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Cumhuriyet 05.07.2012 

 

Sel suları dere yatağına yapılan konutların giriş katlarını boğdu 

Afet değil cinayet! 

Samsun’da sel felaketinde 6’sı çocuk 9 kişi öldü. 5 kişinin öldüğü Kuzey Yıldızı  
TOKİ konutlarının dere yatağına yapıldığı ortaya çıkarken eski TOKİ Başkanı olan  
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar,  
 
“Yer seçiminde sorun olduğunu düşünmüyorum.” diyerek kendini savundu. 

Samsun’da önceki gece yarısı şiddetini artıran fırtına ve sağanak yağmur, felakete neden oldu.  
Su taşkınları nedeniyle Samsun-Ordu karayolu kapandı,  
Canik ilçesinin köylerle ulaşımı köprülerin yıkılma tehlikesi nedeniyle durduruldu. 

Yüksek kesimlerden gelen sel suları araçları önüne katıp sürüklerken özel bir hastane ile  
çok sayıda evin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde 
derelerin taşması sonucu insanlar çatılara çıkarak uzun süre kurtarılmayı bekledi.  
Ancak iş makineleri de bölgeye gitmekte güçlük çekti. Polis mahallelerde anons yaparak  
insanları uyardı. 

 

Samsun’da sel 6’sı çocuk 9 can aldı, ölenlerin 5’i dere yatağındaki TOKİ konutlarında 

Ana yüreği dağlandı 

Kent merkezindeki Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yer alan 450 haneli TOKİ Kuzey Yıldızı konutlarında 
istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Zemin katta 40 yaşındaki Kenan Yazıcı ile oğulları 16 yaşındaki Mücahit 
ve 9 yaşındaki Bedirhan Yazıcı boğularak hayatını kaybetti. Dalgıçlar baba ve çocuklarının cesetlerini 
dairenin giriş kapısının yanında buldu. 

Eşinden ayrı yaşayan Selma Yazıcı, “Çocuklarım içeride. Onları kurtarın” diye bağırarak su dolu eve girmek 
istedi. Apartman görevlisi olarak görev yapan Recep Yılmaz ve eşi Hüsniye Yılmaz sel sularından 
kurtulurken çocukları 3 yaşındaki Abdullah ile 1.5 yaşındaki Hüseyin’in cesetleri ise itfaiye ekiplerince 
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çıkarıldı. Canik ilçesindeki akaryakıt dolum tesisleri yakınında da 36 yaşındaki Emine Bütüner ile çocukları 
Berkay ile Miranur Bütüner’in cesetleri bulundu. 

Bütüner ailesinin Çarşamba ilçesinden düğünden Samsun’a döndükleri sırada Derbent’te otomobillerinin  
sel sularına kapıldığı belirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde memur olarak çalışan 40 yaşındaki 
Murat Bütüner, araçtan yaralı kurtarıldı. Mert Irmağı’nın eski sanayi mevkisindeki dere yatağında,  
Mehmet Yayla’nın cesedi bulundu. Derbent mevkiinde meydana gelen heyelanda sürüklenen araç içinde 
bulunan 4 kişi son anda kurtarıldı. 

 

Sel suları giriş katının 1.5 metre üstüne çıktı. Fotoğraf: ANIL KURU, İLYAS GÜN - AA) 

• Baraj patladı, sel geliyor 

Samsun’da yaşanan sel felaketinin ardından sabah saatlerinde ekiplerin başlattığı çalışmaları izleyen 
vatandaşlar büyük panik yaşadı. “Baraj kapağı patladı, sel geliyor” söylentisi üzerine ekiplerin çalışmalarını 
izleyen vatandaşlar panik içinde kaçmaya başladı. Söylenti üzerine vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve 
çatılarına çıktı. Selin vurduğu evlerden çıkan eşya ise yağmacıların hücumuna uğradı. 

‘Farklı proje’ sonları oldu 

• Felaketle ilgili TOKİ olağanüstü toplandı. Kısa süre sonra çok ilginç bir açıklama geldi ve aslında facianın 
önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, alanda uygulamalar öncesinde yaklaşık 2 bin 500 konut bulunduğu 
belirtilerek;  

“Yıkımlar sonrasında plan kullanımları korunarak birinci etap 960 konut teslim edilmişti.  
Yapılan konutların tamamında ilgili çekme mesafelerine uyularak vaziyet planları oluşturulmuş ve  
can kayıplarının yaşandığı kapıcı dairelerinde ise Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imar yönetmeliğinin  
67. maddesi hükümleri uyarınca kapıcı daireleri oluşturulmuştur.  
Dolayısıyla proje, yürürlükteki plan ve yönetmeliklere tam olarak uygun icra edilmiştir.  
Yaşanan sel afeti, sadece TOKİ bölgesini değil, Yılanlıdere’nin güzergâhındaki tüm alanları etkiledi.  
Kentsel dönüşüm projesi sayesinde söz konusu taşkına yapısal olarak dahi dayanması mümkün olmayan 
eski yapıların yerine fen ve sanat kurallarına uygun sağlam ve dayanıklı konutlar inşa edilmesiyle  
facianın önüne geçilmiştir.” denildi. 

• Dönemin TOKİ başkanı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 2 yıl önce teslim edilen  
Kuzey Yıldızı konutlarını överek;  
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“Halkımız için çağdaş bir yaşam alanı oluşturacağız.” demişti.  
 
Canik Belediyesi ise Kuzey Yıldızı Projesi’nin Fransız balkonu, alüminyum korkulukları ile diğer projelerden 
farklılaştığını anlatıyordu.  
 
Bayraktar, dün “Yer seçiminde ve yapılaşmada bir hata olduğunu zannetmiyorum.” dedi. 
 

 

Bayraktar’a istifa çağrısı 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, TOKİ’nin, kendi eliyle yaptığı konutları 
afete teslim ettiğini ifade ederek, sorumluların görevden el çektirilmesi gerektiğini bildirdi. CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Gökhan Günaydın, Bakan Bayraktar’ı istifaya davet etti. 

Kızılay, Orta Karadeniz Bölgesi’ni etkileyen sel nedeniyle Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masası 
oluşturdu. Bölgeye yardım malzemesi gönderildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,  
sel nedeniyle Samsun Valiliği’ne 500 bin lira, Sinop Valiliği’ne ise 300 bin lira ödenek gönderildiğini bildirdi. 

 

5.7.12; saat 15:57, 6’sı çocuk 10 ölü var… 

Aşağıdaki erişkeden (link) kamera çekimlerini izleyebilirsiniz.. 

http://webtv.hurriyet.com.tr/2/34640/0/1/samsun-da-sel-felaketi.aspx  

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK   : 

 “Dünyada her şey için, maddiyat için, başarı için en gerçek yol gösterici 
bilimdir, fendir; bilim ve fennin dışında kılavuz aramak aymazlıktır, 
bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.”  
(22.09.1924, Samsun Ögretmenleriyle Konuşma, 1925, Atatürk’ün M.A.D. s. 19) 
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