ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS TAMAMLAMA
PROGRAMI

KENTLEŞME VE AFET RİSKLER

Doç. Dr. Ferhat ÖZÇEP

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS TAMAMLAMA
PROGRAMI

KENTLEŞME VE AFET RİSKLERİ

Doç. Dr. Ferhat ÖZÇEP

İSTANBUL 2016
2

İÇİNDEKİLER
1. KENT VE KENTLEŞME: TEMEL KAVRAMLAR......................................................................................... 4
2. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME ...................................................................................................................... 8
3. AFET KENT İLİŞKİSİNE GENEL BAKIŞ ................................................................................................... 13
4. TEHLİKE VE RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ........................................................................................... 26
5. YERKÜRENİN YAPISI ........................................................................................................................... 32
6. DEPREMLER VE RİSKLERİ ................................................................................................................... 40
7. VOLKANLAR VE RİSKLERİ ................................................................................................................... 54
8. HEYELANLAR VE RİSKLERİ .................................................................................................................. 59
9. TAŞKINLAR VE RİSKLERİ ..................................................................................................................... 70
10. ATMOSFER VE OKYANUS SİSTEMLERİ ............................................................................................. 76
11. KIYI BÖLGELERİ VE RİSKLER ............................................................................................................. 85
12. KENTSEL MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMALARI ................................................................................... 90
13. ZEMİNLER, YAPILAR VE KENTLEŞME İLİŞKİSİ ................................................................................... 96
14. KENTLER VE AFET YÖNETİMİNİN AŞAMALARI ............................................................................... 103

3

1. KENT VE KENTLEŞME: TEMEL KAVRAMLAR
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Kent Nedir?
Kent:
•

İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri mekân

•

Belirli bir yönetsel sınır içinde kalan yerler

•

Belirli bir nüfus düzeyini aşmış yerleşmeler

Ekonomik Yaklaşım: Mal ve hizmetlerin üretim dağıtım tüketim sürecinde toplumun
sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkan mekanizmadır.
Toplumbilim Yaklaşım: Yerine ve zamana göre geniş sayılabilecek şekilde bir araya
gelmiş birtakım ayırıcı özellikleri bulunan yapılar ve insanlar topluluğudur.
Kent: İnsan ilişkileri açısından belirli bir nüfusa sahip toplumlarda, fizyolojik
ekonomik sosyal ve kültürel gereksinmelerin belirli düzeylerde karşılandığı her ülkenin sosyal
refah düzeyinin ve özelliklerine bağlı olarak kriterlerin belirlendiği yerleşme alanlarıdır.
Kent: Tarımsal olmayan üretimin egemen olduğu, hem tarımsal, hem de tarım dışı
üretimin dağıtım ve denetim işlevlerinin toplandığı, örgütleşme-bütünleşme-türdeşlik
derecelerinin yüksek düzeyde bulunduğu bir nüfus odağıdır. Kentlerde nüfusun %70 üzeri(
ticaret endüstri yönetim, bilişim) tarım dışı faaliyet alanlarında çalışır.
Fiziksel Açıdan Kent: İşlevsel öğelerin çok ve kendi içinde çeşitli olduğu mekândır.
Konut üretim, alışveriş, yönetim sağlık, eğitim, ulaşım, savunma, eğlence, konaklama, gibi
işlevlerde yoğunluk ve nitelik farklılaşmaları, kentlere özgü özelliklerdir.
Fiziki Açıdan Şehir:
•

Kentsel işlev öğelerinin kendi içinde çeşitlilik sunduğu

•

İşlevlerde yoğunluk ve nitelik farklılaşmalarının olduğu

•

Yerleşme nüfus yoğunluklarının arttığı

•

Sokak ve caddelerin genişlediği

•

Belediye hizmetlerinin bulunduğu

•

Genellikle iş ve iskân alanlarının ayrıldığı

•

Kentsel peyzaj veren yerlerdir.

Uluslararası İstatistikler Açıdan: Nüfusu 10000 aşan yerleşmeler kent olarak
tanımlanmaktadır.
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Sosyolojik araştırmalarda ise; Nüfusu 20000-50000 arasında olan pek çok yerleşme
soyal ortam olarak yeterince gelişmemeleri nedeniyle büyük kasaba olarak tanımlanmaktadır.
Nüfusu 50 000+ olan yerleşmeler kent tanımlamasına uygun özellikler gösterirken 100 000
nüfustan büyük yerleşmeler kent olarak tanımlanmaktadır.
Toplum Bilim Ölçütlerine Göre Kent: Yerine ve zamanına göre geniş sayılabilecek
biçimde bir araya gelmiş ve birtakım ayırt edici özellikleri olan insanlar yapılar topluluğudur.
Toplum Bilimci Wirth’e Göre Kent: Toplumsal bakımdan benzerlik göstermeyen
bireylerin oluşturduğu nispeten geniş, yoğun nüfuslu ve mekânda süreklilik niteliği olan
yerleşmelerdir.
Ortak Özellik: Nüfus çokluğu, yoğunluk, iş bölümü, uzmanlaşma ve türdeş
olmamalarıdır.
Sosyal Olgu Olarak: Bireysel ve toplumsal etkileşimi ön plana çıkaran tanımlarda
kentler sosyal etkilerin yüzleşme ve diyalogla gerçekleştiği ve değerlerin, toplumda yaşam
hakkında öğrenme, haklar ve tartışmalarla politik bir yapıdır.
Kent aynı zamanda toplumsal bir sistem ve insan-insan gereksinmelerinin
karşılanması ve insana en iyi yaşam koşullarının sağlanmasına yönelik işlevsel bir bütündür.
Kentte sosyal mesafeler en aza inerken ilişki yoğunlukları en üst düzeye ulaşır ve kent bir
kurumsal yapı kazanır.
Ekonomik Ölçütlere Göre Kent: Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı tüketim
sürecinde toplumun sürekli değişen gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıkan bir
ekonomik mekanizmadır.
Sosyoekonomik Açıdan Şehir:
•

Tarım dışı faaliyetlerin,

•

Ticaret, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal faaliyetlerin toplandığı,

•

Merkezileşme ve örgütleşmenin kurulduğu,

•

Rasyonel çalışma ve standardizasyon düzenin kurulduğu,

•

Okuma yazma oranının arttığı,

•

Doğurganlığın azaldığı,

•

Suçluluk oranlarının çoğaldığı,

•

Her türlü ulaştırma, haberleşme hizmet ve tesislerin bulunduğu,
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Kentleşme
• Kentleşme olgusu nüfusa bağlı bir büyüme, ekonomik sosyal ve kültürel yapıda
sürekli bir değişimin ve devingenliği ifade etmektedir.
• Kentleşme basit nüfus büyümesinin ötesinde ekonomik, sosyal ve politik
oluşumlarla ilişkilidir. Ancak kentsel nüfus artışı kentleşme sürecinin dağılım ve boyutuna
temel oluşturmaktadır.
• Nüfus Açısından Kentleşme: Kentsel büyümede değişim oranlarını ölçme, bu
büyümenin bileşenleri ve değişen kır kent nüfus oranlarını içermektedir. Kentleşme olgusu
sadece nüfus hareketi değil, ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişmeleri de kapsar.
• Weber: Nüfus yığılması sürecidir. Yığılma noktalarının artışı veya bazı yığılma
noktalarındaki büyüklüklerin artmasıdır. Kentler büyüdükçe ve sayıları artıkça kentleşme
devam eder ve kentleşme bir olgudur. Daha az yığılma durumundan daha çok yığılmaya
doğru bir harekettir.
• Castells: Kentleşme iki düzeyde nüfus yığılmasıdır. Yığılma noktalarının
çoğalması ve yığılma noktalarının her birinin büyüklüklerinin de artmadır.
• Kentleşme sınırlı mekânda etkinliklerin ve nüfusun önemli derecede yığılması ile
karakterize edilen insan topluluklarının özel mekânsal formlar oluşturulması olarak;
Kentleşme Oranı: Ülke ya da bölgede nüfusun belirli bir zaman kesitinde, belirli bir
tanıma/ölçüte göre kent sayıları ve bu kentlerde yaşayanların ülke/bölge nüfusuna oranıdır.
Kentlileşme: Kentlerde yaşayanların kent kültürü olarak adlandırılan değerler
davranışlar ve tutumları benimsemesidir.
Kentlileşme ile kentleşmiş bireyler
• Bireyselleşme
• Anonim ilişkiler geliştirme
• Akılcı davranma
• Katılımcı olma
• Topluma, çevreye duyarlı olma
İnsanların birbirleriyle sosyal ilişkilere girdikleri ve ilişkileri biçimlendiren mekân çok
önemlidir. Mekânın sosyal ve fiziksel nitelikleri kentle bütünleşmede, kentlileşmede
belirleyici bir rol oynamaktadır.
Bu bölümün kaynağı: www.yildiz.edu.tr/~ealtinok/kentlesme.ppt
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2. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME
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Türkiye’de Kentleşme
Ülkemizdeki kentleşme sürecini 3 ana dönem olarak tanımlamak mümkündür:
•

Ulus devletin kentleşmesi

(1923-1950)

•

Emek gücünün kentleşmesi (1950-1980)

•

Sermayenin kentleşmesi

(1980 sonrası)

I. Dönem Ulus Devletin Kentleşmesi 1923-1950)
Ulus devletin oluşum sürecinde gerçekleşen ve başını devletin çekmiş olduğu ilk
kentleşme dönemidir.
Osmanlı döneminin imparatorluk temelli topraksal düzeninden, ulus devlet merkezli
bir düzene geçişi içermektedir.
Bu dönemde mekânsal yapıyı oluşturan etmenler:
•

Devletin merkezileşme ve siyasi otoritesini ulusal devlet sınırları içinde kurması,

•

Vatandaşlık merkezli bir toplumsal oluşumu gerçekleştirme çabaları

olarak tanımlanabilir.
Söz konusu ulus-devlet oluşturma stratejisinin izlerini dönemin sosyo-mekânsal
politikalarının üç önemli alanında gözlemlemek olanaklıdır:
•

Başkentin İstanbul’a karşı önemli bir gelişme odağı olan Ankara’ya aktarılması

•

Kamu iktisadi teşebbüslerinin yer seçim kararları

•

Anadolu’ya görece önem veren ulaşım ağının yaratılması

Bu politikalar sonucunda söz konusu dönemde nüfusun ülkesel ölçekteki coğrafi
dağılımı öncesine göre daha dengeli hale gelmiştir.
1927 yılında ikisi gelişmiş bölgelerde olmak üzere nüfusu 50.000’i aşan 5 adet kent
varken 1950 yılında bu sayı 11’ e yükselmiştir ve 6’ sı Marmara Bölgesi dışındadır.
Modern kent, aynı zamanda ulus devletin inşasının temel yapı taşı olarak
vurgulanmıştır.
Aynı zamanda siyasal otoritenin üzerinde belli bir kontrol kurduğu bir kent yaratma
kaygısı da bulunmaktadır.
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Bu bağlamda belediyeler siyasal olmayan hizmet kuruluşları olarak tanımlanmıştır.
Merkezi yönetim tarafından atanan valiler de kentlerde ikinci bir yönetsel birim olarak
merkezin belediyeler üzerindeki denetimini sağlamak işlevine sahip olmuştur.
1930 tarihli yasa ile imar planı hazırlamak ve uygulamak belediyelerin zorunlu görevi
olarak tanımlanmıştır.
Nüfusu 2000’in üstündeki yerleşmelere plan yaptırmak zorunluluk
belirlenmiştir. Mali kaynak yetersizliği sonucu bu sayı 20.000’ e çıkarılmıştır.

olarak

Yasa ile birlikte belediyeler pek çok kentsel hizmetin sağlanmasından sorumlu
tutulmuşlardır. Ancak mali kaynak ve personel yetersizdir.
1950’lerin sonlarında belediyelerin %58,5’i plan yaptırabilmiştir. Ancak pek çoğu
uygulanamamıştır.
Bu dönem boyunca çıkarlarını en iyi savunun ve kentsel gelişmeye damgasını vuran
kesim orta sınıflar olmuştur.
Devlet ülkesel ölçekteki mekânsal iş bölümünü belirlemedeki başarısını kentsel
düzeyde gösterememiş, kent mekânının küçük ölçekli çıkarlarca şekillendirilmesi olgusu
yapısal hale gelmeye bu dönemde başlamıştır.
Başkentin Ankara’ya taşınması ve kentin imarı, inşası kendi başına bir siyasi projedir.
Ancak kaynak sorunu ve daha da önemlisi kentin geleneksel ve yeni orta sınıflarının
planlı gelişmeye karşı rant paylaşma kaygısıyla verdikleri siyasal mücadele nedeniyle modern
ve planlı bir kentin yaratılmasına yönelik çabalar kısa sayılabilecek bir sürede etkisizleşmiş,
dönemin sonlarına doğru planlı ve modern bir kent yaratma ideali büyük ölçüde terk
edilmiştir.
Bunun temelinde, 1930’lu yılların başından itibaren devletin ekonomik aktör olarak
yatırımlara yön vermesi, kaynakların ülkesel ve mekânsal dağılımını belirlemesi ve kentlere
kaynak aktarımında ise oldukça cimri davranması yatmaktadır.

II. Dönem: Emek Gücünün Kentleşmesi (1950-1980)
Tarım sektöründe Marshall yardımı ile başlayan modernleşme politikaları ve tarım
temelli ihracata dayanan gelişme stratejisinin bir yansımasıyla kırsal alanda hatırı sayılır
büyüklükte bir nüfus ortaya çıkmıştır.
Tarım temelli politikalar, kırsal alanlarda yarattığı etkiden daha dramatik sonuçlarını
büyük kentlerde yaratmıştır.
Tarım sektöründe modernleşme bu sektörde ihtiyaç fazlası emeğin ortaya çıkmasına
neden olurken özellikle büyük kentler, 1950’lerin başından itibaren ve 1960’lar ve 1970’lerde
hızlanarak süren bir biçimde, bu fazla nüfusun hedefi olmuşlardır.
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Köylülerin büyük şehirlere, büyük ve yoğun emek havuzları oluşturacak biçimde hızlı
göç ve kentleşme, 1950’ler ile 1980’li yıllar arasındaki kentleşme sürecinin en önemli
belirleyici özelliği olmuştur.
Önceki döneme kıyasla artan kentleşme hızına rağmen devletin kentler üzerindeki
minimalist politikası değişmemiştir.
Devletin kentsel alanlara sınırlı müdahalesi sonucunda kentleşme süreci daha fazla
yerel toplulukların inisiyatifinde olmuştur.
Bir anlamda devlet ve orta sınıf merkezli bir kentsel gelişme döneminden (yerel)
topluluk merkezli bir kentleşme dönemine geçilmiştir.
Küçük toprak mülkiyetinin varlığı, konut kesiminde de küçük üreticiliğe dayalı konut
sunumlarının gelişmesini desteklemiş, planlama sisteminde küçük mülkiyete dayalı arsa
piyasasının işleyişini kolaylaştıracak düzenlemelere gidilmiştir.
Bu nedenle hızlı kentleşmenin yarattığı yüksek rantlar 1980 öncesi dönemde oldukça
geniş bir kitle tarafından paylaşılabilmiştir.
Kentin yeni yoksullarının konut sorununa yanıtları; işgal ettikleri alanlarda kurdukları
gecekondular.
İşsizlik sorununa yanıtları ise;
ekonominin yaratılması olmuştur.

kentin formel ekonomisinin dışında enformel

Kırsal nüfusun mevcut formel kanallar dışında kentsel toprakları işgal edip sınırlı
olanaklarla yaptıkları gecekondular, bir yandan özel mülkiyetin koruyucusu siyasal otoriteyi
tehdit ederken, diğer yandan önceki dönemde kentlerde belirleyici konumdaki orta sınıfın
hegemonyasına da son vermiştir.
1960’lı yılların başından itibaren, iç pazara dayanan ithal ikameci bir sanayileşme
modelinin de etkisiyle gecekonduların ekonomiye yapabileceği olumlu katkılar üzerinde
durulmaya başlanmış,
Sanayileşmenin gerektirdiği işgücünün yeniden üretimine, devlet ve sermayeden
kaynak çekmeden, katkıda bulunduğu için gecekonduların olumlu bir gelişme olarak
görülmesi gerektiği düşüncesi resmi çevrelerde de destek bulmuştur.

III. Dönem Sermayenin Kentleşmesi (1980 Sonrası)
Askeri müdahale ikinci dönemde emek gücünün kentleşmesinde koşut olarak yükselen
toplumsal muhalefeti bastırırken 24 Ocak kararları ithal ikmeci sanayileşme stratejisinden
ihracatın teşvik edildiği bir kalkınma stratejisine koşut olarak kentleşme dinamikleri açısından
merkezi konumda bulunan sermaye birikim süreçlerinin birinci çevrimiyle ikinci çevremi
arasındaki ilişkiyi de radikal bir biçimde değiştirmiştir.
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Sermaye birikimlerinin çevrimleri arasındaki dengenin yeniden tanımlanmasının
önemli sonuçlarından birisi büyük kentlerin, özel ve devlet yatırımlarının giderek artan
biçimde ana hedefi haline gelmesi olmuştur.
Başlangıçta, bu sürece devlet ihaleleri çerçevesinde giren orta ve büyük ölçekli
sermaye grupları kentsel alanlarda elde edilen rantların giderek artan cazibesinin bir sonucu
olarak 1990’lı yıllarda belirginleşen bir biçimde büyük ölçekli sermayenin büyük kentlere
yönelişi yalnızca devlet ihaleleri ile kısıtlı kalmamıştır. Kentler sermaye birikiminin
merkezine yerleşip kentsel rantlar sermaye birikimi için önemli bir kaynak haline geldikten
sonra, özel sermaye yapılı çevrede de doğrudan yaptığı yatırımlarla da yer almaya başlamıştır.
Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren alışveriş merkezleri, beş yıldızlı oteller ve iş
merkezleri büyük kentlerin ufuklarını daha önce görülmemiş bir hızla işgal etmeye başlamış,
bu gelişmelerle birlikte ilk dönemlerden beri spekilatif karların aracı olan kent stratejik bir
meta olarak her zamankinden daha merkezi bir konuma gelmiştir.
Kentlere yatırım yapmaya başlamışlardır. Bazı gelişmeler ise bu yapının daha da
güçlenmesini sağlamıştır.
Bunlardan en önemlisi; yerel yönetimler ilişkin yapılan düzenlemelerdir. Yerel
yönetimlerin merkez karşısındaki özerkliğini artırıcı adımlar atılmış, yeni mali olanaklar
yaratılmıştır ve en önemlisi 1984’de çıkarılan 3194 sayılı İmar Kanunu ile imar planı yapma
yetkisi belediyelere verilmiştir.
3194 sayılı yasanın verdiği yetki ile birlikte yerel yönetimler önemli birer güç odağı
haline gelmekle kalmamış, rantların oluşumu ve yeniden dağıtımı konusunda eskisinden çok
daha güçlü kurumlar haline gelmişlerdir.
Bu bölümün kaynağı:
www.yildiz.edu.tr/~ealtinok/kentlesme.ppt
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3. AFET KENT İLİŞKİSİNE GENEL BAKIŞ

13

Kent karakterine ve yapısına sahip dünyanın bilinen ilk yerleşimi Anadolu
topraklarında yer alan Çatalhöyük’tür (Shane III ve Küçük, 1998). İlginçtir ki ilk kentsel
planlamanın da yapıldığı bu kent ile doğal afetlerle ilişkisi dönemin sanatına da yansımıştır.
Şekil 1.1.’de Çatalhöyük’te bulunan MÖ 6500 yılına ait olan bir duvar resmi görünmektedir.
Burada aktif bir volkanı ve şehir planını birlikte çizilmiştir. Bu resim dünyada bilinen en eski
jeofizik şekildir. Resimdeki bu aktif volkanın Hasandağı olduğu düşünülmektedir.

Şekil 1.1. Çatal höyükte bulunan M.Ö. 6500 yılına ait olan bir duvar resmi (Anadolu
Uygarlıkları Müzesi, Ankara)
Kentleri oluşturan temel öğelerin (yapılar, yollar, köprüler, meydanlar, yeşil alanlar
vb.) nicelik ve nitelik olarak büyüyüp çoğalması ve çeşitlenmesi işlev ve ayrıntı düzeyinin
yükselmesi bir yerleşim yerinin kent sayılıp sayılmayacağının da bir ölçüsü sayılmaktadır.
Günümüz kent/bölge planlamasının ve kentsel dönüşüm planlamalarının hedeflerinden en
önemlisi insanlara sağlıklı ve güvenli bir yaşam sağlamaktır. Bölge planlama kent üstü
mekânlarda toplumca benimsenen amaçlara ulaşmak için ekonomik ve sosyal faaliyetler ile
doğal ve yapay fiziksel çevrenin karşılıklı etkileri göz önünde tutularak gerçekleştirilen çok
yönlü planlama olarak tanımlanabilir. İki farklı faktör planlama çalışmalarında rol
oynamaktadır. Endüstrileşme sonucunda ortaya çıkan büyük kentlerin kontrol altına alınma
gereği birinci önemli faktör, bir ülkenin geri kalmış bölgelerini geliştirme ya da
değerlendirilmeyen doğal kaynakların etkili biçimde kullanılma çabası da önemli faktör
olarak planlama çalışmalarının itici gücü olmaktadır (Aydemir, 1999, Özçep, 2005; Özçep ve
diğ., 2003).
Uçsuz bucaksız toplumsal değişimler ve kentsel nüfusun dramatik bir biçimde
büyümesi yeni talepleri karşılamak üzere kentsel alanların iyileştirilmesi/geliştirilmesi
konusunda ihtiyaca yol açmıştır. Bu bağlamda, kentsel dönüşüm (urban transformation),
ülkenin kent ya da büyük kent statüsündeki irili-ufaklı birçok yerleşim birimlerinde yürütülen
imar eylemlerinin, “tarihi kentlerde eski toplumsal, kültürel ve ekonomik önemini yitirmiş
olan yerleşim bölgelerinin ve kaynaksal alanların kent yaşamına kazandırılması ve/veya
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büyük göç alan sanayi kentlerinin kenar bölgelerinde, daha çok kayıt dışı inşaat sektörünce
gerçekleştirilmiş olan niteliksiz ve yasadışı yerleşimlerin, yasal ve sağlıklı yaşam için uygun
koşullara kavuşturulması” amacına hizmet etmek üzere (Nalkaya, 2005) oluşturulan çok
disiplinli çalışmalar olarak tanımlanabilir. Sadece tarihi dokuya sahip bölgelerin veya
gecekondu bölgelerinin değil aynı zamanda deprem ve diğer doğal afetlerin tehdidi altındaki
bölgelerin de bu kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Unutmamak gerekir ki düzensiz kentleşme ve doğal afetler gibi faktörler risk eğrisini
yükseltirken (Şekil 1.2) riski azaltma yönünde çabalarımız yetersiz düzeyde kalmaktadır.

Şekil 1.2. Kentsel Risk Zaman ilişkisi (Wenzel ve Bendimerad, 2004 )
Genel bir çerçeveden değerlendirdiğimizde risk, Beck (1999) tarafından
“radikalleşmiş modernleşmenin, planlanmamış sonuçlarının neden olduğu insan eylemleri”
olarak tanımlamaktadır. Beck’e göre, biz dünya risk toplumunun üyeleriyiz. Risk, modern
teknolojilerin etki gücünün bir sonucudur. Risk küreselleşerek ulusal devletin gücünü aşmış,
modern çağ Beck’in “ikinci modernite” dediği yeni bir evreye girmiştir. “Risk toplumu”
görüşü, radikalleşmiş modernitenin bir durumu olarak tanımlanır. Beck, modern toplumu
endüstri öncesi, endüstri dönemi ve küresel risk toplumu olarak üç döneme böler.
Küreselleşmenin olumsuz tarafı, ekonomik genişleme ve teknolojik risklerin kontrolümüzün
dışına çıkmış olmasıdır. Beck’e göre, buna kendine özgü bir küreselleşme biçimiyle tepki
verilmelidir: Küresel sorunlarla küresel düzlemde mücadele etmek için sınırlar ötesi ittifaklar
ve küresel ağlar kurulmalıdır. “Dünya risk toplumu“nu Kant’ın dediği anlamda “dünya
vatandaşlığı toplumu” na dönüştürme şansına ancak o zaman sahip olunabilir. Risk
toplumunu yaratan unsurlar Beck (1992) tarafından;
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•

Modern sonrasında doğa/toplum/bireyin tüketimi ve risklere çevrilmesi

•

Bilim ve teknolojinin demokratik denetim dışında kalması olarak

tanımlanmıştır (Aktaran: Balamir, 2007).
Doğal risklerin en önemlilerinden birine, depremlere bir göz atarsak bütün dünyada
yılda ortalama 700 adet hasar yaratıcı deprem meydana gelmektedir. Kentsel bölgelerde
meydana gelen depremler en yıkıcı doğal afetler arasında yer almaktadır. 1923 Kanto
(Japonya) depreminde 140.000 ve 1976 Tangshan (Çin) depreminde 240.000 insan hayatını
kaybetmiş, 1995 Kobe (Japonya) depreminde meydana gelen toplam kayıplar ise 200 milyar
doları aşmıştır. Bu tutar Türkiye’nin gayri safi milli gelirine yakındır. Ülkemizde meydana
gelen yaklaşık 120.000 aileyi evsiz bırakan 1999 Kocaeli depremindeki toplam kayıpların
(fiziksel ve sosyo-ekonomik) 20 milyar USD civarında olacağı tahmin edilmektedir (Erdik ve
diğ., 2000). Türkiye’nin coğrafi büyüklüğü ve depremin en önemli doğal afet türü olduğu
gerçeği düşünüldüğünde herhangi bir afetin ulusal bir olay olarak kabul edilmesi olağan
değildir. Zira deprem dışındaki diğer afet zararları belirli bir bölge ile sınırlı olup ülkenin
tümünü etkilememektedir (Ergünay, 2002)
Depremlerin önceden belirlenmesi çalışmaları henüz mümkün olmamakla beraber, bu
yöndeki çalışmalar bilim ve teknolojinin tüm olanakları kullanılarak devam etmektedir. Buna
karşın deprem hasarlarına karşı alınacak tedbirlerle depremler sonucu oluşacak maddi hasar
ve sosyo-ekonomik kayıpların makul seviyelere indirilmesi olanaklıdır. Bu konuda kent yerel
yöneticilerine kentsel planlama, arazi kullanımı ve yapıların denetimi konusunda önemli
görevler düşmektedir. Yerel yöneticilerin kent halkı ile olan yoğun ve direkt ilişkileri deprem
zararlarının azaltılmasına yönelik bilgilerin transferini ve genel anlamda halkın depremlere
karşı bilinçlendirilmesini olanaklı kılmaktadır (Erdik ve diğ., 2000). Seçilecek bir kent alanını
pilot uygulama alanı olarak kullanarak kentsel alan alanın deprem afetine çeşitli faktörler
(yapı, zemin, sosyal, ekonomik, idari ve kritik servislere erişebilirlik) bakımından mekânsal
hasar görebilirliğini (kırılganlığını) belirlemek için Düzgün (2006) bir model önermişlerdir
(Şekil 1.3.).
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Şekil 1.3. Seçilecek bir kent alanını pilot uygulama alanı olarak kullanarak kentsel
alan alanın deprem afetine çeşitli faktörler (yapı, deprem, zemin, sosyal, ekonomik, idari ve
kritik servislere erişebilirlik) bakımından mekânsal hasar görebilirlik modeli (Düzgün, 2006).
Kentsel alanlardaki depremlerin etkisinin kestirilmesi için gerekli öğeler: tarihsel
deprem bilgileri, jeolojik, jeofizik ve geoteknik veriler, deprem tehlikesinin probabilistik veya
deterministik değerlendirmesi, yer hareketinin zemin koşullarına göre değişiminin
belirlenmesi ve bu çalışmaların mikrobölgeleme çalışmaları bağlamında veri tabanı ve
haritaları şeklinde hazırlanmasıdır.
Kent planlaması; nüfus artışının bir sonucu olarak genişleyen kentsel alanlarda önemli
bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. İnsan yerleşimleri ile doğal çevre arasındaki denge
kentleşme nedeniyle bozulmaktadır (De Mulder, 1996). Toplumun genel refahı ve yaşam
kalitesi gelişebilmesi için kent planlaması uygulamaları bu çatışmaları/dengesizlikleri
azaltmak zorundadır (Bell, 1998; Bell ve diğ., 1987). Böyle bir planlama çeşitli insan
gereksinimleri için multi-displiner yaklaşımda olmak zorundadır (De Mulder, 1996). Bununla
birlikte kent planlamasında jeolojik, jeofizik ve geoteknik veriler; doğal afetlerin
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tanımlanması, kontrolü ve zararlarının azaltılması konusunda artan derecede önemli olmaya
başlamıştır (Bell ve diğ., 1987; Legget, 1987; Hake, 1987; Dai ve diğ., 2001).
Afet, bireylerin ve grupların yaşamlarında bir bozulma, normal beklenti kalıplarından
bir sapma doğurmaktadır (Sey, 1979). Afet sözcüğünün iki değişkeni vardır (Kanlı ve Ünal,
2004):
• Afeti meydana getiren olay
• Bu olayın meydana geldiği toplum yapısı
Diğer bir deyişle olayların, yerleşme veya onların çeşitli parçalarına, toplum yapısına
zararlı etkileri dokunduğunda afet söz konusudur (Leman, 1976). Genellikle aşırı güçteki
doğa olayları, yerleşmelere zarar vermemeleri durumunda afet sayılmaz. Afetten söz
edebilmek için bunlardan bir ya da birkaçının beraberce yerleşmelere zarar vermeleri
gerekmektedir. Doğal afet; meydana geldiği çevreye zararlı etkileri olan, beklenmeyen, ilk
oluşumu değiştirilemeyen, etkileri yoğun ve geniş çaplı olan olaylar dizisidir (Kanlı ve Ünal,
2004).
Afetler iki şekilde sınıflandırılabilir:
• Doğal Afetler: Depremler, hızlı rüzgârlar, seller, yangınlar, tsunami ve kıyı seli,
heyelan, kayma, çığ düşmesi, yanardağ püskürmesi, kuraklıktır.
• İnsan İhmallerinin Neden Olduğu Afetler: Yangınlar, patlamalar, maden kaza ve
patlamaları, çevre kirlenmesi, trafik kazaları, radyoaktif ışınlar, termo-nükleer savaşlar
(Şengezer ve Kansu, 2001). Şekil 1.4.‘de Dyment ve Winter (2006)’ya göre afetlerin
sınıflandırılması verilmektedir.

18

Şekil 1.4. Doğal ve yapay afetlerin sınıflandırılması (Dyment Ve Winter, 2006)
Tutarlı, istikrarlı ve gerçek bir afet yönetimi, o kentin afet planını çok iyi bilmekle ve
afet planının çok iyi hazırlanması ile olanaklıdır (Kepekçi, 2006). Mikrobölgeleme
çalışmaları, afet planlarının zarar azaltma safhasında temel oluşturacak çalışmalar olmasından
dolayı afet yönetiminin önemli bileşenlerinden biridir. Mikrobölgeleme çalışmaları
“Mekânsal planlama çalışmaları yapılırken yerleşime açılması düşünülen boş
alanlardaki tüm afet tehlikelerini, yapılaşmış alanlarda ise tüm afet risklerini büyük
ölçekli haritalar üzerinde belirleyerek güvenli arazi kullanımı ve bölgeleme kararlarının
alınmasına, kentsel dönüşüm ve zarar azaltma planlaması çalışmaları için ise stratejik
amaçlar, hedefler ve öncelikler belirlenmesine girdi sağlayan çok disiplinli çalışmalar”
olarak (Ergünay, 2006) tanımlanmıştır. Mikrobölgeleme kavramı 1960’lı yıllarda, yeni iskâna
açılacak alanlarda, yerel ölçekte deprem tehlikesini belirlemeyi ve uygun alan kullanım
kararları alınarak deprem zararlarını azaltmayı amaçlayan çalışmalar olarak başladığı için ”
sismik ya da depremsel mikrobölgeleme” olarak da adlandırılmaktadır (Ergünay, 2006). Biz
bu çalışmada mikrobölgeleme sözcüğü ile sismik ya da depremsel mikrobölgelemeyi
kastediyoruz.
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Afet Yönetimi ve Mikrobölgeleme
Tutarlı, istikrarlı ve gerçek bir afet yönetimi, o kentin afet planını çok iyi bilmekle ve
afet planının çok iyi hazırlanması ile olanaklıdır (Kepekçi, 2006). Mikrobölgeleme
çalışmaları, afet planlarının zarar azaltma safhasında temel oluşturacak çalışmalar olmasından
dolayı afet yönetiminin önemli bileşenlerinden biridir. Mikrobölgeleme sözcüğü ile
ülkemizde sismik ya da depremsel mikrobölgeleme anlamında kullanılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm
Uçsuz bucaksız toplumsal değişimler ve kentsel nüfusun dramatik bir biçimde
büyümesi yeni talepleri karşılamak üzere kentsel alanların iyileştirilmesi/geliştirilmesi
konusunda ihtiyaca yol açmıştır. Bu bağlamda, kentsel dönüşüm (urban transformation),
ülkenin kent ya da büyük kent statüsündeki irili-ufaklı birçok yerleşim birimlerinde yürütülen
imar eylemlerinin, “tarihi kentlerde eski toplumsal, kültürel ve ekonomik önemini yitirmiş
olan yerleşim bölgelerinin ve kaynaksal alanların kent yaşamına kazandırılması ve/veya
büyük göç alan sanayi kentlerinin kenar bölgelerinde, daha çok kayıt dışı inşaat sektörünce
gerçekleştirilmiş olan niteliksiz ve yasadışı yerleşimlerin, yasal ve sağlıklı yaşam için uygun
koşullara kavuşturulması” amacına hizmet etmek üzere (Nalkaya, 2005) oluşturulan çok
disiplinli çalışmalar olarak tanımlanabilir.
Çizelge 1.1. Türkiye’de Doğal Afetlerden yıkılmış konut sayısı (Ergünay, 2007)
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Çizelge 1.2. En çok taşkın tehlikesine maruz kalmış kentler (ergünay, 2007)
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Çizelge 1.3. En çok Heyelan Tehlikesine maruz kalmış kentler (Ergünay, 2007)
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Çizelge 1.4. En Çok Kaya Düşme Tehlikesine Maruz Kentler (Ergünay, 2007)
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Çizelge 1.5. Türkiye’de Çığ Düşmeleri (Ergünay, 2007)
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Çizelge 1.6. Orman Yangınları. Sayı ve Alana ilişkisi (Ergünay, 2007)

Çizelge 1.7. Deprem Bölgeleri Nüfus Karşılaştırması (Özmen, 2000)

25

4. TEHLİKE VE RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Deprem tehlikesi, hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden
kaynaklanan yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir zaman periyodu içerisinde belirlenmesi
olarak tanımlanır. Ve deprem nedeni ile hasar, mal ve can kaybı ihtimali olarak tanımlanan,
deprem riski kavramının önemli bir öğesini oluşturur (Erdik ve diğ., 2000). Gelecek
depremlerin konumu, oluş zamanı, büyüklüğü ve diğer özellikleri belirsizlik arz ettiği için
deprem tehlikesi belirlemelerinde olasılık hesaplarına dayalı tahminler önemli karar
araçlardır. Kentlerde deprem tehlikesinin belirlenmesi amacı ile deterministik ve/veya
probabilistik yöntemler kullanılır. Proje ya da tasarım depremlerinin rasyonel yaklaşımlarla
belirlendiği durumlarda her iki yöntem birbirine benzer sonuçlar sağlayabilir. Genel olarak
riski, tehlikenin olma olasılığı ve bu tehlikenin meydana getireceği sonuçlar olarak aşağıdaki
gibi tanımlarsak
Risk = Olasılık x Sonuçlar
Bu durumda deprem riski genel olarak aşağıdaki gibi formülize edilebilir:
Deprem Riski = Deprem tehlikesi x Hasar görebilirlik
Deterministik Deprem Tehlikesi
Deterministik olarak belirlenen deprem tehlikesi, zaman boyutundan bağımsız
olarak bölgede meydana gelebilecek en büyük depremin yaratacağı yer hareketinin düzeyidir.
Tipik bir deterministik deprem tehlikesi belirleme aşağıdaki dört aşamadan (Şekil
2.1.a.) oluşur (Reiter, 1990):
1) Sahada (site) önemli yer hareketi üretmeye yatkın bütün deprem kaynaklarının
tanımlanması ve karakterizasyonu: Kaynak karakterizasyonu, her bir kaynağın geometrisinin
(kaynak zonu) ve deprem potansiyelinin tanımlanmasını kapsamaktadır.
2) Her bir kaynak zonu için kaynaktan sahaya olan uzaklık parametresinin seçimi:
Çoğu deterministik deprem tehlike analizinde, kaynak zonu ile ilgilenilen saha arasındaki en
kısa uzaklık seçilir.
3) Denetleyen depremin seçimi (yani en güçlü sarsıntı seviyesini üretmesi beklenen
bir depremir bu), genellikle sahada yer hareketi parametresi terimleri ile açıklanır.
4) Sahadaki tehlike formal olarak tanımlanır; genelde “denetleyen deprem” tarafından
üretilen yer hareketi terimleriyle açıklanır.
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Şekil 2.1.a. Deterministik Deprem Tehlike Analizinin Aşamaları

Probalistik Deprem Tehlikesi
Probalistik deprem tehlikesi hasar yapıcı yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir
zaman periyodu içerisinde meydana gelme olasılığı olarak tanımlanır. Probabilistik bir
deprem tehlike haritasının hazırlanması için kullanılan metodoloji aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir:
•

Tarihi ve aletsel deprem verilerinin elde edilmesi

•

Tektonik çalışmalar ve değerlendirmeler

•

Deprem kaynak bölgelendirmesi

•

Deprem oluşum frekanslarının belirlenmesi

•

Azalım ilişkileri ve probabilistik deprem tehlikesinin belirlenmesi

Probalistik deprem tehlikesi belirleme aşamaları Şekil 2.1.b’de verilmiştir.
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Şekil 2.1.b. Probalistik Deprem Tehlike Analizi Aşamaları (Finn ve diğ., 2004)
Probalistik deprem tehlike analizi dört aşamalı bir prosedür olarak (Şekil 2.1.b.)
tanımlanabilir (Reiter, 1990):
1) Deprem kaynaklarının tanımlanması olan ilk aşama deterministik deprem tehlike
analizi ile aynıdır. Farklı olarak kaynak içindeki potansiyel kırılma (repture) lokasyonlarının
olasılık dağılımı karakterize edilmek zorundadır.
2) Sonra, depremsellik ya da deprem yineleme (recurence) nin zamansal dağılımı
karakterize edilmek zorundadır. Yineleme ilişkisi ( deprem oluş sayısı – büyüklük ilişkisi)
kurulmalıdır.
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3) Her bir kaynak zonunda her hangi bir olası noktada oluşan herhangi bir olası
boyuttaki deprem tarafından sahada/alanda oluşturulan yer hareketi kestirimli ilişki ile
belirlenmek zorundadır. Kestirimli ilişkide belirsizlik de hesaba katılmalıdır.
4) Sonuç olarak depremin yeri, depremin boyutu ve yer hareketi kestirimindeki
belirsizlikler; yer hareketi parametresinin belli bir zaman periyodu içinde aşılabilme
olasılığını elde etmek için birleştirilir
Tehlike insan toplulukları için olumsuz etkiler doğurma potansiyeli olan doğal,
teknolojik ve insan kökenli her türlü etkeni ya da olayı ifade eder. Başka deyişle fiziksel,
ekonomik, sosyal, kayıplara yol açabilecek afetleri aniden ve yavaş yavaş açığa çıkarak
kaynaktır (Güler, 2010).
Zarar Görebilirlik: Bir toplumun bir yapının veya bir hizmetin afet tehlikesi
oluştuğunda görebileceği hasar ve zararın olası ölçüsünü etkileyen faktörler olarak tanımlanır.
Aynı zamanda hasar görebilirlik herhangi bir tehlikenin etkilerini tahmin etme, vereceği
zararları azaltma, sonuçlarına direnç gösterme ve başa çıkma, normal yaşama dönebilme
konularında bir insanın ya da sosyal grubun imkân ve kapasitelere sahip olma düzeyini ifade
etmektedir. Zarar görebilirliği fiziksel, sosyal ve ekonomik zarar görebilirlik olarak üç gruba
ayırabiliriz. Çizelge 2.1.’de bu gruplar verilmiştir.
Çizelge 2.1. Zarar Görebilirlik Türleri (Güler 2010)
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Risk; tehlike, zarar görebilirlik ve afetin yönetebilirliği tarafından denetlenir (Çizelge
2.2.)
Çizelge 2.2. Risk Faktörleri (Güler 2010)
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5. YERKÜRENİN YAPISI
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Deprem (sismik) dalgalarının kırılma ve yansımalarının incelenmesi, jeofizikçilerin
yer içini üç ana bölge olarak çizmesini sağlamıştır (Şekil 3.1). Kabuk, yer yüzeyinin ince
derisini oluşturan bir dış kaya tabakasıdır. Kabuğun altında ve çekirdeğin yukarısındaki bölge
de manto yer alır. Çekirdek, yerin merkez bölgesidir. Büyük olasılıkla metalik yapısıyla yer
magnetik alanının kaynağı durumundadır.

Şekil 3.1. Yer’in içi. Sismik (deprem) dalgaları, yer’in içinin üç temel bölümden (kabuk,
manto ve çekirdek) oluştuğunu göstermiştir.

Yer Kabuğu
Sismik dalgaların incelenmesi göstermiştir ki; yer kabuğu okyanuslar altında kıtaların
altındakinden (Şekil 3.2.) daha incedir. Jeofizik özelliklerin farkı nedeniyle iki tür kabuğun
farklı tür bileşimde kayaçlardan oluşmuş oldukları varsayılır.

33

Şekil 3.2. Kıtasal ve Okyanusal Kabuk yapısı
Sismik P dalgaları okyanusal kabuk boyunca yaklaşık 7 km/sn’lik bir hızla seyahat
eder ki bu aynı zamanda bazalt ve gabrodaki (kalın taneli bazalt) seyahat hızına eşittir.
Oşinografik amaçlı gemiler tarafından deniz tabanından alınan kaya örnekleri, okyanusal
kabuğun üst kısmının bazalt olduğunu kanıtlamış ve alt kısmının ise gabro olabileceğini
önermiştir. Okyanusal kabuk, ortalama kalınlık olarak 7 km (5-8 km arasında değişir) kabul
edilir (Çizelge 3.1.).
Çizelge 3.1. Kıtasal ve okyanusal kabukların karakterisik özellikleri
Okyanusal Kabuk

Kıtasal Kabuk

Ortalama Kalınlık

7 km

Dağların altında 30 – 50 km

Sismik P dalga hızı

7 km/sn

Aşağı kabukta 6 km/sn

Yoğunluk

3.0 gr/cm3

2.7 gr/cm3

Olası bileşim

Gabro altında bazalt

Granit, diğer plutonik kayaçlar, şist,
gnays (sedimanter kayaç örtüsüyle)

Kıtasal kabuk sık sık “granitik” olarak adlandırılır. Fakat bu terim temsili olarak
kullanılır, çünkü karalarda yüzeylenen kayaçların çoğu granit değildir. Kıtasal kabuk yüksek
derecede değişken ve karmaşık granit bileşiminde kristalin bir temel üzerinde, diğer plutonik
kayaçlar, gnayslar, şistler, sedimanter kayaçlar gibi pek çok kayaç türünü üzerinde barındırır.
Tek bir kaç terimi doğru biçimde kabuğu tanımlamaya yeterli değildir. Böylece, bileşime
bağlı olarak bazı yer bilimciler, kıtasal kabuk için Sial ( Silisyum ve Aleminyum oranı yüksek
kayaçlar) ve okyanusal kabuk için Sima (Silisyum ve Magnezyum oranı yüksek kayaçlar)
terimlerini kullanırlar.
Kıtasal kabuk, ortalama 30-50 km kalınlıkla olan okyanusal kabuktan daha kalındır.
Bir kıtasal kabuk 10 km’den 70 km’ye değişen kalınlıklar sergiler. Sismik dalgalar
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göstermiştir ki kabuk, dağ silsilelerinin altında en büyük kalınlık değerine (Şekil 3.2.) ulaşır.
Dağın kökü manto tabakasına değin uzanır. Kıtasal kabuk ayrıca okyanusal kabuktan daha
hafiftir (az yoğundur).
Yer kabuğu’nu onun altındaki manto tabakasından ayıran sınır, Mohorovicic
Süreksizliği (kısaca moho) olarak adlandırılır. Şekil 3.2.’den görülebileceği gibi manto, yer
yüzeyine okyanuslar atında kıtalarınkinden daha yakındır. 1960’lı yılları başında oluşturulan
“Moho Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda amaç, özel olarak donamına sahip
gemilerle okyanusal kabuğu sondaj yoluyla delmek ve mantodan direkt örnekler elde
etmekti. Ancak proje yüksek maliyeti nedeniyle terk edilmiştir. O zamandan beri okyanus
tabanı sondajı bütün bilim adamları için önemli bir ilgi odağı olmuş, fakat Manto’dan örnek
almak için yeterli derinliğe ulaşılamamıştır. Belki gelecekte, mantonun delinmesi (sondajı)
kavramı yeniden hayat bulacaktır.

Manto
Sismik P dalgalarının manto içinden geçmesi nedeniyle jeofizikçiler, kabuk gibi
manto’nun da katı materyallerden oluştuğunu düşünürler. Lokal olarak ergimiş kayalardan
oluşan mağma odaları, hem kabukta hem de üst manto’da izole edilmiş sıvı paketler olarak
oluşabilir. Fakat manto materyalinin çoğunluğu katı halde gibi görünür. Manto’nun hem
okyanusal kabuktan hem de kıtasal kabuktan kimyasal bileşim olarak farklı bir yapıda bir
materyalden oluştuğu açığa çıkar. Manto’nun kimyasal bileşimi hakkında yapılan en iyi
hipotez, manto’nun peridodit gibi ultramafik kayalardan oluştuğu yönündedir.
Yer kabuğu ve üst manto her ikisi birlikte, kısmen güçlü ve kırılgan bir dış yer
tabakası olan litosferi oluşturur. Litosfer, okyanusların altında yaklaşık 70 km’dir ve kıtaların
altında yaklaşık 125-250 km kalınlığında olabilir.

Çekirdek
Sismik dalga verileri, yerin çekirdeğinin varlığının ilk kanıtını sağlamıştır. Büyük bir
depremlerle oluşan sismik dalgalar yer’in (arka tarafındaki) bazı bölgelere ulaşamazlar. Şekil
3.3. ‘de, sismik P dalgalarının, depremin oluştuğu dış merkezden (episantır) 1030lik (11.500
km) bir yaya kadar gözlenebildiğini, bu yaydan sonra aniden sismograflarda kaybolduğunu ve
1420 lik yaydan (15.500 km) sonra yeniden sismograflarda görüldüğü verilmiştir. P dalgasının
görülmediği bu bölge “P dalgası Gölge Zonu” olarak adlandırılır. P dalgası gölge zonu, P
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Şekil 3.2. Yer’in çekirdeğin’de P dalgası kırılmasıyla oluşan gölge zonu

Şekil 3.3. S dalgası gölge zonu. Hiçbir S dalgası çekirdeği geçemediğinden dış çekirdeğin
sıvı olduğu (ya da sıvı gibi davrandığı) düşünülmektedir.
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dalgalarının kırılması ile açıklanır, burada P dalgaları yer içindeki çekirdek sınırına
çarpar. P dalgalarının yörüngesinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi nedeniyle çekirdeğin
boyutu ve şekli de ayrıca belirlenebilir.
P dalgaları; katılar ve akışkanlar (sıvı ve gaz) içinde hareket edebilmesine rağmen S
dalgaları sadece katılar içinde oluşabilir. Direkt S dalgaları, depremin dışmerkezinden 1030
den daha sonraki uzaklıklarda tüm bölgelerde kaydedilmezler. S dalgası gölge zonu, bu
dalgaların çekirdek içinde seyahat edemediğine işaret eder. Eğer bu gerçekse yerin çekirdeği
sıvıdır ya da en azından fiziksel olarak bir sıvı gibi davranışa /etkiye sahiptir.
Astronomi ve jeofizik (sismik dalgaların) verilerden elde ettiğimiz sonuçları,
materyallerin özellikleri hakkında bildiğimiz verilerle birleştirdiğimizde, görülür ki yerin
çekirdeği metalden –silisyumsuz kayaç- oluşmuştur ve bu metal büyük olasılıkla demirdir
(daha az oranda oksijen, silis, sülfür ya da nikelle birlikte).

İzostazi
İzostasi, üst manto üzerinde “yüzen” kırılgan yer kabuğunun komşu bloklarının
arasındaki bir dengesidir. Kabuğu oluşturan kayaçlar, mantoyu oluşturan kayaçlardan daha
hafif oldukları için kabuğun daha yoğun üst manto üzerinde tıpkı bir su üzerinde yüzen odun
parçası gibi yüzdüğü düşünülür (Şekil. 3.4.).
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Şekil 3.4.: İzostazik denge hali. (A) Suda yüzen ahşap bloklar, (B) aynı yol ile mantoda yüzen
kabuksal bloklar.
Su üzerinde yüzen ahşap bloklar, kendi ağırlıklarına eşit su miktarıyla yer
değiştirinceye kadar batabilir ya da çıkabilir. Yer değiştirmiş suyun ağırlığı, ahşap blokların
onların yüzmesine izin verecek şekilde su üstünde tutar. Daha yüksek bir ahşap blok, su
yüzeyinin altında bulunur, daha derin blok suyun altına uzanır.
Büyük ölçüde basitleştirilmiş bir yolla, kıtasal kabuğun, yer değiştirmiş manto
kayaçlarının (suyun yaptığı gibi) ağırlığıyla dengelenene kadar dereceli olarak yükselme ve
batma eğilimine sahip olduğu düşünülür. Dengeye ulaşan düşey hareket kavramı, “izostazik
ayarlama (adjustment)” olarak adlandırılır. Tıpkı ahşap bloklarla olduğu gibi kıtasal bloklar
izostazik dengeye gelmeden önce, uzun blok (dağ) mantoya doğru derine ulaşır (Şekil 3.5.’de
görüldüğü gibi, bir dağın kökü).
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Şekil 3.5. Sedimenlerin çökelimi ve erozyonu nedeniyle oluşan izostazik ortamlar
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6. DEPREMLER VE RİSKLERİ
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Depremlerin Nedenleri
Depremlere ne veya neler sebep olur? Deprem olayı yer altında bulunan kayaçlar
içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü depolanan enerjinin ani olarak yerin titreşmesi şeklinde
ortaya çıkmasıdır. Yer yuvarının derinliklerinde etkili olan büyük kuvvetler kayaçlar üzerinde
gerilim (stress) birikmesine sebep olur. Bu durum kayaçları bükmeye veya hacimlerini
değiştirmeye zorlar (strain). Bir sopayı bükmeye çalıştığımızda ellerimizle sopaya bir gerilim
(birim alana düşen kuvvet) uygularız, işte sopanın bükülmesi (şeklindeki değişim) gerinimdir
(strain).
Aynı elimizle büktüğümüz sopanın olduğu gibi, yer yuvarı derinliklerindeki kayaçlar
da kırılana kadar deforme olurlar. Bir kayaç bloğu kırıldığı zaman enerji dalgaları oluşur ve
oluşan bu dalgalar küresel olarak yer içinde yayınırlar. Enerjisi depremler tarafından
oluşturulan bu tür dalgalara sismik dalgalar denilir.

Şekil 4. 1. Elastik rebound teorisi. (A) Gerilimin etki altına aldığı kayaç kütlesi. (B)
Gerilimin kayaç üzerinde oluşturduğu gerinim. (C) Kayaç aniden kırılır ve fay düzlemi
boyunca kayaç olan hareketi ile enerji açığa çıkar. Yanal hareket görülür, kayaçlar düşey
yönde de hareket edebilir.
Kayaçlar kırıldığı zaman aniden ortaya çıkan büyük miktardaki enerji, dev kayaç
kütlesinin diğer kayaç kütlesine göre göreceli olarak hareketine sebep olur. İki kayaç kütlesi
arasındaki kırığa fay denilmektedir. Depremlerin neden oluştuğuna dair bilinen en klasik
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açıklama elastik rebound teorisidir (Şekil 4.1.). Bu teoriye göre kayaçlar üzerinde sürekli
artan gerinim, bir fay düzlemi boyunca harekete sebep olup aniden enerji olarak açığa çıkar.
Derin kaynaklı içsel kuvvetler (tektonik kuvvetler) kayaçlar üzerinde yüzyıllarca etkili
olabilir. Bu kuvvetlerin etkisinde kalan kayaçlar başlangıçta bükülür, ancak kırılmaz.
Kayaçlar elastik özelliklerine göre depolayabildiği kadar enerji depolarlar. Artık sıra bu
enerjinin açığa çıkmasındadır ki biz buna deprem adını veriyoruz. Kimi zaman bu enerjinin
açığa çıkması başka bazı faktörlerin tetikleyici görev görmesi sebebiyle normal oluşum
zamanından daha önce gerçekleşebilir. Bu duruma yakın tarihten bir örnek olarak 17 Ağustos
1999 Kocaeli depreminden hemen sonra 12 Kasım 1999 Düzce depreminin aynı fay zonu
üzerinde meydana gelmesi verilebilir.
Fay düzlemi boyunca kırılan kayaçlardan yer yüzeyine yakın konumda olanlar,
kırılgan davranış karakteri gösterirler. Derinlerde bulunan kayaçlar ise yüksek ısı ve basınca
maruz kaldıklarından kırılganlık özelliklerini kaybederler. Deprem sırasında derin kayaçlar
kırılma (brittle) yerine plastik akış (ductile davranış) davranışı gösterirler.

Şekil 4. 2. Depremin odağı kayaçların bir fay düzlemi boyunca ilk kırılmaya başladığı
noktadır. Episantr (dışmerkez ya da epicenter) ise odağın yeryüzündeki yansısıdır.
Depremlerin çoğu faylar üzerindeki hareketle ilişkilendirilmiştir, ancak bazı
depremlerde faylanma ile ilişki kurmak oldukça zordur. 1994 Northridge depremini de
kapsayan son 4 Kaliforniya (U.S) depremi, derinlerde gömülü ve bazıları daha önceden hiç
bilinmeyen bindirme (ters) fay sistemleri sebebiyle meydana gelmiştir. Bu depremlerin hiç
birisi yer yüzeyinde yer değiştirme ve kırık (rupture) oluşturmamıştır. Batı Amerika’daki
depremlerin çoğu bilinen faylar veya yüzey yer değiştirmeleriyle ilişkili değildir. Depremler
ayrıca volkanik patlamalar sonucu da meydana gelebilir. Bu tip depremler fay hareketleriyle
ilişkili olmayabilir.

Sismik Dalgalar
Yer içinde sismik dalgaların ilk oluşmaya başladığı noktaya odak ya da iç merkez
(focus ya da hypocenter) denilir (Şekil 4.2). Bu nokta depremin merkezi ve faylanma
hareketinin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Kırık odakta başlar ve zayıflık zonu boyunca
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hızlıca yayılır. Odaktan uzaklaştıkça kayaç yer değiştirme miktarı azalır. Depren odağının
yeryüzündeki karşılığı ise dış merkez ya da episantr (epicenter) olarak adlandırılır.
Deprem odağından iki tip sismik dalga yayılır. Cisim dalgaları (body waves) yerin içi
boyunca her yönde tıpkı ses dalgalarının havada yayılması gibi yayılırlar. Yüzey dalgaları ise
dış merkezden uzak yeryüzü boyunca tıpkı durgun suya atılan taş sonucu oluşan dalgalar gibi
yayılan sismik dalgalardır.

Şekil 4.3. Sismik dalgalarda ki partikül hareketleri. (A) Gerilmiş olan bir yayın ucuna
ani bir itme uygulanmasıyla elde edilen bir P dalgası. Bu şekilde partküller dalga yayınım
doğrultusunda titreşirler. (B) Bir ucu tutturulmuş bir ip üzerinde oluşturulan hareket ile elde
edilen S dalgası. Bu şekilde partiküller dalga yayınım doğrultusuna dik olarak titreşirler.
Şekil 4.3.’te gösterildiği üzere iki tip cisim dalgası vardır. P dalgası (Primary Wave)
kayaç içerisinde dalga yayınım doğrultusuna paralel, yani dalgaların hareket ettiği yönde
titreşen sıkışma (compression) ya da boyuna (longitudinal) dalga olarak bilinir. Çok hızlı bir
dalga olduğundan yayındığı ortama göre saniyede 4-7 km yol kat edebilir. P dalgası, adından
da anlaşılacağı üzere deprem oluştuktan sonra istasyonlardan kayıt edilen ilk dalgadır. İkinci
tip cisim dalgası olarak bilinen S Dalgası (Secondary Wave) ise saniyede 2-5 km yol alan
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daha yavaş bir sismik dalgadır. Bir S dalgası yer içerisinde gerilip titreştirilen bir ip gibi
kesme hareketi yaparak ilerler. Kayaçlar dalga yayınım doğrultusuna dik olarak titreşirler.
Hem P dalgaları ve hem de S dalgaları yer içerisindeki kayaçlardan kolayca geçerek
yayınırlar. P dalgası gaz ve sıvı ortamlarda yayınabildiği halde, S dalgası yalnızca katı
ortamlarda yayınabilir.
Yüzey dalgaları (Rayleigh ve Love dalgaları) ise cisim dalgalarındann dönüşerek
oluşan ve onlara göre çok daha yavaş oluşan sismik dalgalardır. S ve yüzey dalgaları
yeryüzeyinde hasar oluştururlar. S dalgalarının yayınım karakteri ve yüzey dalgalarının ise
düşük hızlı olmaları, yer içi seyahat zamanının yani sarsıntı zamanının uzun olması ve daha
güçlü yer hareketleri oluşturması, yeryüzünde hasarı artırıcı önemli etkenlerdir.

Depremlerin Ölçülmesi ve Konumlarının Saptanması
Sismik dalgaları doğru olarak kaydedebilen aletlerin keşfi oldukça önemli bir bilimsel
gelişmeydi. Bu aletler ile jeofizikçikler, yerin sarsıntı miktarını ölçebiliyor ve depremlerin
konumlarını, derinliklerini ve süresini tespit edebiliyordu.
Sismik dalgaları kaydetmek için kullanılan alete sismometre adı verilir (Şekil 4.4).
Sismometrenin çalışma prensibi, asılı duran ağır bir kütleyi mümkün olduğunca hareketsiz
turmaktan ibarettir (kütle bir yay ile sarkıtılır ya da aletin çerçevesine bir sarkaç gibi asılır).
Deprem ile birlikte yer hareket ettiği zaman aletin çerçvesi de yer ile birlikte hareket eder.
Bununla birlikte, aletin içerisinde asılı bulunan ağır kütleye ait atalet (eylemsizlik), yerin
hareket miktarının tanımlanmasında bir referans noktası gibi davranması için kütleyi
hareketsiz tutar.

Şekil 4.4. Düşey kayaç hareketini ölçebilen basit bir sismograf aleti.
Bir sismometre kendi başına ölçtüğü yer hareketini kaydedemez. Sismograf yerin
hareketini dönen bir tambur üzerine yerleştirilen özel kağıda kaydetme yeteneği olan bir
sismometredir. Yer sarsıntısının kaydedildiği kâğıda ise sismogram adı verilir.
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Depremleri kayıt etmek ve depremler hakkında daha çok bilgi toplayabilmek için
dünya çapında kurulu olan sismograf ağları vardır. Sismograflar ile ayrıca nükleer bomba
patlamalarından dolayı oluşan sismik dalgalarda kaydedilir. Bir deprem oluştuktan kısa bir
süre sonra, çeşitli uzaklık ve bölgelerdeki sismograflar gelen sismik dalgaları kaydetmeye
başlarlar. Büyük bir deprem dünyanın her yerindeki sismograflar tarafından kaydedilebilir.

Şekil 4.5. Yanal hareket kaydı için bir sismografın görünümü. Yer yanal olarak
hareket ettiği zaman kolondan tel ile bağlı kütle bir sarkaç gibi salınım yapar. Kütlenin ucuna
yerleştirilmiş özel kalem hareket halinde olan kâğıt üzerine hareketi kaydeder.
Sismik dalga türleri değişik hızlarla yer altında seyahat ettiklerinden bir sismograf
istasyonuna bilinen bir sıra ile gelirler. İlk önce en hızlı olan P dalgaları, ardından S dalgaları
ve en son ise yüzey dalgaları sismograflara gelir. Bu üç tip sismik dalga, kayıt edildiği
sismogram üzerinden uzmanlar tarafından gözle ayırt edilebilir. Bu sismogramların analiz
edilmesi ile uzmanlar depremler hakkında önemli bulgular elde ederler.
Sismogramların analizi ayrıca depremlerim hangi derinliklerde meydana geldiğini
tespit etmemizi de sağlar. Çoğu deprem yer yüzeyine yakın bölgelerde meydana gelir, buna
karşılık çok derinlerde olan depremlerde söz konudur. Bir deprem odağının olabileceği en
fazla derinlik –dış merkez ile odak arasındaki mesafe- yaklaşık 670 km olarak düşünülür.
Depremler meydana geldikleri derinliklere göre üç sınıfa ayrılırlar.
1) Sığ odak derinliği olan depremler

0 – 70 km

2) Orta odak derinliği olan depremler

70 – 350 km
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3) Derin odak derinliği olan depremler

350 – 670 km

Dünya üzerinde sığ depremler çok daha yoğun olarak görülmektedir. Ülkemizi ve
dünyanın en önemli aktif fay sitemlerinden birisi olan Kuzey Anadolu Fay Zonu oldukça
etkili sığ depremler üretmektedir. Dünyada meydana gelen depremlerin oluşum yüzdelerine
göre guruplarsak %85 sığ, %12 orta ve %3 derin odaklıdır.

Depremin Şiddetini Ölçmek
Bir depremin gücünü/boyutlarını ölçmek için iki farklı yol mevcuttur. Bunlardan bir
tanesi depremin hangi boyutta ve ne tür hasar/zarar verdiğini ölçmektir. Bu şekilde depremin
insanlar ve yapılar üzerindeki etkileri ile ilgili olan şiddet kavramı tanımlanır. Şiddet
güncelleştirilmiş Mercalli Ölçeği’nde I ile XII arasında değişen Roma rakamlarıyla
tanımlanır (Çizelge 4.1.). Bu ölçekleme de büyük sayılar daha büyük hasar ve zararı temsil
etmektedir.
Çizelge 4.1. Mercalli Şiddet Ölçeği.
Şiddet

Açıklama

I

Hemen hemen hiç hissedilmez.

II

Özellikle üst katlardaki bazı insanlar tarafından hissedilebilir.
Binalarda bulunanlar, özellikle üst katlarda yaşayanlar açıkça hissederler. Birçok insan

III

sarsıntının deprem olduğunu fark edemez. Duran araçlar hafifçe sallanır. Sarsıntı,
büyükçe bir kamyonun geçişi sırasındaki sarsıntıyı andırır. Başlama ve bitişi insanlar
tarafından hissedilebilir.
Gündüz vakti binalarda bulunan hemen herkes tarafından hissedilir, dışarda
bulunanların çok azı sarsıntıyı hisseder. Gece vakti bazılarını uykudan uyandırır.

IV

Tabaklar, pencereler ve kapılar sarsıntının etkisi ile titreşime geçer, duvarlardan
çatlıyormuşçasına sesler gelir. Büyük bir tırın binaya çarpmasına benzer bir etki
uyandırır. Duran araçlar görünür bir şekilde sallanır.
Hemen hemen herkes tarafından hissedilir ve gece vakti çoğu insanı uykusundan

V

uyandırır. Bazı pencereler ve tabaklar kırılır. Dengesiz nesneler devrilir. Sarkaçlı saatler
durabilir

VI

Herkes tarafından hissedilir ve korku verir. Bazı ağır mobilyalar hareket eder; sıvalarda
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dökülmeler gözlenir. Genel olarak hafif hasarla sonuçlanır.
Dizaynı ve inşaatı çok iyi olan yapılarda göz ardı edilebilecek bir hasarlara yol açarken
VII

iyi inşa edilmiş sıradan binalarda hafif ya da orta ölçüde hasar gözlenir. Kötü malzeme
kullanılmış ya da kötü dizayn edilmiş binalarda önemli ölçüde hasara neden olur. Bazı
bacalar yıkılır.
Özel olarak dizayn edilmiş binalarda hafif hasar; normal yapılarda orta hasar zayıf

VIII

binalarda ise oldukça büyük hasara yol açar. Bacalar devrilir, üst üste yerleştirilmiş
malzemeler devrilir, duvar ve kolonlar yıkılır. Ağır mobilyalar devrilir.
Özel olarak dizayn edilmiş binalarda orta ölçekte hasar oluşurken iyi dizayn edilmiş

IX

kafes yapılar ekseninden kayar. Normal binalarda büyük hasar oluşur ve yer yer
yıkılmalar gözlenir. Binalar temellerinden kayarlar.

X

XI

XII

İyi inşa edilmiş ahşap yapılardan bazıları yıkılırken taş ve kafes yapıların büyük bir
çoğunluğu temelleriyle birlikte yıkılır. Demiryolları eğilir.
Birkaç yapı (özellikle taş) dışında tüm binalar ve köprüler yıkılır. Demiryolları büyük
oranda eğilir ve bükülür.
Bütün binalar yerle bir olur. Ufuk çizgisi oynak bir yüzeye dönüşür. Nesneler havada
uçar.

Dünya ölçeğinde bakıldığında şiddet kavramının ve ölçüm yönteminin geniş bir
kullanım alanı olduğu görülse de bu ölçekleme tekniğinin depremin gücünü ölçme de
kullanılması bazı sakıncalar ve yanılgılar doğurabilmektedir. Deprem nedeniyle oluşan
yapısal hasarlar, depremin odağından uzaklaştıkça azalır ve aynı deprem için farklı konumlara
farklı şiddet değerleri vermek mümkün olur (Şekil 4.6.). Bununla birlikte binalar ve diğer
yapılarda meydana gelen hasar çoğunlukla bu yapıların üzerlerinde bulundukları zeminlerle
yapı yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve yapı türü ile ilgilidir. Bu bölgedeki
binaların hasar oranlarından yola çıkarak farklı bölgeler için verilecek farklı şiddet değerleri
kafa karıştırıcı olabilmektedir. Katı kayaçlar üzerinde yapılan yapılar, gevşek zemin
malzemesi üzerine yapılan yapılardan genellikle daha az hasar görmektedirler. Ahşap
binaların esneklik kabiliyetinin olmasından dolayı yığma ve taş binalara göre daha az hasar
gördüğü bilinmektedir. Hasar hesaplamaları öznel olduğundan kişilerin vereceği raporlara
göre de değişkenlik gösterir. Bu yüzden şiddet haritaları genellikle meydana gelen bir
depremin bölgede yarattığı genel etkiyi görmek/anlamak için çizilir (Şekil 4.6.). Ancak bu tip
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haritalar insan yerleşiminin yoğun olmadığı bölgeler ve deniz altı depremleri için
karşılaştırma kriteri söz konusu olamayacağı için çizilemez. Bu yüzden yeryüzünde meydana
gelen tüm depremler için şiddet değeri verilememektedir. Bu ölçekleme sisteminin en büyük
avantajı hiç bir teknik donanım veya alete ihtiyaç duymamasıdır.

Şekil 4.6. Güney Kaliforniya, Charleston 1886 depreminin şiddet haritası (USGS).
Depremi ölçmenin ikinci yöntemi ise deprem ile birlikte meydan çıkan enerji
miktarının hesaplanması tekniğidir. Sismograf tarafından kayıt edilen depremlerin
genliklerine bakılarak o depreme magnitüd olarak adlandırılan bir büyüklük atanabilir.
Magnitüd depremle birlikte ortaya çıkan enerjinin ölçümüdür.
Modern sismolojide magnitüd değeri 0 - 8,6 arasında değişen ve Richter Ölçeği
olarak bilinen ölçekleme tekniği ile verilmektedir. Çok küçük depremlerin negatif
magnitüdleri vardır ancak bunlar nadir olarak raporlanır. Bugüne kadar ölçülmüş en büyük
deprem 8.6 magnitüdünde olmuştur. Dünya üzerinde küçük depremler büyüklere oranla çok
daha fazla oranda meydana gelmektedir (Çizelge 4.2.).
Çizelge 4.2. Dünya üzerinde meydana gelen depremlerin magnitüdlerine göre yıllık
oluşum sayısı
Richter Magnitüdü

Dünya’daki Yıllık Oluş Sayısı

2, Sadece hissedilir.

100.000’den fazla

4.5, Hasar meydana gelebilir.

Birkaç bin
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7, Büyük

16 – 18

8, Çok büyük

1 –2

8.6, En büyük

-

Depremler doğal olgulardır (Çizelge 4.3.)
Çizelge 4.3. Dünya ölçeğinde deprem büyüklükleri ve yılda ortalama oluş sayıları

Çizelge 4.4. Depremler ve ekonomik kayıplar (Oktay Ergünay)
Olay

Can Kaybı

Yaralı

Yıkık / Ağır

Ekonomik Kayıplar

Hasarlı

(Milyon US $)

Yapı
Erzincan Depremi

650

3,850

6,702

750

94

240

4,909

100

1

6

707

20

(13-Mart-1992)
Dinar Depremi (1Ekim-1995)
Çorum-Amasya
Depremi
(14-Ağustos-1996)
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Adana-Ceyhan

145

1,600

9,847

500

17,480

43,953

66,441

13,000

763

4,948

30,389

750

42

327

4,634

70

177

520

6,675

135

19,354

55,444

130,331

15,235

Depremi
(27-Haziran-1998)
İzmit Körfezi
Depremi
(17-Ağustos-1999)
Düzce Depremi (12Kasım-1999)
Afyon-Sultandağı
Depremi
(3-Şubat-2002)
Bingöl Depremi (1Mayıs-2003)
TOPLAM

Çizelge 4.5. Türkiye’de fiziksel zarar görebilirlik (Kaynak: Oktay Ergünay)
Yıllık Olarak

Hasar

Seller

Yapan

Heyelanl

Kaya ve

ar

çığ

Toplam

Düşmeleri

Depre
mler
Olay

4

26

83

21

134

Can kaybı

839

24

4

20

887

50

Yaralı

1,000

100

7

7

1,114

Ağır hasarlı

4,950

1,220

1,260

625

8,055

3,000

700

-

-

3,700

Az hasarlı bina

4,000

3,000

-

-

7,000

Etkilenen Nüfus

120,00

25,000

7,560

5,000

157,560

120

25

12

757

bina
Orta hasarlı
bina

0

Ekonomik

600

Kayıp (Milyon
$)

Çizelge 4.6. Asya’da son olarak meydana gelen doğal afet mağdurlarının sayısı
Yıl

Ülke

Afet

Ölü ve Kayıp
Sayısı

1998

1999

Afganistan

Deprem

4,700

PYG

Tsunami

2,600

Türkiye

Deprem

15,000

Tayvan

Deprem

2,300

Hindistan

Kasırga

9,500
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2001

Hindistan

Deprem

13,805

2002

Afganistan

Deprem

800’den fazla

Kore

Tayfun

246

Sri Lanka

Toprak Kayması

236

İran

Deprem

26,200

2003

Çizelge 4.7. GSMH’ye göre afet etkileri

Tsunamiler
Tsunami sözcüğü, 1896 yılında Japonya’daki “Büyük Meiji Tsunamisi” afetinde
yaklaşık 22000 kişinin ölümüne neden olmasından sonra, Japonların tüm dünyaya yaptıkları
yardım çağrısı içinde yer alan sözcük olarak tanınmış, o tarihten beri de birçok dilde aynı adla
“tsunami” olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tsunami sözcüğü Çince kaynaklı olup, tsu
(liman) ve nami (dalga) sözcüklerinin birleşiminden oluşarak “liman dalgası” anlamında
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kullanılmaktadır. Bunun nedeni, zayıf bir tsunaminin bile kıyılarda ve sığ sularda şiddetli
akıntılar oluşturması ve özellikle limanlarda hasara yol açmasıdır (Yalçıner ve Ersoy, 2005).
Yukarıdaki tanım değerlendirilerek denizin herhangi bir bölgesinde yerel olarak oluşan
depreşim nedeniyle ortaya çıkan dalgalar için, “depreşim dalgası” tanımlaması ilk kez
Yalçıner ve diğ. (2000) de verilmiştir.
• Doğada ise denizlerin herhangi bir bölgesinde yerel olarak oluşan depreşim (deniz
taban deformasyonu, çökmeler, oturmalar, zemin kaymaları, göçmeler, volkanik hareketler,
meteor çarpmaları gibi kütle hareketleri) biçimindeki olaylardan herhangi biri ya da birkaçının
birden oluşması sırasında potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşerek deniz ortamına kısa
sürede enerji aktarılması gerçekleşir. Denize geçen enerji, su kütlesi içinde akıntılar ve su
düzeyi değişimine neden olarak depreşim dalgası oluşturur (Yalçıner ve Ersoy, 2005).
•
Bir kentin hangi bölgelerinin hangi koşullarda ne düzeyde sular altında
kalacağını gösteren haritalar yetkililer tarafından önceden hazırlanmalı ve yerel yönetimler
tarafından incelenip afet yönetim uzmanları tarafından sakınma ve hafifletme konusunda
önlemler, kıyıları terk yolları haritalanmalı, terk yolu olmayan bölgeler için plan değişiklikleri
yapılmalıdır (Yalçıner ve Ersoy, 2005).
•
Sismik su dalgaları (seiche) kapalı veya yarı kapalı havzalarda durağan
dalgalardır. Bu dalgalar farklı nedenlerden dolayı deprem etkisi ile tetiklenirler: Havza
zemininde kırık, toprak kayması, yer sarsıntısı. Bu dalgaların yüksekliklerinin tsunamilerden
oldukça küçük olmasına rağmen (1-2m) hasar potansiyeli göz ardı edilmemelidir.
Bunlar (World Institute for Disaster Risk Management, 2004a, b);
•

Kıyı şeridindeki yapılarda su baskını ve hasar

• Barajlarda hasar özellikle toprak dolgu barajlarda kreten taşma şeklinde devrilen
ağaçlar nedeniyle meydana gelen hasar (yapılarda, demir yolarında karayollarında)
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7. VOLKANLAR VE RİSKLERİ
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Volkanizma lav akmalarını, bu tür etkinliği kapsayan olayları ve piroklastik
malzemelerin yanında lavın ve içerdiği gazların yüzeye ya da atmosfere çıktığı süreçleri
kapsar. 550 kadar volkan günümüzde etkindir. Bir başka deyişle tarihsel dönemlerde
püskürme potansiyelindedir. Yaklaşık 12 ya da o civarda volkan her an püskürmektedir.
Bütün yersel gezegenler ve Ay ilk dönemlerinde volkanik açıdan etkin olmakla birlikte bugün
Güneş Sisteminde yalnızca Dünya’da ve başka bir ya da iki kütlede volkanların olduğu
bilinmektedir. Neptün’ün aylarından Triton muhtemelen etkin volkanizmalı ve Jüpiter’in
uydusu Io’nun Güneş Sistemi’nde en etkin volkanizmaya sahiptir. Io’nun 100 ya da o
civardaki volkanı her an püskürme potansiyelindedir. Yer, etkin volkanların yanında tarihsel
dönemde püskürmemiş ancak gelecekte bunu yapabilecek çok sayıda uyuyan volkana sahiptir.
Vezüv Dağı M.S. 79’da püskürmeden önce etkin değildi. Filipinler’deki Pinatubo Dağı, 600
yıllık sessizlikten sonra 1991’de püskürdüğünde son 50 yıldaki en büyük volkanik patlama
gerçekleşmiştir. Binlerce sönmüş ya da etkin olmayan volkan tarihsel dönemde püskürmemiş
olup yeniden püskürme belirtileri göstermezler (Dirik, K., 2016)

Volkan Materyalleri
Volkan materyalleri, volkanik gazlar, lav akıntıları ve piroklastik materyallerden
oluşmaktadır. Volkan incelemeleri, volkanik gazların %50-80’inin su buharından oluştuğunu
göstermektedir. Bu gazların içinde düşük oranlarda karbondioksit, azot, hidrojen sülfür,
karbon monoksit ve klor da bulunmaktadır.

Volkanların Oluşumu
Bir baca çevresinde birikerek Lav ve/veya piroklastik materyalin birikerek
oluşturduğu konik yükseltilere volkan adı verilmektedir. Volkanlar çeşitli özellikler dikkate
alınarak sınırlandırılabilir. Bunlar; şekil, boyut, volkanların çıkardıkları malzeme türü,
püskürme şekilleridir. Magmanın depolandığı yer magma ocağı veya haznesi; magmanın
hazneden yükseldiği ve yeryüzüne ulaşmasını sağlayan bölüm volkan bacası olarak
adlandırılmaktadır. Volkan bacası tek kollu olabileceği gibi bu bacaya bağlı birçok sayıda tali
kollar olabilir. Krater, volkanın tepe kesimlerinde dairesel çöküntü olarak tanımlanır. Çapları
genel olarak 1 km’den küçük olan kraterler, magma ocağından baca aracılığıyla çıkan lav ve
gazların püskürmesi ile meydana gelirler.
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Şekil 5.1. Volkanların yapısı (Dirlik, 2010)
Materyalin püskürmesine göre volkanlar kompozit (karma) volkan, sinder koni, kalkan
volkan ve lav domları sınırlandırılırlar. Kompozit (karma) volkanlar strato volkan olarak da
isimlendirilirler ve hem piroklastik malzeme hem de lav akıntısı ardalanamasından oluşurlar.
Bu tür volkanlar, lahar adı verilen volkanik çamur akıntıları oluşturabilirler. Fujiyama, St.
Helen, Ağrı Dağı, Erciyes dağı tipik kompozit volkanlardır. Sinder koniler, volkanik
etkinliğin piroklastik malzeme atılması şeklinde gelişen cüruf, kül konileri olarak
tanımlanırlar. Piroklastik materyalin atmosfere püskürmesi ve yeniden yeryüzüne düşerek
baca yakın çevresinde oluşmuşlardır. Koni şeklinde olup yamacın eğim açısı en fazla 33
derece olabilir. Kalkan volanlar, kalkana benzer dış yüzeyleri ile 2-10 derece yamaç eğime
sahiptirler. Lav domları, volan haznesindeki ve bacadaki basıncın yeteri kadar büyük olması
durumunda, magmanın yukarı doğru hareket etmesi sonucu oluşurlar. Bu tür magma çok
ağdalı yapısı ile çok yavaş hareket kabiliyetine sahiptirler.

Volkanların Dağılımı
Volkanların oluştuğu bölgeler (zonlar) ve kuşaklar dünya ölçeğinde bellidir. Faal
volkanların % 60’tan fazlası Pasifik Okyanusu çevresini saran ateş çemberi olarak da
adlandırılan yerde yer almaktadır. Volkanların % 20’si Akdeniz kuşağında, Etna, Stromboli,
Vezüv gibi örnekleri ile yer alırlar. Bu iki kuşakta yer alan volkanların büyük çoğunluğu
kompozit/stato volkan türündedir. Dünya ölçeğinde diğer volkanlar okyanus ortası sırtlarda
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ve kenarlarda yer alırlar. Bunların birçoğu denizaltı volkanlarıdır. İzlanda gibi yerlerde bu
volkanlar deniz yüzeyinin üzerine çıkarlar. Diğer önemli volkanlardan Hawai adasındaki
volkanlardır. Şekil 5.2. volkanların dünya ölçeğinde dağılımı görünmektedir.

Şekil 5.2. Dünya ölçeğinde volkanların dağılımı

Volkanik Tehlikeler
Volkanik tehlikeler; lav akıntıları, kül akıntıları, gazlar ve laharlar olarak
tanımlanabilirler. Yalnızca püskürme sırasında laz akıntıları ve kül akıntıları tehdit oluşturur.
Buna karşın, uzun dönem püskürme olmasa bile laharlar ve heyelanlar tehlike oluşturabilirler.
Volkan püskürmesinin büyüklüğünü açıklamak için, yıkıcılık indeksi (ki bu püskürme
sırasında lavlar veya piroklastik materyallerle kaplanan alana bağlı değerlendirilir)
kullanılmaktadır.
Şiddet ve büyüklüğe göre de püskürmeler değerlendirilmektedir.
Bunlardan volkan patlayıcılık indeksi (VEI) ortaya konmuştur. Bu indeks değerleri, 0’dan
8’e kadar değişen aralıkta değişir. Şekil 5.3.’de volkan patlayıcılık indeksi parametleri
verilmiştir.
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Şekil 5.3. Volkan Patlayıcılık İndeksi (Dirik, 2010)
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8. HEYELANLAR VE RİSKLERİ
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Yer kayması olarak da bilinen heyelanlar, kütle hareketleri arasında en etkili olanı ve
en sık görülenidir. Yamaç dengesinin bozulması sonucu, yer çekiminin de etkisiyle arazinin
bir bölümünün (kayaların, ufalanmış taşların, toprağın ve büyük ölçüde tabakaların) yamaç
eğimi doğrultusunda hareket ederek şekil ve yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir (Öztürk,
2002).
Şekil 6.1. Heyelan terimleri (M.Vardar ve Ark., 2012)
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(Kaynak:
http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/72019/32872/9._hafta_%C5%9Fevlerin_stabilitesi_k%
C4%B1sa_%C3%B6zet.ppt)

Heyelanlar, genel anlamı ile kütle hareketleri jeolojik-jeomorfolojik-jeofizik etken ve
süreçler ile insanların çeşitli etkinliklerine bağlı olarak yamaç dengesinin (stabilitesinin)
bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. (Öztürk 2002)
Erinç (1996), kütle hareketlerini niteliklerine ve hızlarına göre aşağıdaki şekilde
sınıflandırmıştır:
•

Hızlı gelişen kütle hareketleri

(1) Heyelan (2) Asıl heyelan (3) Göçmeler (4) Toprak kayması (5) Çamur akıntıları
(6) Lahar (volkanik çamur ya da döküntü) akıntıları (7) Kaya çığları
•

Yavaş gelişen kütle hareketleri

•

(1) Sünme (2) Akma (solifikasyon)

Zemini oluşturan malzemenin ilk konumlarını kaybederek hareket etmelerine kütle
hareketleri denir. Kütle hareketleri topoğrafyada önemli değişiklikler meydana getirir. Büyük
can ve mal kayıplarına yol açar. Kütle hareketlerinin en önemli nedenlerinden biri az ya da
çok eğimli yüzeylerin, yani yamaçların (ya da şevlerin) dengelerini kaybetmeleridir. Yamaç
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dengesinin kaybolmasında da insanlar tarafından yapılan kazıların rolü büyüktür (Öztürk,
2002).
Varnes (1978), heyelan yerine yamaç hareketi terimini kullanmıştır. Avrupa Birliği
INSPIRE direktifinde heyelan sınıflamaları için Varnes’ı kullanmıştır. Yamaç hareketlerinin
farklı yollardan sınıflandırıldığını ve her bir sınıflamada tanıma, kontrol, ıslah veya diğer
amaçların ön plana çıkarılabildiğini açıklamıştır. Tanıma ve sınıflama için seçilen ölçütler
aşağıdaki şekilde gruplandırmıştır (Anaçalı ve Şirin , 2015):
• Hareketin tipi
• Malzeme türü
• Hareketin hızı
• Yenilen malzemenin ve yenilen alanın geometrisi
• Yaş
• Sebepler
• Yer değiştiren kütlenin kopma derecesi
• Jeolojik yapı ile kayma geometrisi arasındaki ilişki
• Gelişme (oluşma) derecesi
• Tip örneğinin coğrafik konumu
• Etkinlik durumu
 Bir yamacın alt sınırının (Yamaç topuğu) yol, tünel, baraj ve kanal yapımı
nedeniyle kazılması ve eğim değişikliğinin oluşması sonucu, yukarıda belirtilen doğal
nedenlerde mevcut ise heyelan oluşumu kolaylaşacaktır. Gerek yukarıda belirtilen kazılar
nedeniyle gerekse maden ve taş ocaklarının işletilmesi sırasında, oluşturulan yapay patlamalar
ve dolayısıyla sarsıntılar, heyelanın meydana gelmesine yardımcı olurlar. Çünkü bu sarsıntılar
tabakalardaki denk duruşun bozulmasını sağlar. Yamaçlarda ve yamaç eteklerinde değişik
amaçlar için yapılan hafriyatlar, yamacın üzerindeki bitki örtüsünün tahribi veya tamamen
yok edilmesi, heyelanın oluşmasına zemin hazırlar. (Öztürk, 2002)
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1985 Batı Karadeniz Heyelanları: Aşırı kar yağışlı kış mevsiminden sonra bahar
başlangıcında karların ani erimesi sonucu Zonguldak, Kastamonu ve Sinop illerinde yaklaşık
1684 konutu etkileyen heyelan olayları meydana gelmiştir.
23.06.1988 Çatak Heyelanı: Trabzon-Maçka-Çatak mevkiinde meydana gelen
heyelanda 46 kişi hayatını kaybetmiştir.
21.07.1988 Rize Heyelanları: Rize iline bağlı 3 ilçeyi etkileyen taşkın ve heyelan
olayları meydana gelmiştir. Heyelandan 3 kişi hayatını kaybetmiştir.
19/20.06.1990 Trabzon-Giresun-Gümüşhane Heyelanları: Her üç ilde 65 kişinin
ölümüne ve büyük maddi kayıplara yol açan heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir.
13.07.1995 Senirkent Çamur Akması: Isparta-Senirkent ilçesinde meydana gelen
çamur akması olayında 74 kişi hayatını kaybetmiştir.
20/21.05.1998 Batı Karadeniz Heyelanları: Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu
illerinde 1330 konutu etkileyen heyelan, 5500 konutu ve işyerini değişik derecelerde etkileyen
taşkın olayları meydana gelmiştir.
07/08.08.1998 Trabzon-Beşköy Heyelanı: 50 kişi hayatını kaybetmiş, 100 konut
yıkılmıştır.
23/24.07.2002 Rize Heyelanları: Selamet köyünde 20 kişi olmak üzere toplam 27
kişinin öldüğü heyelan olayları meydana gelmiştir.
17.03. 2005 Sivas-Koyulhisar İlçesi Sugözü Köyü Kuzulu Heyelanı: SivasKoyulhisar-Sugözü Köyü Kuzulu Mahallesi‘nde yaşanmıştır. 17.03.2005 tarihinde Saat:
10:30 sularında meydana gelen heyelan olayında 15 kişi hayatını kaybetmiştir.
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İlçeler bazında yapılan değerlendirmeler sonucu 922 ilçenin 679’unda, başka bir
ifadeyle bütün ilçelerimizin % 73,6’ sında heyelan olayları meydana gelmiştir. Bartın – Ulus
(310), Trabzon – Maçka (238), Rize – Çayeli (213), Rize – Merkez (208) ve Karabük –
Yenice (189) ilçeleri en fazla heyelan olayı gözlenen ilçelerdir. İlçelere göre heyelanlardan
etkilenen afetzede sayısı dikkate alındığında, en fazla heyelan zararına uğrayan ilçe Karabük –
Yenice’dir (1388).
Heyelanlar yüzünden en fazla hasar ve yıkıma uğrayan diğer ilçeler ise Malatya –
Hekimhan (1345), Bursa – İnegöl (1319), Muş – Merkez (1192) ve Bartın – Ulus’tur (1160)

64

65

66

67

Heyelanların Etkileri
Heyelanların Sonuçları:
1) Can kayıpları
2) Ekonomik zararlar
Zararlar:
1) Doğrudan Zararlar (can kayıpları ve gözle görülebilir hasarlar)
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2) Dolaylı Zararlar (doğrudan zararlara göre çoğu kez daha fazla olmakla birlikte,
ihmal edilen zararlardır) (Ergüler, 2014):
a) Heyelanlardan etkilenen alanlarda üretim kayıpları
b) Heyelan nedeniyle ulaşım hatlarının servise kapanması sonucu ürünlerin ve
hammaddelerin zamanında yerine ulaştırılamamasıyla ilgili kayıplar
c) Heyelana maruz kalmış veya heyelana duyarlı bölgelerdeki yerleşimlerde binaların
değerlerinin düşmesi ve vergi kayıpları, turistik bölgelerde turizm gelirlerinin azalması
d) Heyelan bölgesi dışındaki akarsularda ve sulama kanallarında su kalitesinin
olumsuz yönde etkilenmesi
e) Heyelanın yakın çevresinde meydana gelmesi olası yeni heyelanlara karşı önlem
alınması amacıyla uygulanabilecek iyileştirme ve koruma çalışmalarıyla ilgili harcamalar
f) Ölüm, yaralanma ve psikolojik travmalar nedeniyle ortaya çıkan iş gücü kayıpları
g) Heyelana bağlı olarak gelişebilecek su baskını vd. ikincil fiziksel etkiler
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9. TAŞKINLAR VE RİSKLERİ
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Bir akarsuyun yatağından taşarak veya farklı nedenlerle yükselen suların meskun veya
olmayan araziyi kaplaması taşkın veya su baskını olarak adlandırılır. Bu bölümün
hazırlanmasından Onuşluel (2015)’den büyük ölçüde yararlanılmıştır.
Doğal yollarla ya da insan müdahalesi sonucu oluşan afetlerin en önemlilerinden biri
olan taşkınlar, günümüzde sahip olunan bilgi birikimine rağmen ülkemizde ve dünyanın pek
çok bölgesinde etkilerini hala sürdürmektedir (Onuşluel, 2015)
Taşkınlar esas itibarıyla doğal bir olaydır. Bu olayı can ve mal kaybına neden olacak
nitelikte afet niteliğine dönüştüren neden ise çoğunlukla insan müdahalesidir (Onuşluel, 2015)
Taşkınların nedeni iki boyuta indirgenebilir (Onuşluel, 2015)
Doğal Nedenler: Günümüzde dünyanın pek çok bölgesinde uzun yıllar ortalamasının
çok üzerinde yağışlar oluşmuştur.
İnsan Müdahalesine Dayanan Nedenler: İnsanın doğa ile uyum içinde olmayan
veya doğaya engel niteliğinde olan her türlü faaliyetleri taşkından doğacak zararları arttırarak
taşkını bir afet haline dönüştürmektedir.
Doğal meteorolojik koşullara müdahale mümkün olmadığından bu konuda herhangi
bir önlem alınması da söz konusu değildir (Onuşluel, 2015)
Şiddetli yağmurlar veya karların birden erimesi veya buz yığılmaları ile akış
kesitlerinin daralması
Barajların Yıkılması: Dolu savak kapasitesinin yeterli olmayışı, temel zemininin
kötü oluşu, geçirimsizlik çekirdeğinin geçirimsiz temel tabakasına bağlanmayıp alttan
sızıntılar meydana gelmesi gibi sebeplerle oluşabilir. Okyanuslarda oluşan gel-git olayları
veya çok şiddetli fırtınalar, depremler: Bu koşullara müdahale mümkün olmadığından bu
konuda herhangi bir önlem alınması da söz konusu değildir.
Jeomorfolojik Koşullar: Bu koşullar dere havzalarının doğal özellikleri ile ilişkili
olduğundan herhangi bir müdahale söz konusu değildir.
İnsan Müdahalesi Ve Sosyal Faktör: Hatalı arazi kullanımı, bitkilerin yok edilmesi,
ormansızlaşma, dere yataklarında usulsüz yerleşimler, erozyon gibi temelde insan
müdahalesine dayanan koşulların kontrolü mümkün olup alınacak önlemlerle taşkın zararları
en aza indirgenebilir.
Taşkın Türleri (Onuşluel, 2015)
Daha ayrıntılı incelenecek olursa:
–

Akarsu taşkınları

–

Dalga su basması
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–

Deniz depremleri (tsunami)

–

Ani taşkınlar

–

Buz yığılması

–

Çamur akışı

–

Yeraltı suyu

Türkiye’de son 20 yılda 288 taşkın olayı yaşanmış ve bu taşkınlarda 436 kişi hayatını
kaybetmiştir. Taşkından etkilenen tarım alanı ise 500.000 hektarın üzerinde olup taşkınlardan
kaynaklanan ekonomik kayıp 2 milyar 100 milyon $’dan fazladır.
Son yıllarda Avrupa’da yıllık ortalama taşkın hasarı yıllık 4 milyar avro
mertebesindedir. 1998-2004 yılları arasında sadece Avrupa’da 700 kişinin ölümüyle
sonuçlanan 100’den fazla önemli taşkın olayı gözlemlenmiştir.
Su baskını tehlikesi, 1959 yılında yasalaşan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kapsamında
tanımlı bir afet tehlikesidir. Kanunun 2. ve 3. maddelerinde olmuş veya olması muhtemel su
baskını olaylarına ilişkin taşkın ve taşkın koruma acısından etüt ve proje çalışmalarının
yapılması, etkilenen alan sınırlarının belirlenmesi ve gerekli ödeneklerin ayrılarak önlem
projelerinin gerçekleştirilmesi görevleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ ne (DSİ)
verilmiştir.
Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM ) ve DSİ arasında su baskını olaylarına yönelik
olarak uzun zamandır süregelen bir işbirliği mevcuttur. Genel Müdürlükler arasında işbirliği
ve eşgüdümün sağlıklı temeller üzerinde yürütülebilmesi amacıyla iki genel müdürlük
arasında 20.12.1984 tarihinde 6684 sayılı “Prensip Protokolü” imzalanmıştır.

AİGM’nün ve DSİ’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (Onuşluel,
2015):
• Gerek Valiliklerce gerekse AİGM teknik elemanları tarafından gerçekleştirilen
jeolojik etütlerde belirlenen muhtemel su baskını riski taşıyan alanlara yönelik raporlar
incelenmek üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılmaktadır.
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etüt çalışması
sonucunda su baskını riskinin alınacak ıslah önlemleriyle giderilmesinin ekonomik ve
uygulanabilir bulunması durumunda, bu alanla ilgili zarar azaltma işlemleri Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
• Ancak su baskını riskinin alınacak ıslah önlemleriyle giderilmesinin ekonomik ve
uygulanabilir bulunmaması durumunda “Prensip Protokolü” çerçevesinde iki Genel
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Müdürlüğün teknik elemanlarınca ortak etut gerceklestirilerek afet tehlikesinin boyutları
arazide değerlendirilmektedir.
• Bu ortak etüt çalışması sonucunda su baskınına maruz konutların afet tehlikesi
taşımayan bir alana nakli ya da önlem projelerinin yeniden araştırılması gündeme
gelebilmektedir.
• AİGM verilerine göre Kırklareli hariç tüm illerimizde su baskını olayı
yaşanmıştır.
•

Toplam su baskını olay sayısı 4067’dir.

•

80 ilde toplam 22157 afetzede su baskınlarından etkilenmiştir.
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Taşkınların Meydana Getirdiği Zararlar
•

Su altında bırakma

•

Akımın yüksek hızı ile zarar oluşturması

Taşkın Zararlarının Sınıflandırılması
• Doğrudan oluşan zararlar: gözle görülen yıkılmalar, çamurlanma, sürüklenme
ve oyulma gibi durumlardır. Zarar gören yerleri yeniden yapmak veya tamir etmek için
gerekli para ile maddi zararların miktarı ile ifade edilir.
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• Dolaylı oluşan zararlar: ticaretin, ekonomik faaliyetlerin ve genel hizmetlerin
aksaması ve zarar görmesi.
• Para ile ifade edilemeyen zararlar: can kayıpları, sağlık, sosyal ve ekonomik
emniyet bakımından maruz kalınan zararlar.
• Taşkın çalışmaları ve taşkınlarla mücadele ederek korunmak 20. yüzyılda
başlamış ve birbirini takip eden 3 aşamadan geçmiştir.
– Hidrolik yapılar aşaması (1930-1960): Baraj, istinat duvarı, seddeler, ayırma
(derivasyon) tünelleri gibi yapılar inşa edilmiştir. Taşkın pik debisinin belirlenmesi formül ve
algoritmaları gelişmiştir.
– Taşkın alanı yönetimi aşaması (1960-1980): Erken uyarı sistemleri, arazi
kullanımı planları gibi çalışmalar yapılmıştır.
– Taşkınla mücadele ve kontrol aşaması (1980 sonrası): Değişik taşkın
senaryolarının bir bölge için uygun biçimde geliştirilerek uygulanması ile arazi kullanımına
yön verilmektedir.
•

Taşkın tahminlerinde hidrolojik ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır:

– Hidrometeorolojik verilerin işlenmesi ve sözel bilgilerin uzman görüş şeklinde
göz önünde tutulması
–

Bu tür bilgilerin hidrolojik modele girdi olarak verilmesi

–

Hidrolojik çevrimin o yerdeki tüm elemanlarının göz önünde tutulması

–

Zemin nemi, hidrolojik ve meteorolojik ilkelerin esas alınması

–

Elde edilen büyüklüklerin tasarımlara yansıması

– Geliştirilen modelin daima yeni verilerle yenilenerek zamanla kendini uyumlu
hale getirmesini sağlamak
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10. ATMOSFER VE OKYANUS SİSTEMLERİ
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Okyanus ve denizleri tüm yönleriyle bilimsel olarak inceleyen ve tanımlayan bilim
dalına oşinografi denir.
Deniz suyunun fiziksel özelliklerini doğrudan gözlemlerle açıklamaya çalışan fiziksel
oşinografinin alt bölümüne tanımsal (sinoptik) fiziksel oşinografi denir. Sinoptik fiziksel
oşinografi deniz suyunun fiziksel özelliklerinin yatay (horizontal) ve dikey (vertikal) dağılış
durumlarını ve buna ait kuralları açıklar.
Okyanusların ısınma ve soğumasını etkileyen olaylar sıcaklık ve tuzluluk, deniz
suyunun önemli iki özelliği olup diğer birçok parametre üzerinde de etkilidir. Örneğin
akıntılar, sıcaklığın su üzerinde yarattığı yoğunluk farkından kaynaklanır. Okyanus sularının
sıcaklığı, bunların ısınma ve soğumasını aynı anda zıt yönlerde etkileyen faktörlerin
etkisindedir. Okyanus sularının ısınmasında etkili olan etmenlerin başlıcaları şunlardır:
•

Güneş ışınlarının emilmesi (absorbsiyon)

•

Yer yuvarının iç ısısı

•

Kinetik enerjinin ısıya dönüşmesi

•

Su buharının yoğunlaşmasından oluşan ısı

•
Kimyasal ve biyolojik olaylardan oluşan ısı Okyanus ve deniz sularının ısı
kaybına neden olan başlıca etkenlerde şunlardır:
•

Deniz yüzeyinden yansıma

•

Buharlaşmaya bağlı ısı değişimleri

•

Atmosfere bağlı ısı değişimleri

Okyanuslar belli zamanlarda bir ısı kaynağı gibi davranarak etraflarına ısı verir. Bu
olay denizlerin atmosferden daha sıcak olduğu dönemlerde gerçekleşir; ancak buharlaşma
olayı okyanus ve denizlerde en fazla ısı kaybına neden olan etmendir. Gerçekte okyanus ve
denizlerin kazandığı enerjinin yarıdan fazlası, atmosfere buharlaşma yoluyla iade edilir
(Şekil:1).
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Şekil 1: Okyanus yüzeyinde oluşan ısı alışverişi

Yüzey sıcaklığının günlük ve yıllık değişimi; okyanus sularının, yüzey sularının
sıcaklığının günlük değişimleri, güneş ışınlarının şiddeti ve süresiyle suların karışım
durumuna bağlıdır. Bu değişim kutuplara yaklaştıkça ve derin suların yüzey tabakalarında çok
düşük olduğu halde, sığ sahil sularında daha fazladır. Örneğin, kutuplara yakın bölgelerde 0,3
– 0,5 o C ‘lik maksimum değişime karşın sahillerde ve az derin bölgelerde değişim 2- 3 o C’ye
ulaşır. Okyanus ve deniz sularının sıcaklığının yıllık değişimi ise güneş ışınlarının mevsimsel
değişimine, okyanus ve atmosfer arasındaki ısı değişiminde etkili olan rüzgârlara ve
okyanuslardaki akıntılara bağlıdır. Bu değişimler, kutup ve ekvatora yakın bölgelerde düşük (
genellikle 2 o C ) olmakla beraber ılıman bölgelerde ve karalarla çevrili denizlerde (
Karadeniz, Baltık Denizi, Adriatik Denizi, İran Körfezi gibi) oldukça yüksek ( 10- 20 o C)
değere ulaşır.

Sıcaklığın Derinliğe Bağlı Değişimleri
Tüm okyanus ve denizlerde suyun sıcaklığı, yüzeyden derine doğru azalır. Bu
değişimler kutup bölgelerinde oldukça az olmasına rağmen ekvatora yakın bölgelerde en üst
düzeye ulaşır. Ekvator bölgesinde ve ılıman bölgelerde, derinliğe bağlı olarak sıcaklığın

78

tabakalaşmalar gösterdiği görülür. Buna göre ılıman denizlerde yüzeyden derine doğru üç
temel tabaka görülür:
Yüzeysel Tabaka: Kalınlığı 100 metreyi geçmez. Güneş ışınlarının atmosferle olan ısı
alışverişinin ve rüzgârların oluşturduğu karışımların etkisindedir.
Geçiş Tabakası: Sıcaklığın bazı zamanlarda aniden 20 o C ‘den fazla değiştiği ve
yaklaşık olarak 5 o C ye düştüğü tabakadır. Bu hızlı temperatür değişiminin olduğu tabakaya
termoklin adı verilir. Ekvatora yakın bölgelerde termoklin 100 metrede başlarken 15o
enlemden sonraki sularda 100–200 metrelerde başlar. 50o enlemlere doğru ise tekrar yüzeye
yaklaşır.
Derin Sular: Suları soğuk olan bu tabakada sıcaklık 5- 2 o C arasında değişmekle
beraber ortalama sıcaklık 3,8 olarak bilinir. Bazı hallerde sıcaklık derinliğe paralel olarak çok
az fakat düzenli olarak yükseldiği görülür. Bunun nedeni derinliğe bağlı olarak artan
sıkışmadır; ancak bu ısınma oldukça azdır. Örneğin, 10.000 metrede ancak 1 o C kadardır
(Şekil–2).

Şekil 2: Sıcaklığın derinliğe bağlı tabakalaşması
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Şekil 3. Tuzluluğun Derinlikle değişimi

Dinamik Fiziksel Osinografık Ölçümler
Akıntılar
Okyanus ve denizlerde oluşan akıntılar, karmaşık bir özellik gösterir; bu hareketleri
dikey ve yatay yönde etkileyen faktörlerde her zaman önemli değişimler olması nedeniyle bu
hareketlerle ilgili verileri değerlendirmek oldukça güçtür. Bu nedenle, akıntıların
saptanmasında birçok matematiksel ve fiziksel teori ve formüllerden yararlanılarak
değerlendirmeler yapılabilmektedir.
Akıntı Yaratan Kuvvetler
Okyanus ve denizlerde akıntıya sebep olan kuvvetler birincil ve ikincil olmak üzere
ikiye ayrılır. Birincil (primer) kuvvetler, akıntıları yaratan ve besleyen kuvvetlerdir. İkincil
(sekonder) kuvvetler ise dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu veya bölgesel bazı etkiler
ortaya çıkan ancak oluşmuş akıntıların yönünü değiştirebilen kuvvetlerdir. Birincil kuvvetler,
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kendi içinde de iç ve dış kuvvetler olmak üzere ikiye ayrılır. Dış kuvvetler, deniz suyunun
özelliğini değiştirmeyen kuvvetler olup, rüzgâr bunların başında gelir.
Akıntılar kendilerini yaratan etmenlere göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
Rüzgâr Akıntıları: Bu akıntılar yüzeyden esen etkin rüzgârlara bağlı oluşur.
Termohalin Akıntılar: Okyanuslarda oluşan sıcaklık ve tuzluluk değişimleri
yoğunluğu direkt etkiler. Böylece bölgesel yoğunluk farkları oluşur ve bu fark akıntılara
neden olur. Bu tip akıntılara termohalin akıntı denir. Bunu en iyi şu örnekle açıklayabiliriz; su
içeren dikdörtgen bir kap düşünelim. Bunun bir yüzeyini ısıtalım karşı yüzünü de soğutalım.
Bir süre sonra ısınan ve yoğunluğu azalan su genişleyerek soğuk tarafa doğru akacak, karşı
yüzde soğuyan ve yoğunluğu artan su ise dibe doğru çökecektir ve bu döngü sürüp gidecektir.
Boğaz (Yoğunluk) Akıntıları: Boğazlar okyanuslarla denizler ya da denizlerle
denizler arasında bağlantıyı sağlayan geçitlerdir. Bu geçitlerde oluşan akıntılar başlıca iki ana
faktörün kontrolünde gelişir:
Bunlardan birincisi; boğaz ile ilişkili olan deniz veya okyanuslardaki yağış,
buharlaşma ve akarsuların etkisi gibi hidrolojik değişimlerdir. Örneğin; Cebelitarık Boğazıyla
Atlas okyanusuna, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarıyla da Karadeniz’e ilişkili olan Akdeniz’in
yıllık su (1.202 km3) kaybettiği sudan (3.618 km3 ) az olduğundan her yıl su seviyesinin
yaklaşık bir metre düşmesi gerekirdi. Akdeniz hem Atlantik hem de Karadeniz’den devamlı
su alarak seviyesini korur. Zira Karadeniz’in yıllık aldığı su( yağmur ve akarsularla 21.150
km3 ) kaybettiği sudan ( buharlaşma yoluyla 14.650 km3 )fazladır.
İkincisi ise boğazın şekli, genişliği ve kıvrım durumudur. Bazı istisnalar dışında boğaz
akıntıları birbirine zıt iki akıntı sisteminden oluşur. Bu iki akıntı, bir ara yüzey tarafından
ayrılmıştır.

Okyanuslarda Gözlenmiş Akıntılar
Okyanusların kendilerine özgü şekil ve topografik yapıları, her okyanusun kendine has
akıntı tiplerinin doğmasına neden olur. Bu akıntıları okyanuslara göre şöyle sıralayabiliriz:
Atlantik Okyanusu Ekvatoral Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar düzensiz dairesel
döngü gösterir ve güney ile kuzey ekvatoral akıntılar olmak üzere ikiye ayrılır. Güney
ekvatoral akıntılar çok kuvvetli olup 200 güney ve 200 - 300 kuzey enlemleri arasında
görülür. Ortalama hızı günde 20 mil olmakla beraber bu hız doğudan batıya artarak devam
eder. Amerika sahillerine gelindiğinde ise 60 mile ulaşır. Taşıdığı suyun kalınlığı doğudan
batıya doğru artarak 100 metreden 200 metreye ulaşır. Ortalama debisi 23x 106 m3 /sn dir.
Kuzey ekvatoral akıntılar ise Cape Vert Adası civarında doğar yazın 250 ve 100 kuzey
enlemlerini kaplar. Ortalama hızı günde 17 mil, debisi ise 16 x 106 m3 / sn dir.
Kuzey Atlantik Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar düzensiz dairesel döngü gösterir ve
batı rüzgârlarına paralel fakat ters yönde esen rüzgârların etkisiyle oluşur. Bunlardan en
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önemli olanları Gulf-Stream ve Labrador akıntılarıdır. Labrador akıntısı, Bafin Körfezinden
doğar ve soğuk su ile birlikte buz kütleleri de taşır.
Akdeniz Akıntıları: Atlantik Okyanusu birçok deniz bağlıdır. Bunlardan en önemlisi
ise Akdeniz’dir. Akdeniz’e giren Atlantik suları doğu Akdeniz’ e doğru hareket ederek Ege
Deniz’inden ve Karadeniz’den gelen sularla birleşerek Türkiye ve Yunanistan sahihlerini
yaladıktan sonra kısmen Adriyatik Denizine uğrar ve tekrar Sicilya açıklarında Atlantik’ten
gelen sularla birleşir. Atlantik’ten gelen ve Akdeniz’ e giren akıntının kalınlığı 200 metre
kadardır.
Bunun altında 400–500 metre derinlikte Akdeniz’den Atlantik Okyanusuna ters bir
akıntı vardır.
Pasifik Okyanusu Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar da kendi içinde kuzey Ekvator
akıntısı, Kuzey Pasifik akıntıları ve Güney Pasifik akıntıları olarak üçe ayrılır. Bu akıntılar
alize rüzgârlarının etkisiyle oluşur. ¾ Hint Okyanusu Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar da
düzensiz dairesel bir döngü gösterir. Bu akıntılarda, rüzgârlardaki mevsimsel değişimlere ve
muson yağmurlarının kuvvetine bağlı olarak mevsimsel değişimler görülür. Bu akıntıların
ortalama hızı, günde 20–25 mildir. ¾ Arktik Okyanusu Akıntıları: Bugünkü bilgilere göre
Arktik Okyanusundaki akıntılar Atlantik’ten gelen Norveç deniziyle Arktik Okyanusuna
girer. Cap Nort ve Berentz Denizi yönünde Norveç sahiline çıkar (Şekil–5).Pasifik Okyanusu
Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar da kendi içinde kuzey Ekvator akıntısı, Kuzey Pasifik akıntıları
ve Güney Pasifik akıntıları olarak üçe ayrılır. Bu akıntılar alize rüzgârlarının etkisiyle oluşur.
Hint Okyanusu Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar da düzensiz dairesel bir döngü
gösterir. Bu akıntılarda, rüzgârlardaki mevsimsel değişimlere ve muson yağmurlarının
kuvvetine bağlı olarak mevsimsel değişimler görülür. Bu akıntıların ortalama hızı, günde 20–
25 mildir.
Arktik Okyanusu Akıntıları: Bugünkü bilgilere göre Arktik Okyanusundaki akıntılar
Atlantik’ten gelen Norveç deniziyle Arktik Okyanusuna girer. Cap Nort ve Berentz Denizi
yönünde Norveç sahiline çıkar (Şekil–4).
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Şekil 4: Okyanus ve denizlerde görülen önemli akıntılar ve bunların yönleri

Dalgaları Oluşturan Kuvvetlere Göre Dalgalar
Günümüzde oşinografide en çok dikkate alınan ve kullanılan sınıflandırma biçimidir.
Dalgalar kendilerini yaratan kuvvetlere göre de dört grupta toplanır;
Rüzgâr Dalgaları: Denizlerin sakin zamanlarında esen rüzgârlar, enerjilerinin bir
bölümünü deniz yüzeyine olan sürtünmelerde ve basınç değişimlerinde harcar. Deniz
yüzeyinde kaybedilen bu enerji, kendini dalga hareketi olarak gösterir. Başlangıçta su
yüzeyinde parçacıklar halinde ve hemen gözden kaybolan dalgacıklar oluşur. Bunlara kapiller
dalgalar denir. Bunların dalga boyu 1.73 cm’ den küçük olup ‘’V’’ şekillinde bir görünümleri
vardır. Kapiller dalgalardan sonra graviti dalgalar oluşur. Bunların dalga boyu 1.73 cm’ den
daha büyüktür ve genel olarak yer çekiminin etkisindedir. Bu dalgalar deniz yüzeyinin
kabarmasına ve rüzgârla deniz yüzeyi arasındaki daha yoğun bir ilişkinin başlamasına neden
olur. Böylece rüzgârlardan denizlere olan enerji geçişi giderek artar ve dalgalarda giderek
büyür. Rüzgâr etkisiyle oluşan dalgaların büyüklüğü hem rüzgâr hızına hem de esme süresi ile
deniz yüzeyindeki esme mesafesine bağlıdır (Şekil 5)

83

Şekil 5: Soluğan dalgalarda su moleküllerinin dairesel hareketi
Fırtına karakterli rüzgârların merkezinde ilk önce deniz adı verilen dalgalar oluşur. Bu
dalgaların şekli karmakarışıktır, belli belirsiz tepeleri ve oval çukurları vardır. Bu dalgalar
başlangıç noktalarından ayrıldıktan sonra köpük, serpinti ve kırılmalarını kaybederek daha
yavaş ve düzenli hareket etmeye başlarlar ve soluğan dalga adını alır ve deniz yüzeyinin daha
pürüzsüz biçimde salınarak dalgalanmasına neden olur. Soluğan dalgalar suyu taşımazlar, su
molekülleri dairesel bir yörüngede dikey olarak hareket eder.
Kıyılara yakın bölgelerde rüzgârların etkisiyle oluşan dalgalara çatlayan dalgalar
denir. Bu dalgalar, kıyıya çok yakın bölgelerde oluşur, kırılarak köpürür ve sahile doğru
hareket eder. Sahile yaklaşan çatlayan dalgalar sığ sulara geldiklerinde periyotları dışındaki
tüm özellikleri değişir. Kıyıların şekillenmesinde bu dalgaların etkisi çoktur. Bu dalgaların
taşıdığı enerji ile kıyılar, şekiller kazanır.
İç Dalgalar: Birçok özelliği bakımından rüzgâr kökenli dalgalara benzer. Bu tip
dalgalar farklı yoğunluğa sahip su tabakaları arasında oluşur. Genelde gözle görünmez, ancak
özel gözlemlerle tespit edilir. İç dalgalar, belli bir bölgedeki tuzluluk, sıcaklık ve yoğunluk
gibi parametrelerin uzun zaman gözlenmesiyle belirlenir.
Duran Dalgalar: Duran dalgalar, koy, körfez, okyanusların lokal olarak kapalı
bölgeleri ve göllerde görülen bir dalga tipidir. Bu dalga tipinde su yüzeyi aşağı yukarı doğru
ritmik olarak hareket eder fakat dalga tepesi yatay ya da dikey yönde yer değiştirmez. Duran
dalgalar deniz üzerindeki ani atmosferik basınç değişimlerinden, fırtına sonrası dalgaların
yavaşlamasından veya su yüzeyinin ani bir düzensizliğinden oluşur.
Bölüm Kaynak:
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Fiziksel%20O%C5%9Fino
grafi.pdf
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11. KIYI BÖLGELERİ VE RİSKLER
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Kıyılar tarih boyunca, toplulukların ilk yerleştikleri, ekonomik ve kültürel anlamda en
çok tercih edilen alanlar olmuşlardır. Sahip olduğu doğal kaynakları, ulaşım olanakları,
savunma açısından sağladığı uygun ortam, kıyıları sadece bir su kenarı olmaktan çıkarmış,
insan yerleşimleri için vazgeçilmez bir çekim odağı haline getirmiştir. (Sesli ve diğ.)
Kıyı alanları üzerindeki baskının giderek artması, bu alanlarda bir takım çevre
sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Kıyı kaynaklarının geri dönülmez bir biçimde zarar
görmeye başlaması, bazı kıyı ülkelerini bu konuda önlemler almak adına harekete geçirmiş ve
kıyılarda “sürdürülebilirlik” kavramı gündeme gelmeye başlamıştır. Kıyı alanlarında
kullanımı sınırlandırmak, geri dönüşü olmayan tahribatları engellemek, kullanımda kamu
yararını gözetmek ve kıyı spekülasyonlarını önlemek amacıyla çeşitli politikaların
geliştirilmesi yoluna gidilmiş ve araç olarak da kıyı yönetimi kullanılmıştır.
Kıyı alanlarının sınırlarının belirlenmesi kıyı plancıları ve yöneticilerinden çok
akademik anlamda bir ilgi ve yaklaşım gerektirmektedir. Akademisyenler hükümet
organlarıyla işbirliği içinde pilot projeler geliştirerek özel sektöre ışık tutmalıdır ve
geliştirdikleri yaklaşımlar yasal temellere oturtulmalıdır. Kıyı politikaları gündeme
gelebilecek bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeyde ve geleceğe dönük olmalıdırlar.
(Sesli ve diğ.)
Kara ve deniz arasındaki sınır, haritalar üzerinde genellikle net bir biçimde
tanımlanmamıştır. Bunun sonucu olarak aşama aşama bir geçiş bölgesi oluşmuştur. Bu geçiş
bölgesi genellikle kıyı şeridi veya kıyı alanı olarak adlandırılır. Yaygın olarak kullanılan
İngilizcede kuşak ve alan kelimeleri arasında küçük bir farklılık vardır. Ancak kıyı
yönetiminde yapılan münazaralarla kıyı bölgesini ifade eden kelimeler birleştirilerek ‘kıyı
kuşağı yönetimi’ cümlesinde geçen kuşak (zone) anlamında birleştirilmiştir. Münazara sonucu
olarak kuşak kelimesi coğrafi olarak tanımlanmış planlama kuşağı anlamına geleceğini kabul
ettirmiş ve kıyı yönetimi metotlarının baskın tarafı olacağını göstermiştir.
(Sesli ve diğ.)
Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre kıyı, en genel ifadeyle “Kara ile suyun birleştiği
yer” olarak tarif edilmektedir. Oysaki kıyıyı şekillendiren birçok farklı fiziksel etmen ve doğal
süreç bulunmaktadır. Bu da, kıyının sürekli değişen dinamik bir yapıya sahip olmasına neden
olmaktadır. “Kıyı, genişliği meteorolojik olaylarla değişen, deniz, göl ve akarsularda suyun
karaya temas ettiği sınır çizgisi olarak da tanımlanabilir” (Kibaroğlu ve diğ, 2009).
Jeomorfolojik açıdan bakıldığında “Kıyı, doğal bir yeryüzü biçimi olarak, deniz, göl ve
akarsularda suyun karaya temas ettiği, su ve kara yönünde uzunlamasına devam eden bir sınır
çizgisi ya da alt sınırını bu temas çizgisinin oluşturduğu, genişliği meteorolojik olaylara göre
değişebilen alan olarak tanımlanmaktadır” (İzbırak, 1969).

86

Kıyı Planlaması Kavramı
Kıyı planlaması, ülkemizde temelini Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu’ndan alan kamu
yararı ve sürdürülebilirlik çerçevesinde kıyı alanlarının kullanım şekillerini belirleyen, esnek,
dinamik, yol gösterici bir araçtır. “Kıyı alanlarının planlanması; [planlanmasının] hukuk
devleti ilkesine uygun, yararlanmada eşitlik ve kamu yararı öncelikli, tarafsız, kent planlama
stratejilerini içeren politik kaygı ve endişelerden uzak katılımcı nitelik taşıması
gerekmektedir” (Akkaya, 2004). Kıyı planlamasının temel ilkesi, kıt ve üretilemeyen bir
kaynak olan kıyının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. “Kıyı planlamasında esas strateji
sürekli ve dengeli bir iktisadi kalkınma çerçevesinde insan sağlığını ve doğal dengeyi
korumak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına olanak verecek biçimde kullanmak ve
doğal çevreyi yaşanır bir ortam haline getirmeyi amaçlamak olmalıdır” (Akkaya, 2004).
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Türk Kıyı Mevzuatına Göre Tanımlamalar
Kıyı Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun
kara parçasına değdiği noktaların birleşmesinden oluşan meteorolojik olaylara göre değişen
doğal çizgidir.
Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsuların kıyı çizgisinden sonraki
kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu, kumsal ve kıyı kumullarından oluşan kumluk,
çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırıdır. Bu sınır doldurma
suretiyle arazi elde edilmesi halinde de değiştirilemez.
Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alandır. Sahil Şeridi: Deniz, tabii ve
suni göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre
genişliğindeki alandır. İki bölümden oluşan bu alan kullanım amacı ve doğal eşliklere göre
belirlenir.
(Sesli ve diğ.)

Türk Kıyı Mevzuatına Göre Tanımlamalar
Sahil Şeridinin Birinci Bölümü: Sahil şeridinin tümü ile sadece açık alanlar olarak
düzenlenen; yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti alanları, dinlenme ve bu Yönetmelikte
tanımlanan rekreaktif alanlardan ve yaya yollarından oluşan, kıyı kenar çizgisinden itibaren,
kara yönünde yatay olarak 50 metre genişliğinde belirlenen bölümdür. Sahil
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Şeridinin İkinci Bölümü: Sahil şeridinin birinci bölümünden sonra kara yönünde
yatay olarak en az 50 metre genişliğinde olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece Kanunun
8 inci maddesinde ve bu Yönetmelikte tanımlanan toplumun yararlanmasına açık günübirlik
turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesislerinin yer aldığı
bölümüdür.
(Sesli ve diğ.)

Kıyı Yönetimi
Kıyı Alanları Yönetimi; kıyı alanlarında sürdürülebilir gelişme için sürekli, önlem
alıcı ve uyarlanmış bir kaynak yönetim süreci olarak tanımlanmaktadır. Kıyı Alanları
Yönetimin amacı, kıyı alanlarının duyarlı, sınırlı ve baskı altındaki mekanlar olduğu göz
önüne alınarak, kamu ve yerel grupların uyumlu ve birlikte eylemlerine olanak verecek
entegre politika ve stratejilere dayalı bir yönetim biçiminin oluşturulmasıdır.
(Sesli ve diğ.)

Kıyı Alanları Yönetiminin Genel Amaçları
♦ Uyumlu ve dengeli kullanımı teşvik etmek için ilgili tüm sektörleri kapsayan entegre
bir politika ve karar alma süreci sağlamak
♦ Kıyı alanlarının mevcut ve tasarlanmış kullanımlarını ve bunların karşılıklı etkilerini
belirlemek
♦ Kıyı yönetimi ile ilgili iyi tanımlanmış konular üzerinde yoğunlaşmak
♦ Önemli projelerin etkilerinin önceden değerlendirilmesi ve sistematik biçimde
gözlenmesi de dâhil olmak üzere, proje planlamasında ve uygulanmasında koruyucu ve
ihtiyati yaklaşımlar kullanmak
♦ Kirlilik, deniz erozyonu, kaynak kaybı ve yaşam ortamının tahrip olması da dahil
olmak üzere, kıyı ve deniz alanlarının kullanımı sonucunda meydana gelen değer
değişikliklerini yansıtan, ulusal kaynak ve çevre muhasebesi gibi yöntemlerin geliştirilmesi ve
uygulamasını teşvik etmek
♦ İlgili bireylerin, grupların ve örgütlerin mümkün olduğu ölçüde, ilgili bilgilere
erişmesini sağlamak, kendilerine uygun düzeylerde planlama ve karar alma süreçlerine
katılma ve istişarelerde bulunma fırsatı tanımak, olarak özetlenebilir (Erginöz, 1998).
(Sesli ve diğ.)
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12. KENTSEL MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMALARI

90

Mikrobölgeleme Nedir?
“Depremsel/Sismik Mikrobölgeleme (Earthquake/Seismic Microzoning)” Sherif
(1984) tarafından “Deprem hasarlarını azaltmak için düzenli arazi kullanımını
amaçlayan bir işlem” olarak tanımlanıp “Arazilerin bir plan içerisinde düzenli olarak
kullanımını gerçekleştirmek için deprem etkisi karşısında jeolojik, sismolojik (jeofizik)
ve geoteknik faktörleri birleştirerek ekonomik, sosyal ve politik açıdan uyumlu ve
kullanılabilir bölgelerin oluşturulması ile ilgilenmek” biçiminde ayrıntılandırılmaktadır.

Amaç?
Mikrobölgeleme çalışmaları, kent/bölge planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarına
temel oluşturan ve genel bir çerçeveden bakıldığında da afet yönetiminin önemli öğelerden
birini oluşturmaktadır.
Sismik Mikrobölgeleme Ölçütleri:
“Büyütme ya da “Yer Hareketi Düzeyi”,
“Sıvılaşma”
“Yamaç Stabilitesi”
“Su Baskınları”
“Yüzeysel Faylanma”

Tanımlamalar:
Depremsel mikrobölgeleme ekonomik olarak deprem risk azaltma sürecinin yararlı bir
öğesi olmuştur (Roca ve Oliviera, 2001). Deprem tehlikelerine karşı mikrobölgeleme, Hays
(1980) ile Sharma ve Kovacs (1980) tarafından yer sarsıntısı altında zeminin gösterdiği
davranışa göre veya yamaç duraylılığına göre coğrafi bir bölgenin küçük bölgelere bölünmesi
olarak tanımlanmıştır. Nigg (1982) mikrobölgelemenin amacının depremden sonra
oluşabilecek hasarı en aza indirgeyebilecek doğru plan ve politikaların uygulanması için riskli
bölgelerin küçük parçalara bölünmesi olduğunu söylemiştir.
Finn (1991) mikrobölgelemeyi, yerel zemin koşullarını dikkate alarak yapı tasarımı
için sismik tehlikelere karşı hesapların geliştirmesini içeren prosedürler olarak tanımlamıştır.
1993 yılında, Uluslararası Zemin Mekaniği ve ‘Temel Mühendisliği’ (daha sonra ‘Geoteknik
Mühendisliği’) Birliği (ISSMFE)’nin Deprem Geoteknik Mühendisliği Komitesi üyeleri
tarafından üç temel olay olan “zemin büyütmesi”, “yamaç duraylılığı” ve “sıvılaşma” için
mikrobölgeleme ilkelerinin anlatıldığı bir rehber çalışma yapılmıştır (ISSMFE, 1993, Özçep,
2005 ). Bu çalışma özü ve felsefesi korunmak şartıyla 1999’de revize edilmiştir
(ISSMGE/TC4, 1999). 1998’de Avrupa Jeofizik Birliği Nice (Fransa)’daki, 23. Genel
Kurulunda “Deprem Riskinin Azaltılması- Kentsel Alanlarda Sismik Mikrobölgeleme” isimli
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bir sempozyum organize etmiştir. Benzer kapsamda sempozyum bir sonraki genel kurulda da
yapılmış ve Sempozyumda sunulan bildiriler “Pure and Applied Geophysics” isimli dergide
özel sayı olarak yayınlanmıştır (Pure and Applied Geophysics, Vol 158, No: 12).
Ansal (2004)’ın editörlüğünü yaptığı kitapta mikrobölgenin ilkeleri ve son gelişmeler
ortaya konmuştur. 1999 Kocaeli depreminden sonra ülkemizde de mikrobölgelemenin ilkeleri
ve yasal konumu üzerine çalışmalar başlamıştır. Bu kapsamda, Afet Risk Yönetimi Dünya
Enstitüsü (Disaster Risk Management Intitute) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri
Genel Müdürlüğü yönetiminde İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (SDC) tarafından
yapılan mali destekle ortak bir çabanın ürünü olarak; “Belediyeler için mikrobölgeleme: El
Kitabı” ve “Belediyeler için mikrobölgeleme: Bilimsel Son Durum” isimli iki rehber çalışma
yapılmıştır (Afet Risk Yönetimi Dünya Enstitüsü, 2004a, b).
Depremler nedeniyle oluşan riski azaltmak ve deprem yükleri altındaki yapıların
güvenliğini sağlamak için, dinamik etkiler dünyanın birçok ülkesinde depreme dayanıklı yapı
tasarımı yönetmeliklerinde hesaba katılmaktadır. Bölgeleme amaçlı değerlendirmeler; yerel
zemin tepkisi, yamaç duraylılığı ve sıvılaşma gibi üç tur olgu için yapılmaktadır. Bu üç tur
olgunun her biri için, mikrobölgeleme çalışmaları amacıyla üç aşama ya da üç kategoride
çalışmalar kabul edilmektedir

Mikrobölgelemenin Kapsamı
Mikrobölgeleme çalışmaları çok disiplinli ekip çalışmalarıdır. Bu bağlamda
mikrobölgeleme konusunda yapılacak çalışmalarda görev, yetki ve sorumluk dağlımı
açısından bakıldığında;
Diri fayların, muhtemel yüzey kırıkları ile yüzey jeolojisinin, heyelan, çığ, kaya
düşmesi gibi diğer doğal afet tehlikelerinin belirlenmesi için jeoloji mühendislerine,
Bölgedeki depremsellik, tarihsel depremler, azalım ilişkileri, alanın yeraltı yapısı, P ve
S dalga hızları, zemin hakim periyodları, zemin büyütmesi, davranış spektrumları gibi
özelliklerin belirlenmesi için jeofizik mühendislerine,
Alanı oluşturan zeminlerin mekanik özellikleri, sıvılaşma, farklı oturma, yanal
yayılma gibi özelliklerinin belirlenmesi için ise geoteknik (inşaat) mühendislerine ihtiyaç
duyulmaktadır (Ergünay, 2006).
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13. ZEMİNLER, YAPILAR VE KENTLEŞME İLİŞKİSİ
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Yapılar için performas düzeyi aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
•

Yıkım/Ağır hasar

•

Yapı Güvenliği

•

Taşıyıcı sistem Güvenliği

•

Tüm Yapı Güvenliği

•

Hizmet Güvenliği

Can

Can
Great
Food!

Great
Food!

Hizmet
Performansı

Yapı

Yıkım
yada
Ağır

Hasar

0%

Can
Great
Food!

99%

İhmal edilebilir
yapısal ve yapısal
olmayan hasar
Hizmetler
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İhmal edilebilir yapısal
hasar
Küçük yapısal olmayan

Joe’s
Great
Food!

hasar

4

Büyük yapısal
ve yapısal
olmayan hasar
Geniş ölçekli
kullanım kaybı
Onarım pratik
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Zeminleri Oluşturan Bileşenler
Herhangi bir zemin örneği aşağıdaki fazların ve malzemenin tamamını ya da bazılarını
içerecek şekilde bulunmaktadır:
a) Katı Faz
i) Birincil kayaç mineralleri
ii) Kil Mineralleri
iii) Taneler arası çimento
iv) Organik malzeme
b) Sıvı Faz
i) Su
ii) Çözülmüş tuzlar
c) Hava / Gaz Fazı
i) hava ( ya da diğer gazlar)
ii) su buharı
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Tüm bunlar zemini oluşturan bileşenlerdir ve hepsi az ya da çok zeminin mühendislik
özelliklerini etkilemektedir.
Statik ve dinamik yükler altında zeminlerin davranışının incelenmesi, yapı (bina,
köprü, viyadük, baraj, nükleer santral vb) üretimi sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Özellikle deprem gibi dinamik yükler altında bu davranışın ortaya konması, mühendislerinin
önemli ödevlerinden birini oluşturmaktadır. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra
jeofizik/jeoloji ve geoteknik konusunda uzman inşaat mühendisleri yapılaşma sürecinin
önemli öznelerini oluşturmaktadırlar. Bilindiği gibi “zeminler”, gezegenimiz yerküre ile
kıyaslandığında oldukça küçük bir bölüm oluşturmasına karşın sağlıklı ve güvenli yapılaşma
açısından yaşamımıza etkileriyle bakıldığında çok büyük bir öneme sahiptir.
Bir yapı yeri (site) ya da zemin incelemesi sürekli bir araştırma ve yorumlama
sürecidir. Bu incelemenin genişliği öncelikle düşünülen mühendislik yapısının büyüklüğü ve
karakteri ile yapı yerinin doğasına bağlı olmaktadır (BS-5930, 1999).
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı/Projelendirilmesi İçin
*Deprem Özelliği
*Zemin Özelliği
*Yapı Özelliği bilinmek zorundadır.

Zeminlerin Sınıflandırılmaları
A. İri Taneli Zeminler
a. tane (partikül) büyüklüğü
b. tane şekli
c. tane büyüklüklerinin ortamda dağılımı
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d. ince tanelerin varlığı
e. sıkılık (tane dizilişi)
B. İnce Taneli Zeminler
a. plastiklik (kıvam)
b. örselenmemiş durumda kıvam
c. yoğrulma sonucu kıvamda değişiklik
d. doğal su muhtevası
e. boşluk suyunun kimyasal özellikleri
Zeminlerin, mühendislikte tane boylarına bakılarak yapılan ve yaygın bir kullanma
alanı olan sınıflandırılmasında iki ana grup yer alır. Bunlar:
- Kohezyonlu veya ince taneli zeminler
- Kohezyonsuz veya iri taneli zeminler
Çok çeşitli şekil ve türleri kapsamına alan yapılar için inşa ediliş nedenleri, kullanılan
malzemeler ve uygulanan teknikler göz önünde bulundurularak tanımlanabilir. Genel bir
tanımla yapı; belirli gereksinimleri karşılamak üzere, çeşitli malzemeler ile yapım
yöntemlerine uygun bir şekilde inşa edilen tesistir. Bu tanıma göre yapı, karadaki, sudaki, yer
üstündeki ve yer altındaki bütün tesisleri kapsamına alır. Yapıların belirli ihtiyaçlara cevap
verebilmeleri için sağlanması gereken şartlar, biçim, malzeme ve inşa teknikleri bakımından
standart hale getirilmiş genel ve özel şartnameler hazırlanmıştır.
Zemin incelemesi inşaat işine bağlı olarak kapsam açısından çok değişiklikler
göstermektedir. Zemin incelemesinin tutarı inşaat işinin toplam maaliyetinin % 0.1 ile % 2’si
arasında değişebilir. Böyle bir maaliyetten kaçmak gerek inşaat sırasında gerekse inşaat
bittikten sonra bazı çok üzücü durumların ortaya çıkmasına yol açabilir (Uzuner, 1991, 1998).

Var Olan Bilgilerin Derlenmesi Ve Değerlendirilmesi
Hava Fotoğrafları, Jeolojik Harita ve Kayıtlar, Topografik Haritalar, Jeofizik
(Deprem) Haritaları ve Veriler, Maden Haritaları, Daha Önceki Zemin Araştırmaları, vb.
Yapı Yeri İncelemeleri: Araştırma Çukurları, Sondajlar (El Burguları ile Sondaj,
Motorlu Burgularla Sondaj, Rotari Sondaj vb) ve Jeofizik incelemeler
Yapı Yeri Deneyleri: SPT Deneyi, CPT Deneyi, Jeofizik Deneyler, Plaka Yükleme
Deneyi, Presiyometre Deneyi vb.

Statik Yüklerin Doğurduğu Temel Problemler
Taşıma Gücü, Oturma, Yamaç/Şev Stabiltesi vb.

Dinamik (Deprem) Yüklerin Doğurduğu Temel Problemler
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Büyütme, Sıvılaşma, Dinamik Yamaç Stabilitesi, vb.
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14. KENTLER VE AFET YÖNETİMİNİN AŞAMALARI
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Afet Yönetimi Nedir?
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının zarar
azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında yapılması gereken faaliyetlerin;
planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin olarak uygulanması
için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının ortak amaçlar doğrultusunda
kullanımını gerektiren çok yönlü, çok aktörlü, çok disiplinli ve dinamik bir yönetim şeklidir
(Oktay Ergünay).
Afet Yönetimi (Şekil 8.1.) izleyen aşamaları kapsar (Oktay Ergünay):
•

Afet Öncesi (Afet meydana gelmeden önceki faaliyetler)

(Risk Yönetimi)
Riski azaltma önlemleri
•

Afet Sonrası (Afet anında ve sonrasında yapılan faaliyetler

(Kriz Yönetimi)
Müdahale önlemleri

Şekil 8.1: Afet Yönetiminin Aşamaları

104

Afet Yönetimin Misyonu (Çakın, 2010)
Doğal, insan kaynaklı ve teknolojik afetler ve tehditler karşısında
–

Zarar azaltma

–

Hazırlanma

–

Müdahale etme

–

Yeniden yapılanma

–

Kapasitelerini oluşturmak, sürdürmek, geliştirmek

için gerekli tüm faaliyetleri
–

Birleştirmek

–

Koordine etmek

yoluyla toplulukları korumaktır.
Temel İlkeleri:
1) Kapsamlı (Comprehensive)
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2) Gelişen (Progressive)
3) Risk-tabanlı (Risk-driven)
4) Bütünleşik (Integrated)
5) İşbirliği yapan (Collaborative)
6) Eşgüdüm sağlayan (Coordinated)
7) Esnek (Flexible)
8) Profesyonel (Professional)
Afet yönetimi, sadece insanları enkaz altından kurtarmak, yangın söndürmek vb
müdahale çalışmaları yapmak değildir. (Kadıoğlu) Modern afet yönetiminin esas amacı,
(müdahale çalışmalarına duyulabilecek ihtiyacı minimize edebilmek için) insanları
tehlikelerden korumak ve mevcut riskleri afetler olmadan önce mümkün olduğunca
azaltmaktır. Afet yönetimi, afetlere/acil durumlara hazırlık ve onların olası zarar/risklerinin
azaltılması ile birlikte afetler/acil durumlardan sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi
çalışmalarının tümüdür.
Türkiye'de öncelikle tüm tehlikelere ait veriler toplanmalı ve veri tabanları
oluşturulmalı. Tehlikelerin dağılımı, kritik tesisler ile de örtüştürülerek yerel ve bölgesel
riskler belirlenmeli. Özetle, ülkemizde de artık acilen kriz yönetiminden risk yönetimine
geçilmeli..

Hazırlık
Tehlikenin insanlar için olumsuz etkiler doğurabilecek sonuçlarını, karşı önlemler
alarak zamanında, en uygun şekilde ve en etkili organizasyon ve yöntemlerle ortadan
kaldırmak önceden hazırlık safhasında yapılması gereken çalışmaların ana hedefleridir.
•

Zarar görebilirlik ve risk analizi

•

Kurtarma ve acil yardım planları

•

Lojistik hizmet planları

•

Alarm ve erken uyarı sistemleri

•

Afet yönetim merkezleri

•

Tatbikatlar

•

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri

•

Toplumu bilgilendirme sürekliliği
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•

Afet bilincinin oluşması için halk eğitimi

•

Toplumsal yeterliliğin yaygınlaşması

Kriz Yönetimi (Düzeltme) = Müdahale+İyileştirme

Müdahale
Afetzedeleri tespit etme, enkaz kaldırma, enkaz altından kurtarma, acil ve ilk yardım
yapma, tahliye etme, temel ihtiyaç malzemelerinin yardım ve takviyesinde bulunma, kargaşa
ve düzensizliğe karşı güvenliğini sağlanmasına yardımcı olma, idari ve teknik hizmet desteği
sağlama gibi görevlerin yerine getirilmesi faaliyetleridir.

İyileştirme
Afet ya da acil durum sonrası enkazın kaldırılması, oluşan kirliliğin temizlenmesi
ile sınırlı değildir.
İyileştirme: Tüm insani ve fiziksel bileşenlerin tekrar yapılandırılarak, afet öncesi
durumlarına getirilmesi için gerekli tüm adımları kapsayan uzun bir süreçtir.

Yeniden Yapılanma
Afetten etkilenen veya zarar gören tüm insan aktivitelerinin afetten önceki düzeyden
daha ileri bir düzeyde karşılanabilmesi, bu safhada yapılacak faaliyetlerin ana hedefidir.
•

Tamir ve güçlendirme çalışmaları

•

Kentsel çevre planları

•

Altyapı tesisleri

•

Kalıcı konutların inşası

•

Diğer sosyal hizmet tesisleri

•

Ticari hayatın gelişmesi

•

Normal yaşam koşullarını kurulması
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