünü denize kadar sürükleyerek 
atmış ve yine yaylalardan sürdüğü alabalık ve yılan ölülerini tarla ve 
bahçe içlerine atmıştır. Divani Deresi üzerinde bulunan 7 değirmeni 
sular sürmüş ve yine Turnasuyu üzerinde bulunan bir değirmen de 
yıkılmıştır” ifadelerine yer verilmiştir.
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Yine 5 Eylül 1956 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 3. Sayfasında 
“Giresun’da sellerin tahribatı” başlığıyla çıkan haberde “Pazar günü 
Giresun ve Ordu vilayetlerinde fasılasız beş saat yağan şiddetli sağanak 
yer yer sel halini alarak birçok tahribat yapmıştır. Giresun’un Bulancak, 
Görele, Keşap kazalarında selin yaptığı tahribatlar sırlanmıştır. 
Giresun-Ordu şose üzerinde bulunan Batlama, Domuz deresi ve 
Piraziz köprülerini seller almıştır. Üç günden beri Giresun-Ordu 
arasında münakalat durmuş ve bütün arabalar yollarda kalmıştır. Fındık 
mahsulünde de zararlar vuku bulmuştur. Birçok fındık harmanındaki 
fındık sellere kapılarak denize sürüklenmiştir. Derelerden hayvan 
leşleri denize inmektedir. Ordu’da Bülbül Deresi civarında bulunan üç 
evi seller alıp denize götürmüştür. Ordu’dan Vona’ya gitmekte olan ve 
içinde beş tayfası bulunan iki motor denizde kaybolmuştur” ifadelerine 
yer verilmiştir.

24 Ağustos 1959 tarihli Ordu’da çıkan Gürses gazetesi 
manşetinde “Şiddetli Yağmurlar Yüzünden Hasan Deresi köprüsü yıkıldı 
Samsun-Ordu karayolunda seyrüsefer aksadı. Fındık yağmurlardan 
zarar gördü” haberine yer vermiştir. Gürses gazetesi haberin devamında 
“22 Ağustos 1959 Cumartesi akşamı birden bozan hava, saat 
18.00’den itibaren şiddetli yağmur ve şimşek içinde herkesi şaşırtmış, 
bir sel felaketi akıllara gelen ilk ihtimal olmuştur. Hemen hemen 15 
dakikadan fazla süren şiddetli yağmur şehrimizde sel yapmamışsa da 
Fatsa ve Ünye’de daha şiddetli yağmış ve derelerin kabarmasına sebep 
olmuştur. Pazar günü hava şehrimizde durgun geçmiş, saat 16.00’da 
bulutlar alçalmış, yağmur ihtimali belirmişse de yağmamış, fakat Fatsa 
mıntıkalarına yağan şiddetli yağmur, Fatsa’dan Ünye istikametine 
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doğru 6 kilometre uzakta olan Hasan Deresi’ni taşırmış ve köprüyü 
yıkmıştır. ‘Hasan Deresi’ köprüsünün yıkılması neticesinde Ordu-
Samsun arasında seyrüsefer kesilmiş, otobüslerle gelenler, derenin sığ 
bir yerinde sırtta taşınarak aktarma usulü yollarına devam ettirilmiştir. 
Bu arada yıldırım düşmüş, birkaç telefon direği tahrip olmuş ve 
şehirlerarası konuşma kesilmiştir. PTT bakım memurları derhal yıkılan 
direkleri tamir ederek telgraf muhaberesini temin etmişlerdir. Halen 
Ankara, İstanbul ile telefon konuşması yapılamamaktadır. Gece yarısı 
çakan şimşekler arasında yine şiddetli ve 15 dakika süren yağmur 
yağmışsa da hava sabahleyin açmıştır. Fatsa’dan aldığımız habere 
göre ‘Hasan Deresi’nde sular kabarmış, aktarma yapılamamaktadır. 
Diğer tarafta Civil Irmağı’nda sular kabarmış ve birçok ağaç denize 
sürüklenmiştir. Şiddetli yağmur toplanacak fındık bahçelerinde mahsule 
zarar vermiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

6 Ekim 1959 tarihli Ordu’da çıkan Gürses gazetesinin 
manşetinde “Akşamki Şiddetli Yağmurlar Şehrimizde Hasar Yaptı. 
Kirazlimanı Mahallesi’nde heyelan yüzünden 4 kişi öldü. Stadın 
önündeki binaları su bastı” haberi yayınlanmıştır. Gürses gazetesi sel 
haberinde “Dün akşam (5 Ekim 1959) saat 22.00’den sonra sabaha 
kadar devam eden yağmurlar şehrimizde hasar yapmıştır. Bilhassa 
yeni yapılmakta olan sahil yolunun üst taraflarında; yeni iskeleden 
hastaneye doğru, Lokantacı Ali Oktay’ın, Hacı Kara ailelerinin 
arazilerinde ve diğer şahıslara ait yerlerde toprak yer yer yoldan 
aşağı akmıştır. Öte yandan dün gece Kirazlimanı Mahallesi’nin üst 
kısmında toprak kayması yüzünden Yorgancı Niyazi Gül’ün evinin 
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arka kısmı çökmüş ve evden içeri giren toprak altında Niyazi’nin eşi 
Durdiye,10 yaşındaki kızı Emine,7 yaşındaki kızı Fatma, 5 yaşındaki 
kızı Yıldız ölmüşlerdir. Bu heyelan sırasında evde bulunan Niyazi’nin 
14 yaşındaki kızı Necmiye ile kayınvalidesi Güller etraftan yetişenler 
tarafından kurtarılmışlardır. Selimiye Mahallesi’nden akan sular, 
Stadın arakasından bir dere gibi şehre akarak, Demirciler Sokağı’nda 
bulunan dükkânların ve fındık mağazalarının içine girerek zarara sebep 
olmuştur. Yine Selimiye Mahallesi’nde bir yol çökmüş olup, henüz 
köylerden bir haber alınamamıştır” ifadelerine yer vermiştir.
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3 Ağustos 1961 tarihli Ordu’da çıkan Gürses gazetesi 
manşetinde “Sel, Fatsa’da Zarar Yaptı -Ilıca Köprüsü Çöktü -Fatsa-
Aybastı Yolu Kapandı)” haberini yayınlamıştır. Gürses gazetesi olay 
ile ilgili haberinde “1 Ağustos 1961 Salı gecesi saat 23’ten sonra 
yağan şiddetli ve devamlı yağmurlar Fatsa’da zarara sebep olmuştur. 
Yağmurun başlamasından yarım saat sonra Dumlupınar Mahallesi’ndeki 
evlerin alt katlarına su girmiş, bu arada Kireçci Ahmet, Zait Bolaman 
ve Mübadil Mustafa’nın evlerinde zarar daha fazla olmuştur. Fatsalılar 
geceyi heyecan içinde geçirmişlerdir. İlk akla gelen Bolaman Irmağı 
olmuştur. Bereket ırmak geniş yatağına yayılmış ve şehre tehlikeli 
olmamıştır. Ancak Ilıca Deresi’nin sahil yolu üstünde yapılan ve 2,5 
ay evvel inşaatı biten 45 metrelik köprü, orta ayağının altının sular 
tarafından oyulması sonucu düşerek bir buçuk metre kadar çökmüş, 
diğer orta ayakta ise 50 santim kadar oturma olmuştur. 

Bu durum karşısında köprüden faydalanmak mümkün 
olmayacaktır. Köprü 250 bin liraya yaptırılmıştı. Öte yandan 
Bolaman’dan Yalıköy’e kadar olan sahil yolunda yer yer uçuklar meydana 
gelmiş, heyelanlardan dolayı yol bir saat kadar trafiğe kapatılmıştır. 
Karayolları 77. Şube Şefi Necmi Taboğlu ile Köprüler Şefi Hakkı Baş 
çalışmalara nezaret etmişlerdir. Necmi Taboğlu’nun bildirdiğine göre 
asfalt için Kale’den itibaren dökülen asfalt malzemesi yağmur ve sel 
yüzünden işe yaramaz hale gelmiştir. Asfalt malzemesi zararı 50 bin 
lirayı bulduğu gibi, asfaltlama işi de en az on gün gecikecektir. Diğer 
taraftan Fatsa-Aybastı yolu da selden zarar görmüştür. Dün Bayındırlık 
Müdürü Sadullah Karadeniz ile Fen memuru Şevki Küçük yolun 
açık bulunan kısmına kadar gitmişlerdir. Yolun 12. kilometresindeki 
Geçtin Deresi kasisleri yıktığı için geçilemez hale gelmiştir. Fatsa-
Aybastı yolunun 24. kilometresindeki zararın 150 bin lira kadar 
tutacağı söylenmektedir. Yolun bütün hendekleri dolmuş, stabilize 
malzemesinin bir kısmı sularla sürüklenmiş, menfezler çökmüştür. Bu 
arada bilhassa mısır tarlaları çok zarar görmüştür. Ekipler bugünden 
itibaren çalışmalarına başlayacaklardır. Ilıca Köprüsü’nün çökmesi 
sahil yolu işinin en azından 6 ay gecikmesine sebep olacaktır. Dün 
Samsun’dan gelen 7. Bölge Kontrol Şefi Ertuğrul Kurtoğlu durumu 
görmüştür. Bir fikir ya tamamen köprüyü yıkıp yeniden yapmaktır. 
Diğer fikir ise, köprüyü askıya alıp, çöken ayakları yükseltmektir. Artık 
verilecek rapor hangi işin olacağını belli edecektir. Ilıca Deresi’nde 
sel suları 4-5 metre yükselmiş ve bir zaman sular köprünün üzerinden 
geçmiştir” ifadelerine yer vermiştir.
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8 Temmuz 1963 tarihli Ordu’da çıkan Gürses gazetesi 
“Ünye Akçay Irmağı Taştı -Bin dönüm mısır ve pirinç tarlası sulara 
altında” başlıklı bir haber yayınlamıştı. Haberde “Ordu ve Samsun il 
hududunu çizen Akçay Irmağı dün (7 Temmuz 1963) sabahtan beri 
yağan yağmurlardan taşmıştır. Akçay Irmağı ilk defa olarak yatağından 
ayrılmış ve bin dönümden fazla pirinç ve mısır tarlalarını su basmıştır. 
Moloz ve ağaç parçaları sürükleyen ırmak bir müddet siyah renkte 
akmıştır. Öte yandan Akçay Irmağı’ndan pirinç tarlalarına verilmek 
üzere açılmış olan büyük ark suyunun fazla gelmesiyle bendini yıkmış 
ve transit karayolunu 200 metre kaplamıştır. Bu sebepten minibüsler 
ve daha küçük motorlu vasıtalar yolun her iki tarafında park yapmak 
zorunda kalmıştır. İki saat geçit vermeyen yol 100’den fazla amelenin 
çalışmasıyla açılmışsa da, suyu tamamen yoldan ayırmak mümkün 
olmamıştır. Diğer taraftan pirinç tarlalarında çalışan 10.00’a yakın 
kadınlı erkekli işçi işbaşı yapamamış, köylerine dönmüşlerdir. Bu 
arada yaşlı bir kadının ‘pirinçlerimi sular aldı, götürdü’ diye ağlaması 
gözden kaçmamıştır. İlgililer bu mıntıkada koruyucu tedbirler almıştır” 
ifadelerine yer verilmiştir.

24 Temmuz 1963 tarihli Ordu’da çıkan Gürses gazetesi “Ünye 
Cevizdere ile Akçay taştı” başlığıyla bir haber yayınlamıştı. Haberde 
“23 Temmuz 1963 Salı günü sabahtan itibaren Ünye ilçesi dolaylarında 
fazla miktarda sağanak halinde düşen yağmur öğleye doğru Cevizdere 
ve Akçay ırmaklarının taşmasına sebep olmuştur. Her iki nehir de 
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yataklarını genişleterek ekin sahalarına yayılmıştır. Bu sebepten 
mısır ve buğday başakları hasara uğramıştır. Nitekim aşırı yağmurdan 
telefon direkleri yıkılmış, teller kopmuştur. Dün şehirlerarası hatları 
konuşturmaya geçirmek üzere motorlu ekipler bu mahallerde çalışmaya 
başlamışlardır. Yağmurun yüksek köylerde evleri de hasara uğrattığına 
dair gelen haberleri konuştuğumuz ilgililer teyit etmemişlerdir” 
ifadelerine yer verilmiştir.

24 Ekim 1963 tarihli Ordu Gürses gazetesi “Melet ve Bolaman 
Irmağı taştı-Su Baskınından mahsur kalan aileler Karayolları ekibi 
tarafından ağaçlardan toplandı -Samsun-Ordu Trafiği Aksadı” başlığını 
atmıştır. 

Haberde “(22-23 Ekim 1963 Salı ve Çarşamba) 2 günden beri 
devamlı yağan yağmurdan dün gece (evvelki gece) sabaha karşı Melet ve 
Bolaman ırmakları taşmıştır. Bu husustaki haberimiz şöyledir: (Mahsur 
kalanlar kurtarıldı). Melet Irmağı devamlı yağışlar sebebiyle dün gece 
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(evvelki gece) bir metre kadar yükselmiştir. Sular nehir yatağını aşarak 
Akyazı mevkiinde nehir boyunda oturan ailelerin evlerini basmıştır. 
Su baskını sırasında mahsur kalarak ağaçlara tırmanan aileler 6 saatlik 
beklemeden sonra Karayollarının kayıklı kurtarma ekipleri tarafından 
sağ salim kurtarılmışlardır. Kurtarılanlar Soya Fabrikasının şantiyesine 
getirilerek burada kendilerine sıcak çorba verilmiştir. Kurtarma 
ameliyesi devam ettiği müddetçe Valimiz Sefa Poyraz kurtarılanlarla 
ilgilenmiş ve kendilerine telaş edilecek bir şeyin olmadığı söylenmiştir. 
(Samsun-Ordu) Devamlı yağan yağışlar yüzünden Fatsa ilçesinin 300 
metre doğusunda bulunan Bolaman ırmağı da taşmış ve üzerindeki 
transit yolu köprüsünün her iki tarafını da uçurarak araç trafiğini 12 
saat aksatmıştır. Bu müddet içinde Samsun’dan ve Trabzon’dan gelen 
vasıtalar yolun her iki tarafında dizilmişlerdir. Fatsa Karayolları Şantiye 
Şefliği, Ordu Şube Şefliğine telefonla durumu bildirerek yardım 
talebinde bulunmuştur. Bugün (dün)  öğleden sonra yardıma gelen bir 
greyder devamlı çalışarak vasıtaların seyrini sağlamak için eski yolu 
açmaya uğraşmıştır. Bu arada yolcuları karşıdan karşıya geçirebilmek 
için ağaç köprüler kurulmuştur. Böylece yolcuların aktarma usulüyle 
yollarına devamı sağlanmıştır. Karayolları ekipleri çalışmalarına devam 
etmiştir.”  Diye yazı yayınlanmıştır. 
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26 Ekim 1963 tarihli Gürses gazetesinde çiftçi Sırrı Tercan 
tarafından Ordu Valisi Sefa Poyraz’a bir teşekkür ilanı yayınlanmıştır. 
İlan şu şekildedir: “Bundan üç gün evvel Melet Irmağı civarında bulunan 
çiftliğimde mısır hasadı yapmakta olan 20 nüfuslu dört aile,  ırmağın 
ani taşması suretiyle mahsur kalarak, geceyi de ağaçlar üzerinde ölümle 
mücadele ederek geçiren vatandaşların imdadına derhal Karayolları 
vasıtalarını ve bir kayık ekibi getirerek, bu mahsur kalan vatandaşların 
kurtarılmasında bütün gayretlerini esirgemeyen Sayın Valimiz Sefa 
Poyraz’a teşekkür ve minnetlerimi arz ederim. Hürmetlerimle -Sırrı 
Tercan -Çiftçi.” 
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22-23 Ekim 1963 tarihinde Melet Irmağı’nda meydana 
gelen büyük selden sonra 30 Nisan 1964 tarihli Ordu Gürses gazetesi 
“Melet Irmağı Islah Ediliyor. Gerekli Etüt Yapılıyor” başlıklı bir haber 
yayınlamıştır. Haberde “Borsa ve Ticaret Odalarının Samsun’da yapılan 
geçen seneki (1963) grup toplantısında varılan karar gereğince Melet 
Irmağı’nın ıslahı hususunda gerekli etütlere başlanılmıştır.

Bu işle ilgili olarak Devlet Su İşleri Etüt ve Planlama Şefi Yalçın 
Yeten, beraberinde mühendisler olduğu halde evvelki gün şehrimizde 
tetkik ve incelemelerde bulunmuştur. Hazırlanan projeye göre Melet 
Irmağı’nın ıslahı ile civar arazilerin tümü, kurulacak olan su şebekesi 
sayesinde sulanacaktır. Ayrıca sahil yolunun bazı çiftliklerin önünde set 
yapması yüzünden suların birikinti yapması üzerine, bazı kesimlerde 
harklar açılıp, birikinti sular kaybedilecektir. Her iki konudaki etüt 
yapılmış olup, gerekli plan ve projelerin tatbikine geçilecektir” ifadeleri 
yer almıştır.
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30 Temmuz 1965 tarihli Ordu Gürses gazetesi manşetten 
“Şiddetli Yağmur Hasarı- Yeni Mahallede 50 Ev Sularla Çevrildi” 
başlıklı bir haber yayınlamıştır. Haberde “28 Temmuz 1965 Çarşamba 
gecesi saat 21.00’de başlayan şiddetli yağmur sabaha kadar devam 
etmiş, şehirde sokak ve caddeler tamamen ırmak halini almıştır. Aniden 
bastıran yağmurdan kaçamayan yazlık sinemalarda film seyreden halk 
paniğe kapılmış ve bilhassa yazlık İnci bahçe sinemasının korunaklı, 
kapalı kısmına sığmayan yüzlerce seyirci müessif hadiselere sebebiyet 
vermişlerdir. Gece yarısına kadar yağmurun dinmesini bekleyen kadınlı 
erkekli kalabalık yağmurun devamı halinde ayakkabılarını çıkartarak 
paçalarını sıvamışlar, bin bir perişanlık içinde evlerine gitmek zorunda 
kalmışlardır. 29 Temmuz Perşembe günü de şiddetini muhafaza 
ederek devamlı şekilde yağan yağmur Yeni Mahalle’de hayli tahribat 
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yapmış, 50 kadar ev tamamen sularla çevrilmiş ve bodrum katları su 
basmıştır. Ayrıca şehir içindeki kanalizasyon tesisleri yer yer patlamış 
ve çökmeler vukua gelmiştir. Öte yandan merkez köylerden aldığımız 
haberlere göre, hemen her köyde toprak kaymaları olmuş, mısır tarlaları 
büyük zarar görürken, köy yolları fındık bahçelerinin kaymaları 
sonunda kapanmıştır. Civil ve Melet ırmakları da hissedilir derecede 
taşmış ve civarındaki mısır tarlaları sular altında kalmıştır” ifadelerine 
yer verilmiştir.
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6 Temmuz 1966 tarihli Ordu Gürses gazetesi manşetinde 
“Ordu Akyazı Bölgesi Sular Altında -Melet ırmağı son yılların en 
büyük tahribatını yaptı -20 kişi bir adacığa sığınarak kurtuldu -Şehrin 
üç büyük caddesi moloz içinde -Ordu büyük bir felaket atlattı” başlığını 
atmıştır. Haberde “3 Temmuz 1966 Pazar gecesi başlayan yağmur, 4 
Temmuz Pazartesi gecesi saat 22.30’dan sonra gök gürültüleri içinde 
şiddetle yağmaya başlamıştır. (Saat: 23.00) Yağmur bütün şiddetiyle 
devam ediyor. Şimşekler çakıyor, gök gürlüyor. Yine bir selden 
korkuluyor. Faydalı yağış, artık zarara doğru yöneliyor. (Saat: 23.30) 
Kapkara bir gök, şimşek parıltıları içinde yağmur daha da şiddetli 
yağıyor. Boztepe’den gelen sular, caddelerde ırmak gibi akıyor. 
Önce, Millet inemasının önündeki Aziziye kanalizasyonu, sonra Sıtkı 
Can Caddesi’ndeki apartmanın yanındaki Zaferi Milli kanalizasyonu 
patladı. Sular Düz Mahalle’yi, sahil yolunu, Süleyman Felek ve Sırrı 
paşa caddelerini tamamen kapladı. Şehir içinde üç büyük ırmak akıyor. 
(Saat:24.00) Halk evlerinden sokağa fırlamış, kapılarının önüne su 
gelmesin diye takviye ediyor. Düz Mahalle göl olmuş. Sahil yolundaki 
apartmanların duvarları sel sularının denize dökülmesine engel oluyor. 
Belediye Parkı deniz olmuş, sandalyeler, masalar yüzüyor. Selimiye 
Deresi de coşmuş. Hükümet Caddesi’nden gele sel suları çarşıyı tehdit 
ediyor. Yeni Mahalle’de göl haline gelmiş. Gecekonduculara yapılan 
evlerin alt katları su dolu. Çoluk çocuk sokağa dökülmüşler. Yataklar, 
yorganlar ikinci katlara taşınıyor. Büzler kırılıyor. Başta Emniyet 
Müdürü Ahmet Erol olmak üzere polis halkın yardımlarına koşuyor. 
(Saat: 00.01) Bir ara duran yağmur tekrar başladı. Caddelerdeki 
ırmaklar coştu. Uz mahalleye vasıta işlemiyor. 19 Eylül Meydanı ile 
Fidangör arası bir deniz. Ve Güneş Pavyon’da eğlence devam ediyor. 
Yağmur sesinin romantizmine kendini kaptıran Ordulular, pavyondaki 
bayanlar yetmiyormuş gibi, dışarıdan da bayan getirmişler. Caz “Bu 
gece barda gönlüm hovarda, çalsın sazlar, oynasın kızlar” havasını 
çalıyor. (Saat: 00.02) Yağmur dindi. Yollardaki sular da çekiliyor. 
Patlayan kanalizasyonlar yolları molozlarla tıkamış. 
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Soya Fabrikası’ndan haber alınıyor: ‘Melet normal bir şey 
yok.’ (Saat: 00.04) Melet Irmağı birden coşuyor. Sular yükseliyor. 
Etrafa yayılıyor. Mehmet Karayaka’nın evinden köprünün öteki tarafına 
kadar sular Akyazı’yı istila ediyor. Yollar kapanıyor. Soya fabrikasına 
doğru su ilerleyince bir anda her taraf sular altında kalıyor. Fabrikanın 
tek katlı lojmanlarında kalanlar korkuyla dışarı çıkıp, canlarını daha 
yüksek binalara atıyorlar. 

Saatler geçtikçe her dakika sular yükseliyor. İki metreyi 
buluyor. Melet Köprüsü’nün etrafındaki evlerden canhıraş haykırışlar 
yükseliyor. İmdat isteyip, bayrak çekiyorlar. (Saat: 00.07) Akyazı 
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bölgesi tamamen sular altında deniz gibi olmuş. Halk yavaş yavaş 
Melet Köprüsü ve Soya Fabrikası’nın civarında toplanıyor. Ağlamalar, 
sızlamalar var. Su altında kalan evlerin hali herkesi derin derin 
düşündürüyor. Kayıklar getirilip, yüzdürülüyor.

Herkes şimdi kaybolan en az 20 kişinin akıbetini bilmiyor 
ve merak ediyor. (Saat: 11.00) Ordu Valisi Mustafa Karaer’de Melet 
Köprüsü’nde jandarma Kumandanı Albay Mithat Atalay’dan izahat 
alıyor. Milletvekili Hamdi Mağden ve Belediye Başkanı Fazıl Sözer 
de çalışmaları beraber izliyorlar. Karşı taraftan bir kayık geldiği 
görülüyor. Herkes kayığın içindekileri gözlüyor. Ve kayık ağlayan 
yolcularla birlikte yol kenarına geliyor. Yoldakiler ‘Geçmiş olsun, 



59

Salim, Kız Ayşe Gülsüm’ diye bağırıyorlar. Öte dünyadan gelmiş gibi 
herkes ağlayarak birbirine sarılıyor. Salim Karataş çevresindekilere 
‘Bizimkiler aşağıdaydı. Atı almaya ben de çıktığımda bir de baktım 
ki, ırmak geliyor. Kaçtık, bir adacığa sığındık. Su biraz daha yükselse 
hepimizi denize sürükleyecekti. Allah bize acıdı’ diye anlatıyor. İkinci 
gelen kayıkta ise Yakup Dayı’nın ailesi vardı. Yakup Dayı’nın evini 
sular alıp götürmüştü. Ve bu evde üç aylık Sevgican adlı bebeği vardı. 
Annesi, babası yolda ‘Gitti yavrumuz, anamız babamız’ diye ağlaşıp 
duruyordu. Ama kayık gelince gerçekler ortaya çıktı. Yakup Kılıç, karısı 
Emine, oğlu Abdullah, kızı Safiye, torunları Fatma ve Sevgican ikinci 
kayıkla dışarı çıktılar. Emine Bacı ‘Sabah namazını kılmıştım. Birden 
eve sular dolmaya başladı. Şaşırdık. Yakup Dayı, durun, korkmayın 
beni talip edin, dedi. Çocukları kucakladık ve bir adacığa sığındık. 
Evimizi, malımızı, ineklerimizi, atımızı su sürükleyip götürdü. Kırık 
iğnemiz kalmadı. Şükür Allah’a ki biz kurtulduk” diye anlatıyordu. 
(Saat:14.00) Sular artık çekiliyordu. Sahil bölgesindeki selden can 
kaybı yoktu. İlçelerden henüz haber alınmamıştı. Söylendiğine göre 
Ulubey’de boğulan vardı. Sel, son yıllarda görülmemiş bir şekilde 
olmuştu. Tarla ve fındık bahçelerinde zarar büyüktü. 

Öte yandan Çambaşı yolundaki Melet Köprüsü de yıkılmıştı. 
Şehirde temizlik başlamıştı. Ne var ki selin getirdiği toprak yığınları 
temizlense bile yollarda toz topraktan geçilmeyecekti. Ve Soya 
Fabrikası’nın daima sel tehlikesinde olduğu bir kere daha anlaşılmıştı. 
Büyük bir felaket atlatan hemşerilerimize geçmiş olsun deriz” 
ifadelerine yer verilerek bu büyük afet detaylı bir biçimde anlatılmıştır.
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6 Temmuz 1966 tarihli Milliyet Gazetesi “Ordu’yu sel bastı, 
Sivas’a kar yağdı” başlıklı haberinde Ordu’nun çevresindeki il ve 
ilçelerle bağlantısı kesildi, bazı mahalleler su altında kaldı. Birçok 
yollar harap oldu” başlıklı bir haber yapmıştır. Haberde “36 saatten 
beri devam eden şiddetli yağmurlar dolayısıyla Ordu’nun Düz Mahalle 
ve Yeni Mahalle semtlerini sel basmıştır. Samsun, Giresun, Mesudiye 
yolları selden bozulmuş, ulaşım durmuştur. Meteorolojiden alınan 
bilgiye göre, metrekareye 10,5 kg yağış isabet etmiştir. Yağış sebebiyle 
Büyük ve Küçük ‘Güre’, ‘Piraziz’, ‘Domuzdere’, ‘Kabadüz’ ve ‘Melet’ 
köprüleri yıkılmıştır” ifadeleriyle sel felaketine yer verilmiştir.
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“Ordu’daki 66 seli” diye geçen bu afet hakkında 7 Temmuz 
1966 tarihli Ordu Gürses Gazetesi daha detaylı haberler vermeye 
devam etmiştir: “Selde 4 kişi öldü. Yayla yolunda 50 vasıta kaldı. İmar 
İskân Bakanının şehrimize gelmesi bekleniyor. İlk yardım olarak 20 
bin lira geldi” başlığını atmıştır. Haberde “4 Temmuz 1966 Pazartesi’yi 
Salı’ya bağlayan gece vuku bulan sel felaketinin neticeleri alınmaya 
başlanmıştır. Öğrendiğimize göre selde 3 kadın 1 erkek ölmüştür.
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Ulubey’in Çukur Mahallesi’nde 20 yaşlarında İfakat Gül, 
evin önünde sulara kapılarak boğulmuştur. Fatsa’da Hanife Çağlayan 
ve Erol Gökbudak sulara kapılarak boğulmuştur. Ulubey’in Akoluk 
köyünde Şaziye Zabun ise, suların kaydırdığı toprağın altında kalarak 
ölmüştür. Öte yandan Ordu-Çambaşı arasında Melet Irmağı üzerindeki 
Kocalı Köprüsü’nün yıkılması Çambaşı Yaylası ile çevre köylerin 
trafiğini kesmiştir. Çambaşı’na giden 50 kadar vasıta geri dönememiş, 
halk ırmağın karşı yakasında toplanmıştır. Dün şehirden gönderilen 
bir kayıkla halkın geçişi sağlanmıştır. Yayla geçidini sağlayan 
Kocalı Köprüsü’nün muvakkat bir zaman içinde ahşaptan yapılması 
istenmektedir.
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Şehrimizde bulunan Ordu Milletvekili Hamdi Mağden, 
sel durumu hakkında Başbakan Süleyman Demirel’e telefonla bilgi 
vermiştir. İlk yardım olarak selden zarar görenler için İmar ve İskân 
Bakanlığı 20 bin lira göndermiştir. Zarar tespit edildikten sonra 
yardıma devam edilecektir. Diğer taraftan İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşoğlu’nun şehrimize gelmesi beklenmektedir. Selin maddi zararı 
kesin olarak tespit edilememiştir. Soya Fabrikasında 300 bin liralık zarar 
olduğu, bazı makine ve yedek parçaların hasara uğradığı, Etibank Ordu 
Bürosunun deposundaki elektrik malzemesinin kullanılamayacak hale 
geldiği, Akyazı çiftliğindeki fındık bahçelerinin ve mısır tarlalarının 
büyük zarar gördüğü bildirilmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.
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9 Temmuz 1966 tarihli Ordu Gürses Gazetesi Ordu’daki 
büyük sel hakkındaki habere “Sel tahribatı tespit edildi. En fazla zarar 
Ulubey’de var” başlığını atmıştır. Haberde “4-5 Temmuz 1966 tarihinde 
ilimiz çevresinde fazla yağıştan meydana gelen selin zararı Valilik 
Makamınca tespit edilerek, İmar ve İskân Bakanlığına bildirilmiştir. 
Selde 8 vatandaşımız ölmüştür. Ulubey’de 3, Fatsa’da 2, Kumru’da 1 ve 
merkezde 2 sel kurbanı vardır. 31 baş hayvan telef olmuştur. Ulubey’de 
2 değirmen ve 10 bina yıkılmış, 2500 dönüm toprak kaymıştır. Zarar 
10 milyon lira olarak tespit edilmiştir. Gölköy’de selin tahribatı az 
olmuştur. Ünye’de 1000, Fatsa’da 10 bin dönümlük tarla ve bahçe 
sular altında kalmıştır. Zarar % 70 nispetindedir. Merkez’de 2000 dekar 
arazi sular altında kalmış, zarar 650 bin lira olarak tespit edilmiştir” 
ifadelerine yer verilmiştir.

12 Temmuz 1966 tarihli Ordu Gürses Gazetesi’nde “Sel 
Felaketinden Dolayı Sunay’ın Telgrafı” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. 
Haberde “Geçen hafta (4-5 Temmuz) ilimizde vuku bulan ve can 
kaybına sebep olan sel felaketi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Genel 
Sekreteri Cihat Alpman, Valimiz Mustafa Karaer’e aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir:

Son sel felaketinin maalesef can kaybına sebep olduğunu 
teessürle haber alan Sayın Cumhurbaşkanımız, ölen vatandaşların 
ailelerine başsağlığı ve bütün Ordululara geçmiş olsun temennilerinin 
iletilmesine beni memur etmişlerdir. Saygılarımla arz ederim” 
ifadelerine yer verilmiştir.
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Ordu’da sürekli yağan şiddetli yağmurlardan dolayı taşarak 
çevreye can ve mal yönünden zararlar veren derelerin DSİ tarafından 
ıslah edilmesi için kamuoyundan talepler ve baskılar gelmeye 
başlamıştı. Ordu Gürses Gazetesi’nin 1966 Temmuz ayında yayınladığı 
“Civil Deresi Hisar İçine Alınmalıdır” başlıklı haberi bu konudadır. 
Haberde “Sonbahar yağmurlarının Civil Deresi’ni her yıl taşması şehri 
de tehdit etmektedir. Yeni yapılan sahil yolundan denize kadar her iki 
yanın da hisarla çevrilmesi şehrin gelişme sahasında iskânı daha da 
kolaylaşacaktır. Devlet Su İşleri (DSİ) bu husustaki etütlerini bir an 
önce değerlendirmesi ve bir an önce ilgililerin harekete geçerek gerekli 
ıslah yatırımının finanse edilmesine çalışılmalıdır. Her gün biraz daha 
güzelleşen şehrimiz Civil Deresi’nin de kontrol altına alınmasıyla 
çehresini bir kat daha değiştirmiş olacaktır” ifadeleri yer almaktadır.

28 Haziran 1967 tarihinde Milliyet Gazetesi’nin 3. sayfasında 
“Samsun ve Ordu’da Selden 12 Kişi Öldü” başlığıyla verilen haberin 
Ordu ile ilgili bölümünde “Öğleden sonra (27.06.1967) başlayan çok 
şiddetli yağmur, Fatsa ilçesinin Korgan ve Kumru bucaklarında bir afet 
halini almıştır. Seller çok geniş bir sahayı kaplamıştır. Fatsa’ya doğru 
ilerleyen sulardan pirinç tarlalarında çalışmakta olan Bahçe köyünden 
Mustafa Kesil, İsmail Gür ve Mıstık Kesil küçük bir kara parçasında 
mahsur kalmışlardır. Kaymakamlık, bu üç kişiyi kurtarmak için vilayet 
aracılığıyla, Merzifon’dan helikopter istemişlerdir” ifadeleri yer 
almıştır.
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18 Temmuz 1967 tarihinde Ordu’da yayınlanan Gürses 
Gazetesi manşetten verdiği bir haber başlığında “Fatsa’da Sel Oldu, 
Meşebükü Köprüsü Yıkıldı. Can ve mal kaybı yoktur” demiştir. Haberde  
“17 Temmuz 1967 tarihinde Fatsa ilçesinde saat 03.00’ten itibaren 
şiddetle yağan yağmurlar neticesinde vukua gelen sel Fatsa merkez ve 
köylerinde önemli hasarlara sebep olmuşsa da mal ve can kaybı yoktur. 
Fatsa-Aybastı arasındaki Karayollarına ait Meşebükü köprüsü yıkılmış, 
kasabayı sular istila etmiştir. Sel olayını haber alır almaz Ordu Valisi C. 
Orhan Mirkelam, yanında Jandarma Komutanı olduğu halde sabah saat 
05.00’te Fatsa’ya gitmiştir” denilmiştir.
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11 Ağustos 1967 tarihli Ordu Gürses Gazetesi’nin verdiği 
haberin başlığı “Ağcaova Irmağı taştı ve hasara sebep oldu” şeklindedir. 
Ordu’ya Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanların geleceği güne 
denk düşen sel felaketinin verildiği haberde “10 Ağustos 1967 tarihinde 
devamlı olarak yağan şiddetli yağmur sonunda taşkın yapan Ağcaova 
Irmağı hasarlara sebep olmuştur. Neneli ve Oğmaca köylerini birbirine 
bağlayan ve inşa halinde olan köprüyü yıkan sel Müteahhit Orhan 
Köleoğlu’na ait 23 ton demir, 370 torba çimento, 200 metre mikap 
kereste, 5 bidon, bir su motoru ve şantiyeyi alıp götürmüştür. Yine bu 
sel neticesinde Ağcaova sahilindeki betonarme köprünün baş tarafları 
oyulmuştur. Selden civardaki ekili tarlalar hayli zarar görmüştür. Civil 
Irmağı’nda ise Ağcaova kadar zarar ve ziyan olmamıştır” denilmiştir.

19 Temmuz 1971 tarihli Ordu Gürses Gazetesi manşetten 
verdiği haberde “Ordu Sular Altında Kaldı. Güzelyalı Mahallesi’nde 
1 genç öldü. Düz Mahallede alt katları su bastı” başlığını atmıştır. 
Haberin detayları şöyledir:

“16 Temmuz 1971 tarihinde Cuma akşamını 20 Temmuz 
Cumartesi’ne bağlayan gece yarısından itibaren şehre yağan şiddetli 
yağmur, sabaha karşı saat 04.00’ten sonra sele sebep olmuş ve bilhassa 
Düz Mahalle sular altında kalmıştır. Boztepe’den dere halinde inen 
sular Selimiye, Aziziye ve Zaferimilli kanallarını patlatınca, Düz 
Mahalle’deki evlerin alt katları sel felaketiyle karşı karşıya kalmış, 
halk su önüne barikatlar kurarken, bir yandan da evlerini terk etmeye 
başlamıştır. Kışla Sokağı, Süleyman Felek Caddesi, sahil yolu ırmak 
halini almış, Belediye ve YSE araçları derelerin önüne taşlardan 
barikatlar yaparak halkın yardımına koşmuşlardır. Saat sabah 08.00’e 
doğru yağışlar durmuş ve böylece Ordu daha büyük bir felaketten 
kurtulmuştur.
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Şiddetli yağmur esnasında Vali Musa Eran ve Belediye Başkanı Veysel 
Akgün tehlikeli bölgeleri dolaşarak çalışmalara nezaret etmişlerdir. 
Saat 09.00’dan itibaren şehirde hayat normale dönmüş, su altında 
kalan evlerin temizliğine başlanmıştır. Sel hakkında Vali Musa Eran 
şu bilgileri vermiştir. ‘Gece yarısından itibaren zaman zaman yağan 
şiddetli yağmur şehrin bir kısmında etkili olmuştur. Hasar tespiti 
yapıyoruz. Ancak hasarın fazla olmadığı, sadece sele maruz kalan 
mahallelerde evlerin alt katlarının sular altında kaldığı görülmüştür.’ 
Ordu Belediye Başkanı Veysel Akgün ‘Önce hemşerilerime geçmiş 
olsun derim. Büyük bir felaket atlattık’ demiş ve şu bilgileri vermiştir: 
‘Her şiddetli yağmur şehrimiz için korkulu olmaktadır. Boztepe’nin 
dik yamaçlarının eteğinde kurulan şehrimizin kanalizasyon noksanlığı 
her yağmurda Orduluları zor durumda bırakmıştır. Nitekim cumartesi 
sabahı yağan şiddetli yağmur, Hamam Deresi ile Aziziye Deresi’ni 
taşırmış ve şehir sular altında kalmıştır. Bereket ki yağmur daha fazla 
devam etmemiş, sadece Düz Mahalle sular altında kalmıştır. Eğer 
yağmur fazla devam edip Bülbül Deresi de taşsaydı, bütün şehir sular 
altında kalırdı. Sel sırasında elimizden geldiğince tedbirler aldık. Şimdi 
en kısa zamanda şehrin temizliğini yaparak, şehri sel artıklarından 
temizleyeceğiz’ demiştir.”
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21 Temmuz 1971 tarihli Ordu Gürses Gazetesi “Şehrin 
selden kurtulması için, Dört Dere ıslah edilmelidir” başlıklı bir haber 
yayınlamıştır.” Haberde “Selimiye, Aziziye, Zaferimilli ve Taşbaşı 
dereleri ıslah edilmezse Ordu, sel baskınlarından kurtulamayacaktır. 
Nitekim Bülbül Deresi ıslah edildikten sonra; Şarkiye, Elmalık, Bucak, 
Yeni Mahalle selden kurtulmuşlardır. 17 Temmuz Cumartesi günü iki 
defa sele maruz kalan Selimiye, Düz, Taşbaşı mahallelerinde yaşayanlar, 
dört derenin dolmasından dolayı artık her yağmurda korku içinde 
kalacaklardır.  Ordu Valisi Musa Eran’ın verdiği bilgiye göre bu dolu 
dereler temizlenecektir. En isabetli karar alınmış olup, tatbikatlarına 
hemen geçmek gerekir. Ufak bir yağmurda önleri ve içi dolan bu 
derelerin, tekrar sele sebep olacakları aşikârdır. Bu yüzden Belediye 
ve YSE ekipleri ilk iş olarak bu konuyu ele alıp, şehri muhtemel selden 
korumalılar. Bilindiği gibi önümüzdeki günlerde fındık toplanacak ve 
şehrin düz yerlerinde harmanlar kurulacaktır. Hafif yağışlarda bu dereler 
taştığı takdirde, fındıklar da zarar görecektir. Bu bakımdan derelerin 
ıslahı için çalışmalara hemen başlanmalıdır” denilerek Ordu’da selin 
zararları ve sonuçları açıklanmıştır.
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29 Temmuz 1971 tarihli Ordu Gürses gazetesinin verdiği 
diğer bir haberin manşetinde ise “Belediye Başkanı derelerin durumunu 
inceletiyor” başlığı görülmektedir. “Ordu’da 17 Temmuz 1972 tarihinde 
olan selden sonra, şehirde yaşayan herkes için, Selimiye, Aziziye, 
Zaferimilli ve Taşbaşı dereleri bir dert olmuştur.  Bu hırçın derelerden 
şehre gelen sular,19 Eylül meydanından, Taşbaşı Cezaevine kadar olan 
bölgeyi ve bilhassa Fidangör ile 19 Eylül Meydanı arasındaki Süleyman 
Felek ve Sırrıpaşa caddelerini çamur deryası haline getirmektedir. 
Selden sonra ağızları dolup, tıkanan bu derelerin suyu caddelerden, 
sokaklardan akmakta, denize de akımları olmadığından iki ana caddede 
toplanmaktadır. Nitekim geçen perşembe günü yağan yağmur şehri 
çamur deryası haline getirmiştir. Ordu Belediye Başkanı Veysel Akgün 
dere ağızlarında yapılan çalışmaları bir süre izlemiş, vatandaşların;” 
‘‘Bizi bu sel korkusundan kurtarın” temennisine, “bütün gücümüzle 
çalışıyoruz” diyerek cevap vermiştir. Yapılan tetkiklerden anlaşıldığına 
göre şehrin altından geçen bu dört derenin ıslah edilmelerine maddeten 
imkân yoktur. Bilhassa Selimiye Mahallesi’ndeki Hamam Deresi’nin 
yatağı üzerinde evler inşa edilmiştir. Aziziye, Zaferimilli ve Taşbaşı 
Mahallesi’ndeki derelerin ağızları açılıp, yataklarının temizlenmesi bir 
parça mümkündür. Ancak yine ilgililerin ifadelerine göre devamlı bir 
yağmurda şehrin düz bölgeleri yine sel felaketiyle karşı karşıya kalmak 
durumundadır. Belediyeciler, ”Şimdilik, derelerin ağız ve yataklarını 
temizlemeye çalışıyor, iki ana caddenin denize akışını sağlamak için 
uğraşıyoruz.” demişlerdi.
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21 Haziran 1972 tarihi Çarşamba günü gece yarısından itibaren 
başlayan yağmur, perşembe günü saat 17.00’den itibaren şiddetini 
artırarak sele dönüşmüştü. Ordu’da çıkan yerel gazetelerden Gürses 
Gazetesi 24 Haziran 1972 tarihli nüshasındaki manşetinde “Şehrimizde 
sel oldu, can kaybı yok” başlığını atmıştır. Haberde “21 Haziran 1972 
Çarşamba akşamı başlayan sağanak yağmur perşembe günü şiddetini 
artırarak, kanalizasyonların tıkanmasına sebep olmuş, perşembe günü 
akşamüzeri saat 16.00 sıralarında derelerin taşması, kanalizasyonların 
patlaması sonucu şehrimiz sular altında kalmıştır. Caddeler de su 
seviyesi yarım metre kadar yükselmiştir. Çok sayıda dükkân ve eve 
sel suları hücum etmiş. Bülbül Deresi üzerindeki köprü yıkılmış, su 
borular patlamış, şehir susuz kalmıştır. Telefon şebekesindeki arızalar 
dolayısıyla telefonlar kesilmiştir. 

Şiddetli yağışlar Fatsa’da da hasara sebep olmuş, Bolaman 
Irmağı taşmış, Samsun Ordu arasında ulaşım iki saat kadar aksamıştır. 
Şehrimizde ilgililer hasar tespitine başlamıştır. Belediye şehrin 
temizliğine devam etmektedir. Bu arada Belediye muvakkat olarak 20 
işçiyi bu temizlik işi için tahsis etmiştir” denilmiştir. 
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Ordu’da çıkan diğer yerel gazetelerden Haber Gazetesi 21 
Haziran 1972 tarihinde verdiği manşetinde “Sel Ordu’yu HARP 
meydanına Dönderdi” başlığını atmıştır. Haberin devamında “Çarşamba 
günü saat 24.00’ten itibaren yağan yağmur, Perşembe günü saat 
17.00’den itibaren şiddetini artırarak sel halini almış, iki saat süreyle 
Ordu hayli korkulu dakikalar geçirmiştir.  Sel suları bütün caddeleri 
çamur ve moloz yığını haline getirmiş, sahil kesimindeki bütün evlerin 
bodrum katlarını su basmıştır.

Bu arada, Bülbül Deresi üzerindeki tarihi, asırlık taş köprü çökmüş, sular 
bazı ihata duvarlarını yıkmıştır. Belediye ve YSE araçları ile yolların 
temizlenmesine çalışılmaktadır. 22 Haziran 1972 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi’nde çıkan “Ordu’da Sel” başlıklı haberin devamında “Ordu’da 
dün saat 17.00’de başlayan ve bir saat devam eden şiddetli yağmur, sel 
baskınına sebep olmuştur. 500 kadar evi su basmış, şehirdeki bir köprü 
ile bir okulun bahçe duvarı yıkılmıştır. Samsun-Trabzon karayolu da bir 
süre trafiğe kapalı kalmıştır” ifadeleri yer almaktadır.
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1973 yılı Ordu’da sel felaketlerinin sık sık yaşandığı bir yıl 
olmuştur. 14-15 Haziran 1973 günleri iki gündür yağan yağmurlar 
neticesinde dereler taşmış, köprüler yıkılmıştır. O dönemin Başbakanı 
olan Naim Talu 21-27 Haziran tarihleri arasında Doğu Karadeniz 
gezisine çıkmaya ve Ordu’ya uğramaya hazırlanıyordu. Ordu Gürses 
Gazetesi’nin 16 Haziran 1973 tarihinde çıkan nüshasında “İlimiz Sel 
Felaketine Uğradı, Bolaman Elekçi Köprüleri yıkıldı” şeklinde bir 
başlık atılmıştır. Haberin devamında “İki gündür yağan şiddetli yağmur 
il genelinde bir felaket halini almıştır. 
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Gök gürültüsü ile başlayan yağmur sel halini almış ve bölgeyi tehdide 
başlamıştır. Sabahın erken saatlerinde büyük bir hızla yağan yağmur, 
Fatsa ve çevresinde hasara yol açmış, Samsun Ordu karayolu üzerinde 
üç köprü sel suları yüzünden yıkılmıştır.

Binlerce dönüm araziyi sular altında bırakan sel sırasında can kaybı 
olmamıştır. Ordu’nun da aşağı kesimlerindeki evlerin bodrum ve zemin 
katları sularla dolmuştur. Sel sırasında Hasan Uğurlu Barajı Tüneli de 
suların baskınına uğramıştır. Tünelde çalışmakta olan 300 kadar işçi, 
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tehlikeyi önceden fark ederek tünelden ayrıldıkları için büyük bir facia 
son anda önlenmiştir. Yetkililer Hasan Uğurlu Barajında 10 milyon 
liralık bir hasarın meydana geldiğini söylemişlerdir. Samsun-Ordu 
arasında yıkılan köprülerin onarımının zamana bağlı olduğunu belirten 
yetkililer araçlara geçit verilmesi için çalışıldığını da bildirmişlerdir” 
ifadeleri yer almaktadır.

15 Haziran 1973 tarihinde Ordu Haber Gazetesi’nin çıkan 
nüshasında da Ordu’daki sel felaketi haberleri verilmiştir. Haber 
Gazetesi manşette “Sel Üç Köprüyü Yıktı” diye başlık atmıştır. Haberin 
devamında “Dün sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sürekli 
yağışlar neticesinde taşan Elekçi ve Bolaman dereleri üzerindeki üç 
köprüyü yıkmıştır.  

Köprülerin yıkılması ile Ordu-Samsun karayolu trafiğe 
kapanmıştır. Ancak, bu dereler üzerine kurulacak panel köprülerden 
sonra Ordu Samsun karayolu trafiğe açılabilecektir. İlgililer, bu konuda 
en az bir haftalık bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca, 
Ulubey-Ordu, Fatsa-Aybastı karayolunun ancak bugün normal trafiğe 
açılabilecektir. 
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Bu yollarda sellerin yığdığı moloz ve kaya parçaları ile 
yıkılan ağaçların kapattığı yolların temizlenmesine çalışılmaktadır. Bu 
yollarla ilgili durum telefonla civar ilçelere bildirilmiş olup, vasıtaların 
ikinci bir emre kadar Samsun-Ordu, Ordu-Ulubey, Fatsa-Aybastı il 
ve ilçelerinde karşılıklı olarak bırakılması istenilmiştir. Ordu-Samsun 
Karayolu’nun trafiğe kapanmasına Bolaman Deresi üzerinde bir, Elekçi 
Deresi üzerinde iki köprü yıkılması sebep olmuştur. 
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Elekçi Deresi üzerindeki köprülerden biri, eski yol üzerindeki 
köprülerden biri yıkılmamış olsaydı bu kesimde yol vermek imkânı 
olabilecekti. Şimdi, Bolaman Deresi’yle Elekçi Deresi üzerine muhakkak 
birer panel köprüye şiddetle ihtiyaç vardır. İlgililer, tüm çalışmalarını bu 
konuyla teksif etmiş bulunmaktadır. Ordu il merkezinde ise sel suları 
şehrin doğusunda bilhassa Yeni Mahalle’deki evlerin bodrum ve zemin 
katlarını basmıştır. Sel suları, yeni yapılan Öğretmenler Sitesi’nin 
istinat duvarlarını da yıkmıştır. Bu arada Ordu şehir suyu şebekesi yer 
yer patladığından, şehre su verilememekte, gerekli tamirata geçilmiştir. 
Yıkılan elektrik direklerinin dikimi süresince geç saatlere kadar cereyan 
verilememektedir. Son dakikada aldığımız habere göre de üç köprünün 
yıkılması ile Ordu-Samsun devlet karayolunun trafiğe kapanması 
üzerine Ulusoy firması, üç deniz motoru kiralayarak yolcularını 
karşılıklı olarak Bolaman, Fatsa iskelesine çıkartıp, aktarmalı olarak 
normal seferlerine devam ettirmektedir” ifadeleri yer almıştır.
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2 Temmuz 1973 tarihli Ordu Haber Gazetesi’nde “Ordu’ya 
Yine Sel Bastı. Çok fakir vatandaşlar için 20 ton un, 5 ton peynir -50 
Bin Lira GÖNDERİLDİ” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Haberin 
devamında “30 Haziran 1973 Cuma günü saat 24.00’ten sonra 
yağan sürekli yağmurlar ikinci defa Ordu il merkeziyle birlikte Fatsa 
ilçesinde büyük hasara sebep olmuştur. Sürekli yağış nedeni ile taşan 
Hamam, Aziziye ve Zaferimilli dereleri Düz Mahalle, çarşı ve sahil 
yolu üzerindeki apartmanlar ve iş yerlerini sular altında bırakmıştır. 
Bu derelerin şehrin içinden geçen kısımları ile kanalizasyonlar yer 
yer patlamış, gece sürekli yağışla elektrik cereyanının kesilişi suları 
önlemek isteyen ev sahiplerini güç duruma düşürmüştür. Yeni inşaatların 
önlerindeki bütün su ve kum yığınlarını sular alıp götürmüştür. Son 
sel olayı ile ilgili olarak Ordu Valisi Ali Rıza Aydos, şu açıklamayı 
yapmıştır: Ordu merkezi ile Fatsa ilçemizin 29.06.1973 Cuma gecesi 
yağan şiddetli yağmur sonunda ikinci bir sel felaketine maruz kalması 
cidden üzücü olmuştur. Ordulu ve Fatsalı kardeşlerime geçmiş olsun 
derim. Sel felaketini haber alır almaz, Afet İşleri Genel Müdürlüğünü 
aradım. Ordu ve Fatsa’da selden zarar gören çok fakir vatandaşlara 
tevzi edilmek üzere 20 ton un ile 5 ton peynir hemen yola çıkarıldı. 
Ayrıca acil yardım olarak Valilik emrine 50 bin lira ödenek gönderildi. 
Geçici tedbirler ile bu felaketlerin önlenmesinin mümkün olmadığı, 
ilerde büyük felaketleri önleyecek uzun vadeli tedbirler alınması 
gerektiği, sel ve taşkına sebep olan dere yatakları üzerinde Devlet Su 
İşlerinin (DSİ) hiç vakit geçirmeden çalışmalara başlaması icap ettiği 
görüşündeyim. Bu görüşümü biraz önce Sayın Başbakan Naim Talu’ya, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kemal Demir’e ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürü Hazım Tütüncüoğlu’na bildirdim. Sayın Başbakan bize 
hak verdiğini, Devlet Su İşlerine (DSİ) gerekli talimatı vereceğini, 
geçmiş olsun dileklerinin Ordulu ve Fatsalı vatandaşlara iletilmesini, 
bütün tedbirlerin süratle alınacağını, Devletin ve Hükümetin vatandaşın 
yanında olduğunu bendenize emir ve beyan buyurdular. Karayolları 
ekipleri Fatsa’da zarar gören Elekçi Köprüsü’nün ayak dolgusuna 
başlamışlardır. En çok iki gün içinde dolgunun ikmal edilerek Samsun-
Ordu Devlet Karayolunun tekrar trafiğe açılacağını ümit ediyoruz. 
Ordulu ve Fatsalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ve saygılarımı 
sunarım” ifadeleri yer almaktadır. 
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3 Temmuz 1973 tarihli Ordu Gürses Gazetesi’nin “Fatsa’da 
Selden Yol Kapanınca Balıkçı Takaları Otomobil Taşımaya Başladı” 
başlığıyla verdiği haberin devamında “Ordu ve Fatsa’da 15 gün içinde 
meydana gelen (14-15 ve 29 Haziran 1973) selden zarar gören dükkân 
sahipleri kendilerine öncelikle yardım edilmesini istemişlerdir. İkinci 
defa kapanan Trabzon-Samsun karayolunun ulaşıma açılması için 
de karayolları ekipleri hummalı bir çalışma yapmaya başlamışlardır. 
Karayolunun ulaşıma kapanmasından sonra otobüslerdeki yolcular 
Fatsa-Liman arasını denizden motor ve sandalla geçerek yollarına 
devam edebilmişlerdir. Bu arada balıkçı motorları insan naklinin 
yanı sıra, otomobil ve minibüs de taşımışlar, kişi başına 250 lira ücret 
almışlardır”  denilmektedir.
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10 Temmuz 1973 tarihli Ordu Gürses Gazetesi manşetinde 
“Ferda Güley, Şehrin Sel Yataklarını Gezdi ve Tedbirleri Eleştirdi” 
başlığı ile bir haber yayınlamıştır. Haberde özetle “CHP Genel Sekreter 
Yardımcısı Ordu Milletvekili Ferda Güley, Selimiye (Hamam) Deresi 
ile Aziziye ve Zaferimilli derelerindeki tahribatı mahallerinde incelemiş 
ve gazeteye şöyle bir demeç vermiştir:

  Güzel Ordumuzu sık sık sel baskınına maruz bırakan, bu üç 
dereyi, bu derelerdeki sel kanallarını inceledim. Ve üzülerek gördüm 
ki yıllardan beri karşılaştığımız sel baskınlarında suçlu olan yağmur 
ve su değil, biziz, daha doğrusu Belediyemiz ve İl İdarecilerimizdir. 
Birinci ihmal, bu üç derenin baş tarafında, suların kanal mecralarına 
ağaç, taş vs. sürüklememesi için setlerin yapılmamasıdır. Derelerin üst 
kısımlarına kadar çıktım ve hayretle gördüm ki bu setleri yapmamak 
veya Hükümete başvurup teknik dairesine yaptırmamak suretiyle, bol 
yağışlarda kanalların tıkanmasını zorunlu hale getiren belediyemiz, 
üstelik bu dere yataklarının hemen kenarlarına, hatta kanalların 
üzerlerine ev inşa edinmesine müsaade etmek ve çıkan hafriyat 
topraklarının derelerin ve kanalların üzerlerine atılıp yığılmasına göz 
yummak suretiyle de şehrin sel ve çamur altında kalmasına adeta kendi 
eliyle olanak sağlamaktadır” denilmektedir.
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12 Haziran 1975 tarihinde Perşembe akşamı olan sel için 
Ordu’da çıkan Gürses Gazetesi 16 Haziran 1975 tarihinde manşetten 
“Selden Mahsur Kalan 13 kişi Kurtuldu. CHP Milletvekili Ferda Güley 
Şehrimize Gelerek Sel Sularının Yarattığı Hasarları Tespit Etti. CHP İl 
Başkanı Ertuğrul Günay’da Belediye, Sahil Yoluna Üst Geçit Değil, 
Önce Derelere Kanal Yaptırmalıdır, Dedi” başlığı ile verdiği haberde 
özetle “12 Haziran 1975 Perşembe akşamı şehrimize ve çevresine 
yağan şiddetli yağmurlar Efirli ve Ağcaova derelerinin taşmasına, bir 
köprünün yıkılmasına, bir köprünün çökmesine, şehrimizin su altında 
kalmasına, karayolunun trafiğe kapanmasına ve 13 kişinin mahsur 
kalmasına sebep olmuştur.
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Bugüne kadar ender görülen şiddetteki devamlı yağışların 
meydana getirdiği sel, Samsun plakalı bir kamyonu Efirli 
Köprüsü’nden deniz kıyısına kadar sürüklemiş, şoför Rasim Çetin ve 
mal sahibi Mahmut Şahin şans eseri kurtarılmıştır. Kayabaşı köyünde 
sel sularından mahsur kalan 13 kişi cumartesi gününe kadar mahsur 
kalmışlar, fedakâr insan Sıtkı Bedir’in yardımıyla kurtarılmışlardır. 
Merzifon’dan getirilen helikopter de çeşitli kurtarma çalışmaları 
yaptıktan sonra cumartesi günü geriye dönmüştür. Melet Irmağı’nın 
taşması sonucu mahsur kalan 2 evde 13 kişi sabaha kadar korkulu 
anlar yaşamışlar, kurtulduktan sonra sevinç gözyaşları ile Sıtkı Bedir’e 
teşekkür etmişlerdir” ifadelerine yer verilmiştir.

CHP Ordu Milletvekili Ferda Güley, cumartesi günü şehrimize 
gelerek, çamur molozları altında kalan ev ve işyerlerine uğrayıp geçmiş 
olsun dileğinde bulunmuştur. Ferda Güley, incelemelerden sonra  “Zarar 
ve ziyan bu defa 2 sene evvelki (1973) selden fazla olmuş, Perşembe’de 
yıkılan köprülerin yanında karayollarınca derhal yan geçitler açılmadığı 
için trafik tamamen felce uğramış, vasıtalar 50 saatten fazla beklemek 
zorunda bırakılmış, yolcu vatandaşlar büyük sıkıntılara maruz 
kalmışlardır. Sel hasarlarının giderilmesi konusundaki çalışmalar için, 
Ankara’da ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar, İmar iskân ve Bayındırlık 
Bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulunacağını” söylemiştir.
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CHP Ordu İl Başkanı Ertuğrul Günay da şehrin uğradığı sel 
felaketi nedeniyle basına demeç vermiş ve vatandaşlara geçmiş olsun 
dileğinde bulunmuştur. Ertuğrul Günay’ın demeci şöyledir: “Çağdaş 
şehirleşme açısından olağan dışı bir felaket olan sel, Ordu için artık 
her yıl beklenen bir kader halini almaya başlamıştır. Her yıl Ordu şehir 
halkı, mutlaka bir gece korkunç su baskınıyla boğuşmakta ve sonra 
günlerce, haftalarca bu baskının zarar ve artıklarıyla uğraşmaktadır. Bu 
sel felaketi şehirciliğimizin yüz karasıdır. Ordu’yu tehdit eden birkaç 
küçük dere yıllar boyunca herkesçe bilinirken, sorumlular lüks harcama 
peşinde koşmakta; bu önemli soruna ivedi çözüm getirmekten adeta 
kaçınmaktadırlar.  Özellikle mahallelerimizin alt katlarında oturan dar 
ve orta gelirli halkımız büyük çile çekmekte yatacak yerlerini su ve 
çamurdan kurtarmaya çalışırken, en küçük tedbir ve aracı olmayan 
sorumluları hatırlayıp “Belediye var mısın? Varsan neredesin?” 
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14 Haziran 1975 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin verdiği 
haberin başlığında “Şiddetli Yağışlar Ordu’da Büyük Zarara Yol Açtı” 
denilirken haberin devamında “Son yağışlar yurdun bazı bölgelerinde 
zarara yol açmıştır. Ordu-Samsun karayolunda iki köprünün yıkılması 
üzerine karayolu ulaşımı durmuştur. Sağanak yağışların meyve ve 
sebze bahçelerine de büyük zarar verdiği bildirilmektedir. Ordu ve 
çevresinde önceki gece yağan ve dün sabaha kadar süren yağmur büyük 
hasara yol açmıştır. Sel sularından yüzlerce ev zarar görmüş,150’den 
fazla evi su basmıştır. Çevredeki irili ufaklı çaylar taşmış, şehir 
elektrik santrali herhangi bir yangın tehlikesini önlemek amacıyla 
gece faaliyetini durdurmuştur. Taşkın sulardan etkilenen evlerle moloz 
yığınları dolan caddelerin temizlenmesine halkla birlikte DSİ ve itfaiye 
ekipleri de katılmıştır. Bu arada Samsun yolu üzerindeki Perşembe 
ilçesi yakınlarındaki Ağcaova Köprüsü sel sularından çökmüştür. 
Diğer bir köprü de sel suları tarafından sürüklenmiştir. Kapanan Ordu-
Samsun karayolunun açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını 
sürdürmektedir” denilmektedir.
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14 Haziran 1975 tarihli Milliyet Gazetesi’nde verilen bir 
haberin başlığında “Sel Yüzünden Ordu-Samsun Yolu Kapandı” 
denilirken haberin devamında “Ordu’da önceki gece (12 Haziran) yağan 
yağmur büyük ölçüde zarara yol açmıştır. Ordu-Samsun karayolu iki 
köprünün yıkılması nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Sabah saat 05.00’e 
kadar devam eden yağmur nedeniyle yüzlerce evin zemin katları 
sular altında kalmış, sokak ve caddeler sellerin getirdiği molozlarla 
kaplanmıştır. Şehir cereyanı da saat 22.30’da herhangi bir yangın 
tehlikesini önlemek amacıyla kesilmiştir” denilmektedir.
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17 Haziran 1975 tarihli Ordu Gürses Gazetesi’ndeki “Ordu 
Valisi Ali Rıza Aydos En Kısa Zamanda Tedbirler Alınacaktır” dedi 
başlıklı bir haberde ise “12-13 Haziran gecesi yağan şiddetli yağmur 
neticesinde şehrimizin maruz kaldığı sel felaketi çok üzücüdür. Bütün 
Ordululara geçmiş olsun. Sel felaketi Vali Ali Rıza Aydos tarafından 
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telefonla Sayın Başbakan Süleyman Demirel’e bildirilmiş ve etraflı 
bilgi arz edilmiştir. Sayın Başbakan Süleyman Demirel, hükümet olarak 
gereken her yardımın yapılacağını emretmiştir ve Ordu halkına geçmiş 
olsun demişlerdir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Sel 
suları sebebi ile maddi varlıklarından mühimce bir kısmını kaybeden 
vatandaşlarımıza gerekli yardımlar yapılacaktır. Şehir içi yollarımızın 
temizliği İl YSE ekipleri tarafından birkaç gün zarfında bitirilecektir. 
Efirli mıntıkasında iki köprü de servis yolu verilmek suretiyle trafik 
sağlanacaktır. Her iki köprünün yeniden yapımına en kısa zamanda 
başlanacaktır” ifadeleri yer almaktadır.

24 Haziran 1975 tarihli Ordu Gürses Gazetesi’nin “Ordu 
Turizm Derneği, Sele Karşı Etkin Tedbirler Alınmasını İstiyor” başlıklı 
haberinin devamında özetle “12 Haziran 1975 tarihinde şehrimizin 
uğradığı sel felaketi dolayısıyla bu konudaki görüşlerini açıklayan 
Turizm Derneği yöneticileri ‘Verdiği zararın miktar ve kapsamı yıldan 
yıla gittikçe büyüyen, Ordu ve çevresinde hayatı, ekonomiyi ve ulaşımı 
endişe verecek ölçüde felce uğratan bu doğal felakete karşı meseleyi 
kökünden çözümleyici, yapıcı ve olumlu bir yaklaşımda bulunmanın 
zamanı gelmiştir’ demişlerdir.

  Uğranılan sel felaketinin ne ilk ne de son olduğuna, sel ve su 
baskınlarına neden olan derelerin düzenlemesinin yapılmadığı sürece 
yağışların şiddetini artırdığı mevsim ve dönemlerde Ordu’nun bu 
doğal felaketle devamlı karşı karşıya kalacağına dikkat çeken dernek 
yöneticileri “Meseleye şimdiye kadar sel ve su baskınlarından zarar 
gören yurttaşların zararlarının tazmini gibi, hep yan tedbir ve çareler 
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açısından bakılmıştır. Bu yıl selin verdiği zarar diğer yıllara oranla 
çok daha büyüktür. Umarız ki felakete yan tedbirlerin ötesinde köklü 
ve etkin çare ve çözüm yolları düşünülüp uygulamaya konulmasına 
vesile olunur” temennisinde bulunmuşlardır. Ordu Turizm Derneği 
yöneticileri sel felaketinin Ordu turizmine yaptığı olumsuz etkilere 
de değinerek şunları söylemişlerdir: ‘Toplumsal hayatı felce uğramış, 
sokakları çamur denizine dönüşmüş bir şehrin turistik cazibesinden çok 
şeyler yitirdiği bir gerçektir. Bütün bu hususlar göz önünde tutularak, 
şehir içindeki derelerin düzenlenmesi çalışmalarına hemen başlanmalı, 
Ordu’nun acil çözüm bekleyen ama yıllardır özüne dokunulmadan 
yan tedbirlerle geçiştirilen, savsaklanan bu ana derdi en kısa zamanda 
olumlu bir sonuca ulaştırılmalıdır’” denilmiştir.

26 Haziran 1975 tarihli Ordu Gürses Gazetesi’nde verilen 
haberin başlığında “CHP Ordu Milletvekili Memduh Ekşi Millet 
Meclisinde Yaptığı Konuşmada ‘Sel Afetlerini Silebilmek İçin Alt 
Yapı Tesislerini Yapmak Zorunludur’ dedi” ifadelerine yer verilmiştir. 
Haberin devamında gazete, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
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hitaben yaptığı konuşmayı yayınlamıştır: “Sayın Başkan, Değerli 
Milletvekilleri. Geçen hafta sonunda 12 ve 14 Haziran tarihlerinde 
Ordu ilinde, bir süredir yurdumuzda devam eden şiddetli yağmurlar 
nedeniyle uğradığımız doğal afetlerden birinin etkisi altında kalmıştır. 
Adı geçen tarihlerde, özellikle Ordu Merkez ve Perşembe ilçelerimiz 
ansızın başlayıp uzunca bir süre devam eden yağmurdan dolayı büyük 
ölçüde hasara uğramıştır. Merkezde Bülbül Deresi’yle Hamam Deresi 
taşmış, şehirde sular 60 cm’ye kadar yükselmiştir. Ordu’da 1100 mesken 
ve ticarethane küçümsenmeyecek ölçüde hasara uğramıştır. Şehrin 
sokakları halen bir çamur deryasını andırmaktadır. Bu büyük afette can 
kaybına uğramayışımız en büyük tesellimizdir. Sayın Milletvekilleri, 
Ordu-Perşembe arasında Efirli ve Çerli köprüleri çökmüş olup halen 
kullanılmaz durumdadır. 
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Yağış sırasında bir kamyon 11 yolcusuyla birlikte sulara 
kapılmış, yolcular Merzifon Üssünden sağlanan bir helikopterle 
kurtarılmıştır. Bu insanî yardımı esirgemeyen ilgililere huzurunuzda 
teşekkür etmek istiyorum. Maddî zararın tutarı yapılan ön 
değerlendirmelere göre 2-3 milyon lira civarında olduğu sanılmaktadır. 
Bu olay sırasında Ordu-Samsun Karayoluyla Kayabaşı, Çambaşı ve 
Çamaş yolları trafiğe kapanmıştır. Adı geçen yollar, daha sonra idareten 
yapılan güzergâhlar üzerinden ulaşıma açılmış bulunmaktadır. Bu 
vesile ile yetkililerin olaydan sonra göstermiş olduğu ilgiye teşekkür 
ederken, meydana gelen hasarın en kısa zamanda onarılacağı ümidimi 
belirtmek istiyorum. Ordu ili, sık sık böylesine su baskınlarına 
uğramaktadır. Bu güzel şehrin kaderinden bu denli afetleri silebilmek 
için altyapı tesislerinin yeniden ele alınmasının da zorunluluk olduğu 
kanaatini taşıyorum. Sayın Hükümetin adı geçen sorunun halinde en 
kısa zamanda yardımcı olacağı ümidiyle, Sayın Başkanı ve değerli 
arkadaşlarımı saygıyla selâmlarım.”

14 Haziran 1981 ve 4 Eylül 1982 tarihlerinde başlayan ve 
aralıksız süren sağanak yağışlar neticesinde Ordu ilinin Ünye ilçesi 
içinden geçen Tabakhane Deresi iki kez peş peşe şehir merkezine 
taşmıştır. Daracık olan eski mevcut yatak kesitine sığmayan Tabakhane 
Deresi, Kaledere, Liseler, Hamidiye, Bayramca, Atatürk ve Fevzi 
Çakmak mahallelerindeki konutlara, iş yerlerine ve arazilere doğru 
yayılarak taşmıştır. Binaların temellerinde oyulmalar ile tahribatlar ve 
alt katlarda çamur zararı vardır.

Ünye ilçesi içerisinde; Tabakhane Deresi’nin her iki yakasında 
yer alan 465 adet bina ve yaklaşık 200 dekar arazinin taşkınlardan 
zarar görmesi üzerine; Ünye Belediyesi ve DSİ işbirliğince dere 
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yatağının genişletilmesi için bir proje hazırlanmıştır. DSİ ile Belediye 
iş makinalarıyla birlikte Tabakhane dere yatağında hazırlanan projeye 
göre genişletme çalışmaları yapılarak taşkına karşı ilk önlem alınmıştır. 
Daha sonraki yıllarda ise Tabakhane Deresi’nin yaklaşık 1660 metre 
boyundaki mansap bölümünde, sağ ve sol sahilde toplam 3262 metre 
boyunda harçlı kâgir koruma duvarı ve yatak düzenlemesi yapılarak 
taşkın riski eskiye oranla hayli azaltılmıştır.

18 Haziran 1986 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin 10’uncu 
sayfasında yayınlanan bir haberin başlığında “Ordu’da 3 kişi selden 
öldü, yağışlar can alıyor” ifadelerine yer verilmiştir. Haberin devamında 
özetle “Yurdun çeşitli yörelerinde etkili olan yağış, can ve mal kaybına 
yol açıyor. Ordu’da 3, Kars ve Giresun’da birer kişi, sel sularına 
kapılması sonucu öldü. Yağıştan ayrıca ekili alanlar hasar gördü ve çok 
sayıda hayvan da telef oldu. Ordu’da iki gündür süren sağanak yağış 
etkili oluyor. 
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Ordu Belediyesi halkı sel baskınlarına karşı uyarırken, 
Akçaova, Melet ve Civil ırmakları taştı. Perşembe’nin Kurtuluş 
köyünden Hakan ve Uğur Turgut adlı iki kardeş ile Ulubey’in Karaoğlu 
köyünden Hüseyin Aslan taşan ırmakların sularına kapılarak öldüler. 
Ekili alanlarda da hasara neden olan sel sularında çok sayıda küçük 
ve büyük baş hayvanın öldüğü bildiriliyor. Yüksek kesimlerde yağışın 
sürmesi nedeniyle Melet ve Civil Irmağı ile Akyazı, Karapınar ve 
Çelebioğlu mahallelerinde oturanların yöreyi terk etmeleri istendi. Bu 
arada Gölköy ve Aybastı karayolu da kapandı” ifadeleri yer almıştır.
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03 Ağustos 2001 tarihinde Milliyet Gazetesi yayınladığı 
haberde “Sel Bu Kez Ordu’yu Vurdu” başlığı atmıştır. Haberin 
devamında “Ordu’da 02 Ağustos 2001 tarihinde sabaha karşı başlayan 
ve 3 saat süren sağanak yağmur, kentte hayatı felç etti. İki derenin taşması 
sonucu kent merkezindeki yüzlerce ev ve işyerini sel suları bastı.

Şiddetli yağışın yol açtığı sel yüzünden Saray ve Hamam 
dereleri taştı; Düz Mahalle, Aziziye ve Selimiye mahallelerinde yaklaşık 
500 ev ve işyerini su bastı. Kentin alışveriş merkezi konumundaki Sırrı 
Paşa Caddesi›nin tamamen sular altında kalması nedeniyle buradaki 
işyerleri büyük ölçüde zarar gördü. Bu arada, yağışlar nedeniyle 
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Ordu-Giresun ve Ordu-Samsun Karayolu ise bir saat ulaşıma kapandı. 
Kumbaşı-Ordu Karayolu arasında heyelan oldu. Aşırı yağışın yol 
açtığı selden dolayı 455 metre yükseklikteki Boztepe’nin zirvesinden 
aşağı Samsun-Trabzon karayoluna düşen taş, kaya ve ağaç kütükleri, 
yolun sabah saat 05.00’ten sonra ulaşıma kapanmasına neden oldu. 
Ordu-Fatsa arasındaki karayolunda ise 45 kilometrelik araç konvoyu 
oluştu. Ayrıca Civil ve Melet Irmağı’nın taşması göz önüne alınarak 
buradaki geçişler de kontrollü sağlanıyor. Yağışın sona ermesiyle Ordu 
Belediyesi ile bazı kamu kuruluşlarına ait ekipler, su baskınına uğrayan 
ev ve işyerlerindeki suların tahliyesine başladılar. Ordu’da, gece boyu 
devam eden aşırı yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Bu 
arada fındık toplamak için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Ordu’ya 
gelen ve Melet Irmağı’nın havzasında çadır kuran fındık işçileri, 
ırmakta su miktarının çoğalması üzerine yol kenarlarına sığındılar. 
Gece 24.00 sıralarında Ordu Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler ve 
Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fındık işçilerinin durumunu gözden 
geçirdiler. Donma tehlikesi geçiren bir kadın hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Ordu Belediye Başkanı Fikret Türkyılmaz, ekiplerin 
çalışmalarını yönlendirebilmek için bir kriz masası kurdu. Şehir içinde 
sel suları altında kalan cadde ve sokakların bir an önce temizlenmesi 
talimatını veren Belediye Başkanı Fikret Türkyılmaz, kesin olmayan 
rakamlara göre yüz milyarlarca lira maddi zararın meydana geldiğini 
belirtti” ifadelerine yer verilmiştir.
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Ordu’da 30 Haziran 2006 tarihi gecesi Ordu ili ve ilçelerinde 
meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel taşkınlarında bir kişinin 
kaybolduğu, birçok ilçe ile beldede yolların kapandığı ve köprülerin 
çöktüğü açıklanmıştı. Ordu Valisi Said Vakkas Gözlügöl’ün emriyle 
kurulan kriz masasından yapılan açıklamaya göre, yolda meydana 
gelen olumsuzluklar sebebiyle kapalı bulunan Ünye-Samsun yolunun 
saat 16.00 itibariyle ulaşıma açıldığı, Ünye-Çaybaşı yolunun trafiğe 
kapandığı, yine şehir merkezinde Mustafa Sarıkoca adlı kişinin aracı 
ile birlikte kaybolduğu bildirildi. Korgan İlçesi ile Çiftlik Beldesi 
arasındaki köprünün çöktüğü ve yolun ulaşıma kapandığı belirtilen 
açıklamada, “Çaybaşı ilçesi’nde yıldırım düşmesi sonucu bir bina hasar 
görmüş, İlküvez Beldesine bağlı bir ev yıkılmıştır. İkizce ilçesinde 
ise Akçay Deresi üzerinde yapımı devam eden Ağaçalan Köprüsü 
yıkılmış, ancak yol ulaşıma açıktır. İkizce-Yoğunoluk köyü yolunda 
yer yer çökmeler ve heyelanlar mevcuttur. İkizce ilçe merkezinde 14 
mahallenin yolu ile 4 köyün yolu kapalıdır. Fatsa-Geyikçeli Beldesi 
arasındaki köprü yıkılmış, yol ulaşıma kapanmış, Çatalpınar-Şahsene 
Deresi üzerindeki Şirinköy Köprüsü hasar görmüştür” denilmiştir.
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21 ve 22 Haziran 2008 tarihlerinde Ordu il merkezi ile 
çevre ilçelerinde meydana gelen taşkının zararlara yol açtığı DSİ 7. 
Bölge Müdürlüğü teknik raporlarında görülmektedir. 11 Haziran 
2008 Perşembe günü Ordu il merkezinde, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı 
ilçelerinde sabah saat 05.00’te başlayan 12 Haziran 2008 Cuma 
günü öğlen 12.00’ye kadar devam eden aralıklı sağanak yağış, taşkın 
zararlarına yol açmıştır. 22 Haziran 2008 Pazar günü gece saat 
00.30’da başlayan ve sabah 08.00’e kadar devam eden sağanak yağış, 
Ordu il merkezinde, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinde taşkın 
zararlarına neden olmuştur. DSİ tarafından yapılan incelemelerde, 
Ordu Merkez’de Civil Deresi, Çavuşlar ve İmamoğlu Deresi, Gülyalı 
ilçesinde Değirmendere, Divani Deresi ve Turnasuyu Irmağı, Perşembe 
ilçesinde Akçaova Irmağı, Fatsa ilçesinde Bolaman Irmağı, Bolaman 
beldesinde Çalışlar Deresi, Kale Deresi ile Ilıca Deresinde oluşan 
taşkınlar neticesinde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine zarar verdiği 
tespit edilmiştir. DSİ tarafından önceki yıllarda yapılan harçlı kâgir 
duvarlar ile taş tahkimli seddeler yer yer tahribata uğramış ve yıkılmıştır. 
Gülyalı ilçesinde Divani Deresi’nde, Turnasuyu Irmağı Turnasuyu 
YİBO’da, Fatsa ilçesi Bolaman Irmağı Çalışlar Deresi mansabında yer 
alan ev ve arazilerde büyük boyutta maddi zararlar olmuştur.
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15 Temmuz 2009 tarihinde Ordu ve Perşembe ilçesinde akşam 
başlayan şiddetli yağış, aralıksız, sabaha kadar sürdü. Perşembe ilçesinde 
sel, su baskınları ve heyelan meydana geldi. Boğazcık köyünde oluşan 
heyelanda 2 ölü, 7 yaralı toprak altından çıkartıldı. Yollar kapandı, 
Karadeniz sahil yolunun Perşembe-Fatsa arasında çökmeler oldu. 

18 Ağustos 2011 tarihinde Ordu’da saat 14.00’te başlayan 
yağışlar, gece yarısından sonra, şiddetini arttırdı; sel ve taşkınlara sebep 
oldu. Hayat felç oldu. Dereler taştı, çok sayıda ev ve işyeri sular altında 
kaldı. Büyük maddi zararlar oluştu. Meteorolojiden alınan bilgiye 
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göre metrekareye 90 kg yağmur yağdığı açıklandı. Ordu Valisi Orhan 
Düzgün herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı. Vali Düzgün, 
şöyle dedi: “Selin son 50 yılın felaketi olduğu söyleniyor. Fındık 
işçilerinin durumuna ilişkin olay yerinde yaptığımız incelemenin 
ardından edindiğimiz bilgilere göre, herhangi bir can kaybı yok. Fakat 
kaldıkları çadırlar, eşyalar ve bazı araç gerekçeleri suya kapılmış. 
Buradaki işçilerimizi geçici olarak Merkez Spor Salonu ve Fen 
Lisesi’nde ağırlayacağız. Öncelikle kadın ve çocuklarımız olmak üzere 
onları nakledeceğiz, yiyecek ve giyim ihtiyaçlarını karşılayacağız. 
Hepimize geçmiş olsun. Su basan ev ve iş yerleriyle ilgili belediyemiz 
çalışmalara başladı.” 

Sel suları Özel Umut Hastanesi’nin de sular altında kalmasına 
neden oldu. Hastanenin zemin katındaki Acil Servis bölümünü su 
basınca hastalar üst katlara tahliye edildi. Hastanenin elektriğinin 
de kesilmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine jeneratör yardımıyla 
elektrik verildi. Kentte etkili olan sağanak yağış bugün saat 02.00 
sıralarında başladı. Sabaha kadar devam eden yağmur nedeniyle 
Aziziye ve Şahincili dereleri taştı. Şehir içi yollarda taşkınlar meydana 
geldi. Karadeniz sahil yolunun Ordu şehir içi geçişinde trafik kontrollü 
olarak tek şeritten sağlandı. Şehir merkezindeki tüm mahalle, cadde 
ve sokaklar sel sularına teslim oldu. Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı. 
Etkili sağanak yağış, Ordu merkeze bağlı Uzunisa köyündeki Civil 
Irmağı kenarında bulunan konaklama merkezinde çadırlarında kalan 
Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen fındık işçilerini uykuda yakaladı. 
Uzunisa köyündeki konaklama merkezinde bazı fındık işçilerinin sel 
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sularına kapıldığı yönündeki söylenti üzerine Ordu Sivil Savunma 
Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

7 Temmuz 2013 Çarşamba günü Ordu’da 30 dakika süren 
şiddetli yağmur hayatı felç etti. Organize Sanayi Bölgesini su basarken, 
Ordu-Giresun karayolunda da yer yer gölleşmeler nedeniyle trafikte 
aksamalar meydana geldi. Ordu’da Karapınar Mahallesi’nde bulunan 
Organize Sanayi Bölgesi ve Şirinevler Mahallesi’nde etkili olan 
sağanak yağmur nedeniyle, işyerlerini sular bastı. 

Bazı araçlar su nedeniyle yolda kalırken, tıkanan rögar kapakları Ordu-
Giresun karayolunun bir kısmını da göle çevirdi. Bazı araçlar sudan 
dolayı ilerlemekte güçlük çekerek yolda kaldı.  İşyerleri su dolan 
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vatandaşlar ise kendi imkânlarıyla çalışarak suyu temizledi. Karapınar 
Camisi ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet 
binasının zemin katında da su baskını oldu. Polisler binanın içine su 
sızmaması için kapının önünü kapatarak nöbet tuttu. Ordu Belediyesi 
ekiplerinin iş makineleriyle tıkanan rögarları temizlemesiyle sular 
çekildi. Su baskını nedeniyle birçok işyerinde maddi hasar meydana 
geldi. Bazı ilçe ve köylerde de sağanak yağmur nedeniyle küçük 
çaplı heyelanların meydana geldiği, menfezlerin tıkanması sonucu ise 
yolların hasar gördüğü öğrenildi.

3.3. 28 Mayıs 2016 Tarihinde Ünye’de Metrekareye 
Tam 240 Kilo Yağmur Düştü

Ünye ilçesinde 28 Mayıs 2016 tarihinde 05.00-11.00 saatleri 
arasında aşırı yağışlara bağlı olarak metrekareye tam 240 kilo yağmur 
düştü. Aşırı yağışlarla birlikte, Ünye ilçesinin içinden geçen Tabakhane 
Deresi’nde su seviyesinin yükselmeye başlamasının ardından, Ordu 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı OSKİ ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi 
sonrası derenin taşması engellendi.

Altınordu ile Fatsa’dan yönlendirilen OSKİ bünyesindeki, 80 
personel, 25 araç ve iş makinesi ile İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 
14 araç, 16 adet motopomp ile dalgıç pompa ve 70 personelden oluşan 
14 ekip kısa sürede Tabakhane Deresi bölgesine sevk edildi. Belediye 
ekipleri tarafından ilk olarak şehrin içerisinden geçen Tabakhane 
Deresi’nde herhangi bir tıkanma yaşanmaması için iş makineleriyle 
müdahalede bulundu. Sonrasında ise, aşırı yağışlara bağlı olarak kriz 
masasına ulaşan 77 ihbarı değerlendiren ekipler, sağanak yağmura 
rağmen iki saat içerisinde su baskınlarının 70’ine anında müdahale etti.
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Ünye’de meydana gelen yağışların son 10 yılın en büyük doğal 
afeti olduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver 
Yılmaz, “En son bu büyüklükte bir yağış 2006 yılında meydana gelmiş. 
Ekiplerimiz, meteorolojik verilere göre, zaten bu tür durumlara karşı her 
an hazırlıklı durumda. Bölgemizde meteoroloji tarafından dün itibariyle 
yapılan uyarı sonrası, ekiplerimiz saat 05.00 sıralarında meydana gelen 
yağışlara anında müdahalede bulunarak, vatandaşlarımızın daha büyük 
bir sıkıntı yaşamalarını engellemiş oldu. Başarılı çalışmalarından dolayı 
tüm ekiplerimizi kutluyorum. Ünye’mize büyük geçmiş olsun” dedi. 

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 28 Mayıs tarihinde 
yaşanan selin ardından afetten etkilenen mahallelerde incelemelerde 
bulunarak oluşan zararı yerinde inceledi. Ünye Belediye Başkanı 
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Ahmet Çamyar, Ünye’de 28 Mayıs tarihinde etkili olan sağanak yağış 
sonrası ilçede zarar gören başta Fevzi Çakmak Mahallesi olmak üzere 
su baskınlarının yaşandığı yerleri ziyaret ederek oluşan zararı yerinde 
inceledi. İncelemelere Ordu İl Afet Müdürü Osman Işık, Belediye Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı. İncelemelerin 
ardından bir açıklama yapan Başkan Çamyar, “Ünye’mizde 28 Mayıs 
tarihinde etkili olan yağmur bazı mahallerimizde ciddi hasara sebep 
oldu. Olayın yaşandığı andan itibaren Fen İşleri, Temizlik İşleri ve 
Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı 145 personel, aynı şekilde 
Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler tüm imkânları seferber ederek 
olaylara anında müdahale etmiştir” dedi.

Yaşanan sel felaketinin ardından yaşananların tekrar 
edilmemesi için önlem alınacağını belirten Başkan Çamyar, “Biz, 
şu anda şehir merkezinde yeni yapılan yerlerde altyapıyı tamamen 
yeniden elden geçiriyoruz. Tabakhane Deresi’nin kenarları bir metreye 
kadar yükseltildi ve ıslah çalışmaları devam ediyor. Eğer Tabakhane 
Deresi’nin kenarı yükseltilmemiş olsaydı 2006’daki sel felaketi gibi 
çok daha ciddi zararlar ortaya çıkabilirdi. Alınan önlemler sayesinde 
yaşanan hasarlar en aza indirildi. Yapılan tespitlerde 18 ev ve 3 
işyerinde zarar meydana geldiğini öğrendik. Atatürk Mahallemizde bir 
evde çökme riski bulunuyor. O evle ile ilgili tahliye işlemleri devam 
ediyor. Orada kalan ailelerimizi Turizm Otelcilik Uygulama Oteli’nde 
ağırlayacağız” diye konuştu.
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Selin yaralarının sarılması için yapılması gereken her şeyi en 
kısa süre içerisinde yapacaklarını ifade eden Başkan Ahmet Çamyar, 
“Yaşanan olayın ardından Başbakan Yardımcımız Sayın Numan 
Kurtulmuş ve milletvekillerimiz bizleri arayarak başta AFAD’ın 
yapabileceği destekler olmak üzere yapılabilecek ne varsa yapılacağını 
ve devletimizin vatandaşlarımızın yanında olduğunu ifade ettiler. Ben 
bir kez daha selden etkilenen mahallelerimize ve vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. 2006 yılında 30 Haziran 
tarihinde Ünye’deki büyük bir sel felaketinden sonra Tabakhane 
Deresi’nde geçici olarak değil, kalıcı olarak bir çalışma başlattık. Ünye 
Belediyesi olarak bizim başlattığımız çalışmanın yanı sıra DSİ’nin de 
başlattığı ayrı bir çalışma vardı. DSİ’nin sorumluluğu altında olmasına 
rağmen Ünyeliyi ve Ünye’yi ilgilendiren bir mesele olduğu için, burası 
DSİ’ye ait bizi ilgilendirmez diyemezdik. Çünkü bu Ünye’nin ve 
Ünyelinin sıkıntısıydı dolayısıyla bizim sıkıntımızdı. Ve o dönemde 
uzun uğraşlarla DSİ’yle başlatmış olduğumuz bu proje çalışmalarında 
önemli mesafeler kat ettik. 
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Sel sonucu yıkılan köprülerin ve diğer köprülerin bir 
daha yıkılmaması düşüncesiyle ayaksız köprü yapımı için alt yapı 
oluşturduk. Tabakhane Deresi’nin içinin de ıslah edilmesi gerekiyordu. 
Derenin içinin betonlanması, rusubat tutucu havuz yapılması, kenar 
duvarlarının ve suyun dere içerisinde belli bir eğimde akıtılması 
dahil DSİ tarafından üstlenilmiş, derenin aydınlatılması, çevre peyzaj 
çalışmalarının yapılmasını Ünye Belediyesi olarak biz üstlenmiştik ” 
ifadelerini kullandı.

3.4. 5-6 Temmuz 2016’da Ordu, Perşembe, Fatsa’da 
Sel Felaketi Yaşadı...



113

Ordu’da 5 Temmuz 2016 bayram günü sabaha kadar yağan 
aşırı yağmurlar sel felaketine dönüştü. Yoğun biçimde başlayan 
sağanak yağışların sele dönüşmesiyle birlikte, dört ilçede etkili olmak 
üzere toplam 10 ilçede sel felaketi yaşandı. Özellikle Perşembe, Fatsa, 
Gürgentepe, Çamaş ve Korgan ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar, 
Kabataş, Çatalpınar, Gölköy, Ulubey, Ünye, Çaybaşı ilçelerinde de 
maddi hasarlara yol açtı. Ordu il genelindeki 741 mahallenin 243’ünde 
mahalle yolları kısmen hasar görürken, Ordu Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri, 173 araç ve iş makinesi ile yağışların normale dönmesinin 
ardından kapanan mahalle yollarını ulaşıma açtı. Sele bağlı olarak 12 
köprü ve 16 ev ise kullanılamaz hale gelmişti.

Ordu Valiliğince, iki gündür yoğun sağanak yağış sonucu oluşan 
sel ve heyelanlarda Perşembe ilçesi Tarlacık Mahallesi’nden Mukaddes 
Soydan (76) ile Yumrutaş Mahallesi’nden Mustafa Canbulut’un (48) 
hayatını kaybettiği belirtildi. Sel sularına kapılan Alim Canbulut ile 
Remzi Taktak isimli vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının devam 
ettiği belirtilen açıklamada, “Heyelanda 5 kişi yaralı olarak kurtarılarak 
hastanede tedavi altına alınmıştır. Ordu AFAD, UMKE, İtfaiye ekipleri, 
sivil toplum kuruluşları SAKE ve RUSUMAT ile Ankara, Erzurum 
ve Samsun AFAD’dan gelen ekipler bölgede arama ve kurtarma 
çalışmalarına devam etmektedir” denilmiştir.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2015 yılında 
750 kg alansal yağış alan Ordu’da, son beş günde metrekareye tam 
344,8 kg yağış düştüğü öğrenildi. Bu miktarın son on yıllar boyunca 
meydana gelen, en kuvvetli, en etkili sağanak yağış olduğu belirtildi.

Hâlbuki gelen aşırı sularla dereler eski doğal akışını ve yatağını 
arıyordu. Biz ise derelere baraj gibi bol ayaklı garip köprüler yapıp, 
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suyun sel anındaki rahat akışını engelliyoruz. Dereler eğer özgürse, 
seller seyirlik güzel tabiat olaylardır. Derelere çok dikkat edin, yüksek 
ormanlık ve dağlık kesimlerde hiç taşkın yapmıyor. Şelaleler halinde 
birer tabiat harikası olarak neşeyle akıp, çağlıyor. Dereyi yatağında 
akışını engellemeseniz, rahat bırakırsanız, dereler kendi fazla taşkın 
suyuyla pekâlâ baş edebiliyor. Selleri afet haline getiren ise biz modern 
ve müdahaleci insanlarız. Dere yataklarına sürekli imar ve yerleşim 
izinleri verdikçe, derelerin üstünü kapatıp, akış ve taşkın kesitlerini 
daraltıldıkça, binalar ve sanayi tesisleri kuruldukça, doğal olarak böyle 
büyük afetlere davetiye çıkartıyoruz. 
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Türkiye’de son yıllarda artan şehir sellerinin ekonomik maliyeti 
yılda yaklaşık 100 milyon doları geçmiş bulunmaktadır. Sellere karşı 
önlem almak için geliştirilen projelere ayrılan para ise yıllık 30 milyon 
dolardır. Seller, karayolları, demiryolları, havaalanları, elektrik hatları, 
suyolları ve kanalizasyon sistemlerinde bozulmalara yol açmaktadır. 
Şehir altyapılarını da olumsuz etkilemektedir. Şehir selleri, doğal bitki 
örtüsünün yok edilmesi nedeniyle artmaktadır. Ekonomik kayıplara yol 
açan söz konusu seller, ölümlere de sebep olmaktadır.
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Yağmurların ardından şehirlerde caddelerin sular altında 
kalmakta, bu durum da dere taşkını şeklinde yorumlanmaktadır. 
Derelerin taşması istinat duvarlarıyla yapılarak engellenebiliyor ama 
şehir sellerini duvarlarla engellemek mümkün değildir. Şehirlerin 
altyapıları yıllar öncesinin yağış şiddeti dikkate alınarak yapılmıştı. 
Oysaki yağış şiddeti her yıl artıyor. Şehirlerde yağmur sularına karşı 
yapılan drenaj sistemleri, küresel iklim değişikliği ile birlikte yağış 
şiddetinde görülen artışlar dikkate alınarak yeni baştan oluşturulmalıdır.
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Dere havzalarında sel tehlikesi olan kesimlere yerleşim yerleri 
ve sanayi bölgeleri yapılmamalıdır. Kurulan yeni yerleşim yerleri ve 
açılan yeni yollar ile arazi yapıları değişmektedir. Doğal bitki örtüsü 
yok edilerek şehirlerde yağışların toprağa ulaşması zorlaşmaktadır. Bu 
da sellere davetiye çıkarmaktadır. Dünyada son 20 yılda doğal afetler 
sonucu ölen 560 bin kişinin yüzde 49’u sellerde hayatını kaybetmiştir. 
Türkiye’de 1975-2010 yılları arasında 695 taşkın olayı yaşanmıştır. Bu 
taşkınlar sonucu 810 bin hektar alan sular altında kalmıştır. 3,7 milyar 
dolar maddi zarar oluşmuştur. Ülkemizde depremden sonra en büyük 
ekonomik kayıp, taşkınlar yüzünden yaşanmıştır. Sellerin Avrupa’ya 
1986-2006 yılları arasındaki zararı ise toplam 100 milyar avrodur.

Dereler, selleri ile suları birlikte yaşayan birer nimettir. 
O yüzden “onlarca yılın en şiddetli yağmuru” demek yaşanan 
mağduriyetleri ve acı gerçekleri hiç değiştirmiyor. Derelerin bir gün 
öfkeyle azgınlaşarak yakıp, yıkıp yatağını biz müdahillerden geri 
alacağı gerçeğinin hiç değişmeyeceği gibi…
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3.5. Ordu İli Genelinde Sel Afetlerine Karşı DSİ Tarafından 
Yapılan Taşkın Koruma Ve Dere Islahı Çalışmaları

DSİ teşkilatının Ordu ili dahilinde ki faaliyetleri, yörenin 
iklim ve coğrafyası gereği, daha ziyade yerleşim yerlerinin ve tarım 
arazilerinin akarsu taşkın ve kıyı oyuntusu zararlarından korunması 
amacına yönelik olmuştur. Bu konudaki ilk çalışma 1951 yılında Ordu-
Merkez Bülbül Deresi’nin ıslahı maksadı ile yapılmış ve ilin muhtelif 
yerleşme yerlerinden günümüze kadar sürdürülmüştür. Ordu ilimizde 
yıllık yağış miktarı 1200 mm civarındadır. Doğu Karadeniz Bölgesinin 
tipik özelliği olarak bu yağış yıl içinde mevsimlere homojen olarak 
dağılmaktadır. 

1988 yılında “Ordu İli DSİ Hizmetleri” adıyla yayınlanan bir 
teknik rapora göre 1951-1988 yılları arasında Ordu ilinde gerek görülen 
yerlerde taşkın koruma maksatlı gerçekleştirilen bazı önemli faaliyetler 
ve yatırımlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:

	Melet Irmağı Islahı: Ordu Melet Irmağı’nın yağış alanı 1952 km2 

ve 500 yıl frekanslı proje debisi 2007.5 m3/sn’dir. DSİ tarafından 
hazırlanan taşkın koruma ıslah projesinde; Melet Irmağı’nın de-
nizden itibaren yukarı membaya doğru 6 km boyunda olmak üzere 
sağ ve sol sahilde toplam 10355 metre taş tahkimli sedde yapılması 
1976 yılı planlama aşamasında önerilmiştir.

Ordu şehri gelişme sahası içinde yer alan Melet Irmağı için ilk 
büyük yatırım ihaleleri, 1972-1974 ve 1977-1984 arasında yapılmıştır. 
1988 yılı rayiçleri ile toplam 1.650 milyar TL tutarında para harcanmıştır. 
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Melet Irmağı yatağında birçok tapulu arazi istimlak edilerek yaklaşık 
200 metre yatak açılmıştır. Kendiliğinden yetişen ağaçlar kesilmiş, fazla 
birikinti alüvyon malzemeler temizlenmiş, sağ ve sol sahilde toplam 
10335 metre uzunluğunda sedde yapılmış, bu seddelerin 2547 metrelik 
kısmı ağır kaya anroşmanlarla tahkim edilmiş ve ayrıca 1750 metrelik 
kısmında söğüt fidanları dikilerek canlı iksa yapılmıştır. Yapılan taşkın 
koruma tesisleri ile 12800 dekar tarım arazisi, 4 köy ve mahalle ile 141 
adet bina, Ordu Giresun karayolu ve köprüsü, Soya Sanayi Müessesi 
tesisleri korunmuştur.

	Civil Irmağı Islahı: Ordu kenti Akyazı Mahallesi ile Tarım İl Mü-
dürlüğü, YSE, Emniyet, Jandarma gibi birçok kamu kuruluşuna ait 
tesisler ve imar planı içerisinde kalan tarım arazileri Civil Irma-
ğı’ndan taşkın ve kıyı oyuntusu yoluyla zarar görmektedir. DSİ’nin 
1974 yılında yaptığı planlama raporuna göre Civil Irmağı’nın yağış 
alanı 127 km2 ve 500 yıl frekanslı proje debisi 309,1 m3/sn’dir. Ci-
vil Irmağı’nın taşkın koruma amaçlı 1976 yılı şartlarına göre hazır-
lanan ıslah projesi raporunda; Civil Irmağı’nın denizden itibaren 
3075 metre boyundaki bölümünün düzenlenmesi önerilmiştir. Dü-
zenleme tesisinin mansap bölümü duvarlı, memba bölümü ise taş 
tahkimli sedde olarak düşünülmüştür.  

Ordu şehir merkezi içinden geçmekte olan Civil Irmağı 
ıslahına ise 1976 yılında başlanmış olup (1988 yılı şartlarına göre ) 
inşaat ödenekler nispetinde devam ettirilmektedir. 1988 yılına kadar 3 
bin metre harçlı kâgir duvar ve sedde yapılmış, ayrıca 1 adet yan dere 
bağlantı kutu menfezi inşa edilmiştir. 1988 yılı rayiçleri ile 550 milyon 
TL’lik bir yatırımdır. Yapılan taşkın koruma tesisleri ile 2 mahalle 
sellerden korunmuş bulunmaktadır. 1988 yılından sonra Civil Irmağı’nın 
Eskipazar köyüne doğru memba kısmında 5 kilometrelik dere ıslah 
çalışmalarına ödenekler nispetinde aralıksız devam edilecektir. 2000’li 
yıllarda seddelerin bir kısmı harçlı kâgir duvara dönüştürülmüştür.

	Sefer Suyu Islahı: Ordu şehir merkezinden geçen ve Bülbül De-
resi’ne bağlanan Sefersuyu Deresi’nin yağış alanı 1 km2 ve 500 
yıl frekanslı debisi 16,5 m3/sn’dir. 1973 yılında hazırlanan rapora 
göre Sefersuyu Deresi’nin Şahincili Caddesi’ni takiben 415 metre 
boyunda betonarme kutu menfez inşa edilerek Bülbül Deresi’ne 
derive edilmesi önerilmiştir. Sefersuyu Deresi’nin çevreye verdiği 
zararları önlemek üzere 1975 yılında 300 bin TL sarf edilerek 650 
metre boyunda kutu menfez inşa edilmiş ve 1 mahalle taşkından 
korunmuştur. 1988 yılı rayiçleri ile menfez maliyeti 20 milyon 
TL’lik bir iştir.
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	Bülbül Deresi Islahı: Bülbül Deresi Ordu şehir merkezinden geçe-
rek meskûn mahalleri tehdit etmektedir. Bülbül Deresi taşkınlarını 
önlemek ve dereyi ıslah etmek üzere konu “Su İşleri Reisliği” tara-
fından ilk defa 1951 yılında, daha sonra DSİ tarafından 1976-1980 
arasında ve nihayet 1987 yılında ele alınmıştır. Bülbül Deresi’nin 
yağış alanı 13 km2 ve 500 yıl frekanslı proje debisi 107,9 m3/sn’dir.                                                                                                                   
1951 yılında 562 metre boyundaki bölümünde iki taraflı harçlı kâ-
gir koruma duvarı ve 1 adet seki inşa edilmiş ve dere yatağında 
makta düzenlemesi yapılmıştır. 1954 yılında gelen büyük taşkın-
dan zarar gören duvarlar onarılmış, 1955 yılında karayolu köprüsü 
ile deniz arasındaki 235 metre boyundaki bölümde iki taraflı harçlı 
kâgir koruma duvarı inşa edilmiş ve 1958 yılında membadaki du-
varlar yükseltilmiştir. 1973 yılında DSİ tarafından günün şartlarına 
göre Bülbül Deresi ıslahı tekrar incelenmiştir.  Hazırlanan teknik 
raporda, Selimiye Mahallesi’nde yer alan 27 adet binanın taşkın-
dan korunması için mevcut duvarların 596 metre boyundaki bö-
lümünde iki taraflı olarak yukarıya doğru uzatılması önerilmiştir. 
Bu önerilen duvarlar, 1976-1977 yıllarında inşa edilmiştir.  Bülbül 
Deresi ıslah tesisleri taban genişliği 15 metredir. 1988’li yıllarda, 
Bülbül Deresi’nde 800 metrelik kısımda mecra düzenlenmesi, 900 
metre boyunda çift taraflı harçlı kâgir duvar yapılmış ve bir adet 
rüsup tutucu tersip bendi inşa edilmiştir. Harcanan para, 1988 yılı 
rayiçlerine göre 260 milyon TL’dir.

Bülbül Deresi ıslah tesislerinin üstünün kapatılması için Ordu 
Belediyesinden 1967 ve 1976 yıllarında olmak üzere iki kez yazılı talep 
olmuştur. Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bülbül Deresi’nin üzerinin 
kapatılmasının sakıncalı olduğunu bildirerek karşı çıkmıştır. Samsun 
DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün Bülbül Deresi’nin üzerinin kapatılmasının 
sakıncalarını izah eden yazısında;

“1-) Mevcut istinat duvarları yapılacak tabliyeyi taşımayacaktır. 
Bu yüzden bütün duvarların yıkılıp yeniden yapılması gerekecektir. 
Bütün bu işlerin mali portesi (1980 B. F.) 300 milyon TL’dir.

2-)Bülbül Deresi’nin üzerinin kapatılmasının koku, çevre 
sağlığı ile alakası yoktur. Açık olması halinde alınacak önlemlerle 
sağlık için zararsız halin sağlanması mümkün olacaktır. Gerçek amaç, 
Belediyeye saha kazandırıp gelir sağlamaktır.

3-) Bülbül Deresi aşırı miktarda rüsubat taşımaktadır. 1974-
1975 yılları taşkınları sonucu getirdiği rüsubat ile yatağın tamamını, 
tesisin taşkın koruma görevini yerine getirmesini engelleyecek ölçüde 
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doldurmuştur. Rüsubatın temizlenmesi işi, yatağın üstünün açık 
olmasına rağmen, uzun sürede güçlükle yapılabilmiştir. Bu nedenle bu 
karakterdeki bir derenin üstünün kapatılması çok tehlikelidir” şeklinde 
karşı çıkan bir cevap verilerek talep, kesinlikle reddedilmiştir.

Dere üzerinin kapatılmasında yaşanan en güzel örnek, Fatsa 
Şerefiye Deresi’dir. Fatsa Şerefiye Deresi’nin yağış alanı 2 km2 dir. 
Bu derede yapılan istinat duvarlı ıslah tesislerinin üstü, DSİ 7. Bölge 
Müdürlüğünün kesin ve olumsuz görüşüne rağmen Fatsa Belediyesince 
gizlice kapatılmıştır. 29 Temmuz 1977 günü meydana gelen taşkında, 
taşkın suları bu üzeri kapalı bölümün girişinden Fatsa’ya taşarak 
çevreye yayılmış ve Dumlupınar ile Kurtuluş mahallelerinde yer alan 
toplan 420 adet binada çeşitli zararlar meydana getirmiştir.

	Boztepe Köyü Taşkın Koruma Tesisi: Boztepe köyünden geçen 
ve taşkınlarla zarar veren Hasan Deresi’ne, 1956 yılında 346 metre 
boyunda harçlı kâgir duvar yapılmıştır. 1988 yılı rayiçleri ile 20 bin 
TL’lik bir yatırımdır.

	Uzunisa Köyü-Civil Irmağı Islahı: Uzunisa köyündeki ilkokulu 
ve tarım arazilerini Civil Irmağı’nın taşkını ve kıyı erozyonundan 
korumak üzere 1979 yılında 84 metre harçlı kâgir duvar ve 166 
metre sedde yapılmış, 1988 yılı rayiçleri ile 14 milyon TL harcan-
mıştır. 

	Eyüplü Köyü ve Kayabaşı Mahallesi Taşkın Koruma Tesisi: 
Eyüplü köyünün Yağcılı ve Kayabaşı mahallelerini Melet Irma-
ğı taşkınlarından korumak üzere 1987 yılında sağ ve sol sahilde 
mevcut eski seddelerin toplam 1340 metre membaa doğru uzatıl-
ması ve seddelerin canlı iksa ile takviye edilmesi öngörülmüştür. 
Ödenekler nispetinde topuk ve şevlere taş tahkimatlar da yapılmış-
tır. 1988 yılı rayiçleri ile işin toplam maliyeti 50 milyon TL’dir.

	Aybastı İlçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisi: Aybastı ilçe mer-
kezini taşkından korumak üzere 1976-1977 yıllarında 412 metre 
harçlı kâgir duvar yapılmıştır. Tesisin 1988 yılı rayiçleri ile mali-
yeti 16 milyon TL’dir.

	Alankent Bucağı Taşkın Koruma Tesisi: Alankent bucağını taş-
kından korumak üzere 1977-1978 yıllarında 758 metre harçlı kâgir 
duvar ve 1 adet betonarme köprü imal edilmiş, 2 adet mahalle ko-
runmuş, 1988 yılı rayiçleri ile 150 milyon TL harcanmıştır.

	Kabataş Bucağı Taşkın Koruma Tesisi: 1976-1979 yılları ara-
sında ve 1987 yılında Kabataş bucağından geçen Aybastı çayını 
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taşkınlardan korumak için 510 metre harçlı kâgir duvar yapılmış ve 
2 mahalle korunmuştur. Taşkın tesisinin 1988 yılı rayiçleriyle 155 
milyon TL maliyeti olmuştur.

	Fatsa İlçe Merkezi Elekçi Deresi Islahı: Fatsa ilçe merkezi imar 
sahası içerisinden geçen Elekçi Deresi taşkın ve kıyı oyuntusu yo-
luyla zararlı olmaktadır. Elekçi Deresi’nin yağış alanı 443 km2 ve 
500 yıl frekanslı debisi 1371 m3/sn’dir. 1974 yılında DSİ tarafın-
dan yapılan planlama raporunda; Elekçi Deresi’nin eski ve yeni 
betonarme karayolu köprüleri arasındaki 2.5 km boyundaki bölü-
münün düzenlenmesi önerilmiştir. Sağ sahilde 2631 metre ve sol 
sahilde 2741 metre boylarda taş tahkimli sedde teşkil edilecektir.

Fatsa ilçe merkezinden geçen Elekçi Deresi kenarında 1965 ile 
1979-1987 yılları arasında 1400 metre çift taraflı sedde ve 1040 metre 
taş tahkimat yapılmış ve ilçe merkezinde 1 mahalle ile 500 dekar tarım 
arazisi korunmuştur. Ayrıca Elekçi Deresi’nin yan kolu olan Ponkurt 
Deresi üzerinde de 675 metre kutu menfez yapılarak Mağazabaşı 
Mahallesi taşkınlardan korunmuştur. 1988 yılı rayiçleriyle yapılan 
tesislerin maliyeti 660 milyon TL’dir. 2005-2007 yıllarında Elekçi 
Deresi DSİ tarafından yeni baştan sedde ve taş tahkimatları onarılmış, 
eksik bölümler takviye edilmiştir.

	Fatsa Şerefiye ve Kurtuluş Deresi Islahı: İlçe merkezinin 
içinden geçen Şerefiye ve Kurtuluş dereleri Fatsa’yı sık sık yaptığı 
taşkınlarla olumsuz olarak etkilemektedir. Şerefiye Deresi’nin ya-
ğış alanı 2 km2 ve 500 yıl frekanslı proje debisi 30. 5 m3/sn’dir. 
Kurtuluş Deresi’nin yağış alanı 0,63 km2 ve 500 yıl frekanslı proje 
debisi 7,3 m3/sn’dir. Şerefiye Deresi’nde 1965, 1970 ve 1972 yılla-
rında 460 metre harçlı kâgir duvar ve 2 adet kutu menfez inşa edil-
miştir. Daha sonra 1972 yıllarında DSİ yukarı kesimde toplam 517 
metre boyunda harçlı kâgir duvar inşa etmiş ve 2 mahalle taşkın-
dan korunmuştur. 1988 yılı rayiçlerine göre yapılan tesislerin ma-
liyeti 110 milyon TL’dir. Kurtuluş Deresi’nin 110 metrelik mansap 
bölümü 1965-1970 yıllarında betonarme kutu menfez şeklinde inşa 
edilmiştir. Kurtuluş Deresi’nin membaında 357 metrelik boyunda 
iki taraflı harçlı kâgir duvar yapılması 1980 tarihli teknik raporda 
önerilmiştir. Fatsa Şerefiye Deresi’nde yapılan istinat duvarlarının 
üstü, DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün kesin ve olumsuz görüşüne rağ-
men Fatsa Belediyesince gizlice kapatılmıştır. 29 Temmuz 1977 
günü meydana gelen taşkında, taşkın suları bu üzeri kapalı bölü-
mün girişinden Fatsa’ya taşarak,  çevreye yayılmış ve Dumlupı-
nar ile Kurtuluş mahallelerinde yer alan toplan 420 adet binada 
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çeşitli zararlar meydana getirmiştir. Kapalı bölümün girişine ru-
subat tutucu ızgaralı bir havuz yapılmalı ve dere yatağının memba 
bölümlerine kesinlikle çöp atılmamalıdır.

	Fatsa Bolaman Irmağı Taşkın Koruma Tesisi: Fatsa ilçe mer-
kezi gelişme sahası içinden geçmekte olan Bolaman Irmağı’nın 
kanal kolektör boyu 77 km, proje alanındaki yağış alanı 1243 
km2, proje frekanslı taşkın debisi 2285 m3/sn olup, her sene mev-
sim yağışları sonrası taşkın ve kıyı oyuntularıyla zararlı olmakta-
dır. Bolaman Irmağı’nın Meşebükü, Köprübaşı, Taşlıca, Bağlarca 
(Zavi) ve Konakbaşı gibi bir kısım köylerin taşkınlardan olumsuz 
etkilenen 1500 dekar civarındaki tarım arazisini korumak,  Sam-
sun-Trabzon karayolunun Bolaman Irmağı geçiş bölümü ile şose 
köprüsünü emniyete almak için DSİ tarafından 1973-1975 yılları 
arasında denizden membaa doğru her iki sahilde toplam 2430 met-
re uzunluğunda ağır kayalardan anroşmanla tahkimli seddeler inşa 
edilmiştir. Taşkın koruma tesisinin 1988 yılı rayiçleri 788 milyon 
TL’ye mal olmuştur. Bolaman Irmağı’nın mevcut ıslah tesislerinin 
membaında kalan 3750 metrelik kısmının ıslah edilerek dere ya-
tağının genişletilmesi, temizlenmesi, çift taraflı taş tahkimli sedde 
arasına alınması işi 1988 yılından 1990 yılına kadar DSİ’ce yapıl-
mıştır. 2012 yılında Fatsa-Ordu karayolu köprüsünden itibaren eski 
tahkimli seddeler, yaklaşık 1000 metre boyunda çift taraflı kısmı 
harçlı kâgir duvara dönüştürülmüştür.

	Yalıköy Taşkın Korunma Tesisi: Yalıköy Deresi’nin Yalıköy bu-
cağına verdiği taşkın zararlarını önlemek üzere 1968-1969 yılla-
rında DSİ tarafından 110 metre harçlı kâgir duvar yapılmıştır. 1988 
yılı rayiçleri ile 115 milyon TL maliyetli bir tesis olmuştur. 2000’li 
yıllarda taşkın koruma duvarları membaa doğru tekrar uzatılmıştır.

	Gölköy İlçe Merkezinin Gölköy Çayı Taşkınlarından Koruma 
Tesisi: Gölköy ilçe merkezi, Gölköy çayından taşkın ve kıyı oyun-
tusu yoluyla olumsuz etkilenmektedir. Gölköy çayının yağış alanı 
53,3 km2 ve 500 yıl frekanslı taşkın debisi ise 298,9 m3/sn’dir. 1979 
yılında DSİ tarafından hazırlanan teknik raporda; Gölköy çayının 
yaklaşık 775 metre boyundaki bölümünde ıslah çalışması yapıl-
ması düşünülmüştür. Proje içerisinde; sağ ve sol sahilde toplam 
780 metre boyunda harçlı kâgir koruma duvarı ile mansapta sağ ve 
sol sahilde olmak üzere toplam 650 metre taş tahkimli sedde teşkil 



125

edilmesi önerilmiştir. 1980-1983 yılları arasında ve 1987 yılında 
Gölköy çayının taşkınlardan korunması için 870 metre harçlı kâgir 
duvar ve 370 metre sedde yapılmıştır. 1988 yılı rayiçleri le toplam 
120 milyon TL maliyeti olmuştur. 2000’li yıllarda Gölköy çayının 
memba ve mansabına doğru ıslah çalışmalarına devam edilerek, 
güncel şartlara göre duvarlar kısmen yenilenip, uzatılmıştır.

	Kumru İlçe Merkezinin Elekçi Deresi Taşkınlarından Korun-
ması: Kumru ilçe merkezinden geçen Elekçi Deresi’nin taşkın ve 
kıyı oyuntusundan korunmak için 1976-1978 ve 1985-1988 yılları 
arasında 810 metre harçlı kâgir duvar yapılmış olup, tesislere 1988 
yılı rayiçleri ile 215 milyon TL harcanmıştır. 

	Mesudiye Eskidir Deresi Taşkın Koruma: Mesudiye ilçe mer-
kezini Eskidir Deresi taşkınlarından korumak üzere 1956 yılında 
DSİ tarafından 300 metre boyunda harçlı kâgir duvar yapılmış ve 
1 mahalle korunmuştur. 1988 yılı rayiçleri ile tesisin maliyeti 50 
milyon TL’dir.

	Mesudiye İlçe Merkezinin Melet Çayı Taşkınlarından Korun-
ması: Mesudiye ilçe merkezini taşkınları ile etkileyen Melet ça-
yının, o civarındaki yağış alanı 459 km2 ve 500 yıl frekanslı proje 
debisi 286,1 m3/sn’dir. 1957 yılında sol sahilde 220 metre boyun-
da harçlı kâgir duvar yapılmıştır. Ayrıca Ziraat Bankası da kendi 
binasını korumak için, köprüden yukarıya doğru sağ sahilde 100 
metre boyunda koruma duvarı inşa ettirmiştir. 1979 yılında DSİ 
tarafından hazırlanan raporda, mevcut tesislerin sağ ve sol sahilde 
olmak üzere toplam 368 metre yukarıya doğru uzatılması öneril-
miştir.  Mesudiye ilçe merkezinin içinden geçmekte olan Melet 
Çayı taşkınlarından korunmak için, 1987 yılından itibaren 370 
metre uzunluğunda harçlı kâgir duvar yapılmış ve işe 160 milyon 
TL para harcanmıştır.

	Perşembe İlçe Merkezi Kozağzı Deresi Taşkın Koruma Tesisi: 
Perşembe ilçe merkezinin içinden geçen Kozağzı Deresi taşkınla-
rından korunmak için 1957-1958 yıllarında dere yatağı iki taraf-
lı olarak 304 metre harçlı kâgir duvarla ıslah edilmiştir. Yapılan 
taşkın tesisinin maliyeti 1988 yılı rayiçleri ile 25 milyon TL’dir. 
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1980’li yıllarda tekrar Kozağzı Deresi’nde membaa doğru 409 
metrelik çift taraflı harçlı kâgir duvar ve bir adet köprü daha ilave 
edilmiştir.

	Perşembe İlçe Merkezi Kacalı Deresi Kacalı Deresi Islahı: Per-
şembe ilçe merkezinde 32 adet bina Kacalı Deresi taşkın ve kıyı 
oyuntusundan etkilenmektedir. Ayrıca Belediye tarafından inşa 
edilen turistik otel de taşkın alanında kalmaktadır. Kacalı Dere-
si’nin yağış alanı 24,5 km2 ve 500 yıllık frekans proje debisi 199.2 
m3/sn’dir. 1980 yılında DSİ tarafından hazırlanan teknik raporda; 
Kacalı Deresi’nin denizden itibaren 873 metre boyundaki bölü-
münde kesit düzeltilmesi yapıldıktan sonra, dere yatağının sağ ve 
sol sahilinde olmak üzere toplam 607 metre boyunda harçlı kâ-
gir koruma duvarı yapılması önerilmiştir. Ayrıca sedde yapılacak 
memba kısımlardaki kulplara toplam 220 metre boyunda harçlı kâ-
gir perde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Perşembe ilçe merkezi-
nin Kacalı Deresi taşkınlarından korunması için 1985-1990 yılları 
arasında 620 metre harçlı kâgir duvar, 220 metre sedde ve iki adet 
köprü yapılmıştır. Yapılan taşkın tesisleri bedeli 1988 yılı rayiçleri 
ile 125 milyon TL’dir.

	Medreseönü Kasabası Taşkın Koruma Tesisi: Medreseönü ka-
sabasını Kalındeğirmen Deresi’nin taşkınlarından korumak üzere 
DSİ’ce 1977 ve 1988 yıllarında 230 metre boyunda harçlı kâgir du-
var yapılmış ve kasaba taşkından korunmuştur. 1988 yılı rayiçleri 
ile kasabada yapılan taşkın tesislerinin maliyeti 40 milyon TL’dir.

	Kovanlı Köyü Taşkın Koruma Tesisi: Kovanlı köyünü, köyden 
geçen dere taşkınlarından korumak üzere DSİ’ce 1977 yılında 263 
metre boyunda harçlı kâgir duvar yapılmıştır. 1988 yılı rayiçlerine 
göre tesis bedeli 62 milyon TL’dir.

	Kırlı Köyü Taşkın Koruma Tesisi: Kırlı köyünü Avcı ırmağı ve 
Teknepınar Deresi taşkın koruma oyuntusundan korumak üzere 
1987 ve 1988 yılında 600 metre boyunda harçlı kâgir duvar yapıl-
mış, derede bulunan kayalık malzemeler temizlenmiştir. İşin mali-
yeti 1988 yılı rayiçlerine göre 75 milyon TL’dir.
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	Efirli, Çerli ve Beyli Köyleri Eledere Taşkın Koruma Tesisi: 
1979 yılında DSİ tarafından hazırlanan istikşaf raporunda; Efirli 
(Eledere) Deresi’nin denizden itibaren yukarıya doğru 1500 met-
re boyundaki bölümünün harçlı kâgir duvar olarak düzenlenmesi 
öngörülmüştür. 1977-1981 yılları arasında Toprak-Su Kurumu ta-
rafından sağ sahilde yaklaşık 955 metre harçlı kâgir duvar yapıl-
mıştır. Efirli, Çerli ve Beyli köylerinin Eledere ve Hıra Deresi taş-
kınlarından korunması için 1987 yılında 250 metre harçlı kâgir du-
var ilave olarak yapılmıştır. 2013 yılında denizden membaa doğru 
Eledere’nin tamamı olan 1800 metre çift taraflı harçlı kâgir duvar 
ıslahı günün şartlarına göre yapılmış, bir adet araç, iki adet yaya 
köprüsü ile taşkın tesisleri tamamen yeni baştan ıslah edilmiştir.

	Ünye İlçe Merkezi Tabakhane Deresi Islahı: Ünye ilçe 
merkezinde 4 mahalleye ait 465 adet bina ile ilçenin gelişim 
sahasındaki 1000 dekar tarım arazisi Tabakhane Deresi taşkınla-
rından etkilenmektedir. Tabakhane Deresi’nin yağış alanı 43,6 km2 
ve 500 yıl frekanslı proje debisi 287,2 m3/sn’dir. 1978 yılında ha-
zırlanan planlama raporunda; Tabakhane Deresi’nin Samsun-Or-
du karayolu üzerindeki betonarme köprüsünden itibaren yukarıya 
doğru 2437 metre boyundaki bölümünün düzenlenmesi önerilmiş-
tir. Bu düzenleme içinde, toplam 3262 metre boyunda harçlı kâgir 
duvar inşası, 200 metre taş tahkimat yapılması, 1 adet köprü ve 2 
adet menfez yapımı düşünülmüştür. Ayrıca, Tabakhane Deresi’ne 
bağlı, Döşemedibi ve Kabakçı derelerinin mansap bölümlerinin de 
ıslahı gerekli görülmüştür. 1985 yılından itibaren Ünye Tabakhane 
Deresi ıslahı için toplam 3260 metre boyunda harçlı kâgir duvar 
ve üç adet köprü yapılmıştır. 1988 yılı rayiçlerine göre Tabakhane 
Deresi ıslahı için 650 milyon TL maliyet çıkmıştır. Ayrıca Döşe-
medibi ve Kabakçı derelerinin gerekli bölümlerinin de ıslahı ya-
pılmıştır. Tabakhane Deresi’nin 2000’li yıllarda istinat duvarları 
membaa doğru yeniden uzatılmış, bazı bölümler betonarme istinat 
duvarı olarak proje ile revize edilmiştir.

	Ünye Gölevi ve Göbü Köyleri Cüri Deresi Taşkın Koruma 
Tesisi: Ünye Gölevi ve Göbü köylerinin Cüri Deresi taşkınların-
dan korunması için1968 yılında 800 metre sedde yapılmış, 400 de-
kar tarım arazisinin taşkınlardan zarar görmesi önlenmiştir. 1988 
yılı rayiçleriyle işin yatırım bedeli 30 milyon TL’dir.  2012 yılın-
dan itibaren Cüri Deresi üzerinde taşkın koruma tesisleri yeniden 
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planlanmış ve yaklaşık 8 kilometre sedde ve taş tahkimatı yapımı 
ihale edilmiştir. Ödenekler nispetinde ıslahın yapımına devam edil-
mektedir.

	Ünye Cevizdere Islahı: Ünye Cevizdere taşkınlarından çevredeki 
köy ve mahaller ile 1000 dekar tarım arazisinin korunması için 
yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda sedde ve taş tahkim raporu ha-
zırlanmıştır. Cevizdere’nin yağış alanı 398 km2 ve 100 yıl frekanslı 
proje debisi 599 m3/sn’dir. 1977 yılında DSİ tarafından hazırlanan 
teknik raporda; Cevizdere’nin Ünye-Ordu karayolu köprüsünden 
itibaren yukarıya doğru 2770 metre boyundaki bölümde sedde 
teşkili ve 1500 metre boyunda taştan kıyı tahkimatı yapılması ön-
görülmüştür. 1979 yılında Cevizdere’de acil olan bir mahallenin 
taşkından korunması için 550 metrelik kısımda sedde teşkil edilmiş 
ve 110 metresi taş ile tahkim edilmiştir.1988 yılı fiyatlarıyla işe 53 
milyon TL harcama yapılmıştır.

	Erenyurt Kasabası Taşkın Koruma Tesisi: Erenyurt kasabasının 
içinden geçen derenin taşkınlarından korunmak için 1978 yılında 
145 metre, 2000’li yıllarda 250 metre harçlı kâgir duvar yapılmış-
tır. 1988 yılı rayiçlerine göre tesisin maliyeti 12 milyon TL’dir.

	Ünye Çatalpınar Köyü Taşkın Koruma Tesisi: Ünye Çatalpınar 
köyünün Tabakhane Deresi taşkınlarından korunması için 1987 yı-
lında 350 metre uzunluğunda harçlı kâgir duvar yapılmış, 1988 yılı 
rayiçlerine göre projeye 63 milyon TL para harcanmıştır.

	İkizce Kasabası Akçay Deresi Taşkın Koruma Tesisi: İkizce 
kasabasının, merkezinden geçen Akçay ırmağı taşkınlarından ko-
runması için 1987 yılında yatakta genişletme düzenlemesi, beton 
perde istinat duvarları ve bir adet köprü yapımına başlanmıştır. 
Dere ıslahı için 1988 yılı rayiçleriyle 64 milyon TL para harcan-
mıştır. İkizce Akçay Irmağı ıslahı için gerekli çalışmalar ilerleyen 
yıllarda devam etmiştir. 

	Turnasuyu Irmağı Islahı Projesi: Turnasuyu köyüne ait 21 adet 
bina ile 200 hektar tarım arazisi Turnasuyu Irmağı taşkınlarından 
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etkilenmektedir. Konu, DSİ 7. Bölge Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü 
tarafından 1970, 1972 ve 1976 yıllarında istikşaf aşamasında in-
celenmiştir. Turnasuyu Irmağı’nın yağış alanı 275 km2 ve 100 yıl 
frekanslı proje debisi 578,8 m3/sn’dir. Turnasuyu Irmağı’nın ıslahı 
için hazırlanan rapordaki, Ordu-Giresun Karayolu köprüsünden 
itibaren yukarıya doğru 1500 metre ve karayolu köprüsü ile deniz 
arasındaki 300 metrelik dere yatağı boyunca sıyrılan malzeme ile 
sedde teşkil edilmiş, yaklaşık 1250 metresi de taş tahkimat ile güç-
lendirilmiştir. Membaa doğru çift taraflı 1200 metrelik bölümde ise 
harçlı kâgir duvar imalatı yapılmıştır.

	Ordu Şehir Merkezi, Hamam, Zaferi Milli ve Aziziye Dereleri 
Islahı Projeleri: Ordu kent merkezi içinde her yıl sürekli taşkın ya-
parak en fazla zarar ve ziyan veren, Hamam, Aziziye ve Zaferi Mil-
li dereleri Boztepe’den aşağı gelen dik ve sarp vadilerde yağmur-
larla zarara yol açmaktaydı. Bu dereler üzerinde çok eski yıllardan 
kalma tarihi galeriler mevcuttu. Ancak bu galerilerin gerek yetersiz 
kapasitede oluşları, gerekse onarımı mümkün olmayacak ölçüde 
tahrip olduklarından görevlerini ifa edememekteydiler.  Taşkın za-
rarlarının önlenmesi ve derelerin ıslahına ilişkin olarak, 1975-1976 
yıllarında DSİ 7. Bölge Müdürlüğü uygulama projeleri hazırlamış 
ve hazırlanan bu projelerin, İller Bankası tarafından gerçekleşti-
rilmesi sağlanmıştır. Derelerin 500 yıl frekanslı debileri; Hamam 
Deresi’nin 8,3 m3/sn, Aziziye Deresi’nin 7,2 m3/sn ve Zaferi Milli 
Deresi’nin ise 7,5 m3/sn’dir. Uygulama projelerinde Hamam Dere-
si’ne 680 metre boyunda kapalı kutu menfez galeri, 30 metre açık 
kanal, Aziziye Deresi’ne 467 metre boyunda kapalı kutu menfez 
galeri, Zaferi Milli Deresi’ne ise 77 metre boyunda kutu menfez 
galeri ile Aziziye galerisine bağlanması önerilmiş ve yapılmıştır.

	Ordu Akçaova Deresi Islahı: Boztepe köyünde 28 adet bina ile 
600 dekar tarım arazisi Akçaova Deresi taşkın ve kıyı oyuntuların-
dan zarar görmektedir. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 1977 
yılında istikşaf aşamasında incelenmiş olan Akçaova Deresi’nin 
yağış alanı 98 km2, 50 yıl frekanslı proje debisi 276,5 m3/sn, 500 
yıllık taşkın debisi ise 416,6 m3/sn’dir. Hazırlanan raporda, Sam-
sun Ordu karayolu köprüsünden itibaren yukarıya doğru yaklaşık 
2000 metre sedde ve tahkimat önerilmiştir. 1990’lı yıllardan sonra 
imar yönünden şartların değiştiği, taşkın sahasının Ordu ili geli-
şim sahasında olduğu için, Akçaova Deresi’ndeki sedde önerisi iki 
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köprü arasında 1200 metrelik kısımda çift taraflı harçlı kâgir duva-
ra çevrilerek ıslah yapılmıştır. 2012 yılından itibaren ise tarihi köp-
rüden yukarıya doğru 2 kilometrelik bölümde taş tahkimli sedde ile 
bir adet köprü yapımı tamamlanmıştır.

	Ordu Merkez Yeni Mahalle Ve Subaşı Mahallesi Islah Projesi: 
Şahincili ve Aydınlı tepesinden gelen yamaç sularından ötürü, Yeni 
Mahalle ve Subaşı Mahallesi’nde göllenmeler olmaktadır. 200 adet 
binanın çevresi ve yaklaşık 50 dekar genişliğinde arsa niteliğinde-
ki arazi olumsuz etkilenmektedir. Göllenmelerin oluştuğu alanlar, 
Ordu kent merkezidir. Eski Giresun Caddesi ile Sivas Caddesi 
arasında geniş sazlık ve bataklık bölümler mevcut olup, bu alanda 
sivrisinek, hastalık ve koku çevre sağlığını tehlikeye düşürmekte-
dir. Ordu kent merkezi olan Yeni Mahalle ve Subaşı Mahallesi’nde 
bu yamaçlardan gelen derelerin yağış alanı 0,54 km2 ve 500 yıl 
frekanslı proje debisi 11 m3/sn’dir.  Sorunun çözümü için DSİ’ye 
müracaat eden Ordu Belediyesinin isteği üzerine 1978 yılında 
konu yerinde incelenmiştir. Yeni Mahalle ve Subaşı Mahallesi’n-
de oluşan bataklık ve göllenmelerin önlenebilmesi için, 940 metre 
uzunluğunda, 2.50x2.00 metre ebadında tek gözlü betonarme kutu 
menfez galerisi yapılması önerilmiştir. Kutu menfezin geçeceği 
güzergâh, 15, 41 ve 9 nolu caddelerin altından geçecek şekilde se-
çilmiştir. Yağmur sularının uzaklaştırılabilmesi için menfezin her 
iki yanındaki caddeye yağmur suyu ızgaralı giriş yapısı ve ayrıca 
kontrol ve temizleme bacaları yapımı önerilmiştir. Her yıl sağanak 
yağmurlardan sonra oluşan ve uzun süre bekleyen bu göllenmeler 
günlük yaşamı ve çevre sağlığını büyük çapta olumsuz etkilemek-
tedir. Bu durumun kesinlikle ve acilen önlenmesi gerekmektedir. 
1979 yılında, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı Etüt ve Plan Dairesi 
Başkanlığı, Ordu Belediyesinin işin yapım talebi için yazdığı di-
lekçeye bir cevap yazmıştır.

Yazıda “Önerilen Kutu menfez imalatının, ilgili Ordu 
Belediye hizmetleri kapsamına girdiği, bu nedenle menfezin Belediye 
tarafından yapılması gerektiği, DSİ tarafından teknik bilgi yardımı 
dışında yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığı” bildirilmiştir. 
Daha sonraki yıllarda 940 metre uzunluğunda kutu menfez imalatı, 
Ordu Belediyesi imkânları, DSİ’nin proje, etüt ve teknik yardımlarıyla 
birlikte tamamen yapılmıştır. 
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Yeni Mahalle ve Subaşı Mahallesi’ndeki bu kutu menfez 
işi tamamlandıktan sonra, yamaç suları direkt olarak denize tahliye 
edilmiştir. Eski Giresun Caddesi ile Sivas Caddesi arasındaki geniş 
sazlık ve bataklık bölümler zamanla kurumuş, sivrisinek, hastalık ve 
koku gibi olumsuzluklar kaybolmuştur.

3.6. Ordu İli ve Çevresinde Meydana Gelen Taşkınlar

SEL 
TARİHLERİ MEVKİİ

SELİN 
MEYDANA 
GELDİĞİ 

IRMAK/DERE

CAN 
KAYBI

16 Temmuz 1928 Ordu Eskipazar-
Katırcıoğlu Civil Irmağı

-

15 Temmuz 1931 Fatsa ilçesi Şehir içi dereleri
-

27 Eylül 1937 Ordu il merkezi Civil Irmağı, 
Çifçili Deresi 

-

2 Ağustos 1939 Ordu il merkezi Civil Irmağı 
1

15 Haziran 1944 Mesudiye ilçe 
merkezi Melet Irmağı

-

3 Ağustos 1946 Boztepe ve Efirli 
köyleri Akçaova Deresi

3

21 Temmuz 1948 Ordu il merkezi
Şehir içi dereleri 
(Hamam), Acısu, 
Bülbül Deresi 

2

6 Nisan 1950 Ordu Karapınar ve 
Kayabaşı köyü Melet Irmağı 

-

22 Temmuz 1951 Ordu il merkezi Melet ve Civil 
ırmakları

1

6 Temmuz 1953 Ordu il merkezi, 
Kirazlimanı Acısu Deresi

-

10 Eylül 1953 Perşembe ilçe 
merkezi Kacalı Deresi

-
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14 Haziran 1954 Ordu ilçe merkezi Hamam Deresi
-

1 Eylül 1956
Ordu il merkezi, 
Ulubey ilçesinin 
köyleri 

Bülbül ve Hamam 
Deresi, Melet, 
Civil ve Turnasuyu 
ırmakları

-

22 Ağustos 1959
Ordu il merkezi, 
Ünye ve Fatsa Civil Deresi, Hasan 

Deresi -

5 Ekim 1959 Ordu il merkezi

Ordu şehir içi 
dereleri, Selimiye 
Mahallesi,  
Kirazlimanı 
Mahallesi

4

1 Ağustos 1961 Fatsa ilçe merkezi 

Fatsa şehir içi 
dereleri, Ilıca 
deresi ,Bolaman 
ırmağı

-

7 Temmuz 1963 Ünye ilçesi köyleri Ünye Akçay 
Deresi -

23 Temmuz 1963 Ünye ilçesi köyleri
Ünye ilçesi 
Cevizdere ile 
Akçay Irmağı 

-

22-23 Ekim 1963

Ordu il merkezi 
Kayabaşı ve 
Karapınar köyleri 
ile Fatsa ilçesinin 
köyleri

Ordu merkez Melet 
Irmağı ile Fatsa 
ilçesi Bolaman 
Irmağı

-

28 Temmuz 1965 Ordu il merkezi 
Ordu şehir içi 
dereleri, Civil ve 
Melet ırmakları

-

5 Temmuz 1966
Ordu il merkezi, 
Kayabaşı ve 
Karapınar köyleri

Ordu şehir içi 
dereleri, Civil ve 
Melet ırmakları

8

28 Haziran 1967 Fatsa, Kumru ilçesi 
köyleri 

Fatsa ve Kumru 
Elekçi Irmağı -
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17 Temmuz 1967 Fatsa ilçesi 
Meşebükü köyü

Fatsa Bolaman 
Irmağı -

10 Ağustos 1967
Ordu Boztepe ile 
Perşembe Efirli ve 
Neneli köyleri

Akçaova Irmağı, 
Efirli Deresi -

16 Temmuz 1971 Ordu il merkezi şehir 
içi Fatsa

Ordu ve 
Kirazlimanı şehir 
içi dereleri Ilıca, 
Çalışlar, Yalıköy,

1

21 Haziran 1972

Ordu il merkezi, 
Fatsa ilçesi şehir içi 
dereleri ve Akçatepe 
köyü

Ordu şehir içi 
dereleri, Bülbül 
Deresi, Fatsa 
Bolaman, Melet 
ve Turnasuyu 
ırmakları

-

15 Haziran 1973 Ordu Fatsa ilçesi ve 
köyleri

Fatsa Bolaman 
ırmağı, Elekçi ve 
Karakuş dereleri

-

30 Haziran 1973 Ordu ili merkezi, 
Fatsa İlçe köyleri

Ordu şehir içi 
dereleri ile Fatsa 
Elekçi ve Bolaman 
ırmakları

-

06 Haziran 1974 Fatsa ilçe merkezi Bolaman, Elekçi 
Dereleri -

12 Haziran 1975

Ordu merkez, 
Kayabaşı, Dedeli, 
Efirli ve Boztepe 
köyü

Melet, Civil, 
Akçova, Efirli 
dereleri

19 Mayıs 1977
Kayabaşı köyü-Soya 
Fabrikası arası, 
Gölköy

Ordu ili Melet 
Irmağı, Gölköy 
Çayı

-

03 Ocak 1979 Aybastı-Hoşkadem 
K.

Eceli (Aybastı) 
Çayı

14 Haziran 1981 Ünye ilçe merkezi Tabakhane Deresi

04 Eylül 1982 Ünye ilçe merkezi Tabakhane Deresi -
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21 Temmuz 1983 Fatsa ilçe merkezi Şerefiye, Pongurt 
Deresi -

01 Temmuz 1988 Fatsa ilçesi ve civarı
Elekçi Deresi,   
Şerefiye, Kurtuluş 
dereleri

-

01 Ağustos 1988 Ünye ilçe merkezi Tabakhane Deresi -

02 Ağustos 1988 Ordu merkez ve 
civarı

Civil ve Melet 
ırmakları -

08 Ağustos 1994 Perşembe ve Efirli 
Köyü Efirli Deresi -

02 Ağustos 2001 Ünye ve İkizce 
ilçeleri

Cüri, Göcük, 
Tabakhane dereleri, 
İkizce Yan Dereler

-

03 Ağustos 2001 Merkez, Fatsa, 
Perşembe

Çalışlar ve Efirli 
Dereleri. -

30 Haziran 2006
Fatsa, Ünye ve 
İkizce ilçeleri ve 
köyleri

Şahsene, Akçay ve 
Tabakhane dereleri -

22 Haziran 2008
Ordu il merkezi, 
Fatsa, Perşembe ve 
Gülyalı ilçeleri

Civil, Çavuşlar ve 
İmamoğlu dereleri, 
Gülyalı ilçesinde 
Değirmendere, 
Divani Deresi 
ve Turnasuyu 
Irmağı, Perşembe 
ilçesinde Akçaova 
Irmağı, Fatsa 
ilçesinde Bolaman 
Irmağı, Bolaman 
beldesinde Çalışlar 
Deresi, Kale Deresi

-

15 Temmuz 2009 Ordu ve Perşembe 
ilçeleri

Efirli, Kacalı, 
Akçova dereleri -

18 Ağustos 2011 Ordu il merkezi ve 
civarı

Civil Irmağı ve 
Ordu şehir içi 
dereleri

-
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7 Temmuz 2013 Ordu il merkezi ve 
civarı

Ordu şehir içi 
dereleri ve alt yapı -

28 Mayıs 2016 Ünye ilçe merkezi ve 
civarı

Ünye Tabakane 
deresi ve yan 
kolları

-

5-6 Temmuz 
2016

Ordu, Perşembe, 
Fatsa ilçe merkezleri 
ve köyleri

Ordu Kumbaşı, 
Efirli, Akçova 
Irmağı, Perşembe 
Kacalı Deresi, 
Fatsa Ilıca Deresi

-

4- ORDU’DA MEYDANA GELEN BAZI HEYELAN VE 
TOPRAK KAYMALARI

Türkiye’de heyelanlar, başta Karadeniz Bölgesi olmak 
üzere, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıkça meydana gelen doğal 
afet olaylarıdır. Heyelanlara etki eden başlıca doğal etmenler; iklim 
özellikleri, yağışlar, jeolojik yapı, arazinin topoğrafyası ve bitki 
örtüsü olarak sıralanabilir. Bunların dışında, heyelan olaylarının 
gelişmesinde etkin olan doğal olmayan nedenler de mevcuttur ve bazı 
hallerde heyelanların oluşmasına doğal etmenlerden daha fazla katkıda 
bulunmaktadırlar. Bunlar arasında;  göçlerin yol açtığı hızlı nüfus 
artışları, şehirsel alanlarda, dik meyil ve yamaçlar üzerinde yoğunlaşan 
kaçak yapılaşmalar, şehirsel alanlarda doğal tehlikeleri dikkate alan 
yeterli düzeyde arazi kullanım kararlarının ve planlarının bulunmayışı, 
yerleşme ve yapılaşmaların denetim eksiklikleri, yol inşaatları 
sayılabilir. 
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Karadeniz Bölgesi ülkemizde heyelanların en fazla görüldüğü 
bölgedir. Bugüne kadar bölgenin çeşitli kesimlerinde meydana gelen 
heyelanlar sonucunda topoğrafyada birçok değişiklik olmuştur. 
Heyelanların etkisi bununla da sınırlı kalmamış bölge insanı için 
maddi ve manevi kayıplara yol açan doğal bir afet halini almıştır. Bu 
sebeplerden dolayı heyelanlar coğrafyacılar tarafından incelenmektedir. 
Çünkü olay doğal ve beşeri ortamda önemli değişiklikler ve sonuçlar 
ortaya çıkarmaktadır.

Şiddetli yağan yağmurlar Ordu’da sadece sele değil aynı 
zamanda büyük çaplı toprak kaymalarına da sebep olmuştur. Bunda 
bölgede ilkbahar ve yaz yağmurlarının sağanak olarak yağması, toprak 
yapısı ve yer şekilleri önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle köy yolları 
ile karayollarının yaptığı birçok yolun dik ve duvarsız şevlerinde kayma 
riski olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelebilecek muhtemel bir toprak 
kaymasının önüne geçebilmek için bu tip yerlere istinat duvarı ile topuk 
oluşturma şeklinde heyelanları önleme çalışmaları yapılmıştır.

2015 yılı itibarıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları 
tarafından Ordu’nun deprem fay hattı, heyelan bölgesi, riskli yapı 
alanları belirlendi. Yapılan tespitlere göre, en çok heyelan bölgesi Ünye 
ve Fatsa havzaları ile Altınordu-Ulubey arasındaki alanlarda gözlendi. 
Ancak en riskli heyelan alanları Çaybaşı, Korgan, Kumru, Aybastı, 
Ulubey, Gölköy ilçesi ve Aydoğan Mahallesi sınırları olarak belirlendi. 
Bu bölgelerde yoğun yağmur düştüğü dönemlerde çok sayıda heyelan 
ve yol kapanmaları olduğu biliniyor.  
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8 Ağustos 1960 tarihinde Ordu’da günlük olarak çıkan Gürses 
gazetesi verdiği haberde “Ordu-Samsun Sahil yolu Heyelandan kapandı 
-Seyrüsefer “Koçboynuzu yolundan yapılıyor” başlığını atmıştır. İlgili 
haberde “7 Ağustos 1960 tarihinde öğleden sonra saat 15.00 sıralarında 
sahil yolunun Ordu-Fatsa arasındaki 45. kilometresindeki Yalıköy’den 
itibaren iki taraflı virajlı yolun, Bolaman Kalesi’ne bir kilometre 
yakınındaki yerde vuku bulan heyelan sebebiyle yol trafiğe kapanmıştır. 
Karayollarına ait ekipler dün akşamdan beri heyelan yerinde çalışmakta, 
yolu açmağa uğraşmaktadırlar. Yolun bugün öğleden sonra açılması 
muhtemeldir. Ancak, toprak kaymasının devam edeceği göz önüne 
alınarak, dik meyillerin kaymayı önleyecek şekle getirildikten sonra 
yolun trafiğe açılması daha uygun görülmektedir. Heyelan dolayısıyla 
sahil yolunda seyrü sefer aktarma usulüyle yapılmaktadır. Öte yandan, 
meşhur ‘Koçboynuzu’ yolundan da istifade edilmekte, bilhassa yük 
kamyonları ‘Koçboynuzu’ yolundan gidip gelmektedir” ifadeleri yer 
almıştır.

15 Eylül 1963 tarihli Ordu’da çıkan Zaman gazetesinde 
“Heyelan! Bir Adam Toprak Altında Can Verdi” başlığıyla yayınlanan 
haberde “Ünye ilçesinin Kurudere köyünde 23 yaşında evli ve iki 
çocuklu bir adam, toprak altında kalarak ölmüştür. Adı geçen köyde 
Osman Karagöz, yanında annesi, babası ve komşuları olduğu halde 
topraktan fırın taşı çıkartırken, toprak heyelanı olmuş ve büyük bir 
toprak kitlesi altında kalarak can vermiştir. Osman’ın babası da hafif 
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surette yaralanmışlardır. Toprak heyelanı ile hayata gözlerini yuman 
Osman’ın ardından ağlayanlar arasında köy halkı ile birlikte iki de 
kendi çocuğu bulunmaktadır. Olay köyü mateme bürümüştür” ifadeleri 
yer almıştır.

21 Şubat 1969 tarihli Ordu Gürses gazetesi manşetten 
“Kirazlimanı Mahallesinde Panik Var! Heyelan Yüzünden 1 Ev Yıkıldı 
4 Ev Tahliye Edildi -17 Ev Tehlike İçinde -İmar- İskan Bakanlığının 
Acilen Tedbir Alması Gerekiyor” başlığıyla verdiği haberin devamında 
“Kirazlimanı Mahallesi’nin Kahveler yanı semtinde heyelan her gün 
devam etmektedir. Halk korku içindedir. İlgililer şimdilik ev sahiplerine 
evlerini tahliye etmelerini söylemektedirler. Her an yıkılma tehlikesi 
geçiren evlerin bir faciaya sebep olmasından korkulmaktadır. Verilen 
bilgiye göre; 45 derece meyilli bir arazi üzerinde kurulan mahallenin 
toprağı, fazla yağış yüzünden kaymaktadır. Eski evleri toprağa 
saplayan kazıklar çürüdüğünden, yeni evlerin temel toprakları da 
kaydığından evler her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bilindiği 
gibi Kirazlimanı Mahallesi halkı günlük geçimiyle yaşamaktadır. Bu 
kış mevsiminde evlerini tahliye etmesi de güç olmaktadır. Bu bakımdan 
İmar-İskan Bakanlığının, herhangi bir facia olmadan olaya el koyup, 
vatandaşları heyelan tehlikesinden kurtarması beklenmektedir. Evleri 
tehlike içinde olan vatandaşlar ‘Durumumuzu Valilik biliyor, ilgililer 
de bu mevsimde heyelan bölgesinde çalışamayacaklarını söylüyorlar. 
Bizler fakir vatandaşlarız. Bu kış ortasında nerede ev tutup barınacağız. 
Hükümet durumumuzu bilmeli ve bir facia olmadan bizi kurtarmalıdır. 
Aksi halde yağışlı bir gecede toprak altında kalacağız’ demektedirler. 
Kirazlimanı Mahallesi’nde halk büyük bir panik içindedir. Heyelan 
korkusundan başka evlerde yatanlar vardır. Yapılan tetkike göre 
Kirazlimanı Mahallesi’nde heyelan yüzünden 1 ev yıkılmış, 4 ev tahliye 
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edilmiş, 17 ev tehlike içindedir. Heyelandan Behiye Aydınkaptan’ın evi 
yıkılmıştır. Kadir Pekbaş, İsmail Kurtul, Sıtkı Aydınkaptan, İbrahim 
Üstüntaş evlerini tahliye etmişlerdir. Evleri heyelan tehlikesi altında 
olan vatandaşlar şunlardır: Temel Altun, Mustafa Kurtul, İbrahim 
Güneytepe, Kadir Congur, İhsan Göksüz, Mahmut Üstüntaş, Ali Aslan, 
Osman Üstüntaş, Ali Kumcu, Şakir Congur, Adnan Congur, Mehmet 
Congur, Ali Güven, İhsan Hitay, Cezmi Güney, Yakup Hitay ve 
Necmettin Kalafat” ifadelerine yer vermiştir.

25 Şubat 1969 tarihli Ordu Gürses gazetesi “Kirazlimanı 
Mahallesi’nde Meydana Gelen Heyelan Durumu ile İlgili Açıklama 
Yapıldı” başlığıyla verdiği haberin devamında “Kirazlimanı 
Mahallesi’ndeki heyelan durumu meydana çıkınca, Ordu İmar İskan 
İl Müdürlüğünce muhtemel heyelan durumları nazarı itibara alarak, 
gerekli raporlar hazırlanarak İmar İskan Bakanlığına sunulmuştur. 
Heyelanın artması üzerine tehlike arz eden 5 evin tahliye, 2 evin yıkılma 
kararı alınmıştır. Bu sırada Bakanlıktan acele istenen jeolog gelmiş, İl 
İmar Müdürlüğü elemanlarıyla heyelan sahalarını iyice tetkik etmiş ve 
muhtemel heyelan durumlarını da dikkate alarak 30’dan fazla riskli ev 
tespit etmiş ve hazırlayacağı raporu Bakanlığa sunmak üzere Ankara’ya 
geri dönmüştür.  İmar İskan Bakanlığının Kirazlimanı Mahallesi’ndeki 
bu heyelanlı bölgeyi ‘Afet Bölgesi’ olarak kabul edeceği sanılmaktadır. 
Kirazlimanı Mahallesi ‘Kahveler yanı’ semtinde kayan evler için İmar 
ve İskan Bakanlığından gelen jeolog tarafından,  35 evin tehlikede 
olduğu bildirilmesi üzerine, mahalle halkından bir grup Milletvekili 
Arif Hikmet Onat’a da durumu bildirmişlerdir. Arif Hikmet Onat ise; 
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gerekli daireler ve Ordu Valisi Cemal Orhan Mirkelam ile görüşüp, 
Ankara’da da ilgili Bakanlıklarda bu sorunu takip edeceğini bildirmiştir. 
Diğer taraftan heyelan sebebiyle kayan evler için İmar ve İskan 
Bakanlığının Kumbaşı veya Civil Irmağı yanında 35 ev yaptıracağı da 
söylenmektedir.

Ordu Gölköy ilçesine bağlı olan Aydoğan ve çevresindeki 
heyelanlar yıllar boyunca doğal bir afet halini almış ve bu sebeple de, 
ilgili kurumlarca 1966-1996 yılları arasında değişik tarihlerde etüt 
edilmiştir. Bu etütlerde aktüel heyelanların sebepleri (litoloji, su ve 
eğim) ve zararları üzerinde durulurken, daha geniş bir sahayı etkileyen 
ve aktüel heyelanların oluşumunda etkisi bulunan eski heyelandan 
bahsedilmemiştir. Hâlbuki Aydoğan’da büyük çaplı eski bir heyelan 
vardır ve aktüel heyelanların oluşumunda önemli rol oynamaktadır. 
Aydoğan yerleşim birimi de hemen tamamı ile bu heyelanlı saha 
üzerinde kuruludur” ifadelerine yer vermiştir.

Mevcut literatüre göre, Aydoğan’da heyelan tehlikesi ilk defa 
1966  yılında görülmüş ve etüd edilmiştir. Daha sonra 1977 ve 1982’de 
Kumdibi, Orta, Yardibi ve Emiroğlu mahallelerinde, 1993’te de 
Taşçıoğlu Mahallesi’nde heyelanjar meydana gelmiştir. Bu heyelanlara 
ait izler bitki örtüsü tarafından önemli ölçüde maskelenmiş olmakla 
birlikte topoğrafyada yer yer seçilebilmektedir. En son heyelan ise 
20 Nisan 1996 tarihinde Kumdibi mahallesinde meydana gelmiştir. 
Özellikle volkanik formasyonların alterasyonu sonucunda oluşan 
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çakıllı, kumlu ve killi malzeme, yağışlı bir dönemde , topoğrafik 
eğimin de fazla olmasının etkisiyle harekete geçmiştir. Hareket eden 
kütle içerisinde çapları 30-40 cm civarında olan yuvarlak blokların 
varlığı dikkat çekicidir. Heyelan, Kumdibi Mahallesi’ndeki 16 konutu 
tehdit etmiştir. Yapı, iklim ve eğim gibi faktörlerin etkisine ilaveten, 
özellikle sahadaki göllerin varlığı aktüel heyelanların oluşumunda etkili 
olmaktadır. Heyelanların çoğunlukla Sülük Gölü’nün güneydoğusunda 
meydana gelmiş olması da bunun bir sonucudur.

Aydoğan ve yakın çevresinde meydana gelen heyelanlar konut 
ve karayolu gibi beşeri tesislere zarar vermiş ve doğal bir afet halini 
almıştır. Bölgedeki heyelanlar ile ilgili bilinen ilk etüt, 1966 yılında 
yapılmıştır. Daha sonra çeşitli tarihlerde (1977, 1987 ve 1993) meydana 
gelen heyelanlar hakkında  yapılan etütlerin sonuncusu, Kumdibi 
Mahallesi heyelanına (20 Nisan 1996) aittir. Bunlardan 1987 yılında 
hazırlanan bir rapor ile yerleşim biriminin tamamının afete maruz bölge 
kapsamına alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Ancak yapılaşmaya 
yönelik bir kısıtlama ve yaptırım öngörülmemiştir. Bu nedenle heyelana 
maruz kalan binalar içerisinde son yıllarda yapılmış çok sayıda beton 
binanın da olduğu görülür. 

Heyelanların başladığı 1966 yılından bugüne kadar toplam 
132 konutun çeşitli derecelerde hasara uğradığı ve heyelan sahası dışına 
taşınmalarının gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak bunlardan çok az bir 
kısmı için, 1989 yılında 17 adet afet konutu yapılmıştır. Afet konutları, 
Aydoğan’ın kuzeybatısında Belen mevkiinde inşaa edilmiş olup, burada 
yeni bir mahalle kurulmuştur. Afet Evleri (Bayındırlık) Mahallesi’nin 
kuruluş yeri heyelan bakımından bir problem taşımamaktadır. 
Gölköy ve Aybastı ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan stabilize 
karayolu Aydoğan’dan geçmektedir. Heyelanlı bölgeden geçmekte 
olan karayolunda bozulmalar olmakta ve bu nedenle güzergahının 
değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Heyelanlar sonucunda topoğrafyada bazı değişikliklerin 
meydana geldiği ve yeni şekillerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca heyelanlar bölgedeki yerleşmeyi de etkilemekte olup, özellikle 
bazı mahallelerde insan hayatı için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. 
Yöredeki heyelanları tamamı ile önlemek mümkün olmamakla birlikte 
aktivite ve etkilerinin azaltılması mümkündür. Bu nedenle yerleşmeyi 
heyelânlı sahanın dışına taşımak en köklü ve akılcı çözüm olacaktır. 
Ayrıca heyelanlı sahada yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemelidir. 
Bölge halkına gereken yardım ve kolaylıklar (ucuz arsa ve inşaat 
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malzemesi temini ve krediler gibi) sağlanarak, hiç değilse bundan 
sonraki yapılaşmanın heyelan sahası dışında olması temin edilmelidir. 
Heyelan sahasından suyu uzaklaştırmak yapılması gereken en önemli 
iştir. Gerek mevcut göllerin tahliyesi ve gerekse yüzey suları mümkün 
olduğu ölçüde kapalı drenaj ile sahadan uzaklaştırılmalıdır. Yerleşim 
sahasında dağınık halde bulunan büyük kaya blokları parçalanarak 
heyelanlı sahadan uzaklaştırılmalıdır. Aynı durum, taşocağı ve yakın 
çevresindeki bloklar için de geçerli olup, zemindeki yükün azaltılması 
uygun olacaktır. Aydoğan’dan geçmekte olan Gölköy-Aybastı karayolu 
heyelandan etkilenmekte ve günümüzde güzergahının değiştirilmesine 
ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Bu projenin gerçekleşmesi durumunda 
karayolu bir cazibe hattı haline gelecek ve zaman içerisinde 
yerleşmeyi kendisine çekecektir. Böylece yerleşmenin heyelânlı 
sahadan taşınmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle Gölköy-Aybastı 
karayolunun uygun bir güzergahtan geçirilmesi önem taşımaktadır. 
Aydoğan’daki yanlışların tekrarlanmaması için yapılması gerekenlerden 
biri ve belki de en önemlisi, yerleşim alanı bakımından problemli olan 
yerleşim birimlerinin idari statüsünde değişiklik yapılarak, yerleşme 
ve her türden yatırım teşvik edilmemelidir. Bu tür kararlar alınırken 
gerekli bilimsel çalışmalar yapılmalı ve buna göre karar verilmelidir.
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4.1. Çaka Tüneli Önündeki Büyük Heyelan (1976)

11 Eylül 1976 tarihinde Ordu’ya bağlı Perşembe ilçesinde 
Çaka tüneli önünde karayolu trafiğinin günlerce kapanmasına neden 
olan çok büyük ve ani bir heyelan meydana gelmiştir. Milliyet gazetesi 
Ordu muhabiri Sadık Alp’in bildirdiği ve ilk sayfada manşetten verilen 
“Ordu’da Toprak Kaydı, 40 Kişi Öldü” haberindeki ölü sayısının daha 
sonraları gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. 13 Eylül 1976 tarihli Milliyet 
gazetesi haberin devamında Ordu ili Karayolları Şube Şefliğinden 
Ankara’ya verilen ilk dakika bilgilerine göre, heyelan sırasında çok 
sayıda vatandaşın o bölgede olduğu ve toprak altında kaldığı, bir kişinin 
ise denize düşüp boğulmak suretiyle öldüğü kaydedilmiştir. Ölü sayısı 
hakkında tam net bilgi verilemezken, heyelan bölgesinde kurtarma 
çalışmalarına başlandığı, heyelandan sonraki ilk iki saat içerisinde üç 
ceset çıkartıldığı bildirilmiştir. Üçüncü ölen kişinin heyelanın altından 
ağır yaralı olarak çıkartıldığı ancak hastaneye götürülürken yolda 
öldüğü bilgisi verilmiştir. 
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Ani toprak kayması üzerine Çaka tüneli kapanınca yolun iki 
yönünde biriken taşıtlar kilometrelerce uzunluğunda kuyruklar meydana 
getirmiştir. Halktan ve resmi kuruluşlardan oluşturulan kurtarma 
ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Karayolları yol açma ekibinden 
dozer operatörü Osman Nuri Çarkçı dördüncü toprak kayması olayını 
şöyle anlatmıştır: Bir hafta içinde, üçüncü defa olmak üzere Çaka 
Tüneli yolunun toprak kayması sonucunda kapandığını haber aldık. 
Ekip çalışmalarımızı sürdürürken, kapanan yolun Fatsa tarafındaki 
taşıtlardan inen yolcular uyarılarımıza rağmen bizleri izlemeye 
başladılar. Bu sırada büyük bir gürültüyle hemen yanımızdaki arazi 
parçası aniden üzerlerine düştü. Bizler canımızı zor kurtardık. Tahmin 
ettiğim kadarıyla yolculardan 50 kişi ve çevre halkından hiçbirisi 
kaçamadılar ve toprak altında kaldılar. Greyder şoförü Selahattin Kırca 
“Çok kalabalık vardı. Bir kısmı kaçtı, büyük kısmı kaçamadı. Ben iki 
kişinin yoldan denize uçtuğunu gözlerimle gördüm” demiş ve şunları 
ilave etmiştir: “Önce küçük bir parça geldi, daha sonra göz açıp 
kapayıncaya kadar dağ olduğu gibi göçtü. Deniz suları 10 metre 
yukarıya fışkırdı. Bir felaketti.” Tahminen 10-15 bin metreküp taş, 
toprak ve kaya parçasının yola kaydığı bildirilen heyelan olayı ile ilgili 
olarak, Ordu Valisi Zeki Demirkan, ilk anda Rize’nin Çayeli ilçesinden 
dokuz yaşında bir kız çocuğunun öldüğünü, bir kişinin de sağ olarak 
kurtulduğunu bildirmiştir. Trabzonlu olan ve sağ kurtulan 45 yaşındaki 
Sinan Özkurt da ölü sayısının fazla olabileceğini öne sürmüştür. 
Vali Zeki Demirkan, karayolu ulaşımının Ordu-Mesudiye-Gölköy-
Suşehri-Sivas ve Tokat üzerinden Samsun’la irtibatlandırılacağını, 
mevcut heyelan mıntıkasındaki tehlikenin tamamen giderilmeden 
yolun ulaşıma açılmayacağını bildirmiştir. Heyelan mıntıkasının iki 
tarafındaki yolcular, deniz motorları ve takalarla aktarmalı olarak 
yollarına devam etmişlerdir.
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14 Eylül 1976 tarihli Cumhuriyet gazetesi Çaka heyelanı için 
yayınladığı “Heyelan yöre halkını güç duruma soktu” başlıklı haberde 
“Samsun-Ordu karayolunun Fatsa-Perşembe arasındaki Çaka Tünelinde 
meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 
Karayolunun kapanması üzerine küçük taşıtlara Koçboynuzundan, 
büyük araçlara ise Tokat ili üzerinden yol verilebilmektedir. Bu arada 
toprak kaymasının olduğu Çaka Tüneline giden karayolunun trafiğe 
kapatılması sonucunda, yörede yaşayan köylüler güç durumda kalmıştır. 
Yöre halkı, hastalık halinde bile çok uzun bir yolun yaya olarak 
gidildiğini anlatmaktadır. Heyelan nedeniyle deniz yolunu kullanmak 
zorunda kalanlar bin bir cambazlıkla kayalıkları aşıp motorlara binerek 
karşıya geçebiliyorlar. Ordu Valisi, devamlı toprak kayması olan 
bu yolun sürekli biçimde kapatılarak, karayolunun başka bir yönden 
verilebilmesi için çalışmalara başlandığını bildirmiştir” ifadelerine yer 
verilmiştir.
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Ordu’nun yakın ilçelerinden olan Ulubey’deki heyelan,                
5 Şubat 2002’de yaklaşık 350 kişinin bulunduğu ve ilçenin en hareketli 
mahallelerinden olan Gündüzlü’de fark edilmişti. Toprağın santim 
santim kaydığını gören mahalle sakinleri panik içinde evlerinden dışarı 
çıkmıştı. Akşam saatlerinde sona eren kaymadan geriye duvarları 
çatlamış ve yıkılmaya yüz tutmuş binalar kalmıştı. Yapılan tespitler 
sonucu, toprağın her an fark edilmeyecek düşüklükte kaydığı belirlendi. 
Bunun üzerine mahalle boşaltılmaya başlandı ve bölge afet bölgesi 
ilan edildi. Mahalle sakinlerinin çoğu ya başka mahallelere taşındı ya 
da köylerinden göç etti. Boşaltma sonunda heyelan tehlikesinin tam 
ortasındaki 83 konut ve 33 işyerinin bulunduğu 24 bina terk edildi.

Yapılan teknik incelemelerde heyelandan etkilenen konutların 
ve iş yerlerinin tamamen kullanılmaz hale geldiği için bölgeden 2 bin 
420 kişi başka güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Bu olaydan kısa bir 
sürede Ulubey’in Uzunmahmut köyünde de başka bir heyelan olayı 
yaşanmıştı.

Ordu Milletvekili İhsan Çabuk, Ordu ili Ulubey ilçesinde 
meydana gelen heyelana ilişkin TBMM’de gündem dışı şöyle bir 
konuşma yapmıştı: Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; Ulubey 
ilçemizin Gündüzlü Mahallesi’nde heyelan afeti nedeniyle 85 konut 
boşaltılmış, 40 işyeri kapatılmıştır. Bölgede zaman zaman hâlâ toprak 
kayması devam etmektedir.
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Heyelan, bildiğiniz gibi, toprak içerisinde belli bir şevi olan 
ve taneli malzemelerin gravite çekiminden dolayı ani bir kırılmayla 
birden ya da yavaş yavaş aşağı ve dışa doğru doğa hareketleridir. Yine, 
heyelanları aktifleştiren etkenlerden bir diğeri, yamaç eğiminin fazla 
oluşu ve yeraltı sularıdır. İşte, Ulubey ilçemizde yüzeyin dik oluşu 
bölgede kaymaya neden olmakta, yağış oranlarının da yüksek oluşu 
zemini ağırlaştırmakta, suyla ağırlaşan bu kayma, riski artırmaktadır. 
Ulubey ilçemiz, böyle eğimi olan yerde kurulmuştur. Bu nedenlerden 
dolayı 85 konut ve 40 işyeri afete maruz kalmış, konutlar boşaltılmış, 
işyerleri kapatılmıştır.

Ulubey Hastanesi ve köylere bağlantı yolu, afetin olduğu cadde 
üzerinde bulunmaktadır. Bu bölgede taban kayacı olabilecek sağlam 
bir formasyon bulunmadığından, heyelanın stabil hale getirilmesi ve 
önlenmesi konusunda herhangi bir projenin geliştirilmesi de mümkün 
değildir.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; her an oluşabilecek dış 
olaylar (deprem, yoğun yağışlar) Ulubey ilçesindeki heyelanı hızlı bir 
şekilde harekete geçirebilir. Doğabilecek can ve mal kaybını önlemek 
için, Ulubey Belediyesince yer tahsisi yapılmıştır.” 

Gündüzlü Mahallesi’nin taşınması ve yeni yer tespitleri için 
istimlak, kamulaştırma, etüt ve ÇED raporları için çalışmalar yıllarca 
sürdü. Meydana gelen toprak kaymasında gerekli önlemler alındığı için 
can kaybı yaşanmadı. Cadde trafiğe kapattırıldı. Yolun çevresindeki 
binalar boşalttırıldı. Yolda meydana gelen çatlaklara da dolgu yaptırıldı. 
Ulubey’de yaşayan vatandaşlar ise evlerin boşaltılmasına rağmen 
kayma tehlikesinin giderilmediğine dikkat çekti. Heyelanın ne kadarlık 
bir alanı tehdit ettiği bilinmiyor. Bu kayma boşaltılmamış mahallelere, 
konutlara doğru yönelirse olacak facianın kat kat fazla olacağı tahmin 
edilmektedir.

15 Temmuz 2009 tarihinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde 
gece yağan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda 2 ev 
göçtü. 6 kişinin göçük altında kaldığı olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2009 tarihinde akşam başlayan ve sabaha kadar 
gök gürültülü olarak devam eden aşırı yağış sonucu Perşembe ilçesinde 
hayat felç oldu. Aşırı yağışla birlikte dereler taştı. Yağış sonucu oluşan 
sel cadde ve sokakları sular altında bırakırken, derelerin taşması sonucu 
alt katlardaki birçok evi su bastı. Perşembe-Fatsa sahil yolunda ise bazı 
bölümler çökerken, bazı bölümler heyelan sonucu ulaşıma kapandı. 



148

Cumhuriyet Döneminde Ordu’da Meydana Gelen
Doğal Afetler (1919 - 2016)
İlçe merkezini bazı mahallelere bağlayan yollar çökerek kullanılmaz 
hale geldi. Elektriklerin kesildiği ilçede hayat adeta durdu. 

Aşırı yağış sonucu oluşan sel ve heyelan ilçenin iki ayrı 
köyünde iki evin çökmesine sebep oldu. Göçük altında kalan 6 kişiden 
4’ü kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Boğazcık köyünde heyelan 
sonucu bir ev yıkılarak toprak altında kaldı. Ordu Vali Vekili Adem 
Yılmaz’ın koordine ettiği kurtarma çalışmalarında toprak altında 
kalan evde Ali Durmuşoğlu kurtarma ekiplerinin gayretleriyle yaralı 
olarak çıkarılırken, aynı aileden 80 yaşındaki Fatma Durmuşoğlu ile 
46 yaşındaki Kadir Durmuşoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu 
arada Kışlaönü Mevkii Kaleyaka Mahallesi’nde bir ev heyelan sonucu 
çöktü. Göçük sırasında evde bulunan Ertuğrul Acartürk (24), Seyfi 
Acartürk (84) ve Ayla Acartürk (52) yaralı olarak kurtarıldılar. Yaralılar 
Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Gölköy’de Aydoğan ve yakın çevresinde meydana gelen 
heyelanlar konut ve karayolu gibi beşeri tesislere zarar vermiş ve 
doğal bir afet halini almıştır. Heyelanların başladığı 1966 yılından 
bugüne kadar toplam 132 konutun çeşitli derecelerde hasara uğradığı 
ve heyelan sahası dışına taşınmalarının gerektiği anlaşılmaktadır.  
Ancak bunlardan çok az bir kısmı için, 1989 yılında 17 adet afet 
konutu yapılmıştır. Mevcut literatüre göre, Aydoğan’da heyelan 
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tehlikesi ilk defa 1966 yılında görülmüş ve etüt edilmiştir. Daha sonra 
1977 ve 1982’de Kumdibi, Orta, Yardibi ve Emiroğlu mahallelerinde, 
1993’te de Taşçıoğlu Mahallesi’nde heyelanlar meydana gelmiştir. Bu 
heyelanlara ait izler bitki örtüsü tarafından önemli ölçüde maskelenmiş 
olmakla birlikte topoğrafyada yer yer seçilebilmektedir. En son heyelan 
ise 20 Nisan 1996 tarihinde Kumdibi Mahallesi’nde meydana gelmiştir. 
Heyelan, Kumdibi Mahallesi’ndeki 16 konutu tehdit etmiştir. Yapı, iklim 
ve eğim gibi faktörlerin etkisine ilaveten, özellikle sahadaki göllerin 
varlığı aktüel heyelanların oluşumunda etkili olmaktadır. Heyelanların 
çoğunlukla Sülük Gölü’nün güneydoğusunda meydana gelmiş 
olmaları da bunun bir sonucudur.  Afet İşleri Genel Müdürlüğünce, 
Aydoğan meskun alanının afete maruz bölge kapsamına alınması 
uygun görülmüştür. Burada ve yakın çevresinde 3000 civarında insan 
yaşamaktadır. Yerleşim biriminde çok sayıda konut çeşitli derecelerde 
hasara uğramış ve oturulamaz hale gelmiştir. Bunlardan bir kısmı 
Belen mevkiinde kurulu afet evlerine yerleştirilmiş ve burada yeni 
bir mahallenin kuruluşu gerçekleşmiştir. Heyelanlar sonucunda 
topoğrafyada bazı değişikliklerin meydana geldiği ve yeni şekillerin 
ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca heyelanlar bölgedeki yerleşmeyi 
de etkilemekte olup, özellikle bazı mahallelerde insan hayatı için ciddi 
bir tehlike oluşturmaktadır. 

03 Kasım 2011 tarihinde Ordu’nun Çamaş ilçesinde iki gündür 
yağan aşırı yağmurlar sonucu gece 01.00 sıralarında heyelan meydana 
geldi. Heyelan nedeniyle Çamaş Belediye ekipleri heyelandan hasar 
gören yolları bir yandan açarken bir yandan da evlerinde mağdur olan 
vatandaşlara yardımcı oldular. Sarıyakup köyü Domşu semtini çamur 
deryası haline getiren heyelan sırasında bir cipin yuvarlanması sonucu 
iki kişi yaralandı. Çamaş Belediye Başkanı Yaşar Aktaş, heyelan 
nedeniyle maddi zarar meydana geldiğini, can kaybının olmamasının 
sevindirici olduğunu belirtti. 

4.2. Gülyalı’da Heyelan Paniği  (02 Ocak 2015 Cuma)

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde sağanak nedeniyle 6 mahallede 
heyelan meydana geldi, risk altındaki 7 evden biri boşaltıldı, bazı 
mahalle yolları ulaşıma kapandı. Kentte üç gündür etkili olan sağanak 
nedeniyle ilçenin Kestane, Ambarcılı, Hoşköy, Ürümbey, Yeniköy ve 
Turnasuyu mahallelerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu 
kapanan bazı mahalle yolları Gülyalı Belediyesine ait ekiplerce açılırken, 
kapalı bulunan Ürümbey Mahallesi yolunun açma çalışmaları devam 
etti. Hoşköy Mahallesi’nde ise risk altındaki 7 evden biri boşatıldı. 
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Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, sağanağın ilçenin birçok bölgesinde heyelanlara yol 
açtığını söyledi. Hoşköy Mahallesi’ndeki durumun diğer yerlere oranla 
daha kötü olduğunu dile getiren Şen, şunları kaydetti: “Bölgemizde 
genelde heyelanlar sonucu yollar kapanıyor. Kapanan yolları iş 
makineleriyle temizleterek ulaşıma açıyoruz ancak Hoşköy’de durum 
biraz farklı. Belli bir bölgede heyelan var. Burada bir evimizi boşaltarak 
vatandaşlarımızı ilçe merkezinde başka bir eve naklediyoruz. Bu evin 
dışında 6 evimizde daha çatlaklar var. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
yetkililerini bilgilendirdik. Kendileri en kısa zamanda buraya gelerek 
inceleme yapacaklar. Bütün imkanlarımızı kullanarak vatandaşlarımızın 
mağduriyetini en kısa sürede gidermeye çalışacağız.”

02 Mart 2015 tarihinde Ordu’nun Çamaş ilçesinin Kemalpaşa 
Mahallesi’ne giden, Çamaş’a 4 kilometre uzaklıktaki yerde toprak 
kayması sonucu yolun bir bölümü yeniden kapandı. 2011 yılında aynı 
mevkide toprak kayması sonucu heyelanın yarattığı problemlerin 
düzeltilmesine rağmen tekrar heyelanların gerçekleştiği yolda 
vatandaşlar kontrollü bir şekilde geçişlerini sağlıyorlar.

18 Ağustos 2011 tarihinde başlayan şiddetli yağışlar sonucu 
Perşembe ilçesinde 2 kişi toprak altında kaldı. Ordu’nun Perşembe 
ilçesine bağlı Yeniköy’de 19 Ağustos 2011 günü öğle saatlerinde, aşırı 
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yağış yüzünden meydana gelen heyelanda, içinde 2 kişinin bulunduğu 
iki katlı ev yaklaşık 500 metre sürüklenerek çöktü. Toprak altında kalan 
Kontaş çiftine ise henüz ulaşılamadı. Kontaş çiftinin aynı bölgede 
21 yıl önce meydana gelen heyelandan sağ kurtulduğunu, yıkılan 
evlerini yine aynı yere yaptığı belirtildi. Perşembe ilçesi Yeniköy Orta 
Mahalle’de dün öğle saatlerinde yağan yağmur sonrası meydana gelen 
heyelanda, bir ev yıkıldı. Bu sırada evde bulunan 65 yaşındaki Nazım 
Kontaş ile 63 yaşındaki eşi Nezaket Kontaş toprak altında kaldı. Olayın 
ardından bölgeye Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birliği ekipleri 
sevk edildi. Ekiplerin gece saatlerine kadar yaptığı arama çalışmalardan 
herhangi bir sonuç alınamadı. Bölgedeki 3 evde toprak kayması 
tehlikesine karşın boşaltıldı. Yağış nedeniyle toprağın yumuşaması 
sonucu yeni heyelanların da olabileceği uyarısında bulunuldu.  
Köy sakinlerinden Ersin Kontaş, aynı yerde 21 yıl önce bir heyelan 
daha meydana geldiğini belirterek, “1990 yılında yine böyle bir heyelan 
olmuştu ve Nazım-Nezahat Kontaş’ın evleri yine aynı yerdeydi. 
Heyelan evi yıktı ama Nazım Amca ve Nezahat Abla kurtuldu. Evlerini 
yine aynı yere yaptılar, ama bu sefer kurtulamadılar” dedi. Heyelanda 
toprak altında kalan Nazım ve Nezaket Kontaş’ın komşusu olduğunu 
söyleyen Ahmet Özgün: “Nazım Kontaş ve eşi evdeydi. Camdalardı. 
‘Dışarı çıkın’ diye bağırdık. ‘Çıkamıyoruz’ dediler. Bir gürültü ile ev 
kaydı” diye konuştu.

 
 4.3. Heyelan 5 Futbol Sahası Büyüklüğünde

  Perşembe Kaymakamı Abdullah Küçük: “İlçemize bağlı 
Yeniköy’de çok büyük bir heyelan meydana geldi. Heyelan neticesinde 
1 ev göçük altında kaldı ve şu anda tespit ettiğimiz kadarıyla iki 
vatandaşımız Nazım Kontaş ve Nezaket Kontaş kayıp durumdalar. 
Ulaşılamıyor, göçük altında kaldı. Heyelanın büyüklüğü yaklaşık 5 
futbol sahası büyüklüğünde. 500 metre uzunluğunda ve 50 ila 70 metre 
genişliğinde. Maalesef büyük bir afete maruz kaldık. Arama-kurtarma 
çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ve Sivil 
Savunma Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri 
devam ediyor. Bir yandan da göçük devam ediyor. Bu yüzden biz 
burada evin yanında bulunan 4 evi de boşalttık” dedi. Heyelanın 
meydana geldiği bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken 
bu sabah aynı bölgede yeni bir heyelan yaşandı. Kayan toprağın aynı 
bölgede kalması ise arama-kurtarma ekiplerinin işlerini daha da güç 
duruma soktu. 
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 4.4. Ordu-Perşembe Karayolu Trafiğe Kapandı 

Öte yandan Ordu-Perşembe Karayolu’nda yaşanan heyelanda, 
yolun bir şeridi tamamen denize uçtu. Bölgede güvenlik tedbiri alan 
polis ve jandarma ekipleri hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Çöken 
yol yüzünden altındaki toprağın tamamen denize aktığı yola dökülen 
asfalt ise havada kaldı.
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5- ORDU’DA ÇIKAN BAZI BÜYÜK YANGINLAR

1880 yılında Ordu kasabasında 1161 ev ve 5923 kişi 
bulunuyordu. Ordu’da özellikle Çarşamba günleri kurulan pazar 
nedeniyle kasabaya gelen civar köylerin sakinleriyle şenleniyor, canlı 
bir ticaret merkezi görünümünü alıyordu. Bugünkü Tahıl Pazarından 
başlayarak, Şadırvana kadar uzanan, Sırrı Paşa, Osman Paşa ve Kazım 
Karabekir Paşa caddeleri civarlarına dağılan dükkânlar Ordu Çarşısı’nı 
oluşturmaktaydı.  Ordu çarşısında bulunan mağaza ve dükkânlar 
çoğunlukla ahşaptı. Çok az sayıda taş yapı bulunmaktaydı. Yollar ise 
iki metre genişliğinde, çakıl taşlarıyla döşeliydi ve yağmur yağdığında 
bir bataklık halini alır, yürümek hayli güçleşiyordu. Kaza merkezinde 
dört medrese, on beş çeşme, üç hamam, iki şadırvan bulunmaktaydı. 
1877-78 Rus Harbi sonrasında Ordu’ya Kafkasya’dan önemli ölçüde 
göçler olmuştu. 1882’de şehrin önemli bölümü yangın felaketine maruz 
kalmıştı. Gece başlayan yangın, ertesi günü öğleye kadar devam etmişti 
ve itfaiye teşkilatı da olmadığından ne kadar ahşap bina varsa hepsi 
yanıp kül olmuştu. Yalnız, etrafı boş olduğundan Orta ve Yalı Camileri 
yanmamıştı. Ayrıca, Şadırvan civarında bulunan birçok yapı, Rum ve 
Ermenilerin olup taştandır. O sebeple bu yapılar yangında kısmen zarar 
görmüştü. Çarşı merkezi, hemen hemen tamamıyla yanmış, Ordu şehri 
adeta yok olmuştu. 

Büyük Ordu yangını, 1882 yılının Temmuz ayı ramazana 
denk gelmişti. Yaz ayı olması nedeniyle de Orduluların büyük bir 
çoğunluğu Çambaşı Yaylası’na çıkmıştı. Yangının çıktığı 1882 yılında 
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Ordu Belediye Başkanı Süleyman Felek değil, Katırcızade Mustafa 
Ağadır. Katırcızade Mustafa Ağa, 1882’den 1894 yılına kadar Ordu 
Belediye Başkanlığı yapmıştır. Yangın Kömür Pazarı’nda değil Sırrı 
Paşa Caddesi üzerinde bulunan, bugün Osmanlı Döner Sarayı’nın 
bulunduğu yerde çıkmıştır. 

1948 yılında Namık Semih Mayda, 78 yaşında olan Zaloğlu 
Niyazi ile Ordu tarihi hakkında bir sohbet yapmış ve bu mülakat İktisadi 
Uyanış Dergisinin 1949 Ordu özel sayısında yayınlanmıştı. Namık 
Semih Mayda’nın gerçekleştirdiği bu söyleşi, Ordu tarihi bakımından 
günümüzde önemli bir belge konumundadır. Niyazi Baba, 1883’lü 
yılındaki Ordu’daki büyük yangını günümüze şu şekilde aktarıyordu:

“1299 (1882 ) senesi Temmuz ve Ramazan ayındayız. Takıl 
civarında şimdi Hikmet Akden’in dükkânının olduğu yerde, o vakitler 
Pavli’nin meşhur fırını vardı. Yangın bu fırında sabaha karşı çıkmıştı. O 
gece,  Pavli’nin fırını kadayıf dökülen ocaktan ateş almıştı. Bina ahşaptı. 
Sıcaktan çıra gibi kuruyan fırın, önüne geçilmesine imkân olmayacak 
kadar kısa bir zamanda derhal yandı. Yangın herkesin uyuduğu bir 
saatte çıkmıştı. Çarşıda kimsecikler yoktu. Zaten halkın çoğu yaylaya 
gitmişti. Sonra yangın büyüyerek feci bir şekle büründü. Ateşin civar 
dükkânlara sirayeti bir türlü önlenemedi. Alevler bir dükkândan ötekine 
geçiyor, biri yanıp biterken öteki ateş alıyordu. Öğleye doğru, felaket 
gittikçe büyüyerek bu sahanın yan ve ön taraflarını da tamamen kapladı. 
Elde hiçbir kurtarma vasıtası yoktu. Dehşet içinde elimiz kolumuz bağlı, 
karşıdan bu müthiş haileyi seyretmekten başka bir şey yapamıyorduk. 
İş gittikçe büyüyordu. Ateş bütün çarşıyı kaplamakta gecikmedi. O gün 
ve gece, çarşı baştanbaşa ocağa atılmış kuru bir kütük gibi cayır cayır 
yandı. Tam 24 saat süren bu büyük yangın çarşıda mevcut dükkânları 
tamamen kül eyledi. Yalnız iki bina kurtuldu. Biri, şimdiki parti binası, 
öteki de o vakitler Zırhlıoğlu’nun mağazası olan Sivas Caddesi’ndeki 
meyveci dükkânı ile bir de camiler. Zarar büyüktü. Yanan dükkânlardan 
hiçbir şey kurtarılamadı. Aradan kısa bir zaman geçmeden, çarşıda 
küçük tahta barakalardan ibaret dükkânlar görülmeye başladı. Daha 
sonra Horasanyan isminde bir Mühendis gönderdiler. Bu zat çarşının 
haritasını yaptı. Herkesin yerini gösterdi, bu yerlere yeniden daha 
derli toplu mağazalar yapıldı. Dükkânların tamamen ahşap olması işi 
bütünüyle kolaylaştırdı. Şehirde kimsecikler yoktu. Asıl mühimi vesait 
yoktu. Böyle bir yangın ne ile söner?”

1883 yılı Temmuz’undaki yangın felaketinden çok az sayıda 
bina kurtulmuş ve çarşı esnafı, tüccar ve halk bu yangından büyük zarar 



155

görmüştür. Yangından sonra kasabada hiç vakit kaybetmeden imar 
faaliyetlerine başlanır. Trabzon Valisi Sururi Paşa Ordu Kasabasına 
şehrin yeniden planlanması ve imarının yapılması için Mustafa Efendi 
ve Çıngıryan Efendi adlarında iki kondüktör (mühendis) gönderir. 
Ebniye Kanunu’na uyularak Ordu şehir planı hazırlanır. 1882 tarihli 
Ebniye Kanunu’nda deprem ve yangına karşı dayanıklı olmayan 
binaların yıkılmasına karar verilmiş ve yapılan incelemelerde dayanıklı, 
sağlam olmayan binalar için sahiplerine gönderilen ihtarnamelerin 
ardından yıkımlarına başlanmıştır. Bu kanun sokakları sınıflandırarak 
genişliklerini tespit etmekte ve bu nispetlerden daha dar olanların da 
icabı halinde bedelsiz bir kamulaştırma ile alınacağı, ancak fazla alınan 
yerler için bedel verilebileceği prensibini koymuştur. 

Ordu kasabasında bu plana elden geldiğince uyulmaya çalışılır.  
Yangından sonra Ordu Belediyesi şehri yeniden imar edebilmek için 
hızlı bir şekilde çalışmaya başlar. Öncelikle şehir içinde bulunan 
mezarlıklar kaldırılır ve buralar birer meydan haline getirilir. Şehrin 
imarında yer alan bataklıkları kurutmak için lağımlar düzenlenerek 
dereler için geniş kanallar yaptırılır, bu kanalların üstü örtülerek 
üzerinde cadde ve sokaklar açılır. Ayrıca Ordu’da yetiştirilen ürünlerin 
deniz yoluyla dış pazarlara ulaştırılması için iki iskele, bu iskelelerin 
yanlarına ise gümrük binası, depolar ve acentelikler inşa ettirilir. 
Felekzade Süleyman Ağa’nın Belediye Reisliği döneminde, çarşının 
düzenlenmesi ve bataklıkların doldurulması amacıyla deniz kıyısı ile 
çarşının iç kısmı arasında bir demiryolu hattı döşenerek, insan gücüyle 
yürütülen küçük vagonlarla deniz kıyısından kum ve çakıl çekilip şehir 
içinde kalan bataklıklar kurutulmaya çalışılır. Birçok mahalle ve semtte 
ara sokaklara kaldırımlar yapılır ve mahalle aralarındaki sokakların 
hemen tamamı taşla döşenir. Süleyman Ağa 1898’de bu görevi kabul 
ederken “Kenti yeniden inşa etmek, modernleştirmek için yardım 
edilmesini” şart koşmuştur. Bu süre içerisinde zabıta memurluğunu 
kuran Süleyman Ağa’nın, belediye çalışanlarının ücretini de kendisinin 
ödediği söylenir. Yeni yüzyıla girildiğinde, belediye, deniz kıyısındaki 
gölcükleri, bataklıkları kumla doldurma çalışmasını yürütmektedir. 
Tahıl Pazarı’nın bulunduğu yerdeki sazlık ve bataklık için de çalışma 
yürüten Süleyman Ağa, asrın hemen başında bu bataklığı kurutmak 
için halkı da seferber etmiş, herkese ya dört gün burada çalışma ya 
da ücretini ödeme zorunluluğu getirmiştir. Belediye başkanı, kentin 
bugün sahip olduğu cadde ve sokakların da önemli bir bölümünü, o 
dönemdeki imar kanununa dayanarak açtırmış ve genişletmiştir. Ne var 
ki, bu da arsasının bir bölümü cadde ya da sokağa gidenlerin büyük 
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tepkisine yol açacaktır. 1901’de Boztepe yamaçlarındaki kaliteli içme 
suyu, şehrin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. 
Yazın bütün çeşmeler kurumuş, yakın köylerden atlar ve katırlarla 
fıçılar içinde su getirilip satılmaya başlanmıştır. Süleyman Ağa’nın 
belediye başkanlığından ayrılmasından hemen önce, sıtma ve tifo 
hastalıkları salgına dönüşür. Trabzon’dan gelen ve inceleme yapan 
yetkililer, çözümü çevredeki bataklık ve gölcüklerin kurutulmasında 
bulurlar. Özellikle bugünkü 19 Eylül Stadyumu ve Sebze Pazarı’nın 
yerindeki bataklıklar, sazlıklar ve arsalar sivrisinek kaynağıdır. Şehir 
merkezindeki bu yerlerin kurutulup yapılaşmaya açılması, buralarda 
mısır, soya yetiştirenler tarafından engellenmektedir. Kamulaştırma 
için de ödenek yoktur. Ödeneksizlik yüzünden bu konuda herhangi bir 
çalışma yapılamaz ve bu bölge bir süre daha olduğu gibi kalır. 1912 
yılında ilk kez kasabaya itfaiye tulumbası getirilir ve şehirde oturanların 
ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir mezbaha açılır. 

Osmanlı arşivleri uzmanı olan ve Ordu tarihi hakkında 
araştırmalar yapan Adnan Yıldız tarafından Ordu kazası Hükümet 
Konağının 1887 yılı Aralık ayında tamamen yandığına dair tarihi bir 
belge yayınlanmıştır. Tarihi belge hakkında Adnan Yıldız’ın internet 
ortamında yaptığı paylaşım şu şekildedir:

“Günümüze kadar ulaşabilmiş ve şimdilerde “Altınordu 
Kaymakamlığı” olarak kullanılmaya başlanan bina ve yanındaki 
diğer iki binanın inşa tarihi; 1893 yılıdır. Bu binaların inşa edildiği 
yerde 1864 yılında Ordu Kaymakamı Ethem Ağa tarafından inşa 
edilmiş bir hükümet konağı bulunmaktaydı. Ethem Ağa bu binayı 
izinsiz inşa ettirmekten dolayı soruşturma da geçirmişti. Ancak inşaat 
durdurulmamış ve tamamlanmıştı. Bu konuda Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan 3 Ağustos 1864 tarihli belgenin sadeleştirilmiş özeti şöyledir:

“Bucak kasabası hükümet konağının eski kaymakamı Ethem 
Ağa tarafından izinsiz olarak yaptırıldığı ve gönderdiği lâyihada 
bildirilen şeylerden dolayı Trabzon’a geldiğinde tahkikat yapılması 
için tevkif edilmesi ve konağın eksik kısımlarının tamamlanması 
ayrıca hapishaneye pencere açılarak içinin sıvanması hususunda 
dikkatli davranılarak masrafının mal sandığından karşılanması ve 
müfredât defterinin gönderilmesi için Sadaret’ten Rıza Efendi’ye yazı 
gönderildiği [ (MVL. 680 / 20 1281. S. 29, (3 Ağustos 1864) ].”

Kaymakam Ethem Ağa’nın yaptırdığı bu binanın ömrü uzun 
sürmemişti. Yine belgelerden anlaşıldığı kadarıyla 1887 yılı Aralık 



157

ayında bina tamamen yanmış, kül olmuştu. Bu yangında binada bulunan 
resmi evrakların da tamamen yandığı görülmektedir. Bu konudaki 1887 
tarihli Osmanlı arşivlerinde bulunan belgenin sadeleştirilmiş olan özeti 
de şu şekildedir:

“Trabzon vilâyetinden Dâhiliye Nezâretine gönderilen 
telgrafta, Kânûn-i evvelin (Aralık) cuma gecesi saat sekiz sıralarında 
yanan Ordu kazası hükümet dairesinde dört bin kuruş ile resmi evrakın 
da yandığı, bu sebeple yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve zanlıların 
sorgusuna başlandığının bildirildiği [ (Y. A. HUS. 209 / 21 1305. R. 9 
(25 Aralık 1887)].”

Yangından sonra hükümet konağı olarak ise şimdiki valilik 
binasının olduğu yerde bulunan Ali Paşa Konağı kiralanmıştı. Yanan 
hükümet konağının yerinde -Altınordu Kaymakamlığı’nın bulunduğu 
yer- 1890 yılında yeni bir bina inşaatına başlanmıştı. 

1950’li yıllara kadar at sırtında ve yaya olarak gidilen 
Çambaşı Yaylası, Cumhuriyet Döneminde de hep önemini korumuştur. 
II. Dünya Savaşı yıllarında oluşan yokluklar dolayısıyla patatese 
duyulan ihtiyacın artmasıyla yayla ayrıca bir önem kazanmış ve en 
lezzetli patateslerin yetiştirildiği yayla toprakları aynı zamanda bir 
ziraat alanına dönüşmüştür. Osmanlı arşivleri uzmanı ve Ordu tarihi 
hakkında araştırmalar yapan Adnan Yıldız Ordu Çambaşı Yaylası’nda 
çıkan yangınlar hakkında bazı belgelere ulaşarak Ordu Kuzey Yıldızı 
Dergisi’nde yayınlamıştır. Tarihi belgeler hakkında Adnan Yıldız’ın 
yaptığı paylaşımın Çambaşı yangınları hakkındaki bölümler şu 
şekildedir:

“Çambaşı tarihte sadece yayla denilip geçilecek bir yer değildi. 
Ama maalesef böylesine gelişmiş bir yayladan günümüze fazla bir şey 
taşınamamıştır. Çünkü yaylanın çarşısı kısa aralıklarla iki büyük yangın 
yaşamıştır. 

Bu yangınlardan ilki 23 Eylül 1913 tarihinde olmuştu. 
Nedeni belli değildi ama yaylanın çarşısı tamamen yanmıştı. Çok 
fazla maddi hasar olmasının yanında can kaybı olmamıştı. Çünkü bu 
tarihte yayladaki nüfusun çoğu köylerine ve sahildeki kent merkezine 
dönmüştü.  Sadece birkaç kişi hafifçe yanmıştı.  Yangına dair çok 
sayıda yazışma yapılmıştır. Bunlardan kesin rapor sayılabilecek olan 
ve 28 Eylül 1913 tarihinde Trabzon Valisi Semih Rıfat’ın Dahiliye 
Nezareti’ne çektiği bir telgrafın sadeleştirilmiş hali şu şekildedir: 
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‘Dahiliye Nezaretine

…Çambaşı’ndan dönen takım kumandanının verdiği rapora 
göre [yangında] üç yüz altı dükkân, seksen hane ve bir Protestan sıbyan 
mektebi, bir cami, bir un kapanı, bir inek ile üç oğlak yanmıştır. Ayrıca 
Rum milletinden üç şahıs da hafifçe yanmıştır. Maddi zayiat altmış bin 
lira civarındadır….’ 

Belgeden de anlaşılacağı üzere tamamına yakını yanan 
Çambaşı çarşısında oluşan maddi hasardan dolayı devlet ihtiyaç 
sahiplerine beş yüz lira yardım tahsis etmişti ancak bu miktar oluşan 
hasar karşısında devede kulak bile değildi. Bu yüzden yaylanın ileri 
gelenlerinden Gözükanlıoğlu Sami Efendi, Boduroğlu Şevket Bey, 
Furtunzade Halim Bey, Kotanı İmamı Salih Efendi hemen kolları 
sıvamıştı. Kotanı ormanlarından kesilen kerestelerle yüz elli dükkân 
eski haline uygun yeniden yapılmış ve böylece 1919 yılına kadar 
gelinmişti. Milli Mücadele döneminde her türlü bölücü ve yıkıcı 
faaliyetin içerisinde yer alan gayrimüslim unsurlar bölgede de 
faaliyetlerini iyice arttırmışlardı. Eskisi kadar olmasa da yeniden inşa 
edilen Çambaşı Yaylası çarşısı ikinci büyük yangınını ise 1337 Şaban 
26 (13 Mayıs 1919) tarihinde görmüştü. Çambaşı Yaylası’nda Rumlar 
tarafından bir kahvehanede çıkartılan yangın sonucu yaylada, 200’den 
fazla ev ve iş yeri yanmış ve on bin lirayı aşkın zarar oluşmuştur. 
Yayla civarındaki ormanlarda dolaşan asker kaçaklarıyla, çeteler, şaki 
ve eşkıyaların kanunsuz faaliyetleri Çambaşı’na çok büyük zararlar 
vermeye başlamıştı. Yapılan tahkikatlar sonucunda ise yangının kasten 
çıkarıldığı sonucuna varılmıştı. Bu konuda Trabzon Valisi Mahmut 
Galip’in Dahiliye Nezareti’ne yazdığı 27 Mayıs 1919 tarihli yazının 
sadeleştirilmiş hali ise şu şekildedir. 

‘Dahiliye Nezareti’ne, Devletlu efendim hazretleri,

Ordu kazasının Çambaşı Yaylası çarşısında Yakofoğlu Timyos 
Efendi’nin kahvehanesinden bu ayın üçüncü cumartesi günü çıkan 
yangında iki yüzden fazla bina yanmış on bin lira civarında zarar 
meydana gelmiştir.  Elde edilen delillere göre yangının, Kahya’nın oğlu 
ile Kara Panoyat adlarındaki şahıslar tarafından kasten çıkarıldığı 
kanaatine varılmıştır. Soruşturma evrakı adliyeye havale edilmiştir…’

Çambaşı Yaylası geçirdiği bu iki büyük yangından sonra bir 
daha kendine gelememiş, ticari faaliyetler azalmış, sosyal hayat durma 
noktasına gelmiştir. Özellikle son yıllarda yaylada inşa edilen ve tarihi 
ile hatta bir yayla ile hiçbir bağı bulunmayan binalar ise Çambaşı’nın 
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tarihinin ve kültürünün bağrına bir hançer olarak saplanmış geçmişin o 
muhteşem çarşısı bir ucube yığınına dönmüştür.”  

Çambaşı Yaylası’nda Rumlar tarafından yangın çıkartıldığına dair 
belgenin orijinal hâli.
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19 Aralık 1947 tarihinde yayınlanan Güzelordu gazetesinde 
“Bir Yangın Faciası, Mesudiye’nin Hatunviran köyünde 9 nüfuslu bir 
aile cayır cayır yandı, kül oldu” başlığıyla verilen haberin devamında 
“Teessürle öğrendiğimize göre 15 Aralık 1947 Pazartesi gecesi 
Mesudiye’nin Hatunviran Köyü’nde Ali Osman Duman adındaki 
vatandaşın evinde çıkan bir kaza yangını neticesinde 11 nüfuslu aile 
efradından dokuzu cayır cayır yanmış kül olmuştur.

Söylendiğine göre ev halkı uykuda iken yangın başlamış ve 
genişlemiştir. Bu sırada evin kadını yangının farkına vararak kocasını 
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uyandırmış, o da oğluna haber vererek dışarı fırlamışlarsa da içeriden 
çoluk çocuğun feryadı duyulması üzerine kadın ateşin içine atlamış, 
fakat derhal elbiselerinden tutuşarak diğerleri ile birlikte kendisi de 
yanmış, kül olmuştur. Bu evde yanan hamile gelin, kaynana, 4 kız 
çocuğu ve iki erkek çocuğudur. Büyük kız nişanlı, büyük oğul da 15 
yaşında idi. Bu korkunç faciadan aile reisi Ali Osman Duman ile 16 
yaşlarında bir oğlu kurtulabilmiştir. Hayvan ve eşyaların tamamı da 
yanmıştır. Bu felaketzede aileye Kızılay azami yardım yapmalıdır. 
Çünkü bundan daha isabetli bir yardım olamaz” ifadeleri yer almaktadır.

26 Aralık 1947 tarihinde yayınlanan Güzelordu gazetesinde 
verilen başka bir yangın haberinin başlığında “Bir Fındık Fabrikası 
Yandı” denilmiştir. Haberin devamında “25 Aralık 1947 tarihi 
Perşembe gecesi saat 01.30’da şehrimizin maruf tüccarlarından Hasan 
Çebi’nin fabrikasında amelenin çalıştığı kısımdaki salonda sıçrayan 
bir kıvılcımla başladığı söylenen yangın elektrik santralinin düdüğü 
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ile bütün şehre duyurulmuş, zabıta kuvvetleri, halk ve itfaiye teşkilatı 
yangın yerine koşmuştur. Bütün gayretlere rağmen mağazanın tamamen 
yanmasına mani olamamıştır. Zarar, 150 bin lira olarak tahmin edilmiştir. 
Hayırsever, fukaraperver ve çok iyi yürekli bir tüccarımız olan Hasan 
Çebi’nin başına gelen bu olay karşısında bütün memleket halkı derin 
bir teessür duymuştur. Uzun yılların emeği ile meydana gelmiş olan 
bu müessese köylü, kentli memleket halkının türlü ticari ve sosyal 
münasebetlerinde daima sevgiye mazhar olmuş, Hasan Çebi’ye olan 
şahsi sempati işinin genişlemesinde başlıca amil olmuştur. Maddeten 
çok büyük zarara uğrayan Hasan Çebi’nin ve bina sahibi Şükrü, Murat 
Furtun’un bu elemlerini Güzelordu’da en samimi duygularla paylaşır” 
ifadelerine yer verilmiştir.

7 Aralık 1962 tarihinde Milliyet gazetesinde Uğur Gürsoy 
tarafından verilen bir haberde “Ordu’nun bir köyünde altı kişi yanarak 
öldü. Ağcakestere köyünde çıkan yangında 25 koyun, 8 inek ve 2 at da 
yanmaktan kurtulamadı. Ölenlerden 4’ü küçük çocuk” başlığı atılmıştır. 
Haberin devamında “Ordu’nun Korgan ilçesinin 12 kilometre güneyinde 
Ağcakestere Köyü’nde, 6 Aralık sabaha karşı çıkan yangında 6 insan, 
25 koyun, 8 inek, 2 at yanarak ölmüştür. 80 yaşındaki köy imamı Ahmet 
Uzkan’a ait evin ahırında çıkan ve eve sıçrayan yangında ölenlerden 
dördü çocuktur. Ahırda unutulan bir kandilden çıktığı sanılan yangında 
25 yaşındaki Hamdi Uzkan, 23 yaşındaki Gülsüm Uzkan ile çocukları 
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7 yaşındaki Hikmet, … yaşındaki Emine, 2 yaşındaki Salime ve  2 aylık 
Emin ölmüşlerdir. İmam Ahmet Uzkan, karısı Ulviye, kızı Pembe ve 
gelini Raziye de yaralanmıştır” denilmiştir.

6 Ocak 1963 tarihinde yayınlanan Cumhuriyet gazetesinde 
“Ordu’nun bir köyünde 15 kişi yanarak öldü, 22 kişilik üç ailenin 
barındığı bir evde çıkan yangından ancak 7 kişi canlarını güçlükle 
kurtarabildiler” başlığıyla verilen haberin devamında “4 Ocak gece 
yarısı 22 kişinin barındığı bir evde çıkan yangında 15 kişi yanarak 
ölmüştür. Yangına bir çocuğun kibritle evin altındaki mısır saplarını 
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kazara tutuşturması sebep olmuştur. Şehrin 10 kilometre yakınında 
Terzili köyünde Haki Yener’e ait evde oturmakta olan 3 ailenin 15 
ferdini kül eden yangın şöyle vuku bulmuştur:

Gece geç vakit evin alt katında bulunan ahıra inen Remzi Manav 
adlı çocuk, kibrit yakarak ineklere yiyecek vereceği sırada birden rafta 
bulunan mısır sapları tutuşmuş ve yangın hemen büyümüştür. Ev büyük 
olduğundan yangın başlangıcı bir müddet sonra anlaşılmış, fakat üst 
katta yatanlar dışarı çıkmak için merdivene hücum edince, merdivenin 
de alevler içinde çöktüğünü görmüşlerdir. Evin yüksek ve pencereleri 
demirli olduğundan bilhassa kadınlar ve çocuklar dışarıya kaçamamış, 
evle beraber yanarak kül olmuşlardır.

Pencereden atlayan 7 kişiden biri yaralı olarak hastaneye 
kaldırılmıştır. Ölen 15 kişinin isimleri şunlardır: Rafiye Manav, Aysel 
Manav, Dürdane Manav, Cemile Manav, Cemil Manav, Seyhan Manav, 
Remzi Manav, Sabri Manav, Fahri Kandemir, Fahriye Kandemir, Necla 
Kandemir, Emine Kandemir, Cemil Kandemir, Nilüfer Kandemir ve 
Hasan Kandemir. Yangında evde bulunan bazı çocuklar ve babaları 
kurtulmuşlardır. Ali Osman Manav yaralıdır. İlgililer hadiseye el 
koymuşlardır” ifadelerine yer verilmiştir.
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4 Ocak 1963 tarihli Cuma akşamı Terzili köyünde vuku bulan 
feci yangın dünya basınına (AP) Ajansı vasıtasıyla verilmiştir. Bu arada 
Almanya’da çıkan “General-Anzeiger”  adlı gazetenin 7 Ocak 1963 
tarihli sayısının 8. sayfasında haber şöyle yayınlanmıştır: “13 Çocuk ve 
2 Kadın Yandı -Türkiye’deki Büyük Yangın -Anne çocuğu ile birlikte 
atladı. Karadeniz kıyısındaki Ordu ilinin Terzili köyünde 13 çocuk ve 
2 kadın hayatlarını kaybetmişlerdir. Samanlıkta çıkan yangın birkaç 
saniyede evi sarmış ve alevler uyuyan 22 kişiyi evden çıkamayacak 
duruma düşürmüştür. Kucağındaki çocuğu ile anne, birinci kattan 
atlamış ve mucize eseri hiç yara almadan kurtulmuştur.”
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13 çocuk ve 2 kadının yanması ile neticelenen Terzili yangın 
faciasında yananların geride bıraktığı aileleri için Ordu’da açılan 
“Yardım Kampanyası” neticesinde Ziraat Bankası’nda 20.275 lira 
para toplanmıştı. Toplanan 20.275 lira paranın 20.000 lirası dün saat 
10.00’da Ziraat Bankası’ndaki hesaptan alınmış ve Ali Osman Manav, 
Selahattin Kandemir ve Ahmet Kandemir’e müsavi bir şekilde taksim 
edilmişti. Paranın teslim edilmesi sırasında, Ordu Valisi Sefa Poyraz, İş 
Bankası Müdürü İbrahim Nuhoğlu ve Kızılay Başkanı Hasan Arol da 
hazır bulunmuştu. 

4 Ocak 1963 günü yaşanan yangın faciasından 4.5 ay sonra 
mayıs ayı olmuştu. Yangında ölen 2 kadın ve 13 çocuğun verdiği 
büyük acı henüz çok tazeydi. Bu büyük yangından 7 kişi sağ olarak 
kurtulmuştu. Kurtulanlar arasında Cemile Kandemir de vardı. Ama 
Cemile Kandemir’in kurtulmasının ağır basan bir yönü vardı ki; bu 
dünya basınında bile mucize olarak gösterilmişti. 4 çocuğunu yangın 
felaketinde kaybeden ve en küçük evladı 1 yaşındaki Ahmet’ini 
kucağına alarak 5 metre yükseklikten atlayan “Ana” Cemile 
Kandemir, Anneler günü münasebetiyle Türk Kadınlar Birliği Ordu 
Şubesi tarafından yerinde bir kararla “Yılın Annesi” ilan edilmişti. 
Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi Başkanı Avukat Çiğdem Vural ve 
yönetim kurulu heyetinden Pervin Aktürk, Ayten Zaloğlu, Habibe 
Çevik ve Sabiha Kozoğlu bir cip temin ederek, Terzili köyüne gittiler. 
Köyde ulaştıkları Cemile Kandemir’e yılın annesi seçildiğini söyleyip, 
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tebrik ettiler. Cemile Kandemir yaşadığı üzücü olayların etkisiyle 
bir şey anlamamış olacak ki, gözleri donup kalmıştı. Yıkık ve yanık 
konağa şöyle bir bakarak gelen misafirlere “Nasıl oldu bilmiyorum” 
diye sayıkladı. Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi Başkanı Avukat 
Çiğdem Vural, “Yılın Annesi”nin ne demek olduğunu bütün detayları 
ile izah etti. Konuşmaları birkaç metre uzaktan izleyen kocası Ahmet 
Kandemir’e döndü, baktı ve gözleri dolmuştu. Henüz bir buçuk yaşına 
basmış olan Ahmet “Yılın Annesi” Cemile Kandemir’in yanına kadar 
yürümüş ve onun eteklerine sarılmıştı. Kadın oğlunu kucağına almış 
ve bağrına basmıştı. Çiğdem Vural, çantasından açarak hediyelerini 
vermiş, resimlerini çekmiş ve köyden tekrar geri dönmek için harekete 
geçmişlerdi.

14 Ağustos 1966 tarihinde Çambaşı Yaylası’nın çarşısında 
büyük bir yangın daha çıkmıştır. Bu yangını, Araştırmacı yazar Sıtkı 
Çebi, “Çambaşı Yaylası” adıyla yayınladığı kitabında bahsetmektedir. 
Çambaşı yangını çarşının kenarında bulunan bir aşçı dükkânındaki 
gaz ocağının patlamasıyla ahşap olan binayı sarmış ve buradan da 
bitişiğindeki dükkânlara ve fırınlara yayılmıştır. Kısa zamanda üç fırın, 
terzi, manifaturacı, bakkal olmak üzere toplam 14 işyeri yanmıştır. 
Can kaybının olmadığı yangın, daha fazla yayılmadan çarşı halkının 
gayretleriyle güçlükle söndürülmüştür. 1966 yılındaki bu yangından 
sonraki aylarda ve ertesi yıl, bütün yaz boyunca, çarşıdaki eski ahşap 
dükkânlar sahipleri tarafından yıktırılmış ve yerlerine tek katlı beton iş 
yerleri ve fırınlar inşa edilmiştir.
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8 Kasım 1967 tarihli Ordu Gürses gazetesi manşetten “Akkuş 
Büyük Bir Yangın Felaketi Atlattı, 25 Bina Yanarak Kül Oldu, Vali 
‘Aldığımız tedbirlerle yangını önledik’ dedi. Bugün Vilayette Bir 
Toplantı Yapılacak” şeklinde verdiği haberin devamında “Evvelki akşam 
(6 Kasım 1967 Pazartesi) bir fırından çıkan yangın,14 dükkân ve 11 evin 
tamamen yanmasına sebep olmuştur. Yangında can kaybı olmamıştır. (6 
Kasım 1967) Pazartesi akşamı 20.30’da fırının bacasından çıkan alevler, 
hemen yakınındaki ahşap binalara sirayet etmiş ve yangın bir anda 
büyümüştür. Derhal durum Valiye bildirilmiştir. Vali, Samsun, Erbaa, 
Niksar itfaiyelerinden yardım istemiş, Fatsa, Ünye Kaymakamlarından 
da derhal itfaiyelerle birlikte Akkuş’a hareket etmeleri emrini vermiş, 
Ordu itfaiyesini de alarak Akkuş’a hareket etmiştir.  Gece yarısından 
sonra Akkuş’a gelen itfaiyeler yangını kontrol altına almışlar ve 
Akkuş’u büyük bir felaketten kurtarmışlardır. Dün akşam Akkuş’tan 
dönen Ordu Valisi Cemal Orhan Mirkelam şöyle demiştir: ‘Yangını 
haber alır almaz, Samsun, Niksar, Erbaa itfaiyelerinden yardım istedim. 
Fatsa, Ünye, Ordu itfaiyelerini derhal Akkuş’a gönderdim. Ben de gece 
yarısından sonra Akkuş’a vasıl olarak yangını söndürme çalışmalarına 
nezaret ettim. Bütün gece söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra 
14 dükkân ve 11 evin kaybedildiği anlaşılmıştır. Can kaybı yoktur. Evi 
yanan vatandaşlar hemen Akkuş Kereste Fabrikasına yerleştirilmiştir. 
Dışarıda hiçbir kimse kalmamıştır. Bugün vilayette Orman Bölge 
Başmüdürünün iştirakiyle yapılacak toplantıda zarar tespit edilerek 
gerekli tedbirler alınacaktır. Ümit ediyorum ki; 2 ay içinde felaket 
atlatan vatandaşlara yeni meskenleri yapılacaktır’ ” ifadelerine yer 
vermiştir.
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17 Mayıs 1970 tarihli Ordu Gürses gazetesinde yayınlanan 
“Ünye’de feci bir yangın oldu” başlıklı haberin devamında “Ünye 
ilçemizin Çayırlı köyünde Mehmet Kispet adlı şahsın evinden çıkan 
bir yangın neticesinde ev tamamen yanmış ve evde bulunan 4 aylık 
Zehra adlı kız çocuğu yanarak ölmüş, Emine ve Ayşe Kispet adlı kız 
çocukları ise ağır biçimde yaralanmışlardır. Yangında ayrıca 4 adet 
manda hayvanı da yanmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” 
ifadelerine yer verilmiştir. 

16 Mart 1970 tarihinde Ordu Gürses gazetesinde yayınlanan 
“Ordu Büyük Bir Yangın Tehlikesi Atlattı. Yangın Esnasında Atılan 
Silahlar Halkımızı Korku ve Dehşete Sardı” başlıklı haberin devamında 
“Geride bıraktığımız (14 Mart 1970) cumartesi günü sabah saat 
04.00 sıralarında şehrimizin Süleyman Felek Caddesi’nde bulunan 
Pazarcıoğullarına ait bir fındık fabrikası sebebi bilinmeyen bir yangın 
neticesi yanarak büyük hasara uğramıştır. Yangının başladığı sıralarda 
şehrimizin bazı semtlerinde yer yer aralıksız olarak silahlar atılmış, 
bu sırada halk korku ve dehşet içinde cadde ve sokaklara dökülerek 
yangın mahalline koşmuşlardır. Yangının vuku bulduğu semt adeta 
mahşeri kalabalık tarafından işgal edilmiş, polis, bekçi ve görevliler 
yangın söndürme ekiplerine yardım ederek, itfaiye yangının etrafa 
sıçramaması için yangını zamanında kontrol altına almıştır. Bu 
arada Giresun itfaiyesi de Ordu’ya gelerek Ordu itfaiyesiyle işbirliği 
yapmıştır. Yaklaşık 5 saat süren yangın yapılan çalışmalar neticesinde 
söndürülmüştür. Zarar ve ziyanın tespitine çalışılmaktadır” ifadeleri 
yer almıştır. Ordu Valisi Cemal Orhan Mirkelam yangından sonra, 
yangın esnasında atılan silahlar hakkında basına şöyle bir açıklama 
yapmıştır: “14 Mart 1970 tarihinde Cumartesi günü Ordu Belediye 
hudutları dâhilinde Bay Muhittin Pazarcıoğlu’na ait fındık fabrikasında 
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çıkan yangın; itfaiye ve emniyet kuvvetlerinin zamanında müdahalesi, 
halkımızın da yardımı ile sirayetlere mani olunarak, daha büyük bir 
felaket önlenmiştir. Ancak, yangının başlamasıyla, haber vermek 
amacı için de olsa, yetkisiz kimselerin lüzumsuz silah atmaları, yaşlı, 
hasta, çocuk ve yabancı misafirler üzerinde büyük bir korku, heyecan 
ve dehşet yaratmıştır. Aydın, memleket seven Orduluları çok üzen, 
çok sevdiğimiz, sosyal hayatı ve medeni seviyesi ile haklı olarak 
iftihar ettiğimiz güzel Ordu’muz aleyhine puan toplamaktadır. Silah 
atmalar, güzel Ordu’muza gölge düşürmekte, basında konu olmaya 
devam etmektedir.  Silah atmanın adet haline gelmemesini, ayrıca gıpta 
edilen medeni bir beldede yaşadığımızın da unutulmamasını bilhassa 
saygılarımızla rica ederim. Ordu Valisi, Cemal Orhan Mirkelam.”

13 Mart’ı 14 Mart’a bağlayan gece fabrikasının yanması 
dolayısıyla içerideki fındık vs. emtiasının sigortalı olduğu söylentisine 
cevaben, Fabrika sahibi olan Muhittin Pazar, Gürses gazetesine verdiği 
ilanda özetle “Sezon sonu olması dolayısıyla bir kuruşluk mal ve sigorta 
olmadığını, halkımıza beyan ederim” demiştir.

23 Eylül 1971 tarihinde yayınlanan Ordu Gürses gazetesinin 
verdiği başka bir yangın haberi daha vardır. Haberde “19 Eylül 1971 
Pazar günü akşam saat 16.00’da Mesudiye ilçesinin Beşbıyık köyünde, 
fırından dolayı çıkan yangın 61 evle 14 samanlığı kül etmiş, hiçbir 
eşya kurtulamamıştır. Yangının gündüz çıkması can kaybını önlemiştir. 
Harman dönemi oluşundan dolayı evlerde bulunan yiyecek maddeleri 
de yanmıştır. Yangın haberini alan Ordu Valisi Musa Eran beraberinde 
Jandarma Alay komutanı Albay İsmail Hakkı Erdem, YSE Müdürü 
Mehmet Koçak, İl İmar Müdürü Recep Gökalp’la Mesudiye’ye gitmişler 
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ve Beşbıyık köyünde gerekli tetkikleri yaparak halka geçmiş olsun 
demişlerdir. İmar ve İskân Bakanlığının Ordu valiliğine verdiği bilgide 
vatandaşlara 50 bin lira para, 1000 kilo un, 300 kilo şeker, 300 kilo 
zeytin,100 kilo yağ, 300 battaniye, 150 çadır gönderildiği bildirilmiştir. 
Mesudiye ve Gölköy Belediyeleri de Beşbıyık köyüne gerekli yiyecek 
yardımında bulunmuşlardır. Diğer taraftan Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi’nin de yardım malzemesiyle birlikte Mesudiye’ye geleceği 
bildirilmiştir. Vali Musa Eran, Beşbıyık köyünde halkın iyice fakir hale 
düştüğünü, İlin Valisi olarak artık birinci meselesinin Beşbıyık köyüne 
bir yardım kampanyası açmak olduğunu, kış mevsimi gelmeden halka 
konut temin edeceğini beyan etmiştir. Gerçekten Ordu Valisi Musa Eran 
bir müddet sonra Mesudiye ilçesi Beşbıyık köyü için geniş çaplı bir 
yardım kampanyası açmıştır. Vali Musa Eran, camilerden, Kayserispor 
ile Ordusporun yapacağı futbol müsabakasından önce stadyumda 
vatandaşlardan, kurulan komiteler piyasaya çıkarak iş yerlerinden, 
Milli Eğitim Müdürlüğü ise tüm okullardan, para ve eşya yardımı 
toplanması için karar almıştır. Beşbıyık köyünde yaşayan 105 ailenin 
toplam 490 nüfusunun açıkta, ortada kaldığı öğrenilmiştir. Çarşamba 
gününden itibaren köyde yaşayan halka Kızılay vasıtasıyla sıcak 
yemek verilmeye başlanmıştır. Yine çarşamba günü Beşbıyık köyünde 
başlayan şiddetli yağmur ve dolu, halen yanmaya devam eden yangını 
tamamen söndürmüştür” ifadelerine yer verilmiştir.



172

Cumhuriyet Döneminde Ordu’da Meydana Gelen
Doğal Afetler (1919 - 2016)

OBKT kuruluşunun 30. yılını kutluyordu. 19 yıl devamlı 
perde açtığı Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosuna ait tarihi bina, 
24 Kasım 1993 tarihinde tamamen yandı. Eski binada kalorifer tesisatı 
olmadığı için, salon kışın sahnenin sol tarafındaki soba ile ısıtılırdı. 
Gösteri salonundaki bu sobanın geceden sönmemiş olduğu, yangının bu 
nedenle çıkmış olabileceği tahmin edildi. Yangınla birlikte OBKT’nin 
yıllarca toplanan deposundaki dekorlar, giysiler ve teknik donanımlar 
ile arşivinin büyük bir bölümü de yok olup gitmiştir.  Renkli sinema 
kapanınca, önce bilardo salonu oldu, sonra işletmecilerinden satın 
alınarak, tiyatro salonu yapılmıştı, ama yandı bitti, kül oldu. Bu olay 
kentte uzun süre tartışıldı ve büyük üzüntü yarattı. OBKT,  bir müddet 
sonra, Ordu sinemasını kiralayarak, haftada bir oyunlarını sürdürdü. 
Ordulu tiyatroseverler yıllarca oyunlar seyrettikleri bu salondaki 
kırmızı koltukları, sahnenin üst tarafında bulunan kızgın ve gülen yüz 
maskelerini hiç unutmayacaklar ve daima o nostalji kokan tarihi tiyatro 
binasını özlemle hatırlayacaklar.

6- ORDU VE CİVARINDA MEYDANA GELEN 
BAZI BÜYÜK DEPREMLER

Anadolu topraklarında yaşanan depremler arasında, 27 Aralık 
1939’daki Erzincan felaketinin özel bir yeri vardır. O yıl, 26 Aralık’ı 27 
Aralık’a bağlayan gece yerle bir olan Erzincan’da, ölü sayısı 33 bine 
ulaştı. Richter ölçeğine göre 8 şiddetindeki deprem, gece saat 02.00’de, 
Erzincan’ı 52 saniye boyunca salladı. “20. yüzyılın depremleri” 
sıralamasında 15. olan 1939 depremi, halk arasında “Büyük Erzincan 
Depremi” olarak anıldı. Erzincan’ı tümüyle haritadan silen deprem, 
Amasya, Tokat, Sivas, Kırşehir, Ankara, Çankırı, Kayseri, Samsun, 
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Ordu illerinde ve çevresinde de etkili oldu, toplam 116 bin 720 bina 
yıkıldı. Erzincan depremi basına, “Erzincan Zelzelesi Bütün Tahmin 
Hudutlarını Aşan Bir Felaket Oldu”, “Feci Bilanço” gibi başlıklarla 
yansıdı. Deprem sırasında, kentin demiryolu köprüsü de yıkılmış, 
telgraf hatları kopmuş, Erzincan’ın çevreyle bütün ilişkisi tamamen 
kesilmişti. Bu yüzden deprem haberi saatler sonra öğrenilebildi. 
Yardım ekipleri, yıkılan köprülerin onarılmasından sonra, ancak 28 
Aralık günü kente girebildi. Ordu’nun depremden etkilenen bölgeleri 
daha çok iç kesimlerde bulunan ilçelerdir. Bu ilçeler birinci derecede 
deprem bölgeleri içinde yer almaktadır. 

27 Aralık 1939 Depreminde “Ordu” 

27 Aralık 1939 tarihi gecesi saat 02.00 sularında meydana 
gelen Erzincan depremi dünyanın en yıkıcı depremleri arasında 
sayılmaktadır. Merkez üssü Erzincan olan 7,9 şiddetindeki deprem, 
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52 saniye kadar sürmüş ve sonucunda 32.962 kişi ölmüş, yaklaşık 
100.000 kişi yaralanmış, 116.720 bina yıkılmıştır. Sivas’tan Samsun’a, 
Tokat’tan Kırşehir’e, Amasya’dan Ankara’ya, Kayseri’den Ordu’ya 
kadar büyük bir alanı etkileyen bu depremin Ordu’da hissedilme 
oranı ise 7 şiddetindedir. Bilindiği kadarıyla da tarih boyunca Ordu’da 
hissedilen depremlerin en büyüğüdür.

1939 yılı Aralık ayının 27’nci Salı gününü Çarşamba’ya 
bağlayan gece saatin 2’yi beş geçtiği vakitte, Erzincan’ı yok eden 
ter sarsıntısı, Ordu şehri ve ilçelerinde de büyük tahribata sebep 
olmuştu. Orduluların Büyük Zelzele adıyla andıkları bu sarsıntıda en 
büyük hasar çarşı içinde görülmüştü. Vaktin gece yarısından sonra 
oluşu, iş yerlerinin kapalı oluşu can kaybını azaltmıştı. Buna rağmen 
şehirde birçok kişi yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatlarını 
kaybetmişlerdi. Yaralılar ise oldukça çoktu.
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Zelzeleden sonra Ordu Merkezinde yapılan zarar ve ziyan şu 
şekilde tespit edilmiştir:

Trabzon Caddesi’nin, yük iskelesi ile Bülbül Deresi arasındaki 
kısmı, Süleyman Felek Caddesi’nin 19 Eylül meydanından ilerisi, Sırrı 
Paşa Caddesi’nin Tahıl Pazarı civarı, Osman Paşa Caddesi’nin orta ve 
yukarı kısımları, Akyazı Caddesi’nin orta kısımları ile bütün bu caddeleri 
birbirine bağlayan ara sokaklardaki kâgir iş yerleri, depolar ve evler 
ya tamamen yıkılmış ya da kullanılmayacak hale gelmişti. Zelzeleden 
sonra şehir içinde ilgililerin yaptığı tespitlere göre, şehirde 283 mağaza, 
dükkân, depo ve ev yıkılmış, kullanılmaz hale gelmiş, 74 bina da daha 
az hasar görmüştü. Bu rakamlara göre, Ordu çarşısındaki mağaza, 
dükkân ve depoların yarısına yakınının yıkıldığı anlaşılmaktadır. Halen 
çarşıda görülen ikinci katları basık bir çatı ile örtülü kâgir taş binalar, 
1939 zelzelesinde kısmen hasar görerek, alt katları kullanılabilenlerdir. 
Mahallelerde hasar pek yoktu. Sadece Şarkiye Mahallesi’nde bazı evler 
yıkılmış; Elmalık, Düz Mahalle, Selimiye’de bacalar devrilmişti.
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Araştırmacı Yazar Sıtkı Çebi’nin “Ordu’dan Görüntüler” adlı 
kitabında; 1939 yılında meydana gelen Erzincan zelzelesinin Ordu 
çarşısı üzerindeki etkilerini ve yaptığı tahribatı anlattığı bölümden bazı 
alıntılar özetle şu şekildedir:

“… 1939 yılının Aralık ayında Erzincan merkezli büyük 
deprem, Ordu şehrinin kıyı düzlüğünde kurulan çarşısında büyük çapta 
yıkım yapmıştı. Çarşıdaki hemen her cadde ve sokakta çatısı yıkılan, 
duvarları devrilip çöken birkaç dükkân, mağaza görülmekteydi.  
Deprem, Kumluk mevkiiyle Köprübaşı arasındaki geniş taban arazide 
ve Şarkiye, Elmalık mahallelerinde büyük hasarlara neden olmuştu.

27 Aralık 1939 günü Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece saat 
2 sıralarında, Ordu şehri büyük bir sarsıntıyla yataktan fırlayıp ayağa 
kalkmıştı. Bu sallantılar, aynı anda Erzincan’ı yerle bir eden büyük bir 
depremin Ordu’ya kadar olan uzantılarıydı. Ordu şehir halkı, o gece 
yarısından sonra sokaklara dökülmüştü. Zelzele ile birlikte elektrikler 
hemen kesilmişti. Bu mutlaka daha büyük yangın vs. felaketleri önleyen 
ilk isabetli tedbirdi. Karanlık ve soğuğa rağmen, Orduluların çoğu çarşı 
merkezine giderek, yıkılan dükkân ve mağazalarının önünde sabah 
olmasını bekliyorlardı. Bu arada çevreden acı feryatlar duyuluyor, bazı 
bina enkazlarının altında kalanlar olduğu söylentileri üzerine, o tarafa 
doğru koşuşturmalar oluyor, herkes enkazı elleriyle, kazma kürekle 
kaldırmaya çalışıyordu. 

Depremden önce, Tahıl Pazarı’nın karşısında demir kepenkli 
iki katlı birçok kâgir dükkân ve depo vardı. Tahıl Pazarı’nın tam 
karşısında köşe başında üç katlı, alt katı mağaza, üst katı Ordu Ticaret 
Odası olarak kullanılan büyük bir bina ile bitişiğinde yine iki-üç katlı 
binalar bulunmaktaydı. Bütün bu yapılar tamamen yığma taş örgülü, 
cepheleri demir kepenkli, beşik çatılı ve kiremit örtülü kâgir yapılardı.

Çarşı baştan başa aynı mimari tarzda iki katlı, alt katları 
dükkân veya mağaza, üst katları depo, terzi, bakırcı veya çeşitli esnaf 
ve sanatkârın işgal ettiği iş yerlerinden ibaretti. 1939 depreminde, 
Takıl civarındaki kâgir binalardan birçoğunun ikinci katlarının cephe 
duvarları yıkılmış; çatıları çökmüştü. Çöken Ticaret Odası enkazı 
altında bir kişi hayatını kaybetmişti. Aynı şekilde, Osman Paşa 
caddesinin arkasındaki Kültür sokağındaki üç katlı büyük bir depo da 
zelzelenin şiddetinden çökmüş, depoda gece kalan işçilerden birkaçı 
yıkıntılar arasında ölmüşlerdi.
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Bu depremin acı görüntüleri uzun yıllar ordu çarşısı ve Takılın 
çevresinden silinemedi. Takıl pazarının üstünü örten çinko örtülüğü 
ayakta tutan sütun direklerden bazıları yıkıldığından, Takıl pazarı da 
uzun bir müddet kapalı kalmıştı. Erzincan depreminin Ordu şehrindeki 
uzantısı olarak ayrıca Kömür pazarı ve çevresindeki birçok binada 
bu büyük felaketten nasibini almışlardı. Depremden 4 gün sonra 
yayınlanabilen Ordu Gürses gazetesinin 1 Ocak 1940 tarihli nüshasında 
depremin Ordu şehrindeki tahribatı hakkında şu haber yayınlanmıştı:

“…Büyük zelzele faciasıyla ıstıraplarımız derindir. Bilhassa 
çarşının güzellik ve intizamı ile Karadeniz’in en mamur şehirlerinden 
biri olan Ordu baştan aşağı yıkılan çarşısıyla bir harabeye dönmüştür. 
14 fabrika (fındık), 2 resmi daire, ortaokul, 3 ilkokul, 2 banka, Ordu 
Ticaret Odası ve Borsası, 200 dükkân ve mağaza kısmen ve tamamen 
yıkılmış, şehirde umumi hayat durmuştur. Toplam 2600 binadan geriye 
kalanların %75’i hasarlıdır. Şimdiye kadar yapılan tespitlere göre 
merkez ve ilçelerde köylerde ölü sayısı 500’ü bulmuştur. Kati raporlar 
henüz gelmemiştir…”

Daha sonraki haftalarda yapılan kesin hasar tespitlerine göre; 
Ordu çarşısında; 166 mağaza, dükkân, ev; 14 fındık kırma fabrikası; 16 
resmi daire, banka ve okul yıkılmıştır. Çarşıda sağlam kaldığı görülen 
binaların da %90’ı içinde oturulamayacak durumdadır. 

Depremde yıkılan veya hasara uğrayan resmi ve mali 
müesseseler şunlardır: Gümrük İdaresi (Eski büyük iskele yanında), 
Ordu Ticaret Odası (Hafız Halit Çebi merhumun Tahıl’daki binası), 
Borsa (Kocakişi sokağındaki eski marketin arkası), İnhisar tekel binası 
(Eski Park Lokantası), Posta Telgraf İdaresi (eski denizcilik acentesi ve 
bankası köşesi), Maliye (19 Eylül İlkokulu), Askerlik Şubesi (şimdiki 
bina), Liman Dairesi (Denizcilik bankasının olduğu yer), Ortaokul 
(eski Kız Sanat Okulu Saray Mahallesi), Cumhuriyet İlkokulu, 
Güzelordu İlkokulu (eski binalarda), Hususi Muhasebe Tahsilat Şubesi 
(19 Eylül Meydanı karşısında), Jandarma Komutanlığı (şimdiki askeri 
misafirhane), İş Bankası (Kocakişi sokağında), Ziraat Bankası (eski 
Emlak Kredi Bankasının olduğu bina).

Yıkılan ve hasara uğrayan fındık fabrikaları şunlardı: Ilgıt 
ve Şeriki, Ahmet Cemal Mağden, Sat-Alkol Şirketi, Rüştü Hekim, 
Arslanoğlu Kardeşler, Sabri Aras, Çebiler, Furtun Limited, Furtun 
Mehmet, Mehmet Mithatoğlu, P. P. Danilsen, Mustafa Ataç ve Şeriki, 
Fındık Tarım Satış Kooperatifi… Bu felaket günlerinde halkın bir 
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kısmı Düz Mahalle’deki Belediye Parkında, bir kısmı Hamam Düzünde 
çadırlarda, bazıları da evlerinin bahçelerinde kurdukları iğreti çadırlarda 
yatıp kalkmışlar, bu durumu haftalarca sürdürmüşlerdir.

Ordu şehrindeki deprem zararlarından sonra, ilin diğer 
ilçelerinde de bazı yıkıntıların meydana geldiği öğrenilmiştir. 1940 yılı 
Ocak ayı sonunda yapılan tespitlere göre, Ordu ili dahilinde: 418 ölü, 
126 hafif yaralı olmuş, 3416 ev yıkılmış, 6732 ev hafif hasar görmüş, 
286 dükkân yıkılmış 310’u hasar görmüş, 5 fabrika yıkılmış 15’i hasar 
görmüş, 13 ağıl yıkılmış 24’ü hasar görmüş, 430 ahır yıkılmış 661’i de 
hasar görmüş, 1148 samanlık yıkılmış 655’i hasar görmüş, 6 mektep 
yıkılmış 14’ü hasar görmüş, 20 cami yıkılmış 15’i hasar görmüştür. 
Köylerde 20 at, 134 sığır ve 3829 davar telef olmuştur.

1883 yılında çarşıyı kül eden büyük yangın felaketinden sonra, 
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kumsal zemin üzerine 2-3 katlı taş binalar inşa edilmişti. Çarşıya yüksek 
bir yerden bakıldığında, birbirine bitişik vaziyette, sıvasız taş binaların 
iki sıralı olarak ana ve ara caddeler boyunca uzandığı görülmekte idi. 
Zelzelenin şiddetiyle bu yapıların ikinci ve üçüncü katlarının caddeye 
bakan duvarları yıkılmış; moloz ve taş yığınları alt katların duvar, kiriş 
ve kolonlarını çatlattığından, bu kısımlar da kullanılmaz hale gelmişti. 
Şehirde yıkılan başlıca binalar arasında Ordu Ticaret Odası, İş Bankası, 
Jandarma Binası ve Orta Mektep binası bulunmakta idi. 

Çarşıda dükkân ve mağazalar tehlikeli bir durumda idiler. 
Zelzeleden sonra yağan kar, yıkıntıların temizlenmesini engellediği 
için, çevrede büyük bir yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Ordu’da ticari 
hayat tamamen durmuştu. Mal kaybı önemli olmamasına rağmen, 
yıkılan binaların tamiri için gerekli malzeme ve hatta işçi bulmak büyük 
bir problem halindeydi. Sağlam kalan işyerlerinin kiraları birden bire 
artırılmış, bu sebeple esnafların yeni bir yer bulup, taşınması oldukça 
güçleşmişti. 
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Zelzele, Ordu ilinin diğer ilçelerinde de büyük kayıplara 
sebebiyet verdiği için bu ilçelerdeki kat’i tespitlere müteakip, 1940 
yılı Aralık ayında hükümete yapılan müracaat üzerine Ordu ili 
felaketzedeler için 227.488 lira yardım gönderilmişti. Bu gelen yardım 
parasının 98.346 lirası Merkez ilçeye, 33.350 lirası Gölköy’e, 15.837 
lirası Ünye’ye, 29.955 lirası da Fatsa’ya verilmişti.

1939 yılından tam 3 yıl sonra 1942 yılında Tokat’ın Erbaa 
ilçesinde olan bir deprem, Ordu şehrinde yine hasarlara sebebiyet 
vermişti. Fakat bu seferki sarsıntı 1939 depremine göre daha hafif 
geçtiği içi, sadece 42 bina zarar görmüştü. 1942 yılı zelzelesinde can 
kaybı olmadığı gibi, yaralananında bulunmadığı tespit edilmiştir.

Nitekim 1939 depreminde Ordu’da meydana gelen hasar 
orta derecede olmasına rağmen, sadece düzlük sahada, dere ve deniz 
kenarında gevşek yapılı kum, çakıl ve silt ile kilden müteşekkil yerlerde 
deprem tesir icra etmiştir. Şehrin yüksek kesimleri ise hasara maruz 
kalmamıştır...”

Ordu şehrinin biri 1939 yılında ağır, diğeri ise 1942 yılında 
hafif geçen yer iki sarsıntısından yıllar geçtikten sonra, 1939 Erzincan 
depreminden 10 yıl sonra, Bayındırlık Bakanlığınca Ordu’ya 
gönderilen bir ekip tarafından, çarşı ve çevre incelendikten sonra Ordu 
il merkezinin jeolojik ve deprem durumu hakkında rapor hazırlanmıştır.  
28 Ocak 1950 tarihini taşıyan bu rapor, Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
ve İ. İ. Reisliği Araştırma Bürosu Jeolog Dr. Ervin Lahn imzasını 
taşımaktadır.
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Raporda; Ordu şehrinin jeolojik yapısı hakkında şu bilgiler 
verilmektedir:

6.1. Ordu’nun Jeolojik Durumu

1-) Şehrin tepe bölgeleri olan Kirazlimanı, Taşbaşı ve 
Zaferimilli mahalleleri ile Yeni Mahalle ve Subaşı Mahallesi’nin üst 
kısımları volkanik sahrelerden müteşekkildir. Bu sahreler, koyu renkli 
bazalt lavları, siyah tüf ve blok tüflerinden ibaret bir alt kısma, kumlu 
ve gri veya kahverengi blok tüflerinden ibaret bir üst kısma ayrılmıştır.

2-) Bülbül Deresi’nin yamaçlarında, volkanik sahreler altında 
beyaz mermerleşmiş kalkerler görülmektedir.

3-) Tepe bölgesi yamaçlarının alt kısmı (Orta içeri ve Yeni 
Mahalle’nin alt kısımları ile Düz Mahalle’nin üst kenarı) kalın bir 
moloz tabakası ile örtülüdür.

4-) Yeni mezbaha, Yeni Mahalle, Yeni Hastane sahası gibi 
bazı düzlüklerde kalın bir kil tabakasına rastlanır. Taşbaşı, Zaferimilli 
ve Saray mahallelerinden gelen dik dereler ile Bülbül Deresi’nin 
kenarlarında dere ve sel birikintileri (alüvyon) her tarafta serili 
bulunmaktadır.

5-) Şehrin sahil kısımları geniş kumsallara sahiptir. Su durumuna 
gelince; yer altı sularına ancak kumsal bölgelerde ve taban arazilerinde 
(derinlik 1-1,5 metre) rastlanmaktadır. Volkanik sahrelerden müteşekkil 
tepe bölgelerinde de birçok su kaynağı mevcuttur. Ordu çevresi genel 
olarak killi ve su geçirmeyen topraklarla örtülü olduğundan meydana 
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gelen aşırı yağışlar çok çabuk sellere dönüşmektedir. Denizde meydana 
gelen akıntıların getirdiği birikintiler sahilde teressüp ettiğinden, sahil 
bandı gittikçe denize doğru ilerlemektedir.

6.2. Deprem Durumu

Karadeniz sahil bölgesinde birçok deprem merkezi vardır. Bu 
merkezler müstakilen veya Kuzey Anadolu deprem fay hattı üzerinde 
vukua gelen depremlerle beraber harekete geçmektedirler. Mesela: 
Erzincan depremi esnasında sahil bölgesinde birçok realis depremleri 
kaydedilmiştir. Bu itibarla, Ordu şehri, hem mahalli sarsıntılara hem de 
Kelkit vadi hattından gelen depremlere maruzdur.

Ordu şehri genelde bölge olarak deprem bakımından az 
tehlikelidir. 1939’da Ordu’da vuku bulan hasarlar gayet azdır. Kısmen 
moloz ve dolmadan müteşekkil yamaçların alt kısımları bu bakımdan 
daha az sağlamdır. Mesela; Hükümet konağı civarında (Kız Muallim 
Okulunda) 1939 yılındaki deprem daha fazla etki ve hasar yapmıştır. 
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Yalnız, deniz kenarlarından ibaret ve rutubetli yeraltı su seviyesinin 
derinliği 1-1,5 metre olan sahil kısmı, deprem bakımından çok 
tehlikelidir. Bu yüzden 1939 depreminde Ordu şehir merkezinde bu tip 
bölgelerde ağır hasarlar kaydedilmiştir. Dere vadileri ve kenarları da 
aynı sebepten oldukça tehlikeli bölgelerdir.

1939 yılındaki Erzincan depreminden sonra, Ordu’ya gelen 
ilmi heyet, kumsal kısmının tehlikeli durumunu göz önünde tutarak, 
şehrin ana caddesi olan Süleyman Felek Caddesi ve deniz arasında 
uzanan saha ile (Bu tarif edilen saha bugün 5-6 katlı apartmanlarla 
kaplanmıştır) Bülbül Deresi kenarına kadar olan bölgenin yapılaşma 
açısından “yasak bölge” olarak tespitini uygun görmüştür (16.5.1940 
günü rapor).

6.3. Heyelan Durumu

•	 Dalgaların aşınma hareketleri ve su sızıntılarının tesiri dola-
yısıyla Samsun Caddesi altında kalan eski Mezbaha Caddesi, 
Çifteçeşme semtinde kil ve taş bloklarından müteşekkil dik bir 
yamaç denize doğru kaymaktadır. Çöküntü ile ana cadde ara-
sında henüz kaymamış bulunan evlerin durumu da tehlikelidir.

•	 Sel sularının aşındırması yüzünden Hapishane deresinde kil 
ve toprakla örtülü dik ve geniş bir arazi çökmektedir. Hareket 
devam ederse, civarındaki evlerin durumu tehlikeye düşer.
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Jeolog Dr. Ervin Lahn, raporunda deprem durumu hakkında 
bu izahatı verdikten sonra, Ordululara şu tavsiyelerde bulunmuştu:

•	 Sahil kesiminde 30 metre genişlikte bir geçit şeridi ile denizin 
çekilmesinden ilerleyerek meydana gelecek olan yeni kumsal 
kısımların boş bırakılması gerekir.

•	 Kuzebatıda 115 nolu nirengi noktasından itibaren, kuzeydoğu-
da sahil şeridi ile güneybatıda Samsun Caddesi ve onun uzan-
tısında olan Trabzon Caddesi arasındaki bölgeler için tatbik 
edilen şartlarla inşaya müsaade edilmesi gerekir.

Bülbül Deresi ile Civil Irmağı arasında bulunan ve deprem 
bakımından pek sağlam olmayan kumsal kısımda yapılması düşünülen 
Ucuz Evler Mahallesi aşağıdaki şartlarla yapılabilir.

•	 Sahilde 30 metre genişlikte boş bir şerit bırakılması,

•	 Civil Deresi ile Bülbül Deresi kenarlarında en az 100 metrelik 
bir sahada bina yapılmaması,

•	 Evlerin tek katlı ve ahşap karkaslı yapılması,

•	 Belediyece tanzim edilecek bir plana göre evlerin yaptırılması,

•	 Civil ve Bülbül Deresi ağızlarının sürekli temizlenmesi ve de-
relerdeki su birikintilerinin, göllenmelerin denize tahliye edi-
lip akıtılması.

Heyelan sahası hakkında tavsiyelere gelince: Hapishane ve 
Çifteçeşme (kirazlimanı) civarındaki kaymalara karşı;

•	 Suların arındırmasına karşı kuru istinat duvarları yapılması,

•	 Heyelan kayma sahalarından çıkan su sızıntılarının mecralar 
içine alınması,

•	 Kayma sahası içinde inşaata müsaade edilmemesi lazımdır.

Yapılması düşünülen yeni hastane sahası hakkında: Hastane 
sahası tamamen çalı ve toprakla örtülü olduğundan;

•	 İyi bir temel etüdünün yapılması,

•	 Temellerin sağlam (yerleşmiş) toprağa kadar inilmesi gerekir.

Umumi Düşünceler:

•	 İmar planının gösterdiği şekilde dere kenarlarının boş bırakıl-
ması,
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•	 Yeni planların alçak sahil kısmından imkân olduğu kadar 
uzakta yapılması doğru olur. Bu işe hastane sahası ile Bülbül 
Deresi arasındaki saha elverişlidir.

Ordu şehri, Karadeniz kıyı deprem fay hattı ile Kuzey Anadolu 
deprem fay hattı alanındaki depremlerin tesir sahası içindedir. 1939 
Kuzey Anadolu depreminin tesiri burada da (Ordu’da) hissedilmiştir.  
Zemin yapısının depreme mukavemeti bakımından iki büyük kısımda 
mütalaa edeceğimiz, Ordu şehir merkezinde:

•	 Düzlük sahalar gevşek çökellerden meydana gelmiş olup, 
1-1,5 metrede taban suyu bulunduğundan bu tip zeminler, 
normal deprem şiddetini 1-3 arasında artıracak evsaftadır.

•	 Tedricen yükselen araziler ise, nispeten sıkı dokulu ka-
yaçlardan müteşekkil olduğu için, depreme daha muka-
vim yerlerdir. 

Ordu şehri imar planında Subaşı mevkiine ait tadil teklifi 
sebebiyle, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 7 Şubat 1962 tarihinde 
şehrin jeolojik etüdü yapılmıştır. Jeolog Ahmet Keçecioğlu imzasını 
taşıyan bu teknik inceleme, 24 Mart 1962 tarih ve 49/1 nolu raporla 
metin haline getirilerek Ordu Belediyesine gönderilmiştir. Birçok 
jeolojik terimin ve bazı tavsiyelerin bulunduğu teknik rapor özetle 
şöyledir:
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6.4. Ordu’nun Jeolojik Durumu

Ordu şehrinin bulunduğu zemin yapısı, bazalt aglomera ve 
kalker gibi oldukça sağlam yapılı formasyonlarla kil, dere ve deniz 
dolgusu gevşek yapılı formasyonlardan teşekkül etmiştir. Arazinin 
yüksek kısımlarında da bazalt ve aglomeralar aflore eder. Bazaltlarla 
münavebeli veya bazaltlarla yanaşmış olarak görülen aglomeralar 
umumiyetle sağlam bir çimentolanma gösterirler. Koyu siyahtan açık 
griye kadar renkleri değişen bu sahreler, satıhtan itibaren bir-bir buçuk 
metre derinliğe kadar yer yer tahavvül etmiştir. Gerek bir buçuk metrenin 
altındaki sağlam kısım, gerek satıhtan itibaren bozulmuş olarak mostra 
veren bu kayalar, inşaatlarda ve ambalajman taşı olarak kullanılır. Dik 
meyilli kısımlardaki tahallül etmiş (volkanik) örtü tabakası kazılarda 
mevzi kaymalara sebep olabilir. Dikkat nazara alınması ve temellerinin 
sağlam kaya üzerine oturtulması tavsiye edilir. Kalker formasyonlar, 
tabakalı ve açık gri renkli olup, şehrin güneydoğusunda hafif dalgalı 
sırtlarda aflöre ederler. Gerek taş olarak ve gerekse kireç imalında kalker 
kayalardan büyük istifadeler sağlanır. Kalkerlerin üzerine yamanmış 
olarak bulunan ve düzlük sahanın dere ve denizden uzak yerlerinin 
zemin yapısını temsil eden killer; gri ve bordo renklidirler. Vasati 2-5 
metre arasında bir kalınlık gösterirler. Birkaç yerde müsaade edildiğine 
göre killerin 2-5 metre altında açık gri renkli kalkerler devam eder.

6.5. Hidrojeolojik Durum

	Akarsular: Ordu şehrinin kuzey, güney istikametinde Ka-
radeniz’e karışan Bülbül Deresi ile Civil Deresi vardır. Her 
mevsimde suyu bol olan bu dereler, esasen sulamaya ihtiya-
cı olmayan bir havalide (her mevsimde yağış boldur) büyük 
bir ehemmiyete haiz değildir. Fakat Civil Deresi’nin yatağı 
muhafaza altına alınmamış olduğundan, etrafını tehdit etme-
si mümkün görülmüştür. Bu hususun kontrol altına alınması 
lazımdır. 

	Sel Suları: Şehrin güney sırtlarından inen ve sağanak şeklin-
deki yağışlarla beslenen sel yatakları vardır. Bu sel yatakları 
oldukça derin ve meyillidir. Dolayısıyla sel sularının düzlük 
sahaya ininceye kadar etrafa taşarak zararlı olmaları ihtima-
li mevcut değildir. Ancak, bu sel yataklarının düzlük sahaya 
vardığı yerden itibaren denize kadar olan irtibatını meskûn 
sahanın altından geçen büz ve menfezler temin eder. Büzlerin 
ebatları ani bir selden tıkanabilecek kadar küçük görülmüştür. 
Ordu Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünün ifade ettiğine göre, 
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8-10 sene evvel ani bir yağış sonunda sel sularının getirdiği 
rüsuplarla büzleri tıkanmış olan şehrin düzlük sahasına ya-
yılarak evlerin zemin katlarını, dükkânları, kahveleri vesaire 
her yeri tehdit etmiştir. 

	Taban Suyu: Ordu şehrinin düzlük, gevşek yapılı müteşekkil 
yerlerinde vasati 1,5 metrenin altında taban suyu seviyesine 
rastlanır. Düzlük sahanın kotu dere ve denize nazaran az ol-
duğundan, dere ve deniz kotuna inilince daima yeraltı suyu 
bulmak mümkündür. Şehrin yamaçlarına doğru yeraltı su katı 
da tedricen düşer ve hatta kaybolur.

	Deniz Suyu: Şehrin kuzeyini sınırlayan Karadeniz vardır. Bu 
münasebetle denizin kıyı şeridi (Plaj mevkii) üzerinde ve ya-
kınında açılan çukurlarda taban suyu tuzlu çıkmaktadır.

	Memba Suyu: Ordu şehrinin kullandığı memba suyu takri-
ben 6-7 km mesafeden getirilir ve iyi evsaftadır. Ayrıca bazalt 
kayalarından (şehrin yüksek kesimlerinde) çıkan ve halkın 
istifade ettiği iyi vasıfta sızıntı kaynak suları mevcuttur.

6.6. Ordu’nun Deprem durumu

Ordu Şehri Karadeniz kıyı deprem hattı ile Kuzey Anadolu 
deprem alanındaki depremlerin tesir sahası içindedir. 1939 Erzincan 
Depreminin tesiri Ordu’da da hissedilmiştir. Zemin yapısının depreme 
mukavemeti bakımından iki büyük kısımda mütalaa edeceğimiz 
Ordu’da:

a-) Düzlük saha gevşek yapılı çökellerden meydana gelmiş 
olup,1-1,5 metrede taban suyu bulunduğundan normal deprem şiddetini 
1-3 kat artıracaktır.

b-) Tedricen yükselen arazi ise, nispeten sıkı dokulu 
kayaçlardan müteşekkil olduğu için depreme daha mukavim yerlerdir. 

Nitekim 1939 depreminde Ordu’da meydana gelen hasar 
orta derecede olmasına rağmen, sadece düzlük sahada, dere ve denize 
yakın gevşek yapılı kum, çakıl ve kilden müteşekkil yerlerde tesir icra 
etmiştir. Şehrin diğer kısımları hasara maruz kalmamıştır.

6.7. Netice ve Tavsiyeler

1-) İkinci derece deprem bölgesine giren Ordu şehri, depreme 
mukavemet bakımından iki ayrı kısımda mütalaa edilir:
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a-) Taban suyunun satha 1-1,5 metre kadar yakın olan çakıl, 
kum, silt ve kilden müteşekkil gevşek yapılı düzlük sahalar,

b-) Arazinin tedricen yükseldiği sırt ve yamaçlardaki (zemin 
yapısı) sıkı dokulu kayaçlardan teşekkül etmiştir, taban suyu seviyesi 
de çok düşüktür. (a) şıkkında izah edilen yerler depreme karşı çok zayıf; 
(b) şıkkındaki yerler ise depreme daha mukavim yerlerdir.

Bu duruma göre: Ordu şehrinde afet bölgelerinde yapılacak 
yapıların ilgili yönetmeliğe uygun yapılması gereklidir.

2-) Civil Deresi ile Bülbül Deresi arasında inşaat yapılırken, 
Civil Deresi’nin azami taşma durumunun DSİ’ce tespitiyle gerekli 
tedbirlerin alınması lazımdır.

3-) Şehrin güney yamaçlarından inen dereciklerin deniz ile 
bağlantısını temin eden büz veya menfezlerin geçmiş afetler dikkate 
alınarak yeniden genişletilmesi ve bu dereciklerin muhtemel taşma 
sahalarının kontrol altına alınması gereklidir.

4-) Sırt ve yamaçlarda yapılacak her türlü yapıların temellerini 
dolgu veya tahallül etmiş gevşek yapılı örtünün altına inerek sağlam 
ana kayaya katılmasına dikkat edilmesi tavsiye edilir.

5-) Ordu vilayetince iskân sahasına alınması teklif edilen 
yerlerde mevcut derelerin taşkın sahaları haritalarda işlenmiştir. Bu 
sahaların dışında iskâna tahsisinde jeolojik bakımdan bir mahsur 
görülmemiştir.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Araştırma Görevlisi Aykut Akgün’ün hazırladığı deprem raporunda 3 
ilçesi 2. derecede, 12 ilçesi 3. derecede, 4 ilçesi ise 4. derecede deprem 
kuşağı üzerinde bulunan Ordu kentinde 5 büyüklüğünde bir depremin 
meydana gelme ihtimali % 100, 6 büyüklüğünde bir depremin meydana 
gelme ihtimalinin ise % 94 olduğu belirtilmiştir. 
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 1881-2000 yılları arasında Ordu’da 86 depremin meydana 
geldiği belirtilen raporda, bu depremlerin 23’ünün 4.3, 17’sinin 4.6, 
12’sinin 4.9, 22’sinin 5.2, 3’ünün 5.5, 3’ünün 5.8, 3’ünün 6.1, 1’inin 
6.4 ve 2’sinin 7.1 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. En son 1939 
yılında meydana gelen ve 403 kişinin hayatını kaybettiği depremden 
sonra herhangi bir felaketin yaşanmadığı Ordu’da; Mesudiye, Aybastı 
ve Akkuş ilçelerinin 2. derecede, Ünye, Fatsa, Ordu-Merkez, Perşembe 
ve Gülyalı ilçelerinin 4. derecede, diğer ilçelerin ise 3. derecede deprem 
bölgesi içerisinde bulunduğu belirtilmiştir.
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29 Şubat 1940 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Müfettişlerince Ordu, Fatsa ve Ünye’de yapılan tetkikler sonucunda 
hazırlanan bir çalışma raporu vardır. Bu raporda durum şu şekilde ifade 
edilmektedir. “…1939 yılında meydana gelen büyük depremde Fatsa 
kazası parti binası tamamen yıkılmış ve evrak enkaz altında kalmıştır, 
Halkevine ait evraklar, kitap ve defterler korumaya alınmıştır. Ancak 
parti çalışmalarının sürebilmesi için acilen bir binaya ihtiyaç vardır. 
Deprem nedeniyle kiralamak için dahi bina bulunamamıştır ve bu 
nedenle Fatsa kazasından altı aylık çalışma raporu gönderilememiştir. 
Deprem nedeniyle üyelerden de tahsilat yapılamamıştır. Depremden 
dolayı vilayet içinde bu yıl Halkodası açılması mümkün değildir …”

Osmanlı Arşiv Uzmanı ve Tarih Araştırmacısı Adnan Yıldız’ın 
1939 depreminin Ordu ili ve ilçelerindeki etkileri, hasarları ile gelen 
yardımlar hakkında detaylı bilgiler veren “1939 Depreminde Ordu” 
adlı çalışması ise şu şekildedir:

“Ordu’da depremin ortaya çıkardığı hasar ve can kayıpları ile 
ilgili bilgilere Cumhuriyet Arşivi’ne devretmiş olan CHP belgelerinden 
ulaşabilmekteyiz. Detaylı bilgilerin yer aldığı bu belgelere göre 
depremin hemen sonrasında yapılan yazışmalarda hasar tam olarak tespit 
edilemediğinden Ordu için verilen rakamlar ferahlatıcı görünmekteydi. 
Örneğin; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti’ne (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı) ulaşan ilk bilgiler şu şekildedir:

“Ordu vilayetinde dört zelzele tespit edildiği, vilayet merkezi 
ile Fatsa, Ünye, Mesudiye, Gölköy kazalarında zelzeleden az çok 
tahribat bulunduğu, Ordu’da 10 ölü, 24 yaralı, Mesudiye’de 65 ölü, 
Fatsa’da 9 ölü 20 yaralı, Gölköy’ün Yurt köyünde bir ölü ve birçok 
yaralı bulunduğu 27 tarihli telgrafta bildirilmiştir.”

Ancak aradan birkaç gün geçtikten sonra gerçek rakamlar 
ortaya çıkmaya başlamıştı. Durum ilk verilen rakamlardan çok farklıydı. 
Özellikle Mesudiye’de daha vahim olduğu Ordu milletvekili Hüseyin 
Ekşi’nin 5 Ocak 1940 tarihinde CHP merkezine çektiği telgraftan 
anlaşılmaktaydı. Telgrafta şu bilgiler yer almaktadır:

“Halen vilayet mıntıkasında 417 ölü, 460 yaralı, 3093 yıkılmış, 
69240 (!) hasara uğramış (hane), vatandaş aç, çıplak karlar üstünde 
yardıma muhtaç mevkidedir. Mesudiye’ye yardım geç kalmıştır. 327 ölü 
210 yaralı buzlar üzerinde.”

Hüseyin Ekşi’nin bu telgrafı Ordu merkezin yanında özellikle 
Mesudiye’deki durumu ortaya koyuyordu. Ama daha da kötüsü hava 
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şartlarının elvermemesinden dolayı buralara ulaşılmasında güçlükler 
yaşanıyordu. Bu durum Ordu CHP Vilayet İdare Heyeti Reisi Dr. 
Zeki Sezer’in 6 Ocak’jta parti merkezine çektiği telgrafta şöyle 
anlatılmaktadır:

“Zelzele dolayısıyla vilayetimiz dahilinde ölü ve yaralılarla, 
yıkılan ve hasara uğrayan evlerin bugüne kadar tespit edilen listesi 
ekli olarak yüksek makamınıza sunulmuştur. İstanbul’dan gönderilen 
I/I/1940 tarihinde Ordu’ya gelen bir miktar yiyecek ve giyecek eşya ile 
eczayı tıbbıye ve imdadı sıhhıye heyeti en çok hasar gören Mesudiye 
kazasına sevk edilmişlerse de karın fazlalığı yüzünden Gölköy 
kazasından ileri gidemedikleri bugün haber alınmıştır….”
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Telgrafın ekinde verilen tablo şu şekildedir:

Kaza Ölü Yaralı Yıkılan Ev Hasarlı Ev
 Merkez 44 123 1196 3054
 Fatsa 32 75 141 137
 Mesudiye 327 210 900 1850
 Ünye 3 9 313 468
 Gölköy 11 43 542 1414
 Toplam 417 460 3092 6923

  

Ordu merkezde tahribatın büyük olduğu yerler şehrin 
doğusunda, çok eskiden denizin çekilmesi sonucu meydana gelmiş 
düzlükte inşa edilmiş evlerde, özellikle de dükkân, mağaza ve fındık 
fabrikalarındaydı. Yıkılan ve hasarlı binaların çoğunluğu bu düzlük 
sahada eski usul inşa edilmiş kâgir binalardı. Muntazam yapılmış beton 
binalarda hasar yoktu. Şehrin batısındaki yamaçlardaki binalarda ise 
neredeyse hiç hasar yoktu. Bu binaların çoğunluğu ise ahşap dolma 
binalardı.

Merkezde yıkılan binalar arasında CHP idare merkezi olarak 
da kullanılan Halkevi binası da bulunmaktaydı. Bu konuda Halkevi 
Başkanı Arif Hikmet Onat CHP Genel Sekreterliğine 9 Ocak 1940 
tarihinde yazdığı yazıda şu bilgileri veriyordu:

“26/27 Aralık 1939 gecesi vukua gelen zelzeleden parti vilayet 
idare heyeti ile beraber işgal ettiğimiz bina oturulmayacak derecede 
hasara uğramıştır. Memlekette Halkevimize elverişli sağlam bina da 
kalmamıştır. Şimdilik mecburen evimizin daha az hasara uğramış 
bulunan tek odalı Gazi Kütüphanesi’nde idare ediyoruz. Bütün 
arkadaşlar mesaimizi Sosyal Yardım ve Köycülük Şubelerimiz etrafında 
teksif ettik [yoğunlaştırdık]. Milli Yardım Komitesi Kızılay ile de sıkı 
teşriki mesai ediyoruz, üstün saygılarımla.”

Köylerdeki ahşap dolma evlerden de yıkılan yoktu. 
Yıkılanların çoğu kâgir binalardı. Hatta alt katı kâgir üst katı ahşap 
dolma olan binaların alt katı tamamen yıkıldığı halde üst katı hasar 
görmeden bir sandık gibi yere oturmuş veya devrilerek altta kalan 
kısımları parçalanmıştı. Köylülerin kışlık yiyeceklerini koydukları ve 
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Karadeniz’in sembolü haline gelmiş olan serendeler ise hiçbir köyde 
hasar görmemişti. Köylülerin yiyecek ihtiyacını karşılaması bakımından 
bu durum büyük bir teselli olmuştu. Fatsa’da ise durum biraz daha 
farklıydı. Hazineden taksitle alınan evlerin birçoğu yıkılmıştı. Bu 
konuda bir grup vatandaşın borçlarının ertelenmesine yönelik gerek 
CHP Sekterliği’ne gerek devletin birimlerine çok sayıda dilekçe 
yazdıkları görülmektedir. Mesela; 27 Şubat 1940 tarihli dilekçelerinde 
durumlarını şöyle anlatmaktadırlar:

” …Bugün satın aldığımız filhal kıymetinden [şimdiki 
değerinden] çok fazlası ödenmiş binalarımız malum afetten yerlere 
serildi, bir enkaz taş ve ağaç yığını oldu…”

6.8. Ordu’ya Deprem Dolasıyla Yapılan 
Yardım Çalışmaları

Depremin olduğu tarihte Ordu Valisi Mithat Saylam’dı. Belediye 
Başkanlığı ise vekaleten Şükrü Deniz tarafından yürütülüyordu. CHP İl 
İdare Başkanı Dr. Zeki Mesut Sezer, Kızılay Ordu Şube Başkanı Yekta 
Karamustafa, Halkevi Reisi Arif Hikmet Onat’tı. Bu tarihte mecliste 
görev yapan Ordu milletvekilleri ise İsmail Çamaş, Ahmet Hamdi 
Yalman, Selim Sırrı Tarcan, Ahmet İhsan Tokgöz, Ali Canip Yöntem, 
Vehbi Demir, Hüseyin Ekşi ve Ahmet Hamdi Şarlan’dı.

Depremin hemen sonrasında vali, belediye başkanı, parti 
başkanı, ticaret odası heyeti acilen toplanmıştı. Ancak bu toplantı 
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tartışmalı başlamıştı. Çünkü şehirde daha önceden devam eden 
zıtlaşmalar bu toplantıda da açığa çıkmıştı. CHP İl Başkanı Sezer’in 
ifadelerine göre vali bu toplantıda: “İlk iş olarak Erzincan’a 500 çuval 
patates göndereceğiz, bu hareketimizle hükümete karşı güzel bir gösteriş 
yapmış oluruz…” demiş, bunun üzerine de toplantıdakilerin “burada 
ihtiyaç varken böyle bir şey yanlış” diyerek karşı çıkması üzerine 
şiddetli tartışmalar yaşanmıştı. Böylesine kötü günlerde bu tartışmalar 
burada kalmamış, daha da ileriye taşınmış, özellikle Kızılay Şube 
Başkanı olan Yekta Karamustafa ile vali arasında yaşanan tartışmalar 
parti genel merkezine ihbar mektupları ile devam etmiştir. Depremle 
ilgili yazışmaların birçoğunu bu ağır ithamlarla dolu ihbarlar 
oluşturmaktadır. Sonuçta Vali Yekta Karamustafa’yı görevden almış, 
yerine başkasını atamış, ancak daha sonra Yekta Karamustafa görevine 
tekrar dönmüştür. Ayrıca milletvekillerinden Hamdi Yalman Fatsa’da, 
Hüseyin Ekşi ise Mesudiye’de çalışmalara nezaret ediyordu. İşte 
böylesi bir ortamda felaketzedelere yardım edilmeye çalışılıyordu. Acil 
ihtiyaçların başında iaşe, barınma ve sağlık malzemeleri gelmekteydi. 
4 Ocak 1940 tarihinde en az 1500 kişi iaşeye muhtaç olarak tespit 
edilmişti. Tespit işlemleri depremin hemen sonrasında görevlendirilen 
memurlarca bizzat yerinde listelenmekteydi. Bu memurlara köylerde 
ihtiyar heyetleri de yardımcı oluyordu.  Yardımlar ise daha ilk günden 
itibaren İstanbul Kızılay deposu, Ankara deposu, Samsun, Trabzon gibi 
yerlerden Ordu’ya ulaştırılmaya başlanmıştı.
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27.12.1939 - 28.01.1940 tarihleri arasında Ordu’ya yapılan 
bazı yardımlar şu şekildedir: İstanbul Kızılay Deposu’ndan: 250 çadır, 
270 balya giyecek ve yatacak, 24 balya yatacak, 24 balya ayakkabı, 20 
sandık yiyecek, 335 teneke helva, yağ, peynir, 26 sandık şeker, kavurma, 
bisküvi, 148 çuval un, makarna, pirinç, 15 küfe zeytin, 5 sandık ilaç, 
1 balya pamuk, 14 vagon kereste, 3 vagon un. Etimesgut Kızılay 
Ambarı’ndan: 150 çuval şeker, 93 kap yiyecek, 21388 kilo yiyecek, 120 
teneke kavurma, 53 metre mikap muhtelif cins yapı malzemesi, 20 metre 
mikap döşemelik tavanlık tahta ve kalas, 22 sandık çivi, 30 sandık çivi. 
Kızılay Umumi Merkezi’nden 17000 lira ve değişik miktarlarda 
ilk yardım malzemeleri Ordu Kızılay Merkezi’ne gönderilmiştir. 
Ordu Belediyesinin de mevcut imkanları ölçüsünde felaketzedelere 
dağıtılmak üzere 500 lira yardım ettiği görülmektedir. Ayrıca yardımlar 
bunlarla sınırlı kalmamış, evleri yıkılanlara belirlenen ormanlardan 
kereste tahsisi yapılmış, ihtiyacı olanlara banka kredileri açılmış ve 
borçları ertelenmiştir.

Bu yardımlar arasında dikkat çeken bir husus da 1927 
yılından itibaren ülkemizde köyde çıkarılan ilk gazete unvanına sahip 
Güzelordu gazetesinin sahibi Bilal Köyden’e yapılan yardımdır. 
Depremde Güzelordu’nun çıkartıldığı matbaa da yıkılmış ve tamamen 
kullanılamaz hale gelmişti. Yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla Bilal 
Köyden CHP merkezinden destek istemiş ve kendisine 250 lira yardım 
yapılmıştır. Gelen yardımların felaket bölgelerine ulaştırılması ve 
dağıtılması ise işin en zor kısmını oluşturuyordu. Yardımlar için önce 
merkezde sonra kaza ve nahiye merkezlerinde depolar oluşturulmuştu. 
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Merkez depoya alınan malzemeler daha sonra kaza ve nahiye depolarına 
sevk edilmekteydi ancak özellikle Mesudiye ve Gölköy gibi nahiyelere 
sevkiyat yapılması kolay olmuyordu. İlk etapta buralara gönderilen 
beş kamyon zor geri dönebilmişti. Bunu üzerine at ve katırlarla 
sevkiyatlar yapılmaya başlanmıştır. Vona, Bolaman ve Fatsa’ya ise 
denizden motorlarla sevkiyat yapılmıştır. Yardımların nasıl yapıldığı 
ve diğer hususlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müfettişi Dr. 
Osman Civelek tarafından hazırlanan 30 Ocak 1940 tarihli raporda 
önemli bilgiler verilmektedir. Günümüz için de depreme karşı alınacak 
tedbirler konusunda önemli bilgilerin bulunduğu bu raporun özet hali 
şu şekildedir.

“…Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na, 15/01/1940 
tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın 10/01/1940 tarihli 
hayat teli üzerine Samsun’dan hareketle 16/01/940 sabahı Ordu’ya 
gelindi. Kızılay merkez ambarında yapılan sevkiyat tetkik edildi. Bu 
hususa dair rapor aşağıda arz olunur:

1-Ordu Kızılay deposundan Gölköy ve Mesudiye kazalarına 
yardım sevkiyatı 01/01/1940 tarihinde beş kamyonla başlamış, 
kamyonlar Mesudiye’ye vardıktan sonra kar bastırmasından dolayı 
yollar kapanmış ve yol bozukluğunun devam etmesinden dolayı da 
bu kamyonlar ancak 4 gün evvel geri dönebilmiştir. Vilayette hava 
muhalefetinin devam etmesinden dolayı kamyon sevkiyatı durdurulmuş 
ve sevkiyatın yük hayvanları ile yapılması için teşkilat oluşturulmuş 
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ve bu teşkilat günden güne geliştirilerek artırılmıştır. Halen bu şekilde 
bu iki kazanın günlük ihtiyaçlarının temini yerine getirilmektedir. 
Bundan başka Koyulhisar’ın ihtiyacı için de sevkiyat yapıldığı gibi 
haftada her biri 10 hayvanlık bir iki kafile de kaymakamlığın talebi 
üzerine Reşadiye kazasına sevkiyat yapabilmektedir ancak buraya 
sadece yiyecek malzemesi sevkiyatı yapılmaktadır. Valilik makamının 
ve Kızılay Başkanı Sıhhat Müdürü’nün sıkı ve üstün gayreti ayrıca 
diğer memur arkadaşların özellikle merkez ambar deposuna memur 
edilen düşük ücretli müstahdemlerin sonsuz çalışmaları sayesinde 
sevkiyat günde 10 tona kadar çıkarılmıştır. Günlük sevkiyat yiyecek, 
giyecek, çadır ve inşaat tamiratına yarayacak çivi, testere, keser gibi 
malzemelerden yapılmaktadır. İstanbul, Trabzon, Samsun ve civar 
vilayetlerden yapılan giyecek eşyası yardımı mecburen bir balyada 
karışık yapıldığından ve bu balyaları ağırlığından dolayı hayvanların 
taşıması mümkün olmadığından burada sökülerek cinslerine göre 
ayrılıp hayvanların taşıyacağı hale getirilmektedir. Bu günkü tarihe 
kadar  Mesudiye kazasına yiyecek, giyecek, çadır ve inşaat malzemesi 
olarak 50 tondan fazla eşya sevk edilmiştir. Yine Gölköyü’ne de 10 
tonu aşkın sevkiyat yapılmıştır. Bunlardan başka merkez kazanın beş 
nahiyesine de sevk edilen yiyecek, giyecek, çivi, testere ve keser her 
bir nahiye için 8 ile 10 ton civarındadır. Bunların çeşitleri ve cinslerini 
gösterir cetveller rapora eklenmiştir. Buradaki Kızılay teşkilatının 
sevkiyat işi tamamen yoluna girmiştir. 
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2- Erzak ve eşyanın dağıtımı yerlerinde bir sureti size de 
sunulan Tevzi Talimatnamesi gereğince vilayetçe yapılmaktadır. 
Şöyle ki: Merkez kazasının ve nahiyelerinin köylerinin toplu bir halde 
bulunmamakta ve ayrıca her köyün birkaç evi bir tepe üzerinde olmak 
suretiyle her bir köy yaklaşık 20 kilometre bir alana sahiptir. Bu köylere 
memurlar gönderip her bir felaketzedeye bizzat elden yardım dağıtma 
imkanına memurlar yeterli olmadığından her bir nahiyede geçici 
ambarlar oluşturulmuştur. Merkezden önce bu ambarlara sevkiyat 
yapılmaktadır. Daha önce köylere gönderilen memurlarca tespit edilmiş 
evi yıkılmış veya oturulamayacak olanlardan fakir ve fukaraların aile 
reisleri ihtiyar heyeti ile birlikte nahiye merkezine gelmekte ve bunlara 
müdür, ambar memuru, ihtiyar heyeti huzurunda erzakları ayrıca 
nüfuslarına göre giyecekleri ayrılmakta ve köylü vasıtasıyla köylerine 
gönderilmektedir. Buradaki köylerin vaziyetine uygun bu teşkilatın 
en iyisi olduğuna ben de kanat getirdim. Ayrıca bu bayram tatilinden 
istifade edilerek öğretmenler ve bir kısım memurların her birine 4-5 
köy tahsis edilerek bu köylere gönderilmişlerdir. Bunlar köyde açıkta 
kalanları ve az masrafla tamir edilecek binaları tespit edecekler ve 
böylece bu binalara acil durumda olanlar yerleştirilerek köylerde 
izdiham giderilmeye çalışılacaktır.  Bu iş için memurlarla birlikte çivi, 
testere ve keser de gönderilmiştir. Halen oturulamayan ancak az bir 
gayretle oturulmaya müsait hale gelecek bir hayli ev olduğundan eldeki 
az bir çivi ile bu evlerin kullanıma hazır hale getirilmesi fikri en uygun 
çaredir. Köylerden dönen bu memurlardan bir kısmı köylerde açıkta 
kalan kimse bulunmadığı ve daha çok evvelden köylülerin felaketzedeleri 
sağlam evlere yerleştirdiği ve hatta hükümetten yardım başlayıncaya 
kadar köy fakirlerini kendi aralarında besledikleri öğrenilmiştir.

3- Ordu merkez kazasındaki zelzele tahribatı daha çok şehrin 
doğusundaki denizin çok eskiden çekilmesinden oluşmuş düzlükteki 
evlerde özellikle de dükkân, mağaza ve fındık fabrikalarındadır. Bu 
binaların hemen hepsi düzlük sahada ve eski usul kâgir binalardır. 
Şehrin batısındaki yamaçlardaki binalardan yıkılan yoktur. Bu binaların 
hemen hepsi ahşap dolma binalardır.

19/01/1940 tarihinde merkezdeki incelemeler bittikten sonra 
Vali Bey’le birlikte merkez kaza nahiyelerinden Uzunisa, Ulubey 
nahiyelerine gidilmiş ve bu nahiyelere gidilirken yol üzerindeki 
köylerdeki hasarlar da incelenmiştir. Görülen nahiye ve köylerdeki 
meskenlerin inşa tarzı ya tamamıyla ahşap dolma veyahut çoğunluğu 
birinci katları harçlı veya çamurla işlenmiş kâgir veyahut kuru taş 
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kâgirdir. Ahşap dolma olanlarda yıkılan ev görülmemiştir. Birinci 
katı kâgir olanlardan hasara uğrayan ve yıkılan pek çoktur. Bununla 
beraber binaların ikinci katları (esas mesken olan kısımları) ya sandık 
gibi hiçbir zarara uğramadan olduğu gibi olduğu yere oturmuş ve sert 
bir arazi üzerine devrilerek gelen kısım parçalanmış veyahut altta kalan 
kısmı parçalanmıştır. Bu yerlere fazla çivi ve bir miktar kereste yardımı 
yapıldığı takdirde bu binaların tamiri çok kısa zamanda mümkündür. 
Hatta Ulubey nahiye merkezinde 5 odalı bir ahşap ev birinci katı kâgir 
olduğu için tamamen yıkıldığı halde ahşap olan ikinci kat taşlar üzerinden 
kayarak iki metre açığa olduğu gibi oturmuş ve en ufak bir hasar yoktur. 
Bu nahiye merkezinin batısında mevcut ve merkeze çok yakın büyük 
bir tepe heyelandan çatlamış ve kayma devam ettiğinden tehlikeye 
maruz 6 ev de boşaltılmıştır. Gördüğümüz ve geçtiğimiz köylerde açıkta 
hiçbir felaketzedenin mevcut olmadığı soruşturma ile anlaşılmıştır.  
20/01/1940 tarihinde yine Vali Bey’le Vona nahiyesine gidilmiş ve 
buradaki köylerdeki evlerin de diğer nahiyelerdeki evler gibi aynı tarz 
inşa edildiği görülmüştür. Burada da zarar gören evler kâgir evlerdir. 

4-Bu mıntıka halkının gıda maddesinin esasını teşkil eden 
ekmek mısır unundan yapıldığından, bu mısırlar da evlerin haricinde 
bir buçuk metre yüksekliğinde ağaç direkler üzerine yapılmış serende 
denilen altı boş odalarda muhafaza olunmaktadır. Bu serendelerin hiçbir 
köyde yıkıldığı görülmemiştir. Bu yüzden evi harap olan felaketzedenin 
kışlık ekmekliği korunarak emniyette kalmıştır.

5-Mesudiye kazasına ilk yapılan beş kamyon muhtelif yiyecek 
ve giyecek eşya sevkiyatından başka 22/01/1940 akşamına kadar 488 
hayvan yükü ve Gölköyü’ne de 128 hayvan yükü eşya sevk edilmiştir. 
Dahilde bulunan merkez nahiyelerinde köy adedine göre 3-4 tonluk 
kamyonla muhtelif eşya sevk edilmiştir.  Vona ve Bolaman nahiyelerine 
de büyük motorlarla ikişer defa sevkiyat yapılmıştır. 22/01/1940 akşamı 
merkez ambarında birkaç sandık şekerden başka erzak kalmamıştır. 
Mamafih iki gün sonra gelecek vapura kadar satın almak suretiyle 
bir miktar piyasadan un alınarak ve elde mevcut tuzdan da bir miktar 
sevkiyat yapılacağından yük hayvanlarının dağılmasına meydan 
verilmeyecektir.

6-Ordu kasabasındaki felaketzedeler arasında çıplak açıkta 
kalan yoktur. Bu felaketzedeler  ince bir araştırmayla tespit edilmiş ve 
bunlara nüfus başı birer lira yardım yapılmaktadır. Kasabada yiyecek 
ve her eşya bulunduğundan erzak sevkiyatı daha ziyade köylerle 
kazalara yapılmaktadır. Bundan başka belediye de şehir fakirlerine 500 
lira kadar bir parayı dağıtmak suretiyle yardım yapmıştır.



202

Cumhuriyet Döneminde Ordu’da Meydana Gelen
Doğal Afetler (1919 - 2016)

7-Ordu kasabasında en zor durumda bulunanlar fındık 
fabrikası ameleleridir. Bunların adedi 500’den fazladır. Bunlar 
fındık mevsiminin devamı süresince fabrikada daimi amele olarak 
çalıştıkları halde fabrika sahipleri iş kanunu hükmünce bunlara 
yardım etmesi gerekirken bırakınız onları kanunlara daha fazla 
uyması icap eden Ordu Kooperatifi bile çalıştırdığı mevcut 150 
amelesine 144 lira gibi nüfus başına bir lira düşmeyecek kadar bir 
yardımda bulunduğu daha bugün valilik makamına resmi yazı ile 
bildirilmiştir. Bir gelir kaynağı bulunmayan bu zavallı amelelerin 
kanuni haklarının gözetilmesinin sağlanmasının çok isabetli olacağı 
kanaatindeyim. Bunların da diğer felaketzedeler gibi Kızılay’dan 
yardım görmesine emir buyrulmasını da ehemmiyetle istirham ederim. 
Zira bunların da kira ile oturduğu evler ya yıkılmış veya kısmen harap 
olmuş ve açıkta kalmışlardır. Şehirde fabrikaların yıkılmasından 
dolayı işlerinden de oldukları için halleri merhamete muhtaçtır. 
Bura sevkiyatı yoluna girdiğinden yarın Gölköy sevkiyatını ve dağıtım 
işlerini kontrol etmek üzere oraya gideceğim. Cumartesi vapuruna 
kadar oradaki işlerle meşgul olacağımı ve dönüşte oraya ait de 
bir rapor tanzim ederek yüksek katınıza sunulacağını arz ederim. 
30.1.1940 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müfettişi Dr. O. Civelek…”

Araştırmacı Yazar İbrahim Dizman’ın “Bir Zamanlar Ordu” 
adlı kitabında, Ordu depreminde yaşananları “Hüseyin Fevzi Güvemli” 
şu şekilde anlatmaktadır:
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“27/28 Aralık 1939 tarihindeki büyük Erzincan Depremi 
Ordu’yu da etkilemişti. O gün Ordu’da idim. Gece iskele başındaki 
otelde kalıyordum. Gece yarısına pek bir şey kalmamıştı. Esen kıble 
rüzgârına kulak kabartarak uykuyu bekliyordum. Derken, yavaştan bir 
sarsıntı oldu. Ne oluyor, demeye kalmadı, bina sallanmaya başladı. 
Odadan fırladım. Duvarlardan sıvalar dökülüyor, patlayan borulardan 
sular fışkırıyordu.

Otelde diğer kalanlarla kendimizi dışarı attık. Sallantı olanca şiddetiyle 
devam ediyordu. Sokakta iki adım ancak atmıştım ki, karşıdaki binanın 
taş duvarından büyük bir parça koptu ve önüme düşüp dağıldı. Atatürk 
büstünün bulunduğu alan güven verici geldi bana, oraya koştum. 
Bir dehşet içindeydi her yan. Direklerdeki elektrik lambaları fır fır 
dönüyor, çevredeki taş yapılardan çatır çatır sesler çıkıyor, kopan 
parçalar çevreye savruluyordu. Buranın da tehlikeli olduğunu düşünüp 
kumsala attım kendimi. Sular iskelenin başı hizasına dek çekilmişti. 
Ben şaşkınlıkla bu durumu izlerken önümde kocaman bir dalga kabardı, 



204

Cumhuriyet Döneminde Ordu’da Meydana Gelen
Doğal Afetler (1919 - 2016)
birden dönüp kaçmaya başladım. Nasıl kaçabildim hâlâ şaşarım. Dalga 
kaldırıma kadar çıktı ve haşul huşul geri çekildi. Ortalıkta sanki korkunç 
bir dev soluğunun anaforu vardı. Işıkların tümü sönmüştü. Karanlıktan 
iç ürpertici sesler yayılıyordu dört bir yana.

Birden duruverdi deprem. Bu anlattıklarım ne kadar sürmüştü? 
Kestiremem. Çevremde kimsecikler yoktu. Sokaklara çöken o derin 
sessizlik daha da korkunçtu depremden. Bir saniye sonra ne olacağını 
bilememekten doğan bir ürküntü büyüyordu içimde şimdi. Derken 
ortalık kalabalıklaşmaya başladı. Gözleri korkudan büyümüş, telaşlı ve 
pijamalı ya da don gömlek insanlar! Otelin kapısında Galip Yörükoğlu 
göründü sonra. İri kara gözleri büsbütün açılmıştı. Onları görünce 
şöyle bir baktım kendime de: Uzun, pazen don, dizlerime dek çekili 
yün çoraplar ve gömleğimin üzerinde de bir yün kazak. Üşümemek 
için böyle girmiştim yatağa. Otele gidip elbiselerimi, ayakkabılarımı 
topladım ve yine çıktım dışarıya. 
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Bir süre sonra çarşıya, dolaşmaya çıktım. Yıkık yer azdı. Sağlam kâgir 
yapılar bu badireyi ucuz atlatmıştı. Şehirde ancak üç beş ölü ve yaralı 
vardı. O saatte sobalar da sönmüş olduğundan yangın çıkmamıştı. 
Köylerde durum nasıldı acaba? Jandarma karakolu aracılığıyla 
Uzunisa’yı aradım. Kötü bir şey yoktu. Ertesi gün nahiyede akşama 
değin deprem üzerine çalıştık. O gece korkudan eve girip yatamadık. 
Avludaki büyük mısır çitinde sabahladık. Hafif bir kar yağdı o gece 
de. Ertesi gün ise avludaki dut ağacının altına fındık çubuklarından bir 
kulübe ördük ve bir hafta orada geceledik.
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Depremin öyküsü bu kadardı ama doğurduğu olaylar aylarca sürdü. 
Yardım diye gönderilen yiyecek ve giyecekler, keresteler, çiviler halka 
dağıtıldı. 15-50 TL arasında da para verildi zarar görenlere. Aslında 
gereksizdi tüm bunlar. Çünkü yıkık yerler çoklukla ahırların taş 
duvarlarıydı…”

 6.9. Ordu’da Diğer Bazı Depremler

Ülkemizin 3. derece deprem kuşağında bulunan Ordu’da, 1939 
depreminden başka hissedilen diğer bazı depremlere ait bilgiler şu 
şekilde özetlenebilir:

27 Mart 1898: Saat altı sularında batıdan doğuya doğru hafif 
ve şiddetli olmak üzere arka arkaya üç defa hissedilen depremin ikincisi 
on saniye kadar sürmüştür.

6 Nisan 1931: Öğle üzeri meydana gelen deprem iki defa 
hissedilmiştir.

12 Nisan 1940: Sabah saat sekiz sıralarında meydana biri 
şiddetlice diğeri hafif olmak üzere iki deprem olmuştur. Hasar ise 
olmamıştır.
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 20 Aralık 1942: Erbaa’yı haritadan silen ikinci büyük deprem. 
1942 yılında yine soğuk bir kış ayında herkes günlük rutin isleriyle 
uğraşırken Erbaa tarihindeki en büyük depremiyle karşı karsıya gelmiş, 
ortalığa bir anda çığlıklar kaplamıştır. Merkez üssü Erbaa, Niksar hattı 
olduğundan 1939’daki depremden daha fazla can ve mal kaybına sebep 
olmuş, Erbaa adeta haritadan silinmiştir. Merkez üssü Niksar olan 7 
şiddetindeki bu deprem Ordu’da da şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. 
Bu depremle ilgili 22 Aralık 1942 tarihli telgrafta yer alan bilgiler şu 
şekildeydi: “Ünye’de adliye, jandarma, orta cami ve belediyeye ait 5 
bina içinde oturulamayacak derecede ve 8 resmi bina da hafif hasar 
görmüştür. Yine Ünye’de şahıslara ait 23 ev de hasar görmüştür. 
Gölköy’de biri merkezde olmak üzere 46 hane, Aybastı nahiyesinde 46 
hane kısmen zarar görmüş, 55 baca yıkılmıştır. Ordu’da nüfusça zayiat 
olmamıştır.”
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27 Kasım 1943: Bu deprem 27 Kasım 1943 tarihinde 7,3 
büyüklüğünde Tokat Erbaa’da meydana gelmiştir.  Deprem, Ordu ve 
ilçelerinde hissedilmiştir. Ordu’da pek hasar yoktur ve üç yaralı vardır. 
1939, 1940 ve 1942 depremlerinden sonra, şehirde halk zaten baraka, 
çadır tarzı derme çatma meskenlerde oturduğundan can ve mal kaybı 
diğer depremlere nispeten daha az olmuştur.

19 Ağustos 1954: Gece 23.05 sıralarında orta şiddette iki 
deprem olmuştur. Hasar yoktur.

7- ORDU’DA MEYDANA GELEN BAZI BÜYÜK FIRTINALAR 
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Araştırmacı tarih yazarı rahmetli Sıtkı ÇEBİ, 1906 yılında 
Ordu Balıktaşı mevkiinde batan, Rus şilebi Nagimov’u ve fırtınayı 
“Ordu Hatıraları” adlı kitabında özetle şu şekilde anlatmaktadır:

“… Ordu’da sıklıkla meydana gelen doğal afetlerden biri 
de fırtınadır. İncelediğimiz dönem içerisindeki ilk fırtına olayı 1906 
yılında meydana gelmiştir. 1906 senesinde kış mevsiminin en soğuk 
günlerinde meşhur Ayandon fırtınası Karadeniz’de ıslık çalıyordu. 
Genellikle 20-30 Ocak arasında çıkan Ayandon fırtınası tarihte Bizans 
gemilerini ve kadırgalarını topluca batıran çok tehlikeli bir fırtına 
olarak bilinirdi. Ordu’da da ertesi gün Kurban bayramı kutlanacaktı. 
Gece yarısına doğru bir geminin Ayandon fırtınasından dolayı kıyıya 
doğru sürüklendiği, dalgaların ve rüzgârın yüksek uğultusuna rağmen, 
kıyıya kadar ulaşan imdat seslerinden anlaşılıyordu.

Durumun vahametini anlayan bütün Keçiköy halkı ellerinde 
fenerler, işe yarayacak yardım ve kurtarma malzemelerini kaptıkları gibi 
kıyıya doğru heyecanla koşmuşlardı. Ordu’nun Balıktaşı diye bilinen 
tümsek kayalığından az açıkta, sivri kayaların önünde yan yatmış koca 
bir şilebin, iri iri yükselen dalgalarla bir sağa, bir sola devrilir gibi yalpa 
vurduğunu görmüşlerdi.  Ortalık ağarıncaya, hava aydınlanıncaya kadar 
yapılacak bir şey yok gibiydi. Sadece gemidekilere moral vermek için 
kıyı boyunca ateşler yakılmış, kendilerini mutlaka kurtaracaklarına dair 
bağırarak, el kol hareketleriyle anlatmaya çalışıyorlardı.

Bu gemi daha sonra anlaşıldığı üzere, ticari eşyalar yüklü 
“Nagimov” adlı bir Rus şilebiydi. Batum’dan yüklediği gaz vesaire 
ticari eşyalarla Trabzon’a gelmiş, oradan da Vonalı Hacı Halil Efendi 
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adındaki bir tüccarı da yolcu olarak alıp, Ordu’ya doğru yola çıkmıştı. 
Fakat Yoroz Burnunu döner dönmez başlayan korkunç Ayandon 
fırtınası gittikçe azıtmış, şilebin hızı 10/12 milden, 2 mile kadar 
düşmüştü. Rus kaptan fırtınayı atlatabilmek için Vona Limanı’na 
sığınmayı hedef almıştı. Fakat Ayandon fırtınası, sürati düşen gemiyi 
Ordu açıklarında kıyıya doğru sürüklemeye başlamıştı. Nihayet 
Kirazlimanı’nda Balıktaşı kayalıkları önüne kadar şilep sürüklenerek, 
kayalıklara oturmuştu. Bordası delinen şilep, o gece sabaha kadar su 
alarak, yarı batmış durumda, baş tarafı kayalıklara oturarak havaya 
kalkmış vaziyette kalmıştı. 

Sabahın ilk ışıklarıyla kıyıya atılan çelik halat, Keçiköylüler 
tarafından oradaki ağaçlara bağlanmış, bu çelik tel üzerine bir makara 
bile kurulmuştu. Nihayet, bütün gemi mürettebatı ile Vonalı Hacı 
Halil Efendi hep birlikte tek tek kurtarılmışlardı. Anlatılanlara göre, 
tayfalardan biri sabahı beklemeyerek korku ve panikle denize atlamış, 
fakat kıyıya ulaşamadan dalgalar arasında anafora kapılıp, boğulmuştu. 
Nagimov şilebinin Rus tayfaları, haftalarca Keçiköylüler tarafından 
misafir edilmiş, yedirilmiş, içirilmiş ve giydirilmişti. Kurtarılmalarına 
yardım eden Ordu’nun misafir sever halkından ayrılırken, Rus şilebi 
personeli, içlerinden birçoğu duygulanıp, ağlamışlardı…”
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Şu an itibarıyla Rus şilebi Nagimov’un baş tarafı halen denizin 
bir iki karış üzerindedir. Şilep, Balıktaşı kayalıklarına tam bordadan 
bindirmiş olduğu için, adeta kıyıya paralel bir şekilde batık haldedir. 
Nagimov şilebinin üç kazanı vardı, bu kazanlardan birisi vinçle 
gemiden çıkartılırken denize düşürülmüş, kumlara karışmıştı. Kıyıya 
dalgalarla vuran bu kazan hurdacılar tarafından parçalanıp sökülmüştü. 
Daha sonra bir İtalyan firması kaza mahalline gelerek Nagimov 
şilebinin kazanlarını ve demir aksamını parçalayıp, götürmüştü. Yine 
Keçiköy’ün eski balıkçı gençleri de sık sık gemiden kalan hurdaları 
batık gemiden çıkartıp, hurdacılara satarak harçlıklarını çıkartmışlardı.

7.1. 30 Kasım 1933’teki Büyük Deniz Fırtınası 
ve Batan Rus Gemisi

30 Kasım 1933 tarihinde gece çıkan şiddetli karayel fırtınası ile 
bütün Karadeniz coşmuştu. Yıllardan beri böyle bir karayel fırtınasının 
görülmediği söyleniyordu. Kıyılardaki tekneler, yolcu motorları ve 
yük mavnaları çarşının iç kesimlerine çekilmek suretiyle kıyıları 
döven sert ve şiddetli dalgalardan korunmaya alınmışlardı. Fırtınanın 
etkisiyle çıkan dalgalar tüm Karadeniz gibi Ordu sahilindeki kıyıları da 
dövüyordu. Sahile yakın bazı evleri ve Süleyman Felek ile Sırrı Paşa 
caddelerini tamamen su basmıştı. 
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Bu fırtına sonucunda merkezde mavnalar, küçük balıkçı 
kayıkları tamamen parçalanmış ve bazı mavnalar da kısmen 
zedelenmişti. Yine Ordu sahilinde bulunan meşhur Belediye Parkı ile 
parkın duvarları gelen sert dalgalardan yıkılmıştı. Mavnaların yanaşıp 
yük aldıkları veya yük boşalttıkları tahmil ve tahliye iskelesinin ahşap 
ayakları ve döşeme kalaslarını fırtına ile kabaran azgın dalgalar söküp 
atmıştı. İhraç edilmek üzere iskeleye getirilmiş olan çuvallar dolusu 
fındık denize sürüklenmişti. Sahile yakın eski Gazhane binası harap 
olmuş, gelen dev dalgalara dayanamayıp çökmüştü. Vona’da denizde 
bulunan küçük balıkçı kayıklarından batanlar olmuştu. Karada iki tekne 
parçalanmışsa da makineleri kurtarılmıştı. Fatsa’da ise küçük bir ev 
kısmen, iskelenin döşeme tahtaları tamamen harap olmuş ve sahil yolu 
bozulmuştu ancak bu büyük fırtınada can kaybı olmamıştı.

30 Kasım 1933 tarihinde Anadolu Ajansı tarafından “Bir 
Sovyet Vapuru Ordu’da Karaya Oturdu”  diye ulusal gazetelere bir 
haber geçmişti. Haber, Akşam gazetelerinde  “Üç günden beri devam 
eden fırtınadan sonra kar yağmıştır. Yolcu iskelesi kâmilen, yük iskelesi 
kısmen yıkılmıştır. On bin teneke gaz ve 2100 teneke de benzin yüklü 
bir yelkenli,  Samsun’a götürmekte olan Gelincik adlı Rus vapuru 
Çaltı üzerinde fırtınaya tutulmuş, Polathane’ye sığınmak üzere geri 
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dönmüşse de suların hücumuna dayanamayarak baştankara limanımıza 
girmiş, yük iskelesi yakınında karaya oturmuştur. Vapurun yirmi kişilik 
tayfasından denize atmak suretiyle on üç kişi kurtulmuştur. Birisi 
ölmüş, diğerleri kaybolmuştur” ifadelerine verilmiştir.

30 Kasım 1933 tarihinde Ordu’ya Batum tarafından gaz 
getiren “Tana” adlı küçük bir Rus şilebi “Büyük iskele” civarında 
dalgaların, fırtınanın tesiriyle sahilden 200 metre kadar açıkta, önce sığ 
olan kumluğa oturmuş, daha sonra güvertesine kadar sulara gömülüp 
batmıştı. O sırada geminin imdat düdüğü ile sokaklara dökülen 
Ordulular kıyıya yığılmış, batan gemiyi ve üzerinden aşan dalgaları 
seyrediyorlardı. Gemiden dalgaların yardımı ile kıyıya doğru yüzmeye 
çalışan Rus mürettebatın bir kısmı Ordulu gençlerin yardımıyla 
denizden kurtarılmıştı. Boğulmaktan kurtarılan her Rus gemici, kıyıdaki 
ahali tarafından “Yaşa, Varol” sedalarıyla karşılanıyordu. Soğuktan 
donacak hale gelen gemiciler önce Yalı Hamamı’na götürülerek 
soğuktan donmaktan kurtarılmışlardı. Şilebin Rus mürettebatı, daha 
sonra evlerden getirilen giyecekleri giyip meydandaki lokantalarda 
ağırlanmışlardı. Ölümden kurtulan Ruslar, Orduluların gösterdiği sıcak 
ilgi karşısında duygulanmışlar ve yemekte kadehlerini Türkiye ve 
Atatürk’ün şerefine kaldırmışlardı. 

Batan gemide sadece bir gemici boğulmuştu. Bu gemicinin de 
o yıllarda Rusya’da yüzme sporunda birincilik aldığı söylenmekteydi. 
Bu Rus gemicinin gemiden denize atladığı, denize atladıktan sonra dev 
dalgaların gemiciyi geri sürüklediği, bu esnada gemicinin bir yere başını 
çarparak hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.  Ordu Belediyesi denizde 
ölen bu Rus gemiciyi tabutuyla birlikte ayrı bir yere gömdürmüştü. 
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Olaydan birkaç hafta sonra Ordu Limanı’na gelen başka bir Rus 
şilebi, bu şahsın cenazesini alarak Rusya’ya geri götürmüştü. Mürettebat 
Rusya’ya geri dönerken, batık gemi yavaş yavaş sulara gömülmeye 
başlamıştı. Rus şilebinin bir süre sadece direkleri su yüzünde kalmış ve 
battığı Vali Konağı doğrultusundaki yere “Batan Vapurun Yeri” adının 
verilmesine neden olmuştu. Bir süre sonra direkleri çürüyen şilebin, 
demir hurdası da 1960’lı yıllarda hazine tarafından ihale yoluyla 
yabancı bir firma tarafından tamamen söktürülüp, satılmış ve sonunda 
“batan vapur”dan kalan son izler de böylece kaybolup, gitmişti. 
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12 Aralık 1965 günü Ordu’da yayınlanan Gürses gazetesi 
“Ani Çıkan Fırtınadan 3 Balıkçı Boğularak Öldü!” şekline iri 
puntolarla manşetten haber bir vermişti. Haberin devamında “10 
Aralık 1965 Salı akşamı ani olarak çıkan fırtına yüzünden Güzelyalı 
Mahallesi’nden 3 balıkçı boğularak ölmüştür. Salı günü balık avlamak 
için Güzelyalı Mahallesi’nden denize bir kayıkla açılan 6 balıkçı, saat 
15.00 sıralarında havanın fırtınaya çevirmesi üzerine çekek yerine 
gelirken Bozukkale önlerinde kayıkları dalganın tesiriyle devrilmiştir. 
Balıkçıların gençleri, Ali, Nafiz ve Kamil yüzerek canlarını kurtarıp, 
karaya çıkmışlardır. Fakat yaşlı olanlar yıllarca ekmeklerini temin 
ettikleri denizin kucağında can vermişlerdir. Güzelyalı Mahallesi’nin 
yitirdiği 69 yaşındaki balıkçı Sabri Kıran’ın cesedi Mezbaha önlerinde 
bulunmuştur. 67 yaşındaki Ali Kır ile60 yaşındaki Ahmet Aydın’ın 
cesetleri aranmaktadır” denilmektedir.

 

13 Ocak 1968 Cumartesi günü Ordu’da yayınlanan Gürses 
gazetesi “Saniyede 31-110 Kilometre Hızla Esen Lodos Fırtınası 
Dün (12 Ocak 1968) Ordu’yu Felce Uğrattı! Kapalı Spor Salonu, 
Halk Eğitim Binalarının Damları Uçtu! Yıldız Bahçe Sinemasının 
Yıkılan Duvarının Altında Kalan Bir Kişi Öldü! Köylerden Henüz Bir 
Haber Yok!” şeklinde manşetten haber vermişti. Haberin devamında 
“Saniyede 31-110 kilometre hızla esen lodos dün şehrimizde hayatı 
felce uğratmıştır. Saat 12.00’den sonra önce 31 metre hızla başlayan 
lodos gittikçe şiddetini artırmış ve düzenin bozulmasına sebep 
olmuştur. Önce elektrik ve haberleşme vasıtalarında arızalar olmuş,  
sonra binaların çatıları uçmaya başlamıştır. Korkunç rüzgâr sesleri 
arasında şaşkınlık gittikçe artmıştır. Saat 15.00’e doğru Yıldız Bahçe 
Sineması’nın Selimiye Mahallesi yolu üzerindeki duvarı fırtınanın 
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etkisiyle birdenbire yıkılmış ve o duvarın dibinde bulunan Simitçi 
Dursun Dayı ezilerek ölmüştür. Kapalı Spor Salonunun, Halk Eğitim 
Merkezi Salonunun, Gazi Kütüphane binasına ait çatı ve damaların bir 
kısmı fırtınaya kapılarak uçmuştur. Şehir stadyumuna ait açık tribün 
inşaatının şantiyesi çökmüştür. Şehirdeki birçok evin üst katlarında 
ve çatılarında hasarlar vardır. An itibarıyla köylerden henüz haber 
alınamamıştır. Şiddetli lodosun köylerde büyük hasar yaptığı tahmin 
edilmektedir. Lodos fırtınası gece boyunca da bütün şiddeti ile devam 
etmiş, halk geceyi korku ve tedirginlikle geçirmiştir” denilmektedir.

15 Ocak 1968 tarihli Gürses gazetesi 12 Ocak 1968 günü 
Ordu’yu felce uğratan lodos ile ilgili yeni bir haberi “Lodostan Sonra 
Kar Geldi!” diye manşetine taşımıştır. Haberde “12 Ocak 1968 Cuma 
günü saatte 110-130 kilometre hızla esen ve Ordu’da büyük hasara 
sebep olan lodostan sonra dün hava karayele çevirmiş ve akşam saat 
19.00’dan sonra kar yağmaya başlamıştır. Çıkan rüzgâr yüzünden 
evlerin birçoğunun camları kırılmış, çatılarında kiremit ve çinkoları 
uçmuş olduğu için kar yağışı vatandaşları zor duruma düşürmüştür. 
Yakın köylerden alınan haberlere göre, mısır alafları fırtınadan büyük 
ölçüde zarar gördüğünden hayvan yemi sıkıntısının baş göstermesi 
kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan köylerde birçok evin, okulun çatısı 
uçmuş, serentiler, çitenler devrilmiş, samanlıklar yıkılmış, birçok evlerin 
damları uçmuş, hayvan yiyeceklerini tamamen rüzgârlar sürükleyip 
götürmüştür. İlköğretim müfettişleri ilçelere giderek köy okullarındaki 
zararları tespit edecektir. Milli Eğitim Camiası yeni yapılan Perşembe 
Öğretmen Okulunun çatısının uçması karşısında üzüntülerini belirterek 
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‘Zaten inşaat sağlam yapılmadı’ demektedirler. Diğer taraftan fırtınadan 
zarar gören resmi binaların genellikle yeni yapılan inşaatlar olması 
vatandaşların dikkatini çekmekte ve sebepleri üzerinde yorumlar 
yapılmaktadır. Eternit olan çatısının yarısı fırtınada uçan yapılan ilk 
tetkik ve keşifte 15 bin liralık zarar tespit edilmiştir. Çatının en az 150 
metrekarelik kısmı harap olmuştur. Yer döşemesi parkenin yağmurdan 
korunması için Fındık Satış Kooperatifinden alınan muşambalar salona 
serilmiştir. Halk Eğitim Merkezi Salonun çatı çinkolarının uçması, yeni 
yaptırılan sahne için büyük zarara sebep olacaktır.  1968 kara kışı bütün 
yurtta olduğu gibi Ordu ilinde ve bağlı birçok köyde büyük hasarlara 
sebep olmuştur” ifadelerine yer verilmiştir.

14 Mart 1968 Perşembe günü Ordu’da yayınlanan Gürses 
gazetesi “Mart Bacadan Baktırdı, Kazma Kürek Yaktırdı! Karakış 
Hayatı Felce Uğrattı. Motorlar Battı -Taksiler Çarpıştı -Yollar Kapandı” 
bağlığıyla bir haber yapmıştır. Haberde “12 Mart günü (bayramın 
birinci günü) hava sisli ve zaman zaman yağışlı geçmişse de ertesi 
gün güneşli geçmiştir. Salı günü öğleden sonra esen rüzgâr yüzünden 
elektrikler kesilmiş, yağmur başlamış, Çarşamba gününden itibaren 
de kar yağmıştır. Şiddetli rüzgâr yüzünden Bulancak açıklarında bir 
balıkçı motoru batmış, 6 balıkçı boğulmuştur. Ordu-Fatsa arasında da 
bir taksi ile minibüs çarpışmış, otobüs seferleri aksamıştır. Mart ayının 
ortasında bahar ayına geçiş beklenirken birden bire karakışın bastırması 
halkı şaşırtmıştır. Bilhassa köylerde hayvan yiyeceği ile şehirlerde 
yakacak sıkıntısı baş göstermiştir. Böylece bir atasözü de gerçekleşmiş 
Mart bacadan baktırmış, kazma kürek yaktırmıştır” ifadelerine yer 
verilmiştir.
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4 Ocak 1969 tarihli Ordu Gürses gazetesinin “Dalgalar 
Caddelere Çıktı! Perşembe’de Üç Ev Tehlike Geçirdi!” başlığıyla 
verdiği haberin devamında “3 Ocak 1969 Cuma ve Cumartesi günü 
Karadeniz’de hüküm süren şiddetli fırtına, bilhassa Perşembelilere 
korkulu dakikalar yaşatmıştır. Dalgalar şehrimiz sahil yoluna kadar 
vurmuş, tretuvara taş, çakıl yığmıştır. Perşembe ilçesinde ise fırtına 
daha şiddetli hissedilmiş, Akman Gazinosu ile civarında bulunan 3 evi 
hasara uğratmış, sahil boyunda bulunan briket atölyelerini yıkmıştır. 
Ordu Valisi Cemal Orhan Mirkelam, dün sabah beraberinde YSE 
mensupları olduğu halde, Perşembe ilçesine giderek, gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamışlardır” ifadelerine yer verilmiştir.

8 Ocak 1969 tarihli Ordu Gürses gazetesinin “Yıldız Fırtınası 
Dindi! Fırtına Bilhassa Perşembe’de Tahribat Yaptı. Perşembe 
İskelesinin Bir Kısmı Yıkıldı. Askeri Hava Radarına Ait Plaj Da 
Hasara Uğradı” başlığıyla verdiği haberin devamında şu ifadelere 
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yer vermiştir: “3 Ocak Cuma günü başlayan Cumartesi, Pazar ve 
Pazartesi günleri denizde devam eden yıldız fırtınası bilhassa liman 
şehri olan Perşembe’de büyük bir tahribata sebep olmuştur. Yaşlı 
denizcilerin ifadesine göre böyle şiddetli bir Yıldız Fırtınası 30 yıldır 
görülmemiştir. Fırtınadan can kaybı olmamıştır. Ancak mal kaybı hayli 
fazladır. Perşembe’de deniz kenarında bulunan 7 ev hasara uğramış, 
Radar Birliğinin plaj tesisleri tahrip olmuş, Perşembe iskelesinin ise 20 
metresi dalgalardan yıkılmıştır.”
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20 Şubat 1999 Cumartesi sabahı saat 04.00’te birinci 
cemre’nin havaya düştüğü sırada karayel fırtınasıyla patlayan 
Karadeniz, sahil kıyı kesiminde büyük hasarlarına neden olmuştu. 
Ordu’da günlük yayınlanan Tribün gazetesinin 23 Şubat 1999 sayılı 
nüshasında “20 Şubat 1999 Cumartesi sabahı saat 04.00 sıralarında 
‘Karayel’ fırtınasıyla patlayan Karadeniz sahil kesiminde büyük 
hasarlara neden olmuştur. Özellikle Giresun’da liman bölgesini tahrip 
eden 8-10 metre yüksekliğindeki dalgalar, 1 trilyon lirayı bulan hasara 
neden olurken, 3 balıkçı da dalgalar arasında kaybolup gitmiştir. Son 
yıllarda böyle bir deniz fırtınasının görülmediği Karadeniz Bölgesinde; 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize’de dev dalgaların dövdüğü sahil 
kesimlerinde hasar büyük olmuştur. Caddelere kadar çıkan dalgalar 
önüne çıkan kayıkları, motorları kırıp parçalarken, balıkçı barınakları, 
limanlar da hasar görmüştür. Ordu’da Kumbaşı, Perşembe’de Mersin 
köyü ve Kışlaönü balıkçı barınakları ile Ünye ve Fatsa Limanı’ndaki 
taş tahkimat korunakların büyük bir kısmını dev dalgalar yerle bir edip 
yıkıma uğratmıştır. Ordu Belediyesinin yeni yaptığı kıyı düzenlemesi 
bünyesindeki parkların düzenini ve güzelliğini dalgalar bozup tahrip 
etmiştir. Zaman zaman 8-10 metreye kadar yükselen dalgaların 
dövdüğü sahilleri ve karayolunu köpüklü deniz suları işgal etmiştir. 
Deniz dalgaları ile kabaran suda tutunmaya çalışan yaban ördekleri, 
karabataklar bile top gibi karaya doğru fırlamıştır. Sahil bandında 
turizm amaçlı hizmet veren iki restoran da denizin kabaran öfkesinden 
nasiplerini almış, tamamen sular altında kalarak yüksek düzeyde 
maddi zarar görmüşlerdir. Doğu Karadeniz bölgesinde Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren sahil otobanının Giresun-
Rize arasındaki bölümünde yer yer çökmeler olmuş, trafik bir süre 
aksamıştır”  diye haber veren bir yayın yapılmıştır.

Yine Tribün gazetesinin 22 Şubat 1999 sayılı nüshasında 
“Karadeniz Dalgaları Evleri Yutuyor” başlığıyla verilen haberin 
devamında “Ordu’nun Perşembe ilçesinin Büyükağız Mevkiinde 
karayolu ile deniz arasında bulunan 10 ev ve bir ilköğretim okulu 
Karadeniz’in dev, azgın dalgalarına yenik düştü. İlköğretim okulunun 
bahçesinde bulunan tuvaleti yıkarak, okulun camlarını yere indiren 
dalgalar sınıfların içerisine kadar dolarken, güvenlik açısından sahil 
kesimindeki beş ev boşaltıldı.  Vatandaşlar iki gündür elektrik ve 
telefonların kesik olduğunu ve sahil kesiminde evlerde yaşayanların 
can ve mal güvenliklerinin bulunmadığını dile getirdiler. Ordu Valisi 
Kemal Yazıcıoğlu, Perşembe Kaymakamı Turgut Serimer, olay yerinde 
incelemelerde bulundu. Vali Kemal Yazıcıoğlu, dalgaların okula ve 



224

Cumhuriyet Döneminde Ordu’da Meydana Gelen
Doğal Afetler (1919 - 2016)
evlere büyük hasar verdiğini ve okulun çevresinde bulunan duvarın bir 
tarafının yıkılarak bahçedeki suların boşaltılması talimatı verdi.  Vali 
Kemal Yazıcıoğlu, Kaymakam Turgut Serimer’e aynı zamanda köyde 
bulunan okul ve evlerin hasar tespitinin yapılmasını ve ne gerekiyorsa 
en kısa zamanda gerçekleştirilmesini istedi. Vatandaşlar Vali Kemal 
Yazıcıoğlu’na Büyükağız köyüne bir balıkçı barınağı isterlerken, 
deniz kenarında bulunan kayıklarını kurtaramadıklarını ifade ettiler. 
Vali kemal Yazıcıoğlu ise, Ordu’nun sahillerinden inceleme yaparak 
Büyükağız’a kadar geldiklerini ve yol boyunca bulunan tüm balıkçı 
barınaklarının dalgalardan tahrip olduğunu, balıkçılardan kimsenin 
kayıklarını kurtaramadıklarını sözlerine ekledi” ifadeleri yer almıştır.

SONUÇ

Ordu ili özellikle 1919-1970 yılları arasında büyük afetlerle 
boğuşmak zorunda kalmış; bu afetler ciddi zararlara yol açmış; malda, 
mülkte büyük zayiat ve hasarlar meydana gelmiştir. Ordu’daki idari 
birimler güçleri yettiğince felaketzedelere koşmuşlarsa da, mahalli 
imkânları aşan bu afetlerden dolayı Ankara makamlarına başvurmak 
zorunda kalınmış, gerek hükümet, gerekse Kızılay’dan yardımlar 
talep edilmiştir. Bunlara rağmen vatandaşın bütün kayıpları telafi 
edilememiş, bu gibi gelişmeler karşısında devlet ve toplum olarak 
yetersiz olduğumuz anlaşılmıştır.

Günümüzde Ordu Vilayetinin doğal afetler açısından eski 
yıllara oranla yüzde yüz daha güvenli olduğunu söylemek halen 
mümkün değildir. Aksine Ordu’nun nüfus artışı, kent merkezine olan 
yoğun göçler, kaçak ve denetimsiz yapılaşmalar, plansız ve rant amaçlı 
şehirleşme ve sanayileşme eğilimleri yoğun olarak devam ettiği sürece 
her geçen gün başta depremler olmak üzere, gelecekte olabilecek doğal 
afetler karşısında çok daha büyük zarar ve kayıplarla karşılaşmamız 
sürpriz olmayacaktır.
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KAYNAKLAR

1. SELLER

16 Temmuz 1928 tarihli Ordu Tekamül Gazetesi 

22 Temmuz 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

27 Eylül 1937 tarihli Güzelordu Gazetesi

2 Ağustos 1939 tarihli Güzelordu Gazetesi

21 Haziran 1944 tarihli Güzelordu Gazetesi

03 Ağustos 1946 tarihli Cumhuriyet Gazetesii

22 Temmuz 1948 tarihli Güzelordu Gazetesi

7 Nisan 1950 tarihli Güzelordu Gazetesi

23 Temmuz 1951 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

7 Temmuz 1953 tarihli Gürses Gazetesi

11 Eylül 1953 tarihli Gürses Gazetesi

15 Haziran 1954 tarihli Gürses Gazetesi

17 Haziran 1954 tarihli Gürses Gazetesi

11 Mayıs 1955 tarihli Ordu Tekâmül Gazetesi

5 Eylül 1956 tarihli Ordu Postası Gazetesi

5 Eylül 1956 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

24 Ağustos 1959 tarihli Gürses Gazetesi

6 Ekim 1959 tarihli Gürses Gazetesi

3 Ağustos 1961 tarihli Gürses Gazetesi

8 Temmuz 1963 tarihli Gürses Gazetesi

24 Temmuz 1963 tarihli Gürses Gazetesi

24 Ekim 1963 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

30 Nisan 1964 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

30 Temmuz 1965 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

6 Temmuz 1966 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

6 Temmuz 1966 tarihli Milliyet Gazetesi
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7 Temmuz 1966 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

9 Temmuz 1966 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

12 Temmuz 1966 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

28 Haziran 1967 tarihli Milliyet Gazetesi

18 Temmuz 1967 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

11 Ağustos 1967 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

19 Temmuz 1971 tarihli Ordu Gürses Gazetesii

21Temmuz 1971 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

29 Temmuz 1971 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

16 Haziran 1973 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

15 Haziran 1973 tarihli Ordu Haber Gazetesi

10 Temmuz 1973 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

16 Haziran 1975 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

14 Haziran 1975 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

14 Haziran 1975 tarihli Milliyet Gazetesi

17 Haziran 1975 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

24 Haziran 1975 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

26 Haziran 1975 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

18 Haziran 1986 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

03 Ağustos 2001 tarihli “Milliyet” Gazetesi

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün ilgili yayınları ve arşivi

2. HEYELANLAR

8 Ağustos 1960 tarihli Ordu Gürses Gazetesi 

15 Eylül 1963 tarihli Ordu Zaman Gazetesi

21 Şubat 1969 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

13 Eylül 1976 tarihli Milliyet Gazetesi

14 Eylül 1976 tarihli Cumhuriyet Gazetesi
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3. YANGINLAR

1949 yılında yayımlanan İktisadi Uyanış dergisi Ordu özel sa-
yısı

19 Aralık 1947 tarihli Güzelordu Gazetesi

26 Aralık 1947 tarihli Güzelordu Gazetesi

7 Aralık 1962 tarihli Milliyet Gazetesi

6 Ocak 1963 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

8 Kasım 1967 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

17 Mayıs 1970 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

16 Mart 1970 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

23 Eylül 1971 tarihli Ordu Gürses Gazetesi 

Sıtkı Çebi, “Çambaşı Yaylası”

4. DEPREMLER

Adnan Yıldız,  1939 Depreminde Ordu.

İbrahim Dizman, Bir Zamanlar Ordu, Fevzi Güvemli’nin Ha-
tıraları, Ankara 1999.

Sıtkı Çebi, Ordu Şehri Hakkında Derlemeler ve Hatıralar, 
Ordu

Sıtkı Çebi, Ordu Şehri Belediye Tarihi, Ordu Belediyesi Ya-
yınları, Ordu, 2002.

Sıtkı Çebi, Ordu’dan Görüntüler, Ordu Çevre Koruma Vakfı 
Kültür Yayınları-6

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Aykut Ak-
gün’ün Ordu için hazırladığı deprem raporu.”

28 Arlık 1939 tarihli Ulus gazetesi

28-29-30 Aralık 1939 tarihli Cumhuriyet gazetesi nüshaları

04 Ocak 2007 tarihli Yeni Mesaj gazetesinin haberinde “Do-
kuz Eylül Üniversitesi 
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5. FIRTINALAR

30 Kasım 1933 tarihli Akşam Gazetesi

30 Kasım 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi

12 Aralık 1965 tarihli Gürses Gazetesi

13 Ocak 1968 tarihli Gürses Gazetesi

15 Ocak 1968 tarihli Gürses Gazetesi 

14 Mart 1968 tarihli Gürses Gazetesi

4 Ocak 1969 tarihli Ordu Gürses Gazetesi 

8 Ocak 1969 tarihli Ordu Gürses Gazetesi

22-23 Şubat 1999 tarihli Tribün Gazetesi

Sıtkı Çebi, Ordu Hatıraları, Ordu Valiliği Yayınları. 

6. FOTOĞRAFLAR

Tansel Elibol fotoğraf arşivi.

Gökhan Kalafat (Ordu’da Deprem) fotoğrafları arşivi




