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ÖNSÖZ
Afetler insan yaşamında önemli yer tutan olaylardır. Gerek doğal, gerekse insan kaynaklı afetler insan
yaşamını sekteye uğratarak, can, maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Doğal afetler dünyanın
varoluşundan günümüze sıklıkla meydana geliyorken, insan kaynaklı afetler de insanın varoluşundan
günümüze giderek artan düzeyde meydana gelmektedir. Bu afetlerin ne olduğu ve nasıl meydana
geldiği ve bunlara nasıl önlemler alınması gerektiği konusunda bilinçlenmek hem afetlerin etkisinin
azaltılmasında hem de insan yaşamının daha az zararla bu olayların etkilerinden kurtulmasının
sağlanması bakımından bilinmesinde fayda vardır. Her afet farklı oluşum mekanizmasına sahip
olduğu için genel olarak afetlerin oluşum mekanizmalarının anlaşılması ve öğrenilmesi Coğrafya
öğrencileri için diğer bilim dallarına göre daha kolaydır.
14 haftadan oluşan ders notlarında sırasıyla tehlike, risk ve afet tanımı, yer sistemleri ve ilişkileri,
depremler, tsunami, volkan, taşkın, kütle hareketleri, çığ, atmosferik afetler, kuraklık, erozyon,
biyofizik afetler, teknolojik afetler ve afetlere genel bakış konuları hakkında bilgi verilmektedir.
Öğrencilerimizin zevkle okuyacakları ve öğrenecekleri bir ders olmasını ümit eder, bütün öğrenci
arkadaşlara başarılar dilerim.
Prof. Dr. Hasan Özdemir
İstanbul, 2016
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KISALTMALAR
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YAZAR NOTU

Afetler Coğrafyası başlıklı dersimizde işlenecek bölü başlıkları şu şekildedir: Tehlike, risk ve afet
tanımı, yer sistemleri ve ilişkileri, depremler, tsunami, volkan, taşkın, kütle hareketleri, çığ,
atmosferik afetler, kuraklık, erozyon, biyofizik afetler, teknolojik afetler ve afetlere genel bakış
şeklindedir.
Bu ders içerisinde Afetler Coğrafyası ile ilgili verilen başlıkları 14 haftalık 14 bölüm içerisinde
sunulmuştur. Herbir bölümün öncesinde bölüm içerisindeki konulara ait ilgi uyandıran sorular, bu
bölümden elde edilecek kazanımlar ve konulara ait anahtar kavramlar verilmiştir. Bölüm
sonlarında da yine konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalar ve bu uygulamalara ait sorularla
birlikte, bölümün kısa özeti ve örnek sorular verilmiştir. Bölüm sonundaki çoktan seçmeli ve
boşluk doldurma soruları, bölümdeki konuların anlaşılıp anlaşılmadığını kavramanız için
hazırlanmış olup, sınavlara da hazırlık olması bakımından çözmeniz tavsiye edilmektedir.
Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR
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1. TEHLİKE, RİSK ve AFET TANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Tehlike
1.2. Risk
1.3. Afetler
1.3.1. Afet Öncesi Çalışmalar
1.3.2. Afet Sırasındaki Çalışmalar
1.3.3. Afet Sonrası Çalışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Tehlike nedir?
2- Risk nedir?
3- Afet nedir?
4- Afet yönetimi için neler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tehlike

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tehlike kavramının anlaşılması ve Okuyarak, fikir yürüterek,
diğer
kavramlardan
ayırt araştırarak ve uygulama
yaparak
edilebilmesini sağlamak

Risk

Risk kavramının anlaşılması ve diğer Okuyarak, fikir yürüterek,
kavramlardan ayırt edilebilmesini araştırarak ve uygulama
yaparak
sağlamak

Afetler

Afet kavramının anlaşılması ve diğer Okuyarak, fikir yürüterek,
kavramlardan ayırt edilebilmesini araştırarak ve uygulama
sağlamak ve Afet öncesi, sırası ve yaparak
sonrasındaki yapılacak faaliyetler
hakkında bilgi sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar
Tehlike
Risk
Afet
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Giriş
Afet türlerine başlamadan önce bu bölümde genel olarak kavramsal olarak karıştırılan tehlike,
risk ve afet terimleri üzerinde durulmuştur. Bunların haricinde afet yönetimi açısından önemli
olan afet öncesi, sırası ve sonrasında bireysel ve toplumsal olarak yapılması gereken birtakım
özellikler hakkında bilgi verilmiştir.
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Afetler, dünyada insanın var oluşundan günümüze, insanlar üzerinde büyük etkisi olan olaylar
olarak karşımıza çıkarlar. Bu etkinin en önemlisi insan hayatının sona ermesi olmakla birlikte,
bunun yanında mal varlıklarına da etkilemesi ve insan yaşamını bir şekilde sekteye uğratması
da önemli sonuçları arasındadır. Afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere toplumları,
bölgeleri veya ulusları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu gibi durumlarda toplumlar,
bölgeler veya uluslar kendi kaynaklarının yetersiz kalması durumunda dış yardımlara muhtaç
duruma gelebilmektedir.
Afetlere karşı ölüm ve yaralanmaların sayısı geçmiş zamanlara göre azalmakla birlikte, mal
kayıpları da dramatik olarak artış göstermektedir (Abramovitz, 2001). Afetlerin ortaya çıkardığı
yıllık maddi kayıplar ortalama 50 milyar dolarları bulmaktadır. Bazı araştırmacılar afetlerin
zararlarının bu miktardan daha fazla olduğunu düşünmektedir. Bunda afetlerin direkt zararları
yanında dolaylı zararlarının da hesap edilmesi etkili olmaktadır.
Afetlerin genel özellikleri, meydana gelmeleri, dağılış özellikleri, etkileri ve önlemleri üzerinde
durulacağı derste, afetler konusunda genel bir takım kavramların açıklanması bu bölümde
yapılmıştır. Dolayısıyla tehlike, zarargörebilirlik, risk ve afet kavramları ve afetlerin türleri
üzerinde durulacak konulardır.

1.1. Tehlike
Tehlike (hazard), belli bir zaman ve yerde ortaya çıkarak, insan hayatını, mal varlıklarını ve
faaliyetlerini olumsuz bir biçimde etkileyebilecek potansiyele sahip olan olaylardır. Bu olaylar,
deprem, sel, taşkın, volkanik patlama, tsunami, çığ, fırtına, tayfun vb. gibi doğal tehlikeler ile
yangın, çatışma, patlama, kazalar, salgınlar ve savaşlar gibi insan kaynaklı olarak meydana
gelen tehlikelerden oluşabilmektedir. Bunlardan özellikle doğal tehlikelerin insan ve
faaliyetlerini etkileme potansiyeli yoksa tehlike olmaktan çıkmakta, doğal olay olarak
isimlendirilmektedir. Örneğin Foto 1.1. de orman yangınları gözükmektedir. Orman yangını
doğal yollarla (yıldırım düşmesi veya aşırı sıcaklıklar) ile meydana gelirse ve yangın çevresinde
herhangi bir yerleşme veya insan faaliyetleri bulunmazsa doğal bir olay karşımıza çıkar. Ancak
bu yangınlar yerleşmelere zarar verme potansiyeli olursa tehlike boyutunu alır.

Foto 1.1. Orman yangının doğal olay ve tehlike boyutlarındaki görünümü.
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Tehlikeler, tipi, magnitüdü (büyüklüğü), sıklığı (ne kadar sıklıkla meydana geldiği), coğrafi
lokasyonu ve etki düzeyi bakımından farklılık göstermektedir. Tehlikelerin sınıflandırılması,
her tehlikenin kendine has özellikleri olmasından dolayı önem arz etmektedir. Örneğin deprem
ile taşkın oluşum ve meydana gelme özellikleri bakımından farklılık gösterirler. Böylelikle
tehlikelere karşı önlem alması gereken yöneticilerden, tehlike altındaki insanlara kadarki
değişik kişiler tehlikelere karşı daha yerinde önlem alabilirler.
Magnitüd, meydana gelen tehlikenin büyüklüğünü ifade eder. Örneğin bir heyelanda hareket
eden kütlenin büyüklüğü buna örnek olarak verilebilir. Kütle hacmi ne kadar büyük ise heyelan
o kadar büyüktür. Depremler de magnitüd ortaya çıkan enerjinin miktarını ifade eder.
Dolayısıyla, magnitüd belirli tür tehlikede ne kadar büyük ise insanlar üzerindeki etkisi o kadar
büyük olur. Küçük olması durumunda çok fazla bir etkiden söz edilemez. Magnitüdleri
belirlemek için bazı skalalar kullanılır. Deprem için Richter ölçeği gibi. Frekans ise bir zaman
aralığında belirli büyüklükteki olayın sayısını ifade eder. Frekans ile büyüklük arasındaki Şekil
1.1. e göre büyüklüğü düşük olan olayların frekansları daha fazladır. Yüksek magnitüdlü
olayların frekansı ise oldukça düşüktür. Tehliklerin bu özelliklerin aslında dünya üzerindeki
yaşamın da devamlılığını sağlar. Aksi taktirde yüksek magnitüdlü tehlikler yüksek frekanslarda
meydana gelse yeryüzü yaşanmaz bir hal alırdı. Düşük magnitüdlü olaylar daha kısa sürede
tekrarlarken, yüksek magnitüdlü olaylar da uzun tekrarlama aralığına sahiptirler.

Şekil 1.1. Magnitüd - büyüklük ve büyüklük - tekrarlama aralığı arasındaki ilişki.
Meydana gelen tehlikelerin istatistiksel olarak olasılıkları hesaplanıp geleceğe yönelik
tahminlerde bulunabilir. Bunun için geçmiş dönemlerde meydana gelen olaylar kullanılarak bu
tahminler yapılabilmektedir. Şekil 1.2. de siyah noktalar gözlemlenen doğal olayları
göstermektedir. Gözlemlenen olayların uzun yıllar tekrarlama aralıklarının hesaplanmasıyla
çok yüksek magnitüdlü olayların tahmini yapılmaktadır. Şekil 1.2. de C noktası bu şekilde
tekrarlama aralığı çok uzun süre olan olayı göstermektedir. B noktası ise orta/yüksek
magnitüdlü olayları ve orta derece tekrarlama aralığına sahip olayları göstermektedir. A noktası
ise düşük magnitüdlü, yüksek frekanslı ve kısa tekrarlama aralığına sahip olayları
göstermektedir.
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Şekil 1.2. Tehlikenin olasılık değeri.
Tehlikeler meydana gelme zamanlarına göre de kendi içinde sınıflandırılırlar. Bunlar zaman
olarak etkileri ani olan olaylardır (örneğin; deprem saniye içerisinde, tornado dakika ve sel saat
içerisinde) ve bunların etkisi altındaki insanlara uyarı zamanı oldukça kısadır. Bazı tehlikeler
ise oldukça yavaş hareket eder ve bunların etkileri yılları bulabilir. Kuraklık, bazı volkanik
hareketler veya bazı zemin çökmeleri bunlara örnek olarak verilebilir. Bu tip tehlikeler
genellikle daha geniş alanları etkileme potansiyeline sahiptir ve daha uzun uyarı zamanına
sahiptirler.
Mekansal dağılış olarak tehlikeler farklılık gösterirler. Bazı tehlikelerin sınır özellikleri daha
kesin coğrafi sınırlara sahiptir. Örneğin, tropikal siklonlar sadece tropikal bölgenin bir kısmında
görülürler (Şekil 1.3). Deprem ve volkanlar tektonik hatların sınırlarına bağlı olarak etkileri
görülür. Bazı tehlikeler örneğin taşkın ve heyelanlar gibi etki alanları daha büyüktür.
Tehlikelerin etkileri de mekansal olarak değişkenlik gösterir. OFDA (US Office of Foreign
Disaster Assistance) verilerine göre altı en fazla afetlere duyarlı ülkeler Hindistan, Filipinler,
Bengladeş, Çin, Endonezya ve Japonya’dır. Asya kıtası diğer kıtalara oranla en fazla etkiye
sahip kıtadır (Şekil 1.4.).

Şekil 1.3. Tropikal siklonların dağılışı.
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Şekil 1.4. Afetlerden kıta bazlı etkilenen insan sayısı (1970-2015). Sarı renk Asya kıtasını
göstermektedir.

1.2. Risk
Risk (Risk), insan ve faaliyetlerinin tehlike ve olasılıklarına maruz kalma olarak tanımlanabilir.
Risk, potansiyel tehlikeler ve bu tehlikelerle karşı karşıya olan insan toplulukları ve bunların
zarar görebilirliklerinin analiz edilmesiyle, bir dereceye kadar bilimsel olarak belirlenebilir. Bu
tanımlara bağlı olarak bir alanda riski belirleyen ana unsurlar insan ve onun özellikleri ile doğal
ve insan kaynaklı olarak meydana gelen tehlikelerdir. Böylece bir alandaki risk, tehlike ve zarar
görme eğiliminin çarpımına eşittir (Bell, 1999).
Zarar görebilirlik (Vulnerability) genel bir terim olarak, toplumun tehlikelerle karşı karşıya
kalma ihtimalidir. İnsanların, altyapının veya hizmetlerin belirli bir tehlike tipi nedeni ile zarara
uğrama olasılığının düzeyidir. Zarara açıklığın belirlenmesi afet yönetiminin oluşturulmasında
önemli bir araçtır (Kent, 1994). Zarar görebilirlik veya zarara açıklık, fiziki, sosyal, siyasi,
teknolojik, ideolojik, kültürel ve eğitimsel, çevresel ve kurumsal gibi değişik yönlerden analiz
edilebilir. Bu faktörlerin direk sonucu, insan ve doğa arasındaki karşılıklı etkileşimi olarak
karşımıza çıkar.
İnsan ve onun özelliklerini oluşturan öğeler (Element) ise, insan sayısı (nüfus), nüfus
yoğunluğu, nüfus gruplarının oranı (çocuk, yaşlı, erkek, kadın), bunların özellikleri (hastalık,
sakatlık vb.), yaşam biçimi ve düzeni, ekonomik durumu, eğitimi, kültür vb. dir. Bu özelliklere
bağlı olarak insan topluluğunu zarara açık hale getiren temel faktörler;
•

Yoksulluk,

•

Artan nüfus yoğunluğu,

•

Hızlı kentleşme,

•

Yaşam tarzında ortaya çıkan değişiklikler,

•

Çevresel bozulma,

•

Bilinç ve bilgi eksikliği,

•

Savaş ve sivil kargaşadır (UKKDF, 2001b).
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Buna göre risk;
R (Risk) = H (Hazard) × V (Vulnerability)
olarak formülüze edilebilir. Ayrıca tehlikelerin vuku bulması ile insanın zarar görme eğilimi
daha fazla olmasından dolayı insan ve özelliklerini ortaya koyan elementlerinde formüle
eklenmesiyle bir yerdeki toplam risk (RT) ortaya konabilir (Bell, 1999).
RT = E (Element) × H (Hazard) × V (Vulnerability)
Buna göre riskin azalıp artması, elementlerin sahip oldukları özellikler ile doğal ve insan
kaynaklı tehlikelerin büyüklüklerine bağlıdır. Aynı büyüklükte meydana gelen tehlikeler,
ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin sahip olduğu insan ve özellikleri üzerinde fazla bir etki
yapmazken, gelişmekte veya gelişmemiş ülkelerde etki daha fazla olabilmektedir. Dolayısıyla
risk daha fazladır. Bundan da anlaşılacağı üzere ekonomik özellikler, tehlikenin şiddeti
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fakat ne kadar ekonomik olarak gelişmiş olunursa olunsun,
tehlikenin büyüklüğünün fazla olması ve yanlış arazi kullanımı bu alanların etkilenmeyecek
anlamına gelmemektedir.
Mevcut olan riskin afet boyutuna ulaşmadan önce, alanları tehdit eden risklerin belirlenmesi ve
analiz edilmesi gerekmektedir. Bunlar ise tehlikenin büyüklüğü, meydana gelme olasılılığı, risk
derecelerinin belirlenmesi, tahmin ve değerlendirme konularını içermektedir. Riskin
gerçekleşmesi halinde ise afet meydana gelmektedir.

1.3. Afetler
Afet (Disaster) ise, toplumun olağan yaşam düzenini bozan, onun yanıt verme ve uyum sağlama
kapasitesini aşarak, dış yardıma gereksinim doğuran, büyük miktarlarda insani, maddi veya
çevresel (doğal kaynak) kayıplarına yol açan olaylara denir (Akdur, 2001).
Bu tanım beş özellikten oluşmaktadır:
•

Büyük oranda insan, mal ve çevresel kayıplara neden olur

•

Herhangi bir nedenle ekolojik denge bozulur

•

Bu bozukluk olağan yaşamı ortadan kaldırır

•

Sonuçlar, yerel toplumun yanıt verme ve uyum kapasitesini aşar

•

Dış yardıma gereksinim duyulur.

Bir çok afet çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan insanın müdahalesi olmadan gerçekleşenlerine
doğal afetler denir. Deprem, volkanik patlama, tsunami, sel, taşkın vb. İnsan müdahalesiyle
meydana gelenlerine ise insan kaynaklı (yapay) afet denir. Bu afet çeşidinde insanlar bilinçli
veya bilinçsiz olarak, afetlere yol açan sosyal, politik ve ekonomik koşulları meydana getirirler.
Bunlar da savaş, nükleer savaş, nükleer kazalar, baraj çökmesi, yangınlar, maden ve diğer
büyük iş kazaları vb. Ayrıca bu afet çeşitlerini, meydana geliş hızlarına göre hızlı seyreden
afetler (1999 İzmit Depremi gibi) ve yavaş seyreden afetler (1997-1998 El Nino felaketi gibi)
olarak sıralamak mümkündür.
Afet türü, ister doğal olsun ister insan kaynaklı olsun meydana gelmesi neticesinde bir çok can,
mal ve doğal kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Gerek Marmara Bölgesi’nde gerekse
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ülkemizde olsun eski dönemlerden buyana meydana gelen afetler sonrasında bir çok kişi
hayatını kaybetmiştir.
Afetlerin zararlarının azaltılması için içinde bulunduğumuz doğal ortamın bütün özellikleriyle
tanınması gerekmektedir. Bu sadece jeolojik yapısını değil jeomorfolojisi, iklimi, bitki örtüsü,
toprak özellikleri, hidrografyası, yeraltısuyu durumu, doğal ve doğal olmayan kaynakları, insan
nüfusu, kültürü, eğitim durumu, ekonomik yapısı gibi bütün özellikleri içine almaktadır. Bu
özelliklerin tanınması geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki özellikleri içine alacak şekilde
olmalıdır. Sonrasında ise Afete hazırlık planlarının oluşturulması gelmektedir. Çünkü bunların
herhangi birisinin ihmal edilmesi neticesinde, afetin şiddet boyutu artabilecektir. Buna bağlı
olarak da, afet yönetimi çalışmalarının multidisipliner bir çalışma olduğu ortaya çıkmaktadır.
Unutulmamalıdır ki doğal afetlerle mücadele her şeyden önce, doğadan gelen bu tehlikelerin
doğadaki kaynaklarının çok iyi bilinmesi, her yönüyle tanınması ve yol açacağı can kayıpları
ve yaralanmalar, ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıpları azaltabilmek için, doğanın en akılcı
yol ve yöntemlerle kullanılmasını gerektiren topyekün bir mücadeledir. Bu mücadele içinde en
sade vatandaştan en yetkili makamlara kadar herkese görev ve sorumluluk düşmektedir.
Afetlere hazırlılık (Disaster Preparedness), olası afetlerin etkilerine hazırlıklı olmak ve
afetlerin yol açtıkları etkileri azaltmak anlamında kullanılmaktadır. Kısaca, olası etkileri tahmin
etmek ve olabildiği noktalarda önlemek, savunmasız nüfusların üzerindeki sonuçlarına, doğru
şekilde müdahale edebilmek için yapılması gerekenleri kapsar. Afetlere hazırlık, geniş açıdan
bakıldığında daha anlaşılabilir ve afete müdahaleden önce gelecek bir program veya aşama
olarak değil de bir amaç olarak algılanması daha uygundur (UKKDF, 2001a). Afete hazırlılık,
ayrı bir sektörel faaliyet yerine, çeşitli faaliyetlerden ve kaynaklardan gelen, sürekli ve bütüncül
bir süreçtir. Eğitimden lojistiğe, sağlık hizmetlerinden kurumsal gelişime, bir çok alanın katkıda
bulunmasını gerektirir.
Afetlere hazırlılık planı, zamanında organize olma ve etkili kurtarma, iyileştirme ve yardımdan
dolayı bir afet karşısındaki tepkiyi düzenler. Afetlere hazırlık, afet anında fiziksel zararı ve
hayat kaybını minimuma indirerek tahliye etmek için uyarı sistem ve planlarının düzenli test
edilmesi ve gelişimini içerir. Ayrıca risk altındaki insanların resmi olarak eğitilmesi, müdahale
guruplarının eğitimi, siyasetin, standartların ve organizasyonel düzenlemelerin oluşturulmasını
ve afet sırasındaki uygulama planlarını içerir (Kent, 1994).
Afet yönetimi (Disaster Management) ise, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacı
ile bir afet olayında zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve
yeniden inşa safhasında yapılması gereken tüm çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi
ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşları ile kaynakların bu amaç
doğrultusunda yönlendirilmesini gerektiren çok boyutlu bir kavramdır (Erkoç, 2001). Bütün bu
kapsamlar dahilinde afetlere yönelik çalışmaları üç ana başlık altında toplayabiliriz (Şekil 1.5);
1. Afet öncesi çalışmalar
2. Afet sırasındaki çalışmalar
3. Afet sonrasındaki çalışmalar
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1.3.1. Afet Öncesi Çalışmalar
Sessiz ve Alarm dönemlerini içine alan Afet öncesinde, afetten en az zararla kurtulabilmek için
bütün ön hazırlık ve planlamaların yapıldığı dönemi içine alır. Burada sessiz dönemle
anlatılmak istenen, bir afetin bir yerleşim birimi veya ülke için, birbirini izleyen iki oluşu
arasındaki süreyi, başka bir anlatımla afetin görülmediği dönemi ifade eder (Akdur, 2001).
Alarm dönemi ise, afete neden olan olaydan haber alınması ile olayın başlaması anına dek geçen
süreye denir. Diğer bir anlatımla afetin beklendiği dönemdir. Afet öncesi çalışmalarla Afet
esnasındaki yapılacak çalışmalar arasında geçiş dönemidir.
Afet öncesini oluşturan bu Sessiz ve Alarm dönemlerinde yapılması gereken çalışmalar aşağıda
gösterilmektedir.

Şekil 1.5. Afet Yönetimi Evreleri
1. Sessiz Dönem
a. Tehlike, Risk ve Zararlara Açıklık Değerlendirmesi
ü Topluluğun karşı karşıya olduğu tehlikelerin neler olduğunu ortaya koymak,
ü Söz konusu tehlikelere en açık ve hassas coğrafi bölgeleri ve toplulukları
belirlemek,
ü Topluluğun (nüfus, altyapı, yerleşim, hizmetler gibi) özelliklerini belirlemek ve
bunların olası bir afet sonrası nasıl etkilenebilecekleri hakkında tahminde
bulunmak.
b. Örgütlenme
ü Sektörleri afete karşı örgütlemek,
ü Afete ilişkin hizmetleri yürütecek kurum ve birimler kurulur,
ü Kurumların görev ve sorumlulukları belirlenir ve bunlar birim ve birey düzenine
inecek şekilde ayrıntılanır,
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ü Bütün kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanır.
c. Planlama
ü Afete ilişkin planlar yapılır,
ü Risk altındaki alanlar ve buradaki toplum belirlenir, haritalanır,
ü Çeşitli afet senaryoları oluşturulur,
ü Bu senaryolara dayalı olarak gereksinimler ortaya çıkartılır,
ü Geçici iskan, alternatif yollar, depolar, lojistik destek noktaları gibi alanlar
belirlenir,
ü Aile bazlı afet eylem planından bina, sokak, mahalle, ilçe, il hatta ülke bazına
kadar eylem planları oluşturulur,
ü Acil durum müdahale personelinin eğitimi yapılır.
d. Alarm Sistemi Kurma
ü Olası bir afetten olabildiğince erken haber alınması ve toplumun gerekli önlemleri
alması sağlanır.
e. Yasal Düzenlemeler
ü Afet yönetimine, imar ve yapılara, örgütlenmeye ilişkin yasal düzenlemeler
yapılır.
ü Bütün kurum ve kuruluşların afet sırasındaki genel sorumlulukları belirlenir.
f. Toplumun Eğitimi
ü Toplumun afete karşı hazırlıklı ve bilinçli hale getirilmesi için düzenlenecek her
türlü eğitim, öğretim ve provalar yapılır,
ü Bunun amacı; konu üzerine bilgili, dikkatli ve kendi kendisine yeten, ayrıca gerek
hükümetin yetkili organlarına, gerek afet yönetimi faaliyetlerinden sorumlu diğer
kuruluşlara destek olan ve bunlarla işbirliği içinde çalışan bir toplum
oluşturmaktır,
ü Televizyon, Radyo ve yazılı basınla bu gerçekleşmektedir,
ü Alıştırmalar, uzun bir süre boyunca afete maruz kalınmadığı zamanlarda yapılan
planları canlı tutmaya yarar.
g. Alt yapının güçlü hale getirilmesi
ü Özellikle haberleşme, ulaştırma, su, kanalizasyon, elektrik gibi alt yapının güçlü
hale getirilmesi işlemidir,
ü Alt yapının daha fazla zarar görebilecek bölgelerin ortaya çıkartılmalı ve bu
alanlarda bu gibi durumlar karşısında gerekli önlemelerle donatılmalıdır
(jeneratör, yedek su tankı vb.),
2. Alarm Dönemi
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a. Erken haber alma, değerlendirme ve tahminler
ü İlgili birimler tarafından, olası bir afet tetikleyicinin ön bulgu ve belirtileri
izlenerek bulgu ve belirtiler değerlendirilir.
ü Olayın olması halinde, etkileyeceği bölge ve nüfus tahmin edilir.
ü Olası yıkımlar ve kırımlar konusunda öngörüler üretilir.
ü Konu merkezi otoriteye (Başkanlık Kriz Merkezi) bildirilir.
b. Haber verme
ü Önce afet yönetim birimleri ve sektörlerine daha sonrada topluma haber verilir.
ü Böylece, toplumdaki panik başlamadan, sektörlerin alarm durumuna geçerek,
hizmete hazır olmaları şansı tanınmış olur.
ü Uyarıcı nitelikli bilgilerin halka ulaştırılmasında internet, TV, radyo vb.
kullanılmasında fayda vardır.
c. Sektörlerin alarma geçmesi
ü Sektörler gelen ön bilgiler doğrultusunda, daha önce hazırlanmış olan planların,
senaryolarını ve bu senaryolar doğrultusundaki hazırlık ve eylem planlarını
gözden geçirerek, hangisinin yürürlüğe konulacağına karar verir.
ü Eylem planında eksikler varsa giderilir, gerekli düzeltmeler yapılır.
ü Sektörün alt birimleri (il, ilçe birim ve kurumlar) alarma geçirilir.
d. Toplumun alarma geçirilmesi
ü Var olan olanaklarla olay topluma duyurulur.
ü Olayın boyutu ve nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgi verilir. Bu duyuruda
halka toplanma yeri ve tahliye biçimi bir kez daha hatırlatılır.
ü Kaosun yaşanmaması için bu planlamanın sessiz dönemde yapılmış ve halkın
bilgilendirilmiş olması gerekmektedir.

1.3.2. Afet Sırasındaki Çalışmalar
İzolasyon dönemi olarak da adlandırılan bu aşama afete neden olan olayın başladığı andan,
afete maruz kalan toplumun afet şoku ve izolasyonunu üzerinden attığı ana kadar geçen süredir.
Sürenin uzunluğu; afetin türü, şiddeti, toplumun hazırlık ve bilinçlilik düzeyine göre değişir.
Afetin meydana geldiği yerdeki halk bu hadiseden etkilendiği gibi burada bulunan yerel
yönetici ve kurumlarda olayın şokunu yaşayacak kişilerdir. Bundan dolayı anında hizmetin
olması mümkün olmayabilir.
Her ne kadar hazırlıklı olunursa olunsun, afete neden olan olayın başlaması ile bir panik, kaos
ve şok yaşanacaktır. Bu, doğal bir insan ve toplum davranışı olup, bunu tamamen ortadan
kaldırmak mümkün değildir. Önemli olan, daha önce toplumu hazırlamak suretiyle bu süreyi
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kısaltmaktır. Buda sessiz dönemde gerçekleşmesi gereken bir olaydır. Bu dönemde, başlıca şu
iş ve işlemler yapılır:
1. Bireysel iş ve eylemler
a. Kendi kendini kurtarma
ü İlk yapılması gereken kişinin kendisini kurtarmasıdır. Ailesi ve yakınlarını sonra
düşünmelidir. Kendisini kurtaramayanlar, hiç kimseye yardım edemez.
b. Aile içi yardımlaşma
ü Olayın ilk saldırısını atlatan ve kendini kurtaran kişiler, derhal aile bireylerinin
yerini öğrenip, onları kurtarmaya çalışmalıdır.
ü Gereksinim olması halinde onları yaralı toplanma merkezlerine taşımalıdır.
c.Yakın çevre kurtarması
ü Birinci derece yakınlarını kurtaran kişiler daha sonra komşuları ve diğer
yakınlarını yardımına koşar ve onların kurtarılma hizmetlerine katılır.
ü Gerekenleri yaralı toplanma yerlerine taşır.
d. Olaydan ayrıntılı bilgi alma
ü Yukarıdaki işlemleri yapan kişiler, genel haberleşme araçları ile olay hakkında
ayrıntılı bilgi edinmeye çalışır.
ü Toplanma yerleri, sağlık hizmeti, gıda, su, yer ve kaynaklarını öğrenir.
e. Organize olma ve organizasyondaki yerini alma
ü Afet planlarında kendisine görev verilmiş olanlar derhal buradaki görev yerine
giderler. Eğer bu kişilerin birinci dereceden yakınları olaydan zarar görmüşse
hemen görev yerlerine gelmeleri beklenmemelidir.
ü Görevi bulunmayanlar ise normal görevlerine, herhangi bir görevi olmayanlar ise
yada serbest çalışanlar, sırası ile mahalle, ilçe ve il kriz merkezlerine giderek
kendisine bir görev verilmesini ister.
2. Kurumsal iş ve eylemler
ü Olaydan haber alınır alınmaz ilgili tüm kriz merkez ve masaları toplanmalıdır.
ü Büyük çaplı afetlerde görev yerine gelemeyecek kişilerin olabileceği düşüncesi ile
kardeş il, ilçe veya merkezden gelecek kişilerin katılmasında büyük yarar vardır.
ü Bu kişiler sessiz dönemde planlanması ve afet bölgesi ve planı hakkında
bilgilendirilmiş olmalıdır.
ü Kriz masasının yapacağı ilk iş, afetin etkilediği bölge, yıkımın büyüklüğü, ölüm
ve yaralıların tahmini, yer ve sayıları, evsiz kalanların sayısı, ailelerden kopan
çocuk, kadın ve yaşlılar var mı ve sayısını değerlendirmektir.
ü Afetin ilk birkaç saati içinde kararlı eylemler gereklidir. Aniden ortaya çıkan
afetlerde yerel yetkililer afetin ortaya çıkmasının ardından mümkün olan en kısa
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sürede (ilk 10 saat) afet erken bilgilendirmesi hazırlamalıdır. Bu erken
bilgilendirme Genel Merkezi bir afet olduğu konusunda uyarır ve afetin
büyüklüğü, yeri, arama-kurtarma, yerinde ilk yardım gibi en öncelikli ihtiyaçlar
hakkında yaklaşık bilgiler verir (UKKDF, 2001a).
ü Erken bilgilendirmenin ardından, genellikle afetin meydana gelmesinden itibaren
ilk 12-36 saat içinde daha sağlıklı bir afet ihtiyaç tespiti yapılır. Bu değerlendirme
afet hakkında ek genel bilgiler verir: Hasar, acil ihtiyaç ve öncelikler ve alınmakta
olan fiili müdahale önlemleri gibi.
ü İletişim araçları kullanılarak halk bilgilendirilmelidir.
ü Yerel birimler, üst kademeleri, birbirini ve kardeş birimleri bilgilendirmelidir.
ü Elde edilen bilgiler ışığında daha önce hazırlanmış olan afet senaryolarından
duruma uygun olan belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Eğer
hazırlanmamışsa derhal hazırlanmalıdır.
ü Bu planda, kurtarma işlemleri, insan gücü ve makine parkının sevk ve idaresi,
yararlı toplanma istasyonları, sağlıklı insan gücü ve araçlarının sevki, yaralıların
tahliyesi, su ve gıda dağıtım planı, çadır, battaniye ve giysi dağıtım planı ve
barındırma planı önceliği olan konulardır.

1.3.3. Afet Sonrası Çalışmalar
Dış yardım ve Rehabilitasyon dönemlerini kapsayan afet sonrası çalışmalar, olaydan dış
kaynakların haberdar olmasından başlar, afet yerindeki enkazın tamamen ortadan kaldırılması
ve toplumun afet öncesi duruma, normal yaşamına getirilmesine kadar sürer. İyileştirme olarak
da adlandırılan bu dönem, sadece enkazın kaldırılması ve oluşan kirliliğin temizlenmesi ile
sınırlı değildir. Tüm insani ve fiziksel bileşenlerin tekrar yapılandırılarak, afet öncesi
durumlarına getirilmesi için gerekli tüm adımları kapsayan uzun bir süreçtir (Ünlü, 2002).
Bu aşamada yapılan çalışmalar şu şekildedir:
1. Dış Yardım dönemi
a. Durum belirleme
ü Yerel otoriteler, ilk fırsatta varolan iletişim olanağını kullanarak ilgili
kurumlara(merkez yönetim, kardeş şehir veya köy) olay, olayın büyüklüğü ve
yerleşimi konusunda bilgiler aktarır.
ü Büyük boyutlu afetlerde afet yeri hakkında gerekli veriyi bu amaca hizmet
edebilecek araçlarla donanmış uçak ve helikopterler veya uydular vasıtasıyla
olayın büyüklüğü (etkilene nüfus, beklenen hasar), yerleşimi konusunda ayrıntılı
bilgi toplanmasının sağlanmalıdır.
ü Bu bilgiler değerlendirilerek bölge için öngörülen varsayım ve planlardan
hangisinin yürürlüğe konulacağının karar verilerek daha sonra bu bilgiler ve karar
ilgili sektörlere bildirilir. Sektörlerde buna göre davranır. Dış yardımların
organizasyon ve koordinasyonunda en önemli işlev budur. Çünkü, yadımların
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etkili ve koordineli bir şekilde yürütülebilmesi, iyi bir ön değerlendirmeye
bağlıdır.
ü Afetlerde dış yardım kuruluşları aceleci davranmamalıdır. Yetkililer de
özelliklede merkezi hükümet yetkilileri kendilerini bir an önce afet bölgesine
atmamalıdır. Bunun nedeni yerel yöneticilerin bu kişilerle ilgilenmekten kendi
işlerini aksatmalarına neden olmasından dolayıdır.
ü Afet bölgesine her türlü eşya gönderilmemeli. İhtiyaç tespitleri yapıldıktan sonra
yetkililerden öğrenilerek gönderilmelidir.
b. Kurtarma, ilk yardım ve şok giderme
ü Dış yardımlarda ivediliği olan ve aceleci davranılması gereken tek konu budur.
ü Daha önceden planlanmış ve belirlenmiş kurtarma ekipleri derhal olay yerine
intikal ederler.
ü Kurtarma ve sağlık konusunda plansız, organize olmamış insan gücünün olay
yerine gitmesinin hiçbir yararı yoktur.
c. Geçici yerleşimin sağlanması
ü Afetzedelerin barınma, giyinme, beslenme ve su gibi temel ihtiyaçlarının
karşılandığı yerleri meydana getirirler.
ü Bu alanlar, afet öncesi çalışmalarda planlanmalı ve planlama esnasında geçici
iskan için belirlenmiş asgari standartlar göz önünde bulundurulmalı ve her türlü
altyapısı hazır hale getirilmelidir (Özdemir, 2002).
ü Geçici yerleşimi kendi içinde kısa süreli ve yaşam idamesi (ilk üç ay içinde) ve
gerçek geçici yerleşim (altı aydan iki yıla kadar) olarak ikiye ayrılabilir. Yaşam
idamesinden kasıt afetzedelere olabildiğince çabuk sıcak yemek, su, giysi gibi
olanakların sağlanarak, çadırkent ve benzeri yerlere ve kamp şeklinde
yerleştirilmeleridir. Bu işlem bittikten sonra afetzedelerin daha uzun süreli
yerleşimleri düzenlenir. Şayet kesin yerleşimin sağlanması bir ve iki yıl gibi uzun
süre alacak ise gerçek geçici yerleşime geçilmesinde yarar vardır.
2. Rehabilitasyon Dönemi
ü Geçici yerleşimlerin tamamlanmasından sonra, afet bölgesindeki her anlamdaki
yıkımların yerine yenilerinin yapılarak, toplumun afet öncesi duruma getirilmesi
ve bölgenin çöken ekonomisinin yeniden canlandırılması işine afetin
rehabilitasyonu, bu işlerin yapılması için geçen zamana da rehabilitasyon dönemi
denir.
ü Sürenin uzunluğu, afetin büyüklüğü ve ülkenin sosyo-ekonomik koşullarına göre
değişir. Genellikle üç ay ile üç yıl süreceği varsayılır.

25

Uygulamalar
1- İnternet üzerinden Türkiye’de son 10 yılda meydana gelmiş afetlerden örnekler
araştırınız.
2- Günlük yaşantınızda tehlike, risk ve afet kavramlarına karşılık gelebilecek örnekler
bulunuz.
3- İstanbul ili için afet planlamalarının yapılıp yapılmadığı konusunda araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1- Bulduğunuz son 10 yılda meydana gelen olaylar afet mi yoksa tehlike mi?
2- Günlük yaşantınızda belirlediğiniz olayın afete dönüşmemesi için ne olması gerekir?
3- İstanbul ili için afet planlarınının toplandığı kurum hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tehlike (hazard), belli bir zaman ve yerde ortaya çıkarak, insan hayatını, mal varlıklarını ve
faaliyetlerini olumsuz bir biçimde etkileyebilecek potansiyele sahip olan olaylardır. Bu olaylar,
deprem, sel, taşkın, volkanik patlama, tsunami, çığ, fırtına, tayfun vb. gibi doğal tehlikeler ile
yangın, çatışma, patlama, kazalar, salgınlar ve savaşlar gibi insan kaynaklı olarak meydana
gelen tehlikelerden oluşabilmektedir.
Risk (Risk), insan ve faaliyetlerinin tehlike ve olasılıklarına maruz kalma olarak tanımlanabilir.
Risk, potansiyel tehlikeler ve bu tehlikelerle karşı karşıya olan insan toplulukları ve bunların
zarar görebilirliklerinin analiz edilmesiyle, bir dereceye kadar bilimsel olarak belirlenebilir.
Zarar görebilirlik (Vulnerability) genel bir terim olarak, toplumun tehlikelerle karşı karşıya
kalma ihtimalidir. İnsanların, altyapının veya hizmetlerin belirli bir tehlike tipi nedeni ile zarara
uğrama olasılığının düzeyidir. İnsan ve onun özelliklerini oluşturan öğeler (Element) ise, insan
sayısı (nüfus), nüfus yoğunluğu, nüfus gruplarının oranı (çocuk, yaşlı, erkek, kadın), bunların
özellikleri (hastalık, sakatlık vb.), yaşam biçimi ve düzeni, ekonomik durumu, eğitimi, kültür
vb. dir. Afet (Disaster) ise, toplumun olağan yaşam düzenini bozan, onun yanıt verme ve uyum
sağlama kapasitesini aşarak, dış yardıma gereksinim doğuran, büyük miktarlarda insani, maddi
veya çevresel (doğal kaynak) kayıplarına yol açan olaylara denir.
Afet yönetimi (Disaster Management) ise, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacı
ile bir afet olayında zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve
yeniden inşa safhasında yapılması gereken tüm çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi
ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşları ile kaynakların bu amaç
doğrultusunda yönlendirilmesini gerektiren çok boyutlu bir kavramdır. Bütün bu kapsamlar
dahilinde afetlere yönelik çalışmaları üç ana başlık altında toplayabiliriz.
o Afet öncesi çalışmalar
o Afet sırasındaki çalışmalar
o Afet sonrasındaki çalışmalar.
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Bölüm Soruları
1. Belli bir zaman ve yerde ortaya çıkarak, insan hayatını, mal varlıklarını ve faaliyetlerini
olumsuz bir biçimde etkileyebilecek potansiyele sahip olan olaylardır.
Yukarıda tanımı verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risk
b) Afet
c) Zarar Görebilirlik
d) Tehlike
e) Magnitüd
2. – Tehlike ve zarar görebilirliğin çarpımına eşittir,
- Toplumun tehlikelerle karşı karşıya kalma ihtimalidir,
Yukarıdaki tanımlamalar sırası ile aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Risk – Zarar Görebilirlik
b) Zarar Görebilirlik - Risk
c) Afet - Risk
d) Risk - Afet
e) Tehlike – Risk
3. Aşağıdakilerden hangisi afetin tanımlayıcı özelliklerinden birisi değildir?
a) Büyük oranda insan, mal ve çevresel kayıplara neden olur
b) Herhangi bir nedenle ekolojik denge bozulur
c) Sonuçlar, yerel tolumun yanıt verme ve uyum kapasitesini aşar
d) Dış yardıma gereksinim duyulur
e) Olağan yaşamı etkilemez
4. Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacı ile bir afet olayında zarar azaltma,
önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden inşa safhasında yapılması
gereken tüm çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve uygulanabilmesi için
toplumun tüm kurum ve kuruluşları ile kaynakların bu amaç doğrultusunda
yönlendirilmesini gerektiren çok boyutlu bir kavramdır
Yukarıda açıklama aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a)
b)
c)
d)
e)

Risk
Afet
Afet Yönetimi
Zarar Görebilirlik
Tehlike

5. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi evrelerinden birisi değildir?
a) Risk değerlendirme
b) Zarar azaltma
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c) Afetin meydana gelmesi
d) Hazırlık
e) Kurtarma ve İlk Yardım
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. ............................, olası afetlerin etkilerine hazırlıklı olmak ve afetlerin yol açtıkları etkileri
azaltmak anlamında kullanılmaktadır.
7. Afet öncesi çalışmalar, .................. ve ................. döneminde yapılacak çalışmalardan
oluşur.
8. Kendini kurtarma, aile içi yardımlaşma, yakın çevre kurtarması, olaydan ayrıntılı bilgi alma,
organize olma ve organizasyondaki yerini alma afet sırasındaki ............................... olarak
yapılacak işlerdir..

9. .................. ve .................... dönemlerini kapsayan afet sonrası çalışmalar, olaydan dış
kaynakların haberdar olmasından başlar, afet yerindeki enkazın tamamen ortadan
kaldırılması ve toplumun afet öncesi duruma, normal yaşamına getirilmesine kadar sürer.

10. ...................., toplumun olağan yaşam düzenini bozan, onun yanıt verme ve uyum sağlama
kapasitesini aşarak, dış yardıma gereksinim doğuran, büyük miktarlarda insani, maddi veya
çevresel (doğal kaynak) kayıplarına yol açan olaylara denir

1)d, 2)a, 3)e, 4)c, 5)c, 6) Afetlere hazırlık, 7)sessiz ve alarm, 8) bireysel iş ve eylemler, 9) Dış
yardım ve Rehabilitasyon, 10) Afet (Disaster).
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2. YER SİSTEMLERİ ve İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yerküre’nin Yüzeyindeki Hareketlilik
2.2. Kayaç ve Su Döngüsü
2.3. Denüdasyon ve Depolama
2.4. Denüdasyon ve Küresel İklim
2.5. Küresel Tektonizma ve İklim Sistemleri
2.6. Jeomorfik Etkenler Olarak İnsanlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Yeryüzündeki doğal süreçler nasıl işlemektedir?
2- Aşındırma ve depolama süreçleri nasıl işlemektedir?
3- Küresel tektonizma ve iklim sistemleri bu süreçlerden nasıl etkilidir?
4- İnsanın bu süreçler üzerinde etkisi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yerküre’nin
Hareketlilik

Kazanım
Yüzeyindeki Dünya
hareketlilik
sahibi olur.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
üzerindeki Okuyarak, fikir yürüterek,
üzerine bilgi araştırarak ve uygulama
yaparak

Kayaç ve Su Döngüleri

Dünya
yüzeyindeki Okuyarak, fikir yürüterek,
kayaçların ve su döngüleri araştırarak ve uygulama
yaparak
üzerinde bilgi sahibi olur.

Denüdasyon ve Depolama

Dünya üzerindeki ayrışmai Okuyarak, fikir yürüterek,
erozyon,
taşınma
ve araştırarak ve uygulama
depolama konularında bilgi yaparak
sahibi olur.

Denüdasyon
İklim

ve

Küresel Mekanik
ve
kimyasal Okuyarak, fikir yürüterek,
denüdasyon
ve
iklim araştırarak ve uygulama
sistemleri üzerinde bilgi yaparak
sahibi olur.

Küresel Tektonizma
İklim Sistemleri

ve Dünya üzerindeki küresel Okuyarak, fikir yürüterek,
tektonizma
ve
iklim araştırarak ve uygulama
sistemlerinin etkileri üzerine yaparak
bilgi sahibi olur.

Jeomorfik Etkenler Olarak İnsanın dünya üzerindeki Okuyarak, fikir yürüterek,
İnsanlar
etkisini jeomorfolojik bir araştırarak ve uygulama
etken olarak ne anlama yaparak
geldiği hakkında bilgi sahibi
olur.
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Anahtar Kavramlar
Su döngüsü
Kayaç döngüsü
Denüdasyon
Erozyon
Depolama
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Giriş
Bu bölüm, afetler öncesinde afetlerin temel kaynakları olan yeryüzü sistemlerinin nasıl işlediği
hakkında bilgi verilmesi amacıyla bu dersin içine eklenmiştir. Bu bölüm tamamen Richard John
Huggett editörlüğünde yayımlanan “Fundamentals of Gemorphology” kitabının Türkçeye
çevisinin Prof. Dr. Uğur Doğan editörlüğünde yapıldığı “Jeomorfolojinin Temelleri” başlıklı
kitaptan alınmıştır. Bölüm içerisindeki atıflara ait kaynakçaya ilgili kitabın kaynakçasından
ulaşılabilir.
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2.1. Yerküre’nin Yüzeyindeki Hareketlilik
Son 40 milyon yıl boyunca dağların yükselimi çok etkin bir süreç olmuştur. Bu zaman sırasında,
Tibet Platosu, en azından 2.000 metresi son 10 milyon yılda olmak üzere, 4.000 m kadar
yükselmiştir. ABD'deki Sierra Nevada Dağlarının üçte ikisinin yükselimi de son 10 milyon
yılda gerçekleşmiştir. Benzer değişimler Kuzey Amerika'nın batısındaki diğer dağlık alanlarda,
Bolivya Andlarında ve Yeni Zellanda Alplerinde meydana gelmiştir (ve hâlen devam
etmektedir). Bu aktif dağ oluşumu döneminin, kısmen hava akımlarının düzenlenmesi ve
kısmen de ayrışma yoluyla, küresel iklim değişimi ile bağlantılı olduğu görülür. Genç dağlar
hızlı bir şekilde ayrışır ve erozyona uğrar. Ayrışma süreçleri karbondioksiti, çözünebilir
karbonatlara dönüştürerek atmosferden uzaklaştırır. Bu karbonatlar okyanuslara taşınır, orada
depolanır ve gömülür. Olasılıkla Himalayaların yükselmesi, yeterli miktarda karbondioksitin
atmosferden alınarak depolanmasına ve dolayısıyla Kuvaterner Buzul Çağlarında doruğa ulaşan
küresel iklim soğumasına neden olmuştur (Raymo ve Ruddiman 1992; Ruddiman 1997). Bu
durum, jeomorfik sistemin ortamsal değişimde ne denli önemli olabildiğini göstermektedir.

2.2. Kayaç ve Su Döngüleri
Yerküre'nin yüzeyi olan toposfer, katı litosferin, gazlar ile yüklü atmosferin ve sudan oluşan
hidrosferin ara kesitinde yer alır. Yerküre aynı zamanda pek çok canlının da yaşam alanıdır.
Gazlar, sıvılar ve katılar kendi aralarında üç büyük döngü hâlinde değişim gösterirler.
Bunlardan iki tanesini oluşturan su döngüsü veya hidrolojik döngü ve kayaç döngüsü
yerşekilleri evriminin anlaşılması bakımından çok önemlidir. Üçüncü büyük döngü olan
biyokimyasal döngü ise üst manto, kabuk ve ekosfer (ekolojik küre) aracılığıyla kimyasal
elementlerin (karbon, oksijen, sodyum, kalsiyum ve diğerleri) dolaşımıdır. Bazı biyokimyasal
döngüler atmosferin bileşimini düzenlemelerine ve dolayısıyla ayrışma olayını etkiliyebilir
olmalarına rağmen, biyokimyasal döngü yerşekli gelişimi bakımından diğer iki döngüye göre
daha az öneme sahiptir.

2.2.1. Su Döngüsü
Yeryüzü'ndeki ve yüzeye yakın yerlerdeki suların bütünü olan hidrosfer, meteorik sudan oluşur.
Su döngüsü, meteorik suyun hidrosfer, atmosfer ve yerkabuğunun üst kısımları arasındaki
dolaşımıdır. Bu döngü, magma oluşumu ve kayaç döngüsü ile ilişkili olarak kökenleri derinde
olan güngörmemiş su (juvenil su) dolaşımını da içerir. Güngörmemiş su, volkanizma yoluyla
derindeki kayaç katmanlarından yüzeye çıkarak meteorik kuşağa karışır. Diğer taraftan, su
içeren (hidrous) minerallerde ve sedimanların boşluklarında bulunan ve gözenek suyu olarak
da bilinen meteroik su, yitim kuşaklarında meteroik döngüden ayrılarak Yerküre'nin
derinliklerine taşınır. Su döngüsünün karadaki fazının, jeomorfologlar için özel bir önemi
vardır. Bu döngü, suyun atmosferden karaya aktarılması ve sonra karadan tekrar atmosfere geri
dönmesi olayıdır. Su döngüsü bir yüzey drenaj sistemi ve bir yeraltı drenaj sistemini içerir. Bu
drenaj sistemleri içerisindeki su akışı drenaj havzaları içerisinde gerçekleşir. Drenaj havzaları
ABD'de su bölümleri, Birleşik Krallık'ta ise su toplama havzaları olarak adlandırılır. Bu havza
37

bazındaki su sistemi; atmosferden ve derin yeraltı su deposundan derin iç akış yoluyla girdi
olarak su alan, buharlaşma, akarsular ve derin dışa akış yolu ile çıktı olarak su kaybeden ve
içsel akışlar aracılığıyla birbirleriyle bağlantılı bir su depoları topluluğu olarak da görülebilir.
Özet olarak, bir havzadaki su sistemi şöyle işler: Sisteme giren yağış, toprak ve kayaç yüzeyinde
toplanır veya bitki örtüsü tarafından emilerek bitkilerde depolanır veya doğrudan bir akarsu
yatağına karışır. Bitkilerdeki su, dallar ve gövde akışı yoluyla aşağıya, köklere doğru iletilir
veya dallardan ve yapraklardan damlayarak dışa akar veya buharlaşır. Toprak veya kayaç
yüzeyindeki su yüzeysel akışla uzaklaşır, toprak ve kayaç içine sızar veya buharlaşır. Su, kayaç
ve toprak içerisine girince nehirleri beslemek üzere yamaçlardan aşağıya yanal olarak (yeraltı
suyu akışı, boru içi akışı, içsel akış yoluyla) hareket edebilir veya derinlere doğru inerek yeraltı
suyunu besleyebilir veya buharlaşabilir. Yeraltı suyu kılcal hareket (kapilarite) ile yükselerek
kayaç ve topraktaki su depolarının üzerine kadar çıkabilir veya taban akışı (düşük seviye akışı)
yoluyla bir akarsuya akabilir veya derindeki depo ile su değişiminde bulunabilir.

2.2.2. Kayaç Döngüsü
Yerküre'nin katı bir kara yüzeyi ve bir atmosfer oluşumuna evrilmesinden sonra, su döngüsü
ve levha tektoniği süreçleri birlikte işleyerek kayaç döngüsünü yarattılar. Kayaç döngüsü, kayaç
ve minerallerden oluşan kabuk malzemesinin yinelenerek yaratılması ve yok edilmesi olayıdır.
Volkanlar, kıvrımlanma, faylanma ve yükselim hareketleri hep birlikte magmatik ve diğer
kayaçları, suları ve gazları, atmosfer ve hidrosferin tabanına getirir. Bu kayaçlar, atmosferin ve
meteroik suyun etkisine açık hâle geldiğinde, ayrışma etkisiyle dağılmaya ve ufalanmaya
başlar. Yerçekimi, rüzgâr ve su, bu ayrışma ürünlerini okyanuslara taşır. Depolanma ise
okyanus tabanında gerçekleşir. Gevşek sedimanların gömülmesi, pekişmeye, çimentolaşmaya
ve yeniden kristalleşmeye ve dolayısıyla sedimanter kayaçların oluşmasına yol açar. Derine
gömülme sedimanter kayaçları (yüksek sıcaklık ve basınç altında) başkalaşım (metamorfik)
kayaçlarına dönüştürebilir. Kökenleri yerin derinliklerinde olan diğer süreçler, granit
oluşturabilir. Bütün bu gevşek çökeller, pekişmiş çökeller, metamorfik kayaçlar ve granit, eğer
tektonik yükselim, yüzeye sokulum veya püskürme (volkanizma) nedeniyle yeniden
yüzeylenecek olurlarsa, yeni bir kayaç döngüsüne katılabilirler.
Ayrışma, taşınma ve depolanma, kayaç döngüsündeki temel süreçlerdir. Bu süreçler jeolojik
yapılar, tektonik süreçler, iklim ve canlılar ile bağlantılı olarak yerşekillerini ve arazileri
biçimlendirir. Volkanik etkinlik, kıvrımlanma, faylanma ve yükselimin hepsi toposfere
potansiyel enerji aktarabilirler ve fiziksel toposferi oluşturan Yerküre'nin yüzeyindeki
muhteşem ve oldukça zengin çeşitlilikteki yerşekilleri topluluğunu biçimlendirmekte olan
jeomorfik etkenlerin üzerinde işleyebileceği "ham rölyefi" yaratırlar. Toposfer üzerinde
dışarıdan etki yapan jeomorfik veya dış kökenli (eksojenik) etkenler; rüzgâr, su, dalga ve
buzuldan oluşur. Bunlar Yerküre'nin içerisinden kaynaklanarak toposfer üzerinde etkin olan
içkökenli (endojenik) etkenlerin (tektonizma ve volkanizma) karşıtını oluştururlar.
Kayaç döngüsünün yüzey fazı ve özellikle de kara yüzeyindeki fazı jeomorfolagların ilgi
alanıdır. Materyallerin yeryüzündeki akması bütünüyle tek yönlüdür ve bu akma döngüsel
olmaktan ziyade kademeli olarak gerçekleşir. Arazi yüzeyindeki kademeli moloz hareketinin
temel öğeleri şöyledir. Ayrışma etkenleri, ayrışma cephesi boyunca toprağa ve kayaca nüfuz
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eder ve bunun sonucu olarak taze kayaç yüzeyini sisteme dâhil eder. Materyal rüzgârdan, sudan,
buzuldan ve hayvanlardan kaynaklanan depolanma yoluyla kara yüzeyine ilave edilebilir. Bu
sistemdeki bütün materyaller ayrışmanın karmaşık süreçleri tarafından dönüşümlere tabi
tutulur. Ayrışmış ürünlerin bazıları daha ileri aşamadaki dönüşümler ile kayaç gibi bir özellik
kazanır: elverişli koşullar altında, bazı kimyasallar sertkabukları ve kabukları oluşturmak üzere
çözeltiden ayrılarak çökelir. Organizmaların pek çoğu gövdelerini destekleyecek veya kalkan
gibi koruyacak, organik veya inorganik dayanıklı materyaller üretir. Ayrışmış örtü oluştuğu
yerde kalabilir veya yamaç aşağı hareket edebilir. Bu hareket yerçekiminin etkisi altında yamaç
aşağı yönde; sürünme, kayma, göçme veya akma şeklinde olabilir (kütle hareketleri) veya
ayrışmış materyal akan sular tarafından yamaç aşağı doğru yıkanır veya taşınır. Bunlara ilave
olarak rüzgâr, ayrışmış materyali aşındırabilir ve farklı bir yere taşıyabilir. Kara yüzeyinde art
arda gerçekleşen moloz akmaları, özellikle dayanıksız kayaçları ayrıştırarak ve aşındırarak,
seçici erozyon sürecinin ürünü olarak bilinen yerşekillerini oluşturur.

2.2.3. Biyojeokimyasal Döngüler
Biyosfer, karbon, oksijen, hidrojen, nitrojen ve diğer mineral elementlerinin küresel ölçekteki
döngüsüne güç verir. Bu mineraller ekosferde dolaşıma girer ve ekosfer ve onun ortamları
arasında karşılıklı değişim yapar. Bu dolaşımlar biyojeokimyasal döngüler olarak tanımlanır.
Bu döngülerin karadaki fazı su ve moloz hareketleri ile yakından bağlantılıdır.

2.2.4. Etkileşimli Döngüler
Su döngüsü ve kayaç döngüsü birbirleri ile karşılıklı etkileşim hâlindedir (Şekil 2.1). John
Playfair Yerküre sistemindeki bu önemli etkileşimi belki de ilk fark eden kişi ve hatta belki de
yer sistemi biliminin büyükbabası olmuştur. Playfair, bu ilişkiyi eski, fakat akıcı bir dille
açıklamıştır:

Şekil 2.1. Kayaç döngüsü, su döngüsü ve aralarındaki karşılıklı etkileşim.
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"Bizler yıllar boyunca doğadaki bu güzel düzene, okyanuslardaki suyun buhar olarak atmosfer
tarafından yukarı çekilmesine, onun aşağı inerek toprağa canlılık getirmesine ve bitki örtüsünün
ve yaşamın temel kaynağını oluşturmasına hayranlık duymaya alışmış bulunmaktayız, fakat
şimdi biz anladık ki bu buhar sadece (toprağa) canlılık vermekle kalmaz, toprağı da yaratır;
yüzeyde büyük operasyonlar yaptıktan sonra, onu taşlı topraktan ayırır ve onu bütün mineral
karakterlerinin yenilendiği bölgelerine geri taşır. Böylece nemin hava aracılığıyla dolaşımı,
sadece mevsimlerin sıralanmasının değil, aynı zamanda moloz ve bütün kıtaların yeniden
oluşum nedeni olan büyük jeolojik döngünün de ana hareketini oluşturur." (Playfair 1802).

2.3. Denüdasyon ve Depolama
2.3.1. Ayrışma ve Erozyon
Ayrışma kayaçların biyolojik, kimyasal ve mekaniksel etkenler tarafından parçalanması
olayıdır. Ayrışma kayaçtan oluşan bir moloz örtüsü üretir. Bu ayrışmış örtü yerinde kalabilir
veya yamaçlardan aşağı doğru akarsular boyunca ve denizaltı yamaçlarından aşağı doğru
taşınabilir. Bu yamaç aşağı yöndeki taşınma olayını, yerçekimi ve akışkan güçleri harekete
geçirir. Kütle kaybı terimi bazen yer yüzeyinin alçalmasına neden olan bütün süreçleri
tanımlamak için kullanılmıştır. Bu terim aynı zamanda, daha özgün olarak kayaç molozlarının
tümünün yerçekimi etkisi altında yamaç aşağı aktarımını sağlayan kütle hareketi teriminin eş
anlamlısı olarak da kullanılır. Latinceden üretilmiş olan erozyon (erodere, kemirmek; erosus,
yiyip tüketmek, aşındırmak) terimi; ayrışmış malzemenin buzul, su ve rüzgâr tarafından
yerinden alınarak götürülmesi ile gerçekleşen bütün yıkıcı süreçlerin tamamını tanımlar.
Jeomorfologların pek çoğu taşınma olayını, erozyonun ayrılmaz bir parçası olarak kabul
etmesine rağmen, biraz öz güvenle, erozyonun basitçe bir yerdeki materyalin hareketli güçler
tarafından yerinden alınması olayı olduğu ve bunun da bir taşınma (süreci) içermediği iddia
edilebilir.
En yaygın taşıma aracı sudur. Buzul suya göre çok daha düşük düzeydeki bir taşıma aracıdır.
Hareket eden hava kütlesi bütün karasal ortamlarda sedimanları aşındırabilir ve taşıyabilir.
Bitki örtüsünün zayıf olduğu veya olmadığı yerlerde bu eylem çok daha etkilidir. Rüzgâr,
sedimanları yamaç yukarı ve uzun mesafeler boyunca taşıyabilir. Toz boyutundaki tanecikler
Yerküre'nin her tarafına taşınabilir. Latince "çıplaklaştırmak" anlamına gelen "denure"
kelimesinden kaynaklanan denüdasyon terimi, yer yüzeyinin soyularak tüketilmesine neden
olan ayrışma ve erozyon süreçlerinin ortak işlevini tanımlar.
Yüzeylenmiş kayaçların ayrışmış bölümleri de dâhil olmak üzere, pedosferdeki su ve buz,
ayrışmış örtünün sıvı ve katı bileşenleri olarak gözetilebilir. Ayrışmış ürünler, su ve buz ile
birlikte, tipik olarak topoğrafik eşyükselti eğrilerine dik yönde uzanan ve en az engel oluşturan
hatlar boyunca, yamaç aşağı doğru akma eğilimindedirler. Bu akış hatları, dağların ve tepelerin
tepe noktalarından deniz tabanlarına değin uzanır. Bir hat boyunca aşağı doğru hareket eden su
ve sediman oranları değişir. Tepe yamaçları üzerindeki yerlerde yüksek sediman kütlesine
rağmen, eğer varsa, çok az miktarda su bulunur. Burada kütle hareketleri egemendir. Kütle
hareketleri, akan suyun, buzulun veya rüzgârın yardımı olmaksızın, yerçekimi etkisi altında
gerçekleşir. Buzullar, akarsular ve denizlerde bulunan büyük su kütlesi, bir miktar asılı yük ve
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çözünmüş yük hâlinde bulunan sedimanı içerir. Bunların hareketi, buzul, flüvyal ve denizel
taşınma ile gerçekleşir.

2.3.2. Taşınma
Kara yüzeyinden kaynaklanmış malzeme yükü içeren çamurlu taşkın suları, taşkın sırasındaki
bir akarsuyun taşıdığı sedimanın göstergesidir. Bu akarsu gözle görünür irilikteki sedimanın
yanı sıra, çözünmüş hâlde bulunan malzeme yükü de taşır. Jeomorfologlar çoğu kez, temelde
mekaniksel olan sediman taşınması ile temelde kimyasal olan çözünmüş hâldeki taşınmayı
birbirinden ayırt eder. Jeomorfologlar keza kütle hâlinde hareket eden sedimanlardan oluşan
kütle hareketi ve bir akışkan içerisinde az çok dağılmış hâlde bulunan sediman tanelerinin tekli
hareketlerini de içeren akışkan taşıması süreçlerini de birbirinden ayırır (Statham 1977). Kütle
hareketinde, sediman ağırlığı hareketi denetleyen anahtar (temel) faktörü oluştururken; akışkan
taşınmasında, dış kaynaklı bir akışkan gücünün (su veya rüzgâr) eylemi belirleyici anahtar
faktörü oluşturur. Ancak bu iki faktör arasındaki ayrım, akışkan akmalarını andıran yavaş kütle
hareketlerinde ve kuru olarak hareket eden materyalden çamurlu suya değin kesintisiz olarak
uzanan geçiş durumundaki akmalarda belirsizleşir.

2.3.3. Depolama
Depolanma sedimanların kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla bir yere serilmesidir.
Yerçekimi ve akışkan güçleri aşındırılmış materyali harekete geçirir. Sediman depolanması,
akışkanın taşıma kapasitesinin katı sediman yükünü taşımada yetersiz kaldığı yerde veya
kimyasal ortamın çözünmüş yükün çökelmesine olanak verdiği yerde gerçekleşir. Sediman
kütlesi depolanmanın erozyonu aştığı yerde veya kimyasal çökelmenin çözünmeyle olan kaybı
aştığı yerde görülür. Sediman depolanma alanları yamaçların alt bölümlerinde, vadi
tabanlarında, akarsularda, göllerde, haliçlerde, kumsallarda, kıtasal şelflerde ve derin okyanus
tabanlarında yer alır. Sedimanlar, yüzlerce milyon yıl boyunca deniz tabanında kalmış olanları
hariç, Yerküre'nin yüzeyinde geçici olarak yeralan materyallerdir. Sedimanter materyaller
ayrışmadan, denüdasyondan ve aşınmadan, volkanik etkinlikten, kozmik kütlelerin yeryüzüne
çarpmasından ve biyolojik aktivitelerden kaynaklanır. Sedimanların hemen hemen hepsi, doğal
olarak, kendi depolanma geçmişlerinin kayıtlarını içeren düzenli tabakalar olarak birikir.
Yerküre'nin geçmişi boyunca meydana gelen depolanma, jeolojik veya stratigrafik bir zaman
tablosu oluşturmuştur. Her bir Fenerozoyik periyoduna ait bilinen sedimanların maksimum
kalınlıklarının toplamı yaklaşık 140.000 metreyi bulur (Holmes 1965, 157).

2.4. Denüdasyon ve Küresel İklim
Mississippi Nehri tarafından yıllık taşınan sediman miktarının ölçülmesine 1840'lı yıllar
sırasında başlanmıştır ve 1860'lı yıllarda Archibald Geike dünyanın bazı büyük akarsularındaki
modern denüdasyon hızlarını çalışmıştır. Akarsulardaki çözünmüş hâlde bulunan yükün
ölçümleri, kimyasal denüdasyon hızlarının yirminci yüzyılın başlarındaki birkaç on yıl
içerisinde belirlenmesine olanak sağlamıştır. Jeomorfolojide 1940'lı yıllarda başlayan "sayısal
devrim" sonrasında, farklı ortamlardaki jeomorfik süreçlerin hızları ölçülmüş ve denüdasyon
hızlarının küresel görüntüsü ortaya konmuştur.
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2.4.1. Mekaniksel Denüdasyon
Denüdasyonun toplam hızları, akarsuların çözünmüş ve asılı olarak taşınan yüklerinden,
rezervuarlardaki sedimantasyondan ve jeolojik sedimantasyon hızlarından belirlenebilir. Şekil
2.2a dünyanın başlıca drenaj havzalarındaki sediman üretimi miktarını ortaya koymakta ve
Şekil 2.2b ise dünyadaki büyük akarsuların denizlere taşıdığı yıllık sediman miktarını
göstermektedir. Burada, yüksek alanlardan aşındırılan sedimanların büyük bir bölümünün alçak
alanlarda depolanarak kalması ve dolayısıyla denize ulaşmalarının uzun süreli olarak
gecikmesinden dolayı, bu sayısal değerlerin toprak erozyonunun toplam hızının doğrudan bir
ölçümü olmadığını vurgulamak gerekir (Milliman ve Meade 1983). Tablo 2.1. kimyasal ve
mekaniksel denüdasyonun kıtalara göre dağılımını göstermektedir.
Tablo 2.1. Kıtalardaki kimyasal ve mekaniksel denüdasyon.

Mekaniksel denüdasyonu denetleyen faktörler oldukça karmaşıktır ve buna ilişkin veriler,
içerdikleri değişkenlerin kıyaslamalı rollerini ortaya koymaya yönelik çalışmalar için oldukça
yetersizdir. Şüphesiz, bazı araştırmacılar eldeki verilerden bir anlam çıkarmaya çalışmışlardır
(ör. Fournier 1960; Strakhov 1967). Frédéric Fournier (1960) 78 drenaj havzasında elde edilmiş
verileri kullanarak asılı sediman miktarını, yağışı esas alan bir iklim parametresi yani p2/P ile
ilişkilendirmiştir; bu orandaki p en yüksek yağışlı ayın yağış miktarını, P ise yıllık yağış
ortalamasını göstermektedir. Beklendiği gibi, yağış miktarı arttıkça sediman miktarında da artış
görülmüş olmasına rağmen, havzaların rölyef sınıflarına göre gruplandırılmaları sonucunda
daha açıklayıcı bir çözüm ortaya çıkmıştır. Fournier bu verileri deneye dayalı (ampiriksel) bir
eşitlik ile göstermiştir.

Bu eşitlikte E, yıllık kilometrekareye düşen asılı sediman miktarının toplamını (t/km2/yıl), p2/P
iklimsel faktörü, H drenaj havzasının ortalama yüksekliğini ve tan θ (theta) drenaj havzasının
ortalama eğiminin tanjantını göstermektedir. Fournier bu eşitliği uygulayarak dünyadaki
mekaniksel erozyonun dağılımını haritalamıştır. Onun bu haritası, maksimum hızın
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Şekil 2.2. (a) Dünyadaki başlıca drenaj havzalarından taşınan yıllık sediman miktarı. Beyaz
boşluklar okyanuslara doğru önemli bir sediman taşınmasının gerçekleşmediği alanları
göstermektedir, (b) dünyadaki büyük drenaj havzalarından asılı yük olarak taşınan yıllık
sediman miktarını göstermektedir. Kırmızı okların genişlikleri okyanuslara göreli olarak fazla
taşınmanın gerçekleştiği havzaları göstermektedir. Sayılar yıllık ortalama taşınma miktarlarını
milyon ton olarak gösterir. Okların yönü sediman taşınma yönlerini belirtmez. Kaynak:
Milliman ve Meade'den (1983) uyarlanmıştır.
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mevsimselliğin olduğu yağışlı tropiklerde gerçekleştiğini ve bu oranın mevsimsel etkilerin
görülmediği ekvatoral bölgelere ve keza toplam yüzey akışının düşük olduğu kurak bölgelere
doğru azaldığını göstermiştir.
John D. Milliman (1989), drenaj havzasının rölyefi, drenaj havzasının alanı, özgül debisi, drenaj
havzasının jeolojisi, iklim ve göllerin varlığı gibi, akarsuların asılı sediman yükünü denetlediği
görülen çeşitli doğal faktörleri tanımladı. İklim faktörü asılı sediman yükünü, yıllık ortalama
sıcaklık, toplam yağış ve yağışın mevsimsel dağılışı aracılığıyla etkiler. Yoğun yağış yüksek
değerde yüzey akışını meydana getirme eğilimindedir, fakat Güney Asya'nın muson ikliminde
olduğu gibi yoğun mevsimsel yağışlar çok miktarlarda asılı sediman oluşturmada oldukça
etkindir. Diğer taraftan, Kongo havzasında olduğu gibi, yıl boyunca yağışın düştüğü yüksek
alanlarda sediman yükleri yeterince yüksek değildir. Kurak bölgelerde, az miktarlarda düşen
yağış çok az bir akarsu debisi ve az miktarda sediman üretir fakat suyun yokluğuna karşın, asılı
sediman yoğunlaşması hâlâ yüksek olabilir. Bu durum, Avustralya akarsularının pek çoğunda
görülür. En yüksek asılı sediman yükü miktarı dağlık tropikal adalarda, aktif buzul alanlarında,
kıyılara yakın dağlık alanlarda ve lös topraklarındaki drenaj alanlarında görülür: Bu yerlerdeki
yüksek asılı yük miktarı doğrudan iklim tarafından belirlenmemiştir (Berner ve Berner 1987,
13). Kıtasal iç şelflerde depolanan sedimanları, kaynak havzalarındaki iklimsel farklılıkları
yansıtacağı beklenebilir. Örneğin çamur en bol olarak yüksek sıcaklıkların ve yağışın olduğu
alanların dışında bulunur. Kum, özellikle ılıman sıcaklıkların ve orta miktarlarda yağışın ve
aşırı derecede soğuk iklimler ve bütün kurak alanlar başta olmak üzere, her yerde boldur. Çakıl
en bol olarak düşük sıcaklıklardaki alanların dışında bulunur ve kayaçlar en yaygın olarak
soğuk alanların dışında görülür (Hayes, 1967).
Akarsu sedimanlarında büyük miktarlarda bulunan kuvars, yüksek silis-alüminyum oranı ile
birlikte, yoğun tropikal ayrışma rejimlerini işaret eder. Akarsu sedimanlarının kimyası
konusunda yapılan bir çalışma (1) tropikal kuşaktaki ve (2) ılıman ve soğuk kuşaklardaki farklı
ayrışma rejimlerine bağlanabilecek düzenler ortaya çıkarmıştır. Bol kuvars ve yüksek silisalüminyum oranına sahip akarsu kumları, başlıca, ayrışmanın kayaç tiplerinden kaynaklanan
farklılıkları silecek kadar yoğun olduğu (veya uzun süreli olarak kesilmeden devam ettiği)
düşük rölyefli tropikal akarsu yataklarında görülür. Diğer taraftan düşük miktarda kuvars içeren
fakat yüksek silis-alüminyum oranına sahip akarsu kumları, ılıman ve soğuk bölgelerde
bulunan havzaların akarsularında görülür (Potter 1978). Yoğun ayrışma rejimli tropikal
bölgelerdeki ve daha az yoğun ayrışma rejimli ılıman ve soğuk bölgelerdeki akarsular
arasındaki bir temel farklılık, akarsuların taşıdığı taneli yükün bileşiminde de ortaya
çıkmaktadır (Martin ve Meybeck 1979). Çalışılan tropikal akarsulardaki taneli yük içerisinde,
bu yükün çözünebilir materyalin hemen hemen tamamının yıkanmış olduğu topraklardan
getirilmiş olmasından dolayı, çözünebilir elementlere oranla daha yüksek miktarda demir ve
alüminyum yoğunlaşması bulunmuştur. Çalışılan ılıman ve kutup bölgelerindeki akarsuların
asılı madde yükü içerisinde, çözünebilen bileşenlerin çok az bir bölümünün yıkanmış
olmasından ötürü, çözünebilen elementlere oranla daha düşük miktarda demir ve alüminyum
yoğunlaşması saptanmıştır. Bu geniş kapsamlı düzen, kaçınılmaz olarak rölyef ve kayaç tipinin
etkileri ile değişiklikler gösterecektir. Gerçekten de tane yükü verileri, bu genel kural dışında,
istisnaları da içerir: Tropikal akarsulardan bazıları, drenaj havzasında olasılıkla kireçtaşı
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bulunmasından ötürü, yüksek kalsiyum yoğunlaşmaları içermektedir. Ayrıca, tropikal
akarsulardaki sedimanlar içerisinde genel olarak düşük miktarda bulunan kalsiyum
yoğunlaşmasının açıklamasını yaparken, unutulmaması gereken bir nokta da, ılıman kuşaktaki
karbonat kayaçlarının tropikal kuşaktakilere göre daha fazla bulunmasıdır.
Aşırı fakat sık olmayan değerler göz ardı edildiğinde ve rölyefin etkileri için düzeltme
yapıldığında, toplam denüdasyon hızları ile iklim arasında bir bağlantı olduğu görülür (Tablo
2.2). Vadi buzulu erozyonu herhangi bir iklimde gerçekleşen normal erozyondan daha hızlıdır;
ancak bu durum buzul örtüleri tarafından oluşturulan erozyon için geçerli değildir. Denüdasyon
hızlarının kutup ve dağlık ortamlarda daha yaygın olması, buralara düşen yağış miktarının
fazlalığını yansıtabilir. Denüdasyonun en düşük minimum ve olasılıkla en düşük maksimum
hızları, sürünme hızlarının yavaş olduğu, yoğun bitki örtüsü nedeniyle yıkanmanın çok yavaş
gerçekleştiği ve düşük sıcaklıklardan dolayı çözünmenin göreceli olarak yavaş geliştiği nemli
ılıman iklimlerde görülür. Diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla, ılıman karasal iklimlerde
denüdasyon hızı daha canlıdır. Yarı kurak, savan ve tropikal arazilerde denüdasyon oldukça
hızlı bir şekilde işler. Küresel denüdasyon düzeninin daha açık bir görüntüsünü elde etmek için
denüdasyon süreçleri hakkında bütün iklim kuşaklarında daha uzun dönemli olarak yapılacak
çalışmalara gereksinim olduğu açıktır.
Tablo 2.2. Klimatik kuşaklardaki denüdasyon.

2.4.2. Kimyasal Denüdasyon
Kimyasal denüdasyonun hızlarını kontrol eden etkenleri açığa çıkarmak, belki de mekaniksel
denüdasyonun hızlarını kontrol edenleri belirlemekten daha kolaydır. Kıtalardan çözünmüş
halde gerçekleşen materyal kaybının güvenilir tahminleri onlarca yıldan beri bilinmektedir
(Livingstone 1963); ayrıca daha yakın zamanlarda yapılan değerlendirmeler veya hesaplamalar,
daha eski veri tabanlarındaki eksikliklerin de üstesinden gelmektedir. Tablo 2.1'deki verilerden
açık bir şekilde görüleceği üzere, kıtalardan çözünmüş hâlde taşınan materyalin (birim
alandaki) miktarı, ortalama özgül debi ile doğrudan bağlantılı değildir. Güney Amerika en
yüksek özgül debiye sahip olmakla birlikte, kimyasal denüdasyon hızı bakımından ikinci
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durumdadır. Avrupa göreceli olarak düşük özgül debiye sahiptir fakat en yüksek denüdasyon
hızı bakımından ikinci durumdadır. Amerika en yüksek özgül debiye sahip olmakla beraber en
düşük kimyasal denüdasyon hızına sahip ikinci kıtadır. Diğer taraftan Afrika, en düşük özgül
debiye ve en düşük denüdasyon hızına sahiptir. Kısacası kıtalar denüdasyona karşı dirençte,
sadece iklimsel farklılıklara bağlı olarak açıklanamayacak farklılıklar gösterirler. Kıtalarda
gerçekleşen kimyasal denüdasyonu kontrol eden başlıca faktörler, dünyadaki büyük akarsuların
kimyasal bileşenlerine ait verilerinden açığa çıkartılabilir (Tablo 2.3). Kıtalardaki nehir
sularında çözünmüş hâlde bulunan bileşenler arasındaki farklılıklar, kısmen rölyef ve
litolojideki farklılıklardan ve kısmen de iklimsel farklılıklardan kaynaklanır. Kıtaları akaçlayan
sularda, kalsiyum ve bikarbonat iyonları baskın olarak bulunur. Bu kimyasal özellikler, Güney
Amerika'nın seyreltilmiş sularının ve Avrupa'nın daha yoğunlaşmış olan sularının
nedenselliğine bir açıklama getirir. Suda çözünmüş hâlde bulunan silikat ve klorit
yoğunlaşmaları, çözünmüş hâlde bulunan katıların toplamı ile tutarlı bir ilişki göstermez. Kayaç
tipinin denetimini kalsiyum iyonu konsantrasyonları ve çözünmüş silikat yoğunlaşmaları
arasındaki karşılıklı ilişki bir dereceye kadar gösterir: bunun başlıca nedeni Avrupa ve Kuzey
Amerika'da sedimanter kayaçların, Afrika ve Güney Amerika'da ise kristalen kayaçların
göreceli olarak daha yaygın olmasıdır. Ancak, kıtalar aslında büyük bir bölümüyle farklı
kayaçlar topluluğundan oluştukları için bu sayılara çok anlam yüklemek ve bu yorum üzerinde
aşırı genellemeler yapmak çok abartılı olabilir.
Tablo 2.3. Kıtalardaki nehir sularının ortalama bileşimia (mg/l)

Nehir sularının doğal kimyasal bileşenlerini pek çok faktörler etkiler. Bunlar; yağışın ve
buharlaşmanın miktarı ve doğası, drenaj havzasının jeolojisi ve ayrışma tarihçesi, ortalama
sıcaklık, rölyef ve canlı topluluğudur (Berner ve Berner, 1987). Bazı ana akarsulardaki
çözünmüş halde bulunan katıların toplamı ile sudaki kalsiyum ve sodyum içeriği toplamını
karşılaştıran Ronald G. Gibbs'e (1970, 1973) göre, başlıca üç ana tip yüzey suyu vardır:
1. Matari ve Negro Nehirlerinde olduğu gibi, toplam katı çözünmüş yükü düşük olan (yaklaşık
10 mg/l) fakat büyük miktarlarda çözünmüş hâlde kalsiyum ve sodyum içeren sular; bu
nehirlerin çözünmüş yükleri büyük ölçüde yağışın miktarına ve bileşimine bağımlıdır.
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2. Nil ve Tuna Nehirlerinde olduğu gibi toplam katı çözünmüş yükü orta derecede olan
(yaklaşık 100-1.000 mg/l) fakat düşük veya orta miktarlarda çözünmüş hâlde kalsiyum ve
sodyum içeren sular; bu nehirlerin çözünmüş yükleri büyük ölçüde kayaçların ayrışmasından
etkilenir.
3. Rio Grande ve Pecos Nehirlerinin örneklerinde olduğu gibi katı çözünmüş yükü yüksek olan
(yaklaşık 10.000 mg/l) ve çözünmüş hâlde yüksek kalsiyum ve sodyum yükü içeren sular; bu
nehirlerin sularında bulunan çözünmüş yük, başlıca buharlaşma ve çok az düzeyde de
(fraksiyonel) kristalleşme ile belirlenmektedir.
Bu sınıflama aşırı tartışma konusu olmuştur (bk. Berner ve Berner, 1987) fakat okyanuslara
taşınan çözünmüş materyalin kökenlerinin gösterdiği gerçeği göz önünde bulundurulursa,
iklimin nehir suyunun bileşimini belirlemede bir rol oynadığının yadsınamaz olduğu görülür.
Kimyasal erozyon nemli ılıman ve tropikal kuşakların dağlık alanlarında en yüksek değerdedir.
Bunun sonucu olarak okyanuslara giden çözünmüş hâldeki iyon yüklerinin pek çoğu dağlık
alanlardan kaynaklanır ve silisin ise %74'ü sadece tropikal kuşaktan gelir.
Bu konuda yapılan daha ileri bir çalışma, kimyasal ayrışma, mekaniksel ayrışma, litoloji ve
iklim arasındaki birlikteliğe açıklık getirmiştir (Meybeck 1987). Başlıca iyonların toplamı ile
çözünmüş silis miktarının toplamı olarak ölçülen kimyasal taşınma, artan özgül yüzey akışı ile
birlikte artış gösterir fakat herhangi bir yüzey akışındaki bu çözünmüş yük, temeli oluşturan
kayaç tipine bağımlıdır (Şekil 4.8). Çözeltilerin her biri benzer bir desen gösterir. Çözünmüş
silisin artan özgül debiye bağlı olarak artma hızı hemen hemen bütün iklimlerde az çok aynı
olmasına rağmen, mevcut çözünmüş silis miktarının artan sıcaklığa bağlı olarak artış
göstermesi de ilginçtir (Şekil 4.8). Akarsulardaki çözelti yoğunluğu üzerinde litoloji,
okyanuslara olan mesafe ve iklim hep birlikte etkili olmakla beraber, bu durum özellikle başlıca
büyük nehirlerde, öncelikle ve ağırlıklı olarak özgül nehir akışına (iklimsel faktörlerin
denetlediği) ve sonra da litolojiye bağımlıdır.

2.4.3. Denüdasyonun Bölgesel ve Küresel Farklılıkları
Akarsuların sediman ve çözünmüş yüklerinde, farklı bölgelerdeki kayaç tiplerinin, bitki
örtüsünün ve benzer diğer faktörlerin yerel etkilerine bağlı olarak çok büyük oynamalar görülür.
Denüdasyonun bölgesel oynamalarını açıklamaya yönelik girişimler büyük ölçüde, yerel ölçüm
istasyonlarının dağılımlarının daha iyi olması ve iklim dışındaki diğer faktörlerin de göz önüne
alınmasından dolayı, küresel ölçekteki değişimleri açıklamaya yönelik girişimlere göre daha
başarılı olmuştur. Dünyanın her yerindeki drenaj havzaları için, asılı sediman yükü miktarı ile
yıllık ortalama yağış ve yıllık ortalama debi arasındaki pozitif korelasyonlar belirlenmiştir. Bu
bulgular, en basit anlamda, sisteme giren daha fazla su miktarının erozyonu daha da artıracağı
gerçeğini göstermektedir. Asılı sediman yükleri de çözünmüş yükler gibi, küresel eğilimler
bakımından, belirgin düzeyde yerel değişimler sergiler. Özellikle kayaç tipinin küçük
bölgelerdeki etkileri çok daha belirgin olarak ortaya çıkar. Örneğin Büyük Britanya'daki
çözünmüş yük miktarı yılda 10 ile 200 ton/km2 arasında değişir ve ulusal düzeydeki bu değişim
düzeni, yıllık yağış miktarından daha ziyade litoloji tarafından belirlenir (Walling ve Webb
1986). Çok yüksek miktarlardaki çözünmüş yükler, çözünebilir kayaçların yüzeylendiği alanlar
47

ile ilişkilidir. Kilometrekarede yıllık 6.000 ton gibi çok yüksek miktardaki çözünmüş yük,
Amazonlardaki tuz depolarını akaçlayan Cana Nehri'nde saptanmıştır; kilometrekarede yıllık
750 tonu bulan başka bir çözünmüş yük miktarı ise Papua Yeni Gine'deki karst arazisinden
ölçülmüştür.

Şekil 2.3. Yüzey akışı-çözünmüş yük taşınması arasındaki bağlantı. (a) Sedimanter, volkanik,
başkalaşım ve plütonik kayaçlar ile karakterize edilen büyük drenaj havzalarında gerçekleşen
ve bütün temel iyonları ve çözünmüş hâldeki silis içeren kimyasal taşınma ile özgül yüzey akışı
miktarı arasındaki ilişki. (b) Çözünmüş hâldeki silisin soğuk, ılıman ve sıcak bölgelerdeki özgül
taşınmasının evrimi. Kaynak: Meybeck'ten (1987) uyarlanmıştır.
Bütün küresel ve bölgesel ölçekte elde edilen bu sediman miktarlarının genel ve ayrıntılı
özetleri (Fournier 1960, Jansson 198; Milliman ve Meade 1983; Summerfield ve Hulton 1993),
büyük ölçekli erozyonun başlıca belirleyici nedenleri konusundaki görüşlerin iki tarafa
ayrıldığını göstermektedir. Birinci kamptakiler rölyefi denüdasyon hızlarını etkileyen başlıca
faktör olarak, ikinci rolde ise iklimi öngörürler. İkinci taraftakiler ise iklimi ön planda tutarlar
ve rölyefi destekleyici bir etken olarak gözetirler. Herkes, rölyefin veya yağışın aşındırma
gücüyle ölçülen iklimin, erozyon hızlarının küresel ölçekte belirlenmesinde, başlıca denetleyici
etken olduğu konusunda hem fikirdir. Buradaki temel sorun, her bir faktör tarafından yapılan
göreceli katkının ne kadar olduğunun belirlenmesine karar vermektir. D. Philips (1990), üç
soruyu göz önünde bulundurarak bu sorunun çözümünü üstlenmiştir. Bu sorular; (1) rölyef ve
iklimin toprak kaybında gerçekten başlıca belirleyici etkenler olup olmadığı; (2) eğer belirleyici
etkenlerse rölyef veya iklim faktörlerinden hangisinin küresel ölçekte daha önemli bir
belirleyici olduğu ve (3) yerel ölçekte toprak kaybını etkilediği bilinen diğer faktörlerin küresel
ölçekte de önemli düzeyde etkin olup olmadığı ile ilgilidir. Philips'in sonuçları, küresel erozyon
hızları kapsamında beklenen maksimum oynamanın %70'ini açıklayarak yamaç eğiminin
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(rölyef faktörü) toprak kaybında başlıca belirleyici etken olduğunu göstermiştir. Yağış
aşındırmasının nedeni olarak ölçülen iklimin önemi çok daha az düzeyde olmuştur fakat iklimin
rölyef (yamaç gradyanı) ve akış faktörü ile birlikte değerlendirilmesi, beklenen maksimum
oynamanın %99'unun açıklanmasına olanak sağlamıştır. Yağışın yüzeyde tutulmasını
tanımlayan ve yüzey akışı üzerindeki iklimsel etkilerden bağımsız olan bir değişken ile temsil
edilen yüzey akışı faktörünün önemi şaşırtıcı olmuştur. Bu faktör, yağış faktörlerinden daha
önemli olarak ortaya çıkmıştır. Philips'in bulguları kapsamında, iklim kuşakları içerisindeki
sediman verimindeki oynamaların iklim kuşakları arasındaki oynamalardan daha büyük olduğu
olgusuna da daha dikkatlice bakılması gerekir (Jansson 1988). Bitki örtüsünün yerel
ölçeklerdeki etkisi, toprak erozyonu hızlarını belirlemede kritik bir rol oynayabilir (Thornes
1988). Niels Hovious (1988), dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan, doksan yedi büyük drenaj
havzasında, daha önceki yıllarda yürütülmüş olan çalışmalarda yararlanılan on dört iklimsel ve
topoğrafik değişkenler ile ilgili verileri derleyerek karşılaştırmıştır. Niels Hovious bu
değişkenlerden hiçbirisinin sediman veriminin belirlenmesi ile yeterli olarak
deneştirilemediğini ortaya koymuştur. Bu durum aynı zamanda değişkenlerden hiçbirisinin tek
başına sediman veriminin belirlenmesinde etkin olmadığını göstermektedir. Bununla beraber
sediman verimi başarılı bir şekilde, birçoklu regresyon denkliğinde, bir değişkenler
kombinasyonu olarak ele alınarak başarıyla tahmin edilmiştir. Bu beş bileşenli model, sediman
verimindeki oynamanın %49'unu açıklamıştır:

Bu eşitlikte E özgül sediman verimini (t/km2/yıl), A drenaj alanını (km2), Hmax su toplama
alanındaki maksimum yüksekliği (m), T yıllık ortalama sıcaklığı (°C), T range yıllık sıcaklık
dağılımını (°C), ve R ise özgül yüzey akışını (mm/yıl) simgeler. Ancak sediman miktarındaki
oynamanın
%51'lik
bölümü,
bu
beş
terimli
model
kapsamında
hâlen
açıklanamamışbulunmaktadır. Bu açıklanamayan sediman verimindeki oynamanın bir kısmını
açıklayabilecek olan tek faktör, aşındırılabilir maddenin temin edilmesidir, bu da jeolojik
anlamda büyük bir bölümüyle kayaçların yükselimi tarfından belirlenir. Yükselim sonucu
sağlanan yeni madde girdileri, materyallerin aşındırılabilirliği ile ilgili açıklamanın ötesindeki
diğer oynamaların nedenini açıklayabilir. Kimyasal ve fiziksel aşındırma verilerinin küresel
düzeyde gözden geçirilmesi, bölgesel oynamaların açıklanılmasında tektonizmanın, ortamın ve
insanın göreceli rolleri hakkında bazı ilginç sonuçları ortaya çıkarmıştır (Stallard 1995). Bu
çalışmadan dört temel görüş ortaya çıkmıştır. Birincisi; tektonik olarak aktif dağ kuşaklarında,
karbonat ve evaporit ayrışması çözünmüş yükü baskın kılar ve zayıf tutturulmuş sedimanların
aşındırılması katı yüklerin egemen olmasını belirler. Bu tür bölgelerde insan etkinlikleri fiziksel
aşındırmayı kısa dönemli olarak artırabilir. Gözlemlenmiş veya saptanmış kimyasal ve fiziksel
erozyon hızlarını sürdürebilmek için her milyon yılda yaklaşık 1.000 m'lik bir yükselime
gereksinim vardır. İkincisi, fiziksel erozyon eski dağ kuşaklarında, zayıf kayaçların olasılıkla
daha önceki dönemlerdeki erozyon ile ortadan kaldırılmış olmasından dolayı, kıyaslanabilir bir
rölyefe sahip genç dağ kuşaklarına göre daha azdır. Üçüncüsü, kalkanlar üzerinde, daha önceki
erozyon nedeniyle zayıf kayaçlara ait yüzeylenmelerin az olmasından ötürü, kimyasal ve
fiziksel erozyon çok yavaştır. Sonuç olarak, toprak oluşumu ve sediman depolanmasının
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görüldüğü (taşınma kapasitesi bakımından erozyonun sınırlı olduğu) alanlar ile hızlı erozyon
alanları (erozyonun ayrışma sonucu taze sediman üretimi ile sınırlandırıldığı alanlar) arasında
temel bir ayırımın yapılması gerekebilir.

2.5. Küresel Tektonizma ve İklim Sistemleri
Jeomorfologlar, 1990'lı yıllardan beri, küresel tektonik sistem ve dünya iklim sisteminin
karmaşık bir şekilde etkileşim içerisinde olduğunu fark etmeye başladılar. Bu karşılıklı
etkileşimler atmosferik dolaşım düzenlerinde yağışlarda, yükselim ve denüdasyon hızlarında,
kimyasal ayrışmada ve sedimantasyonda temel değişikliklerin oluşmasına yol açtı (Raymo ve
Ruddiman 1992; Small ve Anderson 1995; Montgomery vd. 2001). Büyük ölçekli yerşekilleri,
iklim ve jeomorfik süreçlerin etkileşimi en az üç yolla olur. Bunlar; levha tektoniği süreçlerinin
topoğrafya üzerindeki doğrudan etkisi, topoğrafyanın iklim üzerindeki (ve iklimin yükselim
üzerindeki) etkileri ve topoğrafyanın kimyasal ayrışma hızları ve atmosferdeki karbondioksit
konsantrasyonu üzerine olan dolaylı etkisidir.
Dağ kuşaklarının ve platoların yükselimi gibi topoğrafyadaki değişimler, bölgesel iklimleri,
hem yağışın özellikle bir bariyer oluşturan dağlık arazilerin rüzgâra dönük taraflarında yerel
olarak artmasına, hem de yeryüzeyinin daha yüksek irtifalara çıkması nedeniyle soğumasına
yol açarak etkiler (Ollier 2004a). Topoğrafyadaki değişimler Yerküre'nin iklim sisteminin ana
bileşenleri ile bir etkileşimde bulunursa potansiyel olarak geniş kapsamlı etkiler oluşturabilir.
Güney Afrika'da özellikle kıtanın doğu kesiminde Neojen sırasındaki 1.000 metreyi bulan
yükselim, yüzey sıcaklıklarının yaklaşık olarak yüksek enlemlerdeki buzul dönemleri
sırasındaki sıcaklıklar kadar düşmesine yol açmış olabilir (Patridge 1998). Tibet Platosu ve onu
çevreleyen dağların yükselimi Asya musonunun etkisini şiddetlendirerek (atmosferik yüzey
basıncını yükseklik artması nedeniyle değiştirerek), jet akımını etkilemiş olan hava akımına
karşı yüksek-irtifalı bir engel yaratarak ve kuzey ve güney yarımküreleri arasındaki ısı
değişimini sağlayarak, iklim değişimini aktif olarak zorlamış olabilir (Liu ve Ding 1998; Fang
vd. 1999a,b). Bu zorlamaların 800.000 yıl kadar önce meydana gelmiş olduğu görülür. Ancak
Tibet Platosu'nun orta kesiminde yer alan geç Eosen yaşlı ve daha genç depolarda yapılan
oksijen izotop çalışması, bu bölgenin en azından son 35 milyon yıl boyunca 4.000 metreden
daha yüksek bir seviyede yer aldığını göstermektedir (Rowley ve Currie 2006).
Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yükselimin neden olduğu yerel ve bölgesel iklim
değişimlerinin, kabuksal kayaçların sokulumunu içeren bir pozitif geri bildirim döngüsü ile
yükselimi daha fazla destekleyebileceğini göstermektedir (Molnar ve England 1990; Hodges
2006). Asya musonu Himalaya Dağları'nın güney yamaçlarına çok aşırı miktarlarda yağış
bırakır. Bu yağış kayaçları aşındırır ve bu durum Tibet Platosu altındaki akışkan nitelikteki alt
kabuğun, aşındırma kuşağına doğru sokulumunu sağlar. Kayaç sokulumundan kaynaklanan
yükselim, arazi yüksekliğini azaltan erozyona karşı bir denge sağlar. Dolayısıyla bu süreç
Himalayaların ön (güney) cephesinin dik kalmasını sağlar; bu durum ise yoğun muson
yağmurlarının buralara yağmasını destekler ve böylece geri besleme döngüsü tamamlanır
(farklı bir görüş için bk. Ollier 2006).
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Karbondioksit, ortalama küresel sıcaklıkların belirlenmesinde anahtar işlevi gören bir
faktördür. Jeolojik zaman ölçekleri boyunca (milyonlarca ve onlarca milyon yıl) atmosferdeki
karbondioksit seviyeleri, özellikle okyanus ortası sırtları boyunca gerçekleşen volkanizma
nedeniyle, açığa çıkan karbondioksit girdisinin oranına ve karbon tüketen bir süreç olan
karbonlaşma (karbonasyon) süreci ile silikatlı kayaçların ayrışması sırasında karbondioksitin
atmosferden geri alınmasının (emilmesi) oranına bağlı kalmıştır. Volkanizma yoluyla olan
karbondioksit girdilerinin Yerküre'nin geçmişi boyunca çok az oynamalar gösterdiği göz önüne
alınacak olursa küresel boyutta gerçekleşen kimyasal ayrışma hızlarındaki oynamaların,
atmosferdeki karbondioksit havuzunda gerçekleşen çok uzun dönemli oynamaları
açıklayabileceğini düşünmek normaldir. Öyleyse kimyasal ayrışma hızlarındaki büyük
değişimlerin sebebi nedir? Dik yamaçların bunda çok önemli bir rol oynadığı görülür. Bu
göreceli olarak yeni bulgu, ayrışma hızlarının büyük ölçüde ayrışma kuşağı içerisinden geçen
su miktarına bağlı olduğu olgusu üzerine kuruludur. Çok az ayrışmış örtüye sahip olan veya
ayrışmış örtüye hiç sahip olmayan ve yüksek yüzey akışına sahip olan dik yamaçlarda ayrışma
hızları çok yüksektir. Bu koşullara sahip bölgelerde aşındırma süreçleri, büyük olasılıkla
ayrışmış materyali yerinden uzaklaştırarak açığa çıkan taze kayaç yüzeyini yüzeysel akıştan
sızan suyun etkilerine açık hâle getirir. Kalın ayrışmış örtü ve yayvan yamaçlı bölgelerde,
ayrışma tabanına (ayrışma cephesine) az miktarda su ulaşır ve kimyasal ayrışma buralarda
düşük seviyede gerçekleşir. İlginçtir ki aktif yükselim alanlarını karakterize eden dik yamaçlar,
aynı zamanda yüksek yağışın ve yüzey akışının da görüldüğü yerlerdir. Sonuç olarak "jeolojik
zaman boyunca dağ oluşumu hızlarındaki oynamalar, küresel kimyasal ayrışmanın toplam
hızlarını ve buna bağlı olarak da atmosferdeki CO2 yoğunlaşmasını değiştirerek küresel
ortalama sıcaklıkları etkilemiş olabilir" (Summerfield 2007, 105). Eğer kimyasal ayrışma
hızları, artan tektonik yükselimden dolayı artarsa buna bağlı olarak CO2 atmosferden
çekilecektir; bu nedenle de sistemde bir çeşit dengeleyici unsur olarak bir negatif geri bildirim
olmalıdır, aksi takdirde atmosferdeki CO2 tamamen tüketilmiş olacak veya artmaya devam
ederek istenmeyen bir sera etkisi yaratacaktı. Bu olumsuzlukların hiçbiri Yerküre'nin geçmişi
sırasında gerçekleşmemiştir ve sistem için gerekli geri beslenme, olasılıkla sıcaklığın kimyasal
ayrışma hızları üzerindeki dolaylı etkisi yoluyla oluşmaktadır. Eğer küresel sıcaklıklar artarsa
bu durumun su döngüsünü hızlandırması ve yüzey akışını artırması olasıdır. Bu gelişme, sonuç
olarak kimyasal ayrışma hızlarını artıracaktır, bu da atmosferdeki CO2 miktarını azaltacak ve
buna bağlı olarak da küresel ortalama sıcaklıklar düşüş gösterecektir. Ayrıca atmosferdeki CO2
yoğunlaşmasındaki oynamaların, kimyasal ayrışma hızlarını doğrudan etkileyebilmeleri de
olasıdır ve bu durum bir diğer negatif geri bildirim mekanizmasını destekleyebilir.
Tektonik yükselim ile bağlantılı olarak artan ayrışma hızları, erozyonu artırır ve atmosferden
yeterli miktarda karbondioksit çekerek iklimi denetler fikrinin karşıt görüşünde olanlar da
vardır. Ollier (2004a) erozyon, ayrışma ve karbondioksit arasındaki ilişkilerde, kendi
terminolojisi ile "üç yanlış algılama" olarak adlandırdığı görüşleri öne sürer. Bunlardan
birincisi, ayrışma ve erozyonun her zaman başa baş giden süreçler olmadığıdır; erozyon,
özellikle dağlık bölgelerdeki erozyon, kayaç ve mineral parçalarının çok az kimyasal
alterasyonu ile birlikte görülebilir. İkincisi; pek çok durumlarda, karbonlaşma olayının değil,
hidroliz olayının egemen kimyasal ayrışma süreci olmasıdır. Dolayısıyla bu ayrışma süreci
karbonatları değil, killeri üretir. Buna ilave olarak deliller, kimyasal ayrışma hızlarının orta
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veya erken Tersiyer'den beri azaldığını, bundan önceki zamanda ise geniş düzlüklerde derin
ayrışma profillerinin oluştuğunu göstermektedir. Günümüzde derin ayrışma profilleri sadece
nemli tropiklerde meydana gelmektedir. Üçüncü olarak Ollier dağ oluşumunun kabul edilmiş
kronolojisini sorgular ve Tibet, Kuzey Amerika'nın batısındaki yüksek platoların, And
Dağları'nın 40 milyon yıl önce başlayan yükseliminin yerine, son birkaç milyon yıl içerisinde
gerçekleşen bir yükselimi benimser.

2.6. Jeomorfik Etkenler Olarak İnsanlar
2.6.1. Jeomorfik Ayak İzi
Son iki asır boyunca insanlar, başta tarımsal faaliyetler, madencilik ve taş (veya kum-çakıl)
ocakları işletmeciliği, kentler ve yolların inşaaları yoluyla, Yerküre materyallerinin transferinde
ve yerşekillerinin değiştirilmesinde giderek artan bir önemde etki yapmışlardır. Harrison
Brown'un (1956, 1031) bu konudaki yorumu şöyledir:
Otuz milyarlık bir nüfus, yılda 1500 tonluk kayaç tüketebilir. Dünyanın bütün alanlarının böyle
bir sürece tabi olduğunu varsayacak olursak o zaman insan, yerin yüzeyini ortalama olarak yılda
3,3 mm veya bin yılda 3 metreden daha fazla alçaltabilir veya "yiyebilir". Bu sayı bizlere
önümüzdeki yüzyıllarda karşılaşabileceğimiz denüdasyon hızları hakkında ve denüdasyon için
insanlığın elinde tutuğu güç hakkında da bir fikir verir.
"Jeomorfik ayak izi" insanların yarattığı yeni yerşekillerinin ve yerini değiştirdiği sedimanların
hangi oranda gerçekleştiğini belirleyen bir ölçüdür (Rivas vd. 2006). Biri Kuzey İspanya'da,
diğer üçü Orta ve Doğu Arjantin'de bulunan dört araştırma sahasında, kazı ve madencilik
etkinlikleri sonucunda, İspanya'da kişi başına yılda 7,9 metrekarelik bir hızla, Arjantin'deki
sahalarda ise 5,93 metrekarelik bir hızla, yeni yerşekillerinin yaratıldığı görülmüştür. Bu
etkinlikler sonucu İspanya ve Arjantin'deki arazilerde açığa çıkan sediman miktarı, İspanya için
kişi başına yıllık 30,4 m3, Arjantin için ise 6,4 m3 olmuştur. Bu değerler İspanya'daki araştırma
sahasında yılda 2,4 mm'lik, Arjantin'deki sahalarda ise yılda 0,8 mm'lik sediman miktarının yer
değiştirmesine eşdeğerdir ve bu değerler doğal süreçler ile yer değiştiren sediman miktarı
hızından iki misli daha fazladır. Eğer bu değerler insanların egemen olarak yaşadığı diğer yerler
için de tipik ise o zaman, bu yüzyıl içerisinde Brown'un denüdasyon hızlarına daha az bir nüfus
ile ulaşılabilir.
İnsanlar arazinin sürülmesinde, inşaat ve madencilik amaçlı olarak materyallerin kazılması ve
başka yere nakledilmesinde giderek ustalaştılar. Gerçekten de insanlar, bilinçsiz veya bilinçli
olarak toprağın ve sedimanların yerlerini değiştirerek erozyonun başını çeken jeomorfik etken
oldular (ör. Hooke 2000). İnsan kaynaklı erozyon bir jeolojik perspektiften ele alındığında, bu
noktanın önemi açığa çıkar (Wilkinson 2005). Karasal ve okyanussal sedimanter kayaçlar
olarak depolanan ayrışmış molozlar, kara yüzeylerinin ortalama olarak doğal denüdasyon hızı
ile her milyon yılda birkaç on metre alçaldığını gösterir. Buna karşın; günümüzde sedimanların
ve kayaçların yerlerinden taşınmalarına neden olan inşaat, madencilik ve tarımsal etkinlikler,
buzullar ile kaplı olmayan kara yüzeylerinin her milyon yılda bir, birkaç yüz metre alçalmasını
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sağlar. Bunun için insanoğlu şimdi, masedimanların taşınmasında büyüklük sıralamasına göre,
bir araya getirilen diğer bütün jeomorfik süreçlerden çok daha önemli bir yer tutar.
Sediman akışında insan etkisinin görüldüğü anahtar alanlar madencilik, inşaat, tarım ve baraj
yapım sahalarıdır.

2.6.2. Madencilik ve İnşaat
Yerel ve bölgesel olarak insanlar katı materyalleri doğal ortamlarından, kentsel ve endüstriyel
alanlara aktarırlar. Robert Lionel Sherlock, "Bir Jeolojik Ajan Olarak İnsan: Onun Cansız Doğa
Üzerindeki Eyleminin Bir Hesabı (Man as a Geological Agent: An Account of His Action on
Inanimate Nature)" (1922), başlıklı kitabında, insan faaliyetinin jeomorfik süreçlerdeki rolünü
açıklamış ve madencilik, inşaat ve kentsel gelişimde kullanılan materyalin miktarları hakkında
pek çok örnekler sunmuştur. Son yıllarda yapılan çalışmalar, madencilik ve inşaat sektöründeki
faaliyetlerin yeryüzünün değişimindeki etkisini doğrular. Britanya'da doğrudan yapılan kazı
işlemleri, kentsel gelişim ve atık malzemelerin dökülmesi gibi faaliyetler arazi değişimini
belirleyen temel etkenlerdir; insanlar her yıl bilerek 688 ile 972 milyon ton arasında değişen
yeryüzü materyalinin yerini değiştirmektedir; bu sayılar arasındaki farklılık, açık işletme
yapılan madenlerdeki atık yükün göz önüne alınıp alınmadığı ile ilgilidir. Britanya'daki
akarsular, adayı çevreleyen denizlere yılda sadece 10 milyon ton katı sediman ve 40 milyon ton
çözünmüş yük aktarır. Burada şaşırtıcı olan gerçek, insanların bilerek yaptıkları materyal
aktarımının doğal süreçlerden yaklaşık 14 kat daha fazla olmasıdır. Britanya'daki arazi yüzeyi,
son buzul dönemini izleyen herhangi bir zaman içerisindekinden ve belki de son 60 milyon
yıllık zaman içerisindekinden çok daha hızlı bir şekilde değişime uğramaktadır (Douglas ve
Lawson 2001) .
Her yıl insanlar maden çıkarma süreçleriyle ilgili olarak 57 milyon tonluk bir malzemeyi
yerinden çıkarırlar. Akarsular okyanuslara sadece 22 milyon ton sediman taşırlar. Görüleceği
üzere insanın taşıdığı sediman yükü, akarsu yükünün yaklaşık üç katından fazladır. Yeryüzünün
kazılması ve çukur alanlarının doldurulmasında insanların günümüzde dünyadaki en etkili
jeomorfik ajan olduğunu göstermektedir. Hatta, drenaj havzalarında hızlanmış erozyonun
görüldüğü Mekong, Ganj ve Yangtze gibi nehirler de bile taşınan materyal bir yılda küresel
ölçekte üretilen bir madenin neden olduğu kayıptan çok daha azdır. Bundan daha ilginç olanı,
kıtalardan okyanuslara olan akarsu sediman taşınması miktarlarının, bu kıtalardaki maden
üretimi için yeri değiştirilen toplam materyal miktarı ile aynı olması veya daha az olmasıdır.
Madencilik ve inşaat faaliyetleri yeni şekilleri oluşturur. İngiltere'nin Staffordshire yöresinde
yer alan Stoke-on-Trent şehri çevresindeki kömür madenciliği alanları atıkların (pasaların)
oluşturduğu devasa tepeler ile şekillenmiştir. Atıkların oluşturduğu bu muazzam tepeler
olasılıkla, bu bölgede son buzul dönemindeki buzullar tarafından depolanmış materyalden daha
fazla materyal içermektedir. İnsanlar artan bir düzeyde, atık alanlarında "çöp dağları" meydana
getirmektedirler. Bunlardan en büyüğü Florida'nın (ABD) Palm Beach kasabasındadır. İngiltere
ve Galler ülkesinde atık alanları 28.000 hektarlık (bu ülkelerin yüzölçümlerinin yaklaşık yüzde
0,2'lik alanına eş değer) bir alan kaplamaktadır. Diğer taraftan bazı madencilik endüstrileri yer
çökmelerine de neden olurlar. Kömür işletmeleri nedeniyle Amerika'nın Ohio eyaletinde,
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İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde ve Avusturalya'nın Güney Sidney Havzası'nda yaygın
göçmeler meydana gelmiştir. İngiltere'nin Chesshire yöresinin geniş düzlüğü üzerinde,
yeraltında yapılan kayatuzu işletmeciliği nedeniyle tuzlu sığ göller ve su birikintileri
oluşmuştur. Amerika'nın Los Angeles kenti altındaki petrol içeren kayaçlardan petrol
çıkartılması, 14 Aralık 1963 tarihinde meydana gelen ve beş kişinin ölümüne ve 277 evin tahrip
olmasına neden olan Baldwin Hils Barajı'nın yıkılmasına yol açan bir göçmeye neden olmuştur.
Bu göçme aynı zamanda petrol içeren kayaçlara tuzlu su pompalamak amacıyla da kullanılan
Long Beach Limanı'nın tabanının da metrelerce aşağıya göçmesine sebep olmuştur. Buna
benzer bir diğer olay da Meksika'nın başkenti olan Meksika Şehri altındaki su kaynaklarından
su çekilmesi sonucu, kentteki binalarda hasara neden olan bir zemin oturmasının
gerçekleşmesidir; bu oturma yılda 2-8 mm düzeyindedir.

2.6.3. Toprak Erozyonu
Akarsular, sedimanların okyanuslara taşınmasında, kayaç döngüsünün vazgeçilemez bir
ayağını oluşturur ve küresel denüdasyon sisteminin bir anahtar bileşenidir. Akarsular boyunca
taşınan sediman miktarı arazi tahribi ve bununla bağlantılı olarak küresel toprak
kaynaklarındaki bir azalmanın ölçüsüdür. Akarsulardaki sediman akışlarını; rezervuar
yapımları, arazilerin bitki örtüsünün ortadan kaldırılması, arazi kullanımı, madencilik
işletmeleri gibi arazi doğasının dengesini bozan diğer işler, toprak ve su korunması önlemleri
ve sediman kontrolü programları ve iklim gibi pek çok faktör etkiler. Arazinin bitki örtüsünden
arındırılması, arazi kullanımındaki değişiklik ve arazi doğasının bozulması sediman yükünde
bir artışa; toprak ve su korunması, sediman kontrol programları ve baraj (rezervuar) yapımları
sediman yükünde bir azalmaya neden olur. Yakın geçmişte yapılan bir çalışma dünya
nehirlerindeki sediman yüklerinin güncel taşınma eğilimleri hakkında bir değerlendirme
yapılmasına katkı sağladı (Walling ve Fang 2003). Yıllık sediman yükü ve akışına ilişkin 145
büyük akarsudan toplanan uzun dönemli kayıtların analizi, bu akarsuların çoğunluğunun azalan
sediman yükünü göstermesine rağmen, en azından %50'sinin kayıtları, istatistiksel olarak
anlamlı artan ve azalan trendlerin kanıtlarını içerir. Bu kanıtlar, baraj (rezervuar) yapımlarının
kara ile okyanus arasındaki sediman akışında olasılıkla en önemli etken olduğuna işaret
etmiştir; bununla beraber artan sediman yüklerine yol açan diğer denetleyici etkilerin de izleri
saptanmıştır.

2.6.4. Baraj Yapımları
Barajların yapılması ve diğer insan etkinlikleri, akarsular tarafından kıyılara taşınan sediman
miktarlarını değiştirir ve dolayısıyla kıyı jeomorfolojisini etkiler. Barajlar kıyıya taşınan
sediman miktarını yılda yaklaşık 1,4 milyar ton civarında azaltmıştır. Buna karşın toprak
erozyonu, madencilik ve inşaat işleri ise kıyıya taşınan sediman miktarını yılda yaklaşık 2,3
milyar ton artırmıştır (Syvitski vd. 2005). Artan sediman miktarı, kıyı alanlarının erozyonun
olumsuz etkilerine daha az maruz kalmasını sağlar, hatta bu durum kıyı ekosistemini olumsuz
olarak etkileyebilir. İnsan etkinliklerinin akarsu akışı üzerindeki pozitif ve negatif etkileri
birbirlerini dengeler fakat günümüzdeki küresel net sonuç, akarsuların bölgesel düzeyde önemli
farklılıklar göstermekle beraber, kıyı kuşağına daha az sediman taşıdığı yönündedir. Barajların
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az olduğu ve dolayısıyla daha az sedimanın rezervuarlarda tutulduğu Endenozya'da, başta ağaç
kesimi olmak üzere, insan etkinlikleri nedeniyle çok daha fazla miktarda sediman kıyı boyunca
birikmektedir. Kıyılara taşınan sediman miktarında gerçekleşen büyük ölçüdeki azalma, genel
olarak Afrika ve Asya kıtalarında yaşanmıştır. Akarsular üzerinde inşa edilen barajların etkileri
9. Bölüm'de tartışılacaktır.

2.6.5. Jeomorfik Bir Etken Olarak Yaşam
Jeomorfolojide son zamanlarda ele alınan bir konu, yaşamın yerşekli evrimindeki rolü
üzerinedir. Aslında bu kontrol sistemi fikri insanların dışındaki organizmaları da kapsayacak
şekilde genişletilebilir. 1980'li yıllardan beri bazı jeomorfologlar, yerşekli gelişiminde biyotik
süreçlerin önemini vurguladılar (ör. Viles 1988; Naylor vd. 2002) ve biyojeomorfoloji konusu
ile birlikte özellikle hayvanların jeomorfik etken olarak rolünü gözeten hayvan jeomorfolojisi
konusunu geliştirdiler (Butler 1995). Bu etkene ilişkin bir örnek, kunduzların akarsular üzerinde
inşa ettikleri barajların akarsu süreçleri üzerinde yaptıkları etkidir. Biyojeomorfolojiksel
düşünmenin doruk noktası, yaşamın bir "topoğrafik imzası" olduğu savıdır (Dietrich ve Perron
2006). Bu konudaki tartışma, biyotik süreçlerin kısa zaman aralıklarında kimyasal tepkimeler
oluşturdukları, kara yüzeyini bozdukları, toprağın genişlemesine sebep oldukları ve toprağı iç
içe geçen kökler ağı ile güçlendirdikleri üzerinedir. Elbette bu değişiklikler ayrışmaya, toprak
oluşumuna ve erozyonuna, yamaç duraylılığına ve akarsu dinamiklerine etki yapar. Jeolojik
zamanlar boyunca, biyolojik etkiler daha az belirgindir, fakat önemi daha az olmamıştır.
Hayvanlar ve bitkiler iklimin şekillenmesine yardımcı olur ve bunun sonucu olarak da iklim,
topoğrafik evrimi sınırlayan mekanizmaları ve erozyon hızlarını belirlemede etkin rol oynar
(Dietrich ve Perron 2006).
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Uygulamalar
1- Dünya iklim bölgelerini araştırıp inceleyiniz.
2- Dünya tektonik hatlarını araştırıp inceleyiniz.
3- Dünya nüfus yoğnuluklarını araştırıp inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1- Dünya iklim farklılıklarına bağlı olarak denüdasyon arasından ilişki nasıl gelişir?
2- Dünya tektonik hatları ile denüdasyon ve depolama arasında ilişki var mıdır?
3- Dünya nüfus yoğunluğu ile denüdasyonun fazla olduğu alanlar arasında bir ilişki var
mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Maddenin üç büyük döngüsü, Yerküre yüzeyinin süreçlerini etkiler; bunlar su döngüsü
(buharlaşma, yoğunlaşma, yağış ve yüzey akışı), kayaç döngüsü (yükselim, ayrışma, erozyon,
depolanma ve taşlaşma) ve biyojeokimyasal döngülerdir. Denüdasyon, ayrışma ve erozyonu
kapsar. Aşındırıcı etkenler olan buzul, su ve rüzgâr ayrışmış molozları yerlerinden toplar, taşır
ve depolar. Taşınma, materyalleri harekete geçirecek ve hareket hâlinde tutacak güçlere
gereksinim duyar. Jeomorfik materyaller üzerinde etki yapan başlıca kuvvetler, yerçekimi
kuvvetleri, akışkan kuvvetleri, su basıncı kuvvetleri, gerilme kuvvetleri, küresel akışkan
hareketleri ve biyolojiksel kuvvetlerdir. Aşındırılmış materyaller en sonunda depolanırlar.
Depolanma farklı sediman sınıflarını oluşturmak üzere çeşitli şekillerde gerçekleşir. Bu
sedimanlar sınıfları; kırıntılı (katı parçalar), kimyasal (çözeltiden çökelmiş materyaller) veya
biyojenikdir (canlı organizmalardan türeyen). Sedimanlar başlıca üç ortamda birikirler: kara
yüzeyinde (karasal sedimanlar); kıtasal kenarların çevresinde (sığ denizel sedimanlar) ve engin
okyanusların tabanlarında (derin denizel sedimanlar). İklim kısmen denüdasyonu (ayrışma ve
erozyonu) belirler. Buna ilave olarak jeolojik ve topoğrafik faktörler mekaniksel denüdasyona
etki ederler. İklim, kayaç tipi, topoğrafik faktörler ve organizmalar ise kimyasal denüdasyonu
etkiler. İklim, topoğrafya ve levha tektoniği süreci birbirleri ile karmaşık bir şekilde karşılıklı
etkileşim içerisindedirler. Tektonik yükselim iklimi değiştirir, iklim değişimi erozyonu
artırabilir, erozyon kabuksal kayaçların akışını etkileyebilir ve böylece yükselim etkilenir.
Dağların aşınması atmosferdeki karbondioksit dengesine etki yapabilir ve iklim değişikliğine
destek olur. İnsanlar potansiyel jeomorfik etkenlerdir; hâlihazırda doğal süreçlerden daha fazla
olmak üzere materyalleri tüketmekte ve kara yüzeyinde yanlışları telafi edilemeyecek düzeyde
jeomorfik izler bırakmaktadırlar. Madencilik ve inşaat işleri, tarımsal uygulamalar, arazi
kullanımı ve baraj yapımları sediman akışları üzerinde önemli etkiler yapar. Yakın zamanda
yapılan bir çalışma, sadece insanın değil, tüm yaşamın bir jeomorfik etken olduğunu
göstermektedir.

58

Bölüm Soruları
1. Meteorik suyun hidrosfer, atmosfer ve yerkabuğunun üst kısımları arasındaki dolaşımı
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
a) Kayaç döngüsü
b) Biojeokimyasal döngü
c) Ozon döngüsü
d) Denüdasyon
e) Su döngüsü
2. - Kayaçların biyolojik, kimyasal ve mekaniksel etkenler tarafından parçalanması olayıdır,
- Sedimanların kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla bir yere serilmesidir
Yukarıdaki verilen jeomorfik olaylar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ayrışma- Depolama
b) Taşınma- Depolama
c) Ayrışma-Taşınma
d) Taşınma-Ayrışma
e) Depolama-Taşınma
3. İnsanın jeomorfolojik etken olarak ortaya çıkmasına neden olan olaylar aşağıdakilerin
hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
a) Tarımsal faaliyetler
b) Hidrolojik döngü
c) Madencilik
d) Taş – kum – çakıl ocakları işletmeleri
e) Kent ve yol inşaatı
4. - Yerküre'nin katı bir kara yüzeyi ve bir atmosfer oluşumuna evrilmesinden sonra, su
döngüsü ve levha tektoniği süreçleri birlikte işlerler,
- Kayaç ve minerallerden oluşan kabuk malzemesinin yinelenerek yaratılması ve yok
edilmesi olayıdır
Yukarıda belirleyici özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denüdasyon
b) Ozon döngüsü
c) Biyojeokimyasal döngü
d) Kayaç döngüsü
e) Su döngüsü
5. Denüdasyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Fiziksel ve mekanik olarak gerçekleşebilir
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b) Denüdasyonun toplam hızları, akarsuların çözünmüş ve asılı olarak taşınan
yüklerinden, rezervuarlardaki sedimantasyondan ve jeolojik sedimantasyon hızlarından
belirlenebilir
c) Mekanik denüdasyon Dünya üzerindeki dağılımı en fazla kurak bölgelerde
gerçekleşir
d) Kimyasal denüdasyon etkenlerini belirlemek mekanik denüdasyona göre daha
kolaydır
e) Denüdasyon farklı iklim bölgelerinde farklı özellikle gösterir
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. Biyosfer, karbon, oksijen, hidrojen, nitrojen ve diğer mineral elementlerinin küresel ölçekteki
döngüsüne güç verir. Bu mineraller ekosferde dolaşıma girer ve ekosfer ve onun ortamları
arasında karşılıklı değişim yapar. Bu dolaşımlar ..................... döngüler olarak tanımlanır..

7. Ayrışmış malzemenin buzul, su ve rüzgâr tarafından yerinden alınarak götürülmesi ile
gerçekleşen bütün yıkıcı süreçlere ................. denir.

8. .............................., akışkanın taşıma kapasitesinin katı sediman yükünü taşımada yetersiz
kaldığı yerde veya kimyasal ortamın çözünmüş yükün çökelmesine olanak verdiği yerde
gerçekleşir.
9. Mekaniksel denüdasyon, maksimum hızın mevsimselliğin olduğu ......................
gerçekleşmektedir.
10. Akarsu sedimanlarında büyük miktarlarda bulunan .............., yüksek silis-alüminyum oranı
ile birlikte, yoğun tropikal ayrışma rejimlerini işaret eder..

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)d, 5) c, 6) biyojeokimyasal, 7) erozyon, 8 Sediman depolanması, 9)
yağışlı tropiklerde, 10) kuvars.
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3. DEPREM AFETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Depremler ve Oluşum Mekanizması
3.1.1. Faylanma ve Fay Tipleri
3.1.2. Depremler İlişkili Bazı Kavramlar
3.1.3. Deprem Büyüklüğü ve Şiddeti
3.2. Dünyadaki Depremler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Neden depremler meydana gelir?
2- Faylar türleri bakımından kaç çeşittir, hangileri deprem afeti için daha tehlikelidir?
3- Depremlerin yayılış alanları nerelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depremler ve
Mekanizması

Dünya’daki
Dağılışı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Oluşum Depremlerin anlaşılmasında Okuyarak, fikir yürüterek,
önemli olan faylanma ve fay araştırarak ve uygulama
tipleri, depremlerle ilişkili yaparak
bazı kavramlar ve deprem
büyüklüğü
ve
şiddeti
hakkında bilgi sahibi olur.

Depremlerin Depremin düyadaki dağılışı Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
hakkında bilgi sahibi olur.
yaparak
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Anahtar Kavramlar
1- Deprem
2- Fay
3- Levha tektoniği
4- Episantr
5- Hiposantr
6- Deprem büyüklüğü
7- Deprem şiddeti
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Giriş
Bu bölümde, dünya genelinde önemli afetlerden birisi olan depremler ele alınmştır. Bu
Başlık altında öncelikle depremin oluşum mekanizması üzerinde durulmuş, daha sonrada
dünya üzerindeki yayılış alanlarına değinilmiştir. Dünya üzerinde oldukça yaygın etkiye
sahip olan depremlerin afetler coğrafyası dersini alan öğrencilerine bilmesinde fayda vardır.
Bu bölümler depremlerle ilgili birtakım bilgileriniz yenilenmiş olacaktır.
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3.1. Depremler ve Oluşum Mekanizması
Depremler, çoğunlukla katı yerkabuğunu oluşturan büyük levhaların ya da daha küçük
yerkabuğu parçalarının kırılmaları ve kaymaları sonucu açığa çıkan elastik deformasyon
enerjisinin deprem dalgaları biçimindeki titreşim hareketleridir. Genel olarak, etkileri
yeryüzünde hissedilen ve doğa kökenli olan yer sarsıntıları olarak da tanımlanabilecek bir doğal
afet olan depremi, öteki afetlerden ayıran en önemli fark, insanlar üzerinde büyük bir şok
duygusu uyandırmasıdır.
Fay, tabakalı kayaçların, yerkabuğunda etken olan değişik yönlü basınçların ya da streslerin
(gerilmelerin) oluşturduğu tektonik hareketlerle deformasyonu sonucunda kırılma yüzeyi
boyunca oluşan ve gözle ayırt edilebilecek boyuttaki bir kayma ya da yer değiştirmedir.
Litosferi oluşturan geniş ve katı levha parçaları, astenosferdeki konveksiyon hücrelerinin
oluşturduğu iç dolaşıma bağlı olarak hareket ederler. Bu süreç levha tektoniği olarak
adlandırılır. Levhalar arasındaki etkileşimler ve göreli hareketler, depremler, volkanik
püskürmeler, dağ sıralarının, okyanus havzalarının, ada yaylarının ve okyanus çukurlarının
oluşumu gibi Yerküre’nin büyük yapısal özelliklerinin ve olaylarının ana sorumlusu olarak
kabul edilmektedir.

Şekil 3.1. Litosfer ve astenosfer arasındaki ilişki, levha hareketleri ve temel levha sınırı tipleri:
diverjan, konverjan ve transform levha sınırları.
Astenosferdeki konveksiyon hücrelerinin oluşturduğu iç dolaşıma bağlı olarak yükselen
magmanın ve volkanik püskürmelerin etkisiyle okyanus ortası sırtlarda, yeni litosfer oluşur
(Şekil 3.1). Eski litosfer ise, dalma batma kuşaklarında ve okyanus çukurlarında kısmen erir ve
yok olur. Levha hareketleri yılda 2-3 cm’lik bir yavaş hareket olarak gerçekleşir. Güney
Pasifik’teki levha hareketleri, yılda yaklaşık 20 cm ile daha hızlıdır. Levha hareketlerinin yavaş
oluşu kıtaların parçalanmasına ve okyanus havzalarının oluşmasına neden olur.
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1960’larda önerildiğinde devrim niteliğinde bir kavram olarak görülen levha tektoniği kuramı,
yerbilimlerinin tüm alanlarında anlamlı ve erişilmesi güç bir etki yaratmıştır. Kuşkusuz bunda,
birbiriyle ilişkili görülmeyen jeolojik olayları birbiriyle ilişkilendirmek için bilimsel bir temel
sunmasının önemli bir rolü olmuştur. Ayrıca, Yer kabuğunun ana özelliklerinden sorumlu
olmasının yanı sıra, levha hareketleri, Yerküre’nin doğal kaynaklarının oluşumunda ve
dağılışında etkili olması kadar, dünya üzerindeki yaşam ortamlarının evrimini ve dağılışını da
etkilemektedir.

3.1.1. Faylanma ve Fay Tipleri
Depremin oluşumu belirli faylar boyunca gerçekleşir. Bir fay depremle ilişkili hareketin
meydana geldiği kırıktır, fayın bir tarafı diğer tarafına göre göreceli olarak hareket eder. Eğer
fay üzerindeki hareket yeni ise bunlar aktif fay olarak tanımlanırlar. Faylar yaygın olarak büyük
ölçekli yapılardır ve kendi başlarına oluşmaktan çok, fay kuşakları veya fay zonları içinde
oluşma eğilimi gösterirler. Bir eklem herhangi bir hareketin veya en azından göreceli bir
hareketin meydana gelmediği kırıktır. Eklemler mağmatik kayaçların soğumasından, çökel
kayaçlarda kuruma ve büzülmeden ya da çoğu durumda olduğu gibi tektonik gerilmeden dolayı
oluşurlar. Eklem olarak tanımlanmış olan birçok kırık aslında üzerinde hiç hareketin olmadığı
ya da göreceli olarak çok küçük bir hareketin meydana gelmiş olduğu faylardır. Faylar tiplerine
göre: Eğim atımlı, doğrultu atımlı ve oblik faylar olmak üzere üçe ayrılırlar (Şekil 3.2).
Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara "Doğrultu Atımlı Fay" denir. Fayın
oluşturduğu iki ayrı blok birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareket eder. Bunlar sağ veya
sol yönlü doğrultulu atımlı faya bir örnektir. Düşey hareketlerle meydana gelen faylara da
"Eğim Atımlı Fay" denir. Fayların çoğunda hem yatay, hem de düşey hareket eder. Her iki
hareketi içeren (hem yanal hem de düşey) faylara ise oblik atımlı faylar denir. Dünya’da en
bilenen doğrultu atımlı fay sistemleri Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve San Andreas Fay
Zonudur (SAFZ). 24 Ağustos 2014 tarihinde Amerika’nın SAFZ’nda M 6.0 bir deprem
meydana gelmiş ve son 25 yılda meydana gelen böyle bir depremde can kaybı olmamıştır.

3.1.2. Depremle İlişkili Bazı Kavramlar
Elastik Dalga: Bir tür elastik deformasyon (etki eden güçler, ortadan kalktığında yok olan bir
şekil değişikliği) sonucu ilerleyen dalga. Sismik dalgalar buna örnektir.
Episantır Uzaklığı: Yeryüzündeki bir noktadan episantıra olan uzaklık.
Merkez üssü (Episantır): Yerkabuğu içinde bulunan odak noktasının, yer yüzündeki izdüşümü.
Odak (Hiposantır): Depremin yerkabuğu içinde başladığı ve enerjinin açığa çıktığı nokta.
Odak uzaklığı: Yeryüzündeki bir noktadan, odağa olan uzaklık.
Sismik: Depreme ilişkin.
Sismograf: Yerin hareketlerini, özellikle de depremleri kaydeden cihaz. İç merkezde meydana
gelen sarsıntıların çevreye yayılması dalgalar şeklinde olur. Başlıca deprem dalgaları şunlardır:
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Şekil 3.2. Jeolojik bakımdan fay tipleri. Yaygın olarak bilinen üç tipteki fayların harketleri
sonrası topoğrafya üzerinde yaptıkları etki sol taraftaki yeşil renkteki blok diyagramlarda ifade
edilmiştir (Kaynak: Keller ve DeVecchio, 2012).
Boyuna dalgalar: Bunlar deprem kaydedici aletlerin (sismograf), ilk kaydettiği dalgalardır. Bu
nedenle ilk dalgalar (primer dalgalar) ismini de alırlar. "P" harfiyle gösterilen boyuna dalgalar
ses dalgaları gibi yayılırlar. Hızları yerin kabuk kısmında ortalama 6-7 km/sn'dir. Yerin bütün
kürelerini geçerler. Manto ve çekirdeği geçerken, sınır kesimlerinde, kırılır ve yön değiştirirler
(Şekil 3.3).
Enine dalgalar: Sismografların boyuna dalgalardan sonra kaydettiği dalgalardır. Bundan
dolayı ikincil dalgalar (sekonder dalgalar) ismini de alırlar ve "S" harfiyle gösterilirler. Enine
dalgalar yayılma doğrultusuna dik yönde salınımlar yaparak ilerlerler (Şekil 3.3).
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Yerkabuğundaki hızları ortalama 3,5-4 km/sn'dir. Sıvılardan geçemezler. Primer (P) ve
sekonder (S) dalgalara, birlikte, cisim dalgaları adı verilmektedir.
Yüzey dalgaları: Yeryüzü boyunca yayılan dalgalardır. Cisim dalgalarına göre daha yavaş
hareket ederler. Genlikleri daha büyüktür. Düşey ve yatay doğrultuda salınımlardan müteşekkil
olan bu dalgalar "R" (Rayleigh dalgası) ve "L" (Love dalgası) harfleriyle gösterilirler (Şekil
3.3). Derin kısımlara doğru sokulamazlar. Buna karşılık dünya çevresini bir kaç kez
dolaşabilirler.

Şekil 3.3. Boyuna (a), Enine (b) ve Yüzey (c) dalgalarının yayılışı ve yüzeydeki etkileri
(Hyndman ve Hyndman, 2010).

3.1.3. Deprem Büyüklüğü ve Şiddeti
Deprem şiddet cetvellerindeki sonuçlara bakarak bir depremin derecesinin saptanmasında
dikkatli olmak gerekir. Çünkü depremin ortaya koyduğu bu sonuçlarda, zeminin yapısal
özellikleri, binalarda kullanılan malzemenin cinsi ve miktarı ile yapı tekniği gibi hususlarla
hasar tespiti yapan kişinin kendi görüşleri de etkili olmaktadır. Dolayısıyla hata payı fazla
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olabilir. Kabaca 1900 yılından başlatılan ve aletsel dönem adı verilen dönemde deprem
derecesinin tespitinde başka ölçülere dayanılma yoluna gidilmiştir. Örneğin C.F. Richter
tarafından ortaya atılan ölçekte (Richter ölçeği) esas olarak, deprem odağında açığa çıkan enerji
miktarı göz önünde bulundurulmuştur. Bu şekilde, deprem odağında boşalan enerji miktarı ile
ilişkili olan deprem derecesine deprem büyüklüğü adı verilmektedir. Yurdumuzda da kullanılan
bu Ölçekte en hafif deprem 1,5, en etkili deprem ise 8,5 - 9 magnitüd değerindedir. Burada
Magnitüd episantırdan 100 km uzakta bulunan bir standart sismografın (Wood - Anderson
sismografı) kaydettiği yatay bileşene ait maksimum genliğin 10 tabanına göre logaritmasına
tekabül etmektedir.
Deprem büyüklüğünün saptanmasında kullanılan ölçütlere göre çeşitli büyüklük tipleri
bulunmaktadır:
Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb): P dalgası kullanılarak hesaplanan büyüklüktür. Derin
depremlerin büyüklüğünün bulunmasında kullanılır.
Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Ms): yüzey dalgalarının genlikleri kullanılarak hesaplanan
büyüklüktür.
Moment Büyüklüğü (Mw): deprem sırasında açığa çıkan enerjinin miktarını gösteren sismik
moment (Mo) kullanılarak bulunan büyüklüktür. Sismik moment deprem odağındaki
kuvvetlerin mekanik momentine karşılık gelir.
Süre Büyüklüğü (Md): Çok küçük ve yakın depremlerin süreleri kullanılarak hesaplanan
büyüklük değeridir.
Lokal Büyüklük (Mı); Küçük, sığ ve yakın depremlerde S dalgaları kullanılarak bulunan
büyüklüktür. Depremler büyüklüklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır (Tablo
3.1).
Tablo 3.1. Deprem Magnütüdü ve büyüklük dereceleri.
Magnitüd (M)
Büyüklük Derecesi
7'den büyük
Büyük deprem
5-7 arası
Orta büyük deprem
3- 5 arası
Küçük deprem
1- 3 arası
Mikro deprem
l'den küçük
Çok mikro deprem
Depremler farklı şiddetlerde meydana gelirler. Herhangi bir depremin şiddetini ortaya koymak
için çeşitli ölçekler yapılmıştır. Kabaca 1900 yılına kadar olan ve tarihsel dönem olarak
adlandırılan dönemde yapılan ölçeklerde, depremlerin insanlar tarafından hissedilip
hissedilmemeleri, yeryüzünde meydana getirdikleri değişiklikler, eşyalarda meydana
getirdikleri hareketlenmeler, binalarda yaptıkları tahribat gibi hususlar göz önünde
bulundurulmuştur. Bu tip ölçeklere örnek olarak Mercalli-Cancani Ölçeği (MC) verilebilir.
Modifiye Mercalli ölçeği sanayi tesisleri, binalar, insanların hissetmesi gibi özelliklere göre bir
71

depremin etkilerini açıklamak için tasarlanmıştır. 1’den 12 dereceye kadar bir sınıflandırma
yapılmaktadır. Burada 1. mikrosismik sarsıntılardır. İnsanlar tarafından hissedilmezler. Buna
karşın 12. derecede adeta taş taş üstünde kalmaz ve her şey yıkılır, harap olur. 1931 versiyonuna
göre 12 dereceli olan bu ölçekte her dereceye ait özellikler Tablo 3.2.’de verilmiştir.
Tablo 3.2. Mercalli ölçeğine göre deprem şiddetleri.
I.
Derece: İnsanlar tarafından hissedilmezler (en fazla ivme: 10 mm/ sn2’den küçük).
Mikrosismik Bazen kuşlar, hayvanlar huzursuzluk yapabilirler. Bazen baş dönmesi ya da
Sarsıntılar
mide bulantısı olabilir. Bazen ağaçlar, yapılar, sıvılar, su organları, yalpalama
olabilir. Kapılar çok yavaş sallanabilir.
II.
Derece: Dinlenmekte olan ve binaların üst katında bulunan kimseler veya duyarlı
Çok
Hafif kimseler tarafından hissedilir. Asılı olan eşyalardan bir kısmı sallanır (ivme:
Depremler
10 mm/ sn2’den büyük). Asılı nesneler sallanabilir. Bazen ağaçlar, yapılar,
sıvılar, su yapıları sarsılabilir. Bazen kuşlar, hayvanlar huzursuz olabilirler.
Bazen bazı kimselerde baş dönmesi ya da mide bulantısı yaşanabilir.
III. Derece: Özellikle üst katlarda olmak üzere bina içindekiler tarafından hissedilir. Duran
Hafif
otomobiller hafifçe sallanabilir. Kamyon gibi ağır bir vasıtanın geçmesi
Depremler
sırasında meydana gelen sarsıntılar gibidir (ivme 25mm/ sn2’den büyük). Asılı
nesneler biraz gidip gelebilir. Yüksek yapıların üst düzeylerinde kayda değer
sarsıntılar olabilir.
IV. Derece: Bina dışındaki insanların bazıları tarafından da duyulur. Hafif uykusu olan
Orta Şiddetli bazı kimseleri gece uykusundan uyandırır. Mutfak eşyası, pencereler, kapılar
Depremler
sarsılır ve duvarlardan çatlama sesleri gelir. Duran otomobiller iyice sallanır
(ivme: 50mm/ sn2’den büyük). Pencereler, kapılar zorlanabilir. Cam ve çanak
çömlek sarsılabilir. Asılı nesneler sallanabilir.
V.
Derece:
Oldukça
Şiddetli
Depremler

Hemen herkes tarafından duyulur. Bazı tabaklar ve pencere camları kırılır.
Sıvalar çatlar. Ağaçlar ve direkler sallanır (ivme: 100 mm/ sn2’den büyük).
Açık havada insanlar koşuşur. Binalar titrer. Küçük veya sabit olmayan
kararsız nesneler düşebilir. Aniden kapı, panjur açılıp kapanabilir. Sarkaçlı
saatler durabilir.

VI. Derece: İç ve dış mekânlarda herkes tarafından duyulur. Birçok kimse korkarak
Şiddetli
binalardan dışarı çıkar. Ağır ev eşyaları yerlerinden oynar. Çoğunlukla sıvalar
Depremler
dökülür, bacalar hasar görür. Genellikle hasar miktarı azdır (ivme: 250 mm /
sn2’den büyük). Sıvılar güçlü hareket eder. Yapılarda ince çatlaklar oluşur.
Biblolar, kitaplar, resim tabloları duvardan düşebilir.
VII. Derece: Herkes dışarı fırlar. Otomobil kullananlar tarafından fark edilir. Bazı bacalar
Çok Şiddetli kırılır. İyi yapılmış binalarda hasar önemsiz, normal yapılarda hasar az, planı
Depremler
kalitesiz binalarda ise hasar oldukça fazladır (ivme: 500 mm / sn2’den büyük).
Motorlu arabalar hareket hâlinde ise sürücüler tarafından hissedilir. Ağaçlar
ve çalılar orta şiddetle sarsılabilir. Gletler, göller ve akan sular üzerinde
dalgalar oluşur. İyi tasarımlı binalarda önemsiz hafif hasar olabilir. Büyük
miktarda sıva sıyrılabilir.
VIII. Derece: Bacalar, sütunlar, anıtlar ve duvarlar yıkılır. Panik yaşanır. Ağır ev eşyaları
Tahrip Edici ters döner. Otomobil kullananlar rahatsız olur. Özel olarak iyi yapılmış
Depremler
binalarda hasar az, orta kaliteli binalarda oldukça fazla, kötü kalitelilerde ise
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büyüktür. Ahşap ve yığma duvarlar (kerpiç duvar) bina iskeletlerinden dışarı
fırlar. Kuyu sularında değişmeler görülür. Az miktarda kum ve çamur
akıntıları meydana gelir (ivme: 100 cm / sn2’den büyük). Motorlu arabalar
şiddetle sarsılır. Ağaçlar kırılabilir.
IX.Derece:
Çok Tahrip
Edici
Depremler

Binalar temellerinden oynar. Sağlam binalarda bile hasar oldukça fazladır.
Yeryüzünde çatlaklar oluşur. Bariz zemin hasarları olur. Yeraltındaki borular
kıvrılır, kopar (İvme: 250 cm/ sn2’den büyük). Özellikle depremlere
dayanacak (yığma) yapılar önemli hasar görebilir. Yeraltı boruları kırılabilir.

X.Derece:
Yıkıcı
Depremler

Binaların çoğu yıkılır. Zeminde çatlaklar meydana gelir. Raylar bükülür.
Akarsu kenarlarında ve dik yamaçlarda heyelanlar, çamur ve kum akıntıları
görülür (ivme: 500 cm / sn2’den büyük). Önemli heyelanlar görülür. Plajlar ve
düz arazi üzerine yatay kum ve çamur kaymıştır. Kuyuların su seviyesi
değişmiştir. Barajlar, bentler, kanallar hasar görmüştür. Hafifçe bükülmüş
demiryolu rayları mevcuttur.

XI. Derece: Ancak birkaç bina ayakta kalır. Köprüler yıkılır. Zeminde geniş yarıklar
Afet
oluşur. Kaymalar, faylar ve büyük heyelanlar meydana gelir (ivme: 750
Depremler
cm/sn2’den büyük). Zemin malzemesi hareket eder. Deniz dalgaları önemli
büyüklükte meydana gelir.
XII. Derece: Adeta taş taş üstünde kalmaz; her şey yıkılır, harap olur (ivme: 980 cm /
Büyük Afet sn2’den büyük)
Depremler

3.2. Dünyadaki Depremler
Yeryüzünde, depremlerin en sık vuku bulduğu saha Büyük Okyanus kenarlarıdır (Şekil 3.4).
Japonya, Endonezya Adaları, Güney Alaska ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının batı
kıyıları Çin Halk Cumhuriyeti’nin merkezi kısımları, Yeni Zellanda, Himalaya Orojenik
Kuşağı günümüzde depremlerin en çok görüldüğü yerlerdir. Söz konusu alanların tamamı levha
sınırlarına karşılık gelir ve bu kuşaklar boyunca depremler ve volkanik aktivite yoğun olarak
gözlenir. Bu alanlar Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen alanı da içerir (Şekil 3.5).
İber Yarımadası ile Afrika'nın kuzeybatı kıyılarından başlayarak Himalayaları içine alacak
şekilde doğuya, Endonezya Adaları'na doğru uzanan Alpin sıradağları kuşağı depremlerin çok
görüldüğü bir diğer sahayı teşkil eder. Burada İspanya, Fas, Cezayir'in kuzeyi, İtalya, BosnaHersek, Yunanistan, Türkiye, İran ve Afganistan sismik aktivitenin yoğun olduğu ülkelerdir.
Depremlerin bu sahalarda çok sık meydana gelmesi, onların ya levha sınırları üzerinde
bulunmalarından ya da henüz duraylılığını kazanmamış, kırılma ve faylanmalara maruz kalan,
genç Alpin sıradağ kuşağında yer almalarından kaynaklanır.
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Şekil 3.4. Depremlerin küresel dağılımları (Hyndman ve Hyndman, 2010’dan değiştirilerek).

Şekil 3.5. Pasifik ateş çemberi ve deprem zonları. Gri renkli çerçeveler sismik boşlukların
olduğu alanları ifade etmektedir. Bu alanlar deprem gerçekleşme olasılıklarının yüksek olduğu
alanlara karşılık gelirler (Bryant, 2005).
1755 Lizbon depremi, tarihsel kayıtlardaki en büyük afetlerden biridir. Yıkıcılığının yanı sıra,
bu depremin en önemli sonuçlarından biri, bilimin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası
olmasıdır. Bu depremden sonra, depremin nedenlerini anlamaya yönelik bilimsel gözlemler,
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deprem uyarılarının yayımlanmasına yönelik çalışmalar ve karşı önlemler önem kazanmıştır.
Karşı önlemler, Lizbon’un yeniden inşasında kabul edilmiş ve uygulanmıştır.
20. yy.daki önemli depremler arasında bulunan 1906 San Francisco ve 1923 Tokyo
depremlerinde, bu kentlerin büyük bölümü yıkılmış ve deprem sonrasında büyük ölçekli
yangınlar çıkmıştır. 1995’te Kobe’yi, 1999’da İzmit (17 Ağustos) ve Tayvan’ı, 10 Ekim 2005’te
kuzey Pakistan’ı vuran (7.6 büyüklüğünde ve 30 binden fazla insanın ölümüne yol açtı) 2008
yılında Wenchuan (Çin) (Mw. 7.9), ve en son olarak 2010 yılında Haiti’deki (Mw 7.0) (Şekil
3.7) depremler, deprem sonrası oluşabilecek can ve mal kayıplarına ilişkin deprem riskinin,
binaların ve kentleşmenin niteliği ile olan ilişkisini çok dramatik bir biçimde ortaya koymuştur.

Şekil 3.7. 12 Ocak 2010 tarihinde gerçeleşen Haiti (Mw. 7.0) depremi 230,000 kişinin ölümüne
neden olmuştur. Bu depremin büyüklüğünün çok yüksek olmamasına karşın (diğer büyük
depremler ve ölü sayısıyla karşılaştırınca) ölüm sayısının yüksekliği yapı stoğunun kalitesiz ve
dünyaca kabül gören yapı yönetmeliklerine göre inşaa edilmemesinden kaynaklandığı ortaya
koyulmuştur (Kaynak: Hyndman ve Hyndman, 2011).
Depremlerin ikincil olarak oluşturdukları afetler şu şekildedir;
Sismik Deniz Dalgaları (tsunami): Geniş ölçekli ve şiddetli denizaltı depremleri ya da
heyelanlarından sonra oluşur. Çok yeni bir örnek olarak, 26 Aralık 2004’te Güney Asya’da çok
büyük can ve mal kayıplarına neden olan tsunami afeti de, o bölgedeki göreceli levha
hareketleri sonucunda, Hindistan/Avustralya levhası ile Avrasya (Burma) levhası arasındaki
sınır boyunca uzanan Java çukurluğunda (dalma-batma kuşağında) oluşan 9 büyüklüğündeki
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deprem ile doğrudan bağlantılıdır. Deprem hiposantırı, Endonezya’nın Sumatra adasının
kuzeybatı ucunun yaklaşık 160 km açığındadır.
Zemine bağlı büyütme ve etkinin kuvvetlenmesi: Depremin, zemin özelliklerine (tortul
tabakaların kalınlığı, kayaçların direnç özellikleri, vb.) bağlı olarak yeryüzünün bazı alanlarında
çok daha fazla etkili olmasıdır (Mexico City Effect).
Sıvılaşma: Deprem sırasında suya doyan ince kumun dinamik stresi sonucunda zeminin
yumuşamasıdır (Şekil 3.8).

Şekil 3.8. Kum içeriği yüksek çökellerde deprem sonrası zemin sıvılaşması ve devrilen evler.
1964 Niigata (Mw 7.5) Japonya depremi. Bu olay toplam 26 kişinin ölümüne neden olmuştur.
Heyelan: Depremin yarattığı dinamik stres sonucunda, yüzeye yakın tabakaların duraylılığının
(kararlılığının) bozulması sonucunda oluşur. Depremler, 1990 Filipinler ve 1999 Tayvan, 2008
yılında Wenchuan (Çin) depremlerinde olduğu gibi, çok sayıda ve farklı tiplerde heyelan
oluşturma gücüne sahiptir (Şekil 3.9 ve 3.10).
Kabuk Hareketi: Yerkabuğu bloklarının kırık ya da fay boyunca hareket etmesi.
Sübsidans (Çökme): Genellikle sıvılaşmaya bağlı olarak toprağın vibrasyon sonucunda
sıkışması.
Deprem Sonrası Yangınlar: Deprem etkisinin ve kısa süreli artçı depremlerin ya da yanıcı
gazların ve sıvıların atmosfere kaçışı sonucunda oluşan bireysel ya da geniş alanlı yangınlar.
1906 San Francisco ve 1923 Tokyo depremleri buna örnektir.
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Şekil 3.9. 12 Mayıs 2008 yılında Çin’de gerçekleşen Wenchuan depreminin (Mw 7.9)
tetiklediği ve 1800 kişinin ölümüne neden olan Beichuan kasabasında büyük ana kaya heyelanı.

Şekil 3.10. 12 Mayıs 2008 yılında Çin’de gerçekleşen Wenchuan depreminin (Mw 7.9)
tetiklediği ve neredeyse tüm yamaçları kaplayan kaya düşmeleri (Wenchuan kasabası).
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Uygulamalar
1- 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerini araştırınız.
2- Eviniz ve işinizin bulunduğu konumda afet il merkezlerinin lokasyonlarını öğrenerek,
acil bir durumda mahallenizdeki toplanma yerlerini öğreniniz ve toplanma yerini
Google Earth üzerinden işaretleyerek KMZ dosyası olarak kaydediniz.
3- Faylanmalar sonucunda meydana gelen atım kavramlarını irdeleyiniz. Ülkemizde ve
dünyada gerçekleşen depremlerde ölçülmüş maksimum atımlara ilişkin araştırma
yapınız.
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Uygulama Soruları
1- 1999 depremin merkez üssü, fay tipi hakkında bilgi veriniz?
2- Evinize yakın toplanma yerleri mevcut mu ve sizce yeterli mi?
3- Ülkemizde meydana gelen maksimum atımlar kaç m dir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Depremler, litosferin en üst kısmını oluşturan kabukta meydana gelir. Litosfer - üst
manto ve kabuk - mekanik özellikleri açısından yüksek dayanımlı bir yapıya sahiptir. Yeryüzü
bir düzine levhalardan oluşur. Üst bölümü oluşturan kabuk (crust) boyunca açılmalı gerilmeye
bağlı olarak okyanus ortalarında açılmalarla yeni malzemeler meydana gelir. Sıkışmalı tektonik
rejim aktif levha sınırlarında çarpışmaya, kapanmaya, bindirmelere ve eski malzeme yitimine
neden olur. Yatay gerilmeli rejim (shear tectonic regime) altında yatay hareketler oluşur ve bu
gerilme altında malzemelerin ne yenilenmesi ne de yitimi söz konusu değildir fakat farklı
gerilme rejimleri rejimlerine sahip levhların gerilme transferini meydana gelmesiyle transform
fay özelliği taşır. Levhaların pozisyonlarına göre farklı büyüklükte meydana gelen düşey veya
yatay gerilmeler malzeme direncini aşarsa kaymalar meydana gelir, açığa çıkan enerji sonucu
depremler oluşur.
Depremler doğal afetler içerisinde verdiği doğrudan zararların yanı sıra ikincil etkileri
yani neden oldukları tsunami, heyelan vb. doğal tehlikeler ile de zararlara neden olmaktadırlar.
Bu bölümde depremler ile bağlantılı (depremlerin sonuçları) bakımından; sismik deniz
dalgaları (tsunami), zemine bağlı büyütme ve etkinin kuvvetlenmesi, sıvılaşma, heyelan, kabuk
hareketi, sübsidans (çökme), deprem sonrası yangınlar, enerjinin yönlenmesi gibi etkiler
görülür.
Deprem riskini taşıyan sahalar Büyük Okyanus kıyıları, Japonya, Endonezya ve çevresi,
Akdeniz kuşağında Alp orojenik sahası; İtalya, Yunanistan, diğer Balkan ülkeleri, Türkiye,
İran, Hindistan, Tibet, Çin, Amerika kıtasının batı kıyıları, ABD, Küba, Şili potansiyel deprem
sahaları olarak bilinir.
Yeryüzünde, depremlerin en sık vuku bulduğu saha Büyük Okyanus kenarlarıdır.
Japonya, Endonezya Adaları, Güney Alaska ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının batı
kıyıları günümüzde depremlerin en çok görüldüğü yerlerdir. Burası Pasifik Ateş Çemberi
olarak bilinen sahadır.
İber Yarımadası ile Afrika'nın kuzeybatı kıyılarından başlayarak Himalayaları içine
alacak şekilde doğuya, Endonezya Adaları'na doğru uzanan Alpin sıradağları kuşağı
depremlerin çok görüldüğü bir diğer sahayı teşkil eder. Burada İspanya, Fas, Cezayir'in kuzeyi,
İtalya, Bosna-Hersek, Yunanistan, Türkiye, İran ve Afganistan çok sarsılan ülkelerdir.
Depremlerin bu sahalarda çok sık meydana gelmesi, onların ya levha sınırları üzerinde
bulunmalarından, ya da, henüz duraylılığını kazanmamış, kırılma ve faylanmalara maruz kalan,
genç Alpin sıradağlar kuşağında yer almalarından ileri gelir. Bu sahalar aynı zamanda volkanik
aktivitelerinde meydana geldiği lokasyonlardır.

80

Bölüm Soruları
1. Depremle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Litosferi oluşturan geniş ve katı levha parçaları levha tektoniği ile hareket ederler
b) Yatay hareket sonucunda meydana gelen faylara doğrultu atımlı fay denir
c) Dünya’da en iyi bilinen doğrultu atımlı fay Batı Anadolu Fay Zonu dur
d) Odak uzaklığı, yeryüzündeki bir noktadan odağa olan uzaklıktır
e) Düşey hareketlerle meydana gelen faylara da eğim atımlı fay denir
2.

Yukarıda verilen fay türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Doğrultu atımlı fay – Ters/Bindirme fayı – Normal fay
b) Normal fay – Doğrultu atımlı fay – Ters/Bindirme fayı
c) Ters/Bindirme fayı – Normal fay – Doğrultu atımlı fay
d) Ters/Bindirme fayı – Doğrultu atımlı fay – Normal fay
e) Doğrultu atımlı fay – Normal Fay – Ters/Bindirme fayı
3. Aşağıdakilerden hangisi depremlerin ürettiği yüzey dalgalarına ait bir özellik değildir?
a) Yeryüzü boyunca yayılan dalgalardır
b) Cisim dalgalarına göre daha yavaş hareket eder
c) Düşey ve yatay doğrultuda salınımlardan oluşurlar
d) R ve L harfleriyle ifade edilirler
e) Sismografların boyuna dalgalardan sonra kaydettiği dalgalardır
4. Aşağıdaki depremin magnitüd ve büyüklük dereceleri arasındaki ilişkilerden hangisi
yanlıştır?
a) Magnitüd 7’den büyük – Büyük deprem
b) Magnitüd 3-5 arası – Küçük deprem
c) Magnitüd 1-3 arası – Mikro deprem
d) Magnitüd 5-7 arası – Orta büyük deprem
e) Magnitüd 1’den küçük – Küçük deprem
5. Aşağıdakilerden hangisi Mercalli ölçeğine göre verilen deprem şiddeti bilgisi doğrudur?
a) I. Derece – İnsan tarafından hissedilir
b) V. Derece – Hemen herkes tarafından duyulur
c) III. Derece – Binaların çoğu yıkılır
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d) IX. Derece – İnsanlar tarafından hissedilmez
e) XII. Derece – Ancak kuşlar ve hayvanlar bazen hissedebilir

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. Yeryüzünde, depremlerin en sık vuku bulduğu saha................................................
7. Sismografların boyuna dalgalardan sonra kaydettiği dalgalardır. Bundan dolayı
......................... ismini de alırlar.
8. ..........................: Yerin hareketlerini, özellikle de depremleri kaydeden cihazdır.
9. Dünya’da en bilenen doğrultu atımlı fay sistemleri .............................. ve ............................
10. ..................... :Deprem sırasında suya doyan ince kumun dinamik stresi sonucunda zeminin
yumuşamasıdır

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)e, 4)e, 5)b, 6) Büyük Okyanus kenarlarıdır, 7) ikincil dalgalar, 8) Sismograf, 9)
Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), San Andreas Fay Zonudur (SAFZ) 10) Sıvılaşma.
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4. TSUNAMİ AFETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Tsunami ve Genel Özellikleri
4.2. Tsunamilerin Dağılışı ve Etkileri
4.3. Tsunami Afetine Karşı Önlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Tsunami nedir ve nasıl oluşur?
2- Tsunami en fazla nerelerde görülür?
3- Tsunamiye karşı neler yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tsunami
Özellikleri

Kazanım

ve

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Genel Tsunam
terimi
ve Okuyarak, fikir yürüterek,
oluşumuyla ilgili bilgi sahibi araştırarak ve uygulama
yaparak
olur.

Tsunamilerin Dağılışı ve Tsunamilerin
dünya Okuyarak, fikir yürüterek,
Etkileri
üzerindeki dağılışı ve etkileri araştırarak ve uygulama
yaparak
üzerine bilgi sahibi olur.
Tsunami Afetine
Önlemler

Karşı Tsunami
afetine
karşı Okuyarak, fikir yürüterek,
bireysel
ve
kurumsal araştırarak ve uygulama
alınması gereken önemler yaparak
hakkında bilgi sahibi olur.

86

Anahtar Kavramlar
1- Tsunami
2- Tsunami Uyarı Sistemi
3- Ateş Çemberi
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Giriş
Bu bölümde, özellikle daha çok Okyanus kıyılarındaki karalar için önemli bir doğal tehlike
olan Tsunamiler ile ilgili bilgiler verilmektedir. Deniz ve Okyanus içindeki depremler
sonrasında görülen bu olayların oluşum mekanizmaları, dağılışları ve birtakım önlemler
üzerinde durulmuştur.
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4.1. Tsunami ve Genel Özellikleri
Tsunami’ler (sismik deniz dalgaları veya depreşim dalgaları), bu derste verilen doğal afet
tanımını en çarpıcı bir biçimde yansıtan en yıkıcı doğal afetlerden biri olarak kabul edilmelidir.
Tsunami, “büyük liman dalgası” anlamı taşıyan Japonca “tsunami” kelimesinden gelir.
Tsunamiler, çoğunlukla açık denizde ya da kıyı yakınındaki tektonik hareketlerin (konverjan
ve transform levha sınırlarındaki, vb.) ve volkanik püskürmelerin tetiklediği büyük ölçekli
denizaltı depremleriyle ya da denizaltı heyelanlarıyla ve volkan konilerinin çökmesi ya da
parçalanmasıyla tetiklenerek oluşurlar (Şekil 4.1).
Geniş hacimli su kütlelerinin aniden gelişen düşey yer değiştirmelerine ve sıkışarak
yükselmelerine neden olan bu tip yer kökenli olaylardan sonra, sarsılan noktanın üstünde su
yüzeyinde tsunami adı verilen çok yüksek bir tek dalga ya da birkaç dalga oluşur. Dalga
yüksekliği (en yüksek 30-40 m), değeri 150-200 km’ye ulaşabilen dalga uzunluğuna (iki dalga
doruğu ya da çukuru arasındaki yatay uzaklık) oranla göz ardı edilebilecek düzeyde küçük olan
tsunamilerin asıl etkisi, dalganın kıyıda kırılmasından çok, kıyıda oluşturduğu su yükselmesi
ya da kabarmasının yarattığı ani taşkın olaylarıdır. Görüleceği gibi, tsunamiler, oluşumları
açısından, gerçekte doğal afet sınıflandırması açısından ya depremlerin ya da volkanik
püskürmelerin bağlantılı etkileri kapsamında ele alınması gereken yer kökenli en yıkıcı
afetlerden birisidir.

Şekil 4.1. Bir deprem sonrası ideal tsunaminin oluşum safhalarını gösteren blok diyagram
(Keller ve DeVecchio, 2012).
Tsunamiler, oluştukları merkezin üzerinden tüm yönlere doğru okyanus yüzeyinde büyük bir
hızla yayılırlar. Tsunamilerin yayılma hızı, su derinliği ile doğru orantılı olarak artar. Büyük
okyanus havzalarında, örneğin, Büyük Okyanus’ta ortalama hız 700 km/saate ulaşabilir.
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Tsunami dalgaları açık denizde güçlükle fark edilmesine karşın, derin kıyı sularındaki, özellikle
dar körfezlerdeki kara alanlarına ulaştıklarında, yükseklikleri olağanüstü artar. Sığ sularda ise,
etkileri azalır (Şekil 4.2).

Şekil 4.2. Tsunaminin derin ve sığ sulardaki dalga özellikleri (Hyndman ve Hyndman, 2011).
Oluştukları noktadan her alana doğru saatte 800 km’yi bulabilen hızla yayılan tsunamilerin
etkisi, şüphesiz kıyıların özelliklerine göre değişir. Uzun süreli dalgalar olan tsunamiler,
oluşum alanlarından itibaren denizin derinliği, deniz altı topoğrafyası ve karşılaşılan engellere
(adalar) göre kısmen sapmalara uğrasa da uzun yol kat ederek kıyılara kadar ulaşırlar. Örneğin
1946 yılında Alaska yakınlarında meydana gelen deniz altı depremiyle oluşan tsunamiler, Aleut
Adaları’nda 30 m yüksekliğinde dalgalarla etkisini gösterirken saatte 640 km hızla Hawai
adalarına kadar ulaşmış ve burada binlerce kişinin ölmesine ve birçok yerleşmenin yok
olmasına neden olmuştur.
Tsunamiler, kıyılarda önce suları çekerek sığ deniz dibinin açığa çıkmasına, daha sonra aniden
yüksek dalgaların kıyıyı istila etmesine neden olabilirler. Buna benzer bir tsunami olayı, 1975
yılında Portekiz’de gerçekleşmiştir. Tsunamide suların çekilmesini merak edip sahile inen
insanlar, dakikalar sonra dev dalgaların altında kalarak can vermişlerdir.

4.2. Tsunamilerin Dağılışı ve Etkileri
Dünyada bu güne kadar tespit edilen tsunamilerin büyük bir çoğunluğu, depreme bağlı deniz
altı zemin kaymaları sonucunda oluşmuştur. Bu nedenle tsunamiler daha çok, aktif fayların,
dalma-batma zonlarının ve volkanların bulunduğu deniz ya da okyanuslarda görülür. Büyük
Okyanus kıyıları yani Ateş Çemberi kuşağı, tsunamilerin en çok görüldüğü yerlerdir. 19. yüzyıl
ortalarından günümüze yerel, bölgesel ve dünya genelinde belirlenen tsunamilerin okyanus ve
denizlere göre dağılımında Büyük Okyanus %59 ile ilk sırayı alırken bunu %25 ile Akdeniz
(Karadeniz de dâhil), %12 ile Atlas Okyanusu (Baltık ve Kuzey Denizi dâhil) ve %4’ü ile Hint
Okyanusu takip eder. Japonya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Endonezya, Malezya, Çin,
Hindistan, Meksika, Honduras, Şili, Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz tsunami riskinin
orta düzeyde ve fazla olduğu belli başlı ülkelerdir (Şekil 4.3). İnsanlık tarihi boyunca bu
bölgelerde birçok tsunami gerçekleşmiş, büyük can ve mal kayıpları yaşanmıştır.
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Şekil 4.3. Küresel bakımdan tsunami riski taşıyan alanlar (Kaynak: Keller ve DeVecchio,
2012). Kırmızı renke ifade edilen alanlar en yüksek tehlikeyi, sarı ile ifade edilenler belirgin
tehlikeyi ve yeşil renkle ifade edilen alanlar tsunami tehlikesinin düşük olduğu alanlardır.
Her yıl ortalama olarak dünyanın herhangi bir yerinde bir büyük tsunami olayı
gerçekleşmektedir. Dünyada en eski bilinen tsunami olayı, M.Ö 1628? tarihinde Ege
Denizi’ndeki Santorini volkanı patlamasında oluşan ve Girit adasındaki Minoan medeniyeti
yok eden dev dalgalardır. Benzer bir tsunami oluşumu, 1883 yılında Karakatua (Endonezya)
adasının yok olduğu volkanik püskürmede gerçekleşmiştir. Püskürme sonrası yüksekliği 35
metreyi bulan dalgalar, doğu Hint adalarında, özellikle de Sumatra ile Java’da etkili olmuş,
36,500 kişinin ölmesine ve çok ciddi yıkımlara neden olmuştur.
Dünyada yaşanmış yıkıcı tarihsel tsunami olayları daha önceki satırlarda da ifade edildiği gibi
Pasifik havzasında yoğunlaşmıştır. Bunlardan bilenen en eski ve güncellerine örnek olarak
aşağıdaki tsunami olayları verilebilir:
§

§

§
§

1755 yılında gerçekleşen bir deprem sonucu oluşan tsunami Atlantik Okyanusu’nu
geçerek Lizbon, Portekiz’de yangınlara ve tahmini 20,000 kişinin ölümüne neden
olmuştur. Bu deprem sonrası oluşan tsunami dalgalarının yüksekliğinin 7 meternin
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
1883 yılında Java ve Sumatra arasındaki Sundra Boğazı yakınlarında Krakatoa volkanın
patlaması sonucu volkan konisin üst kısmı okyanus tabanına çökerek dev bir tsunami
oluşturmuştur. Bu tsunami sonucu oluşan dalgaların yüksekliğinin 35 metreden fazla
olduğu düşünülmektedir. Tsunami olayı 165 köyü yok ederken toplam 36,000 kişinin
yaşamını yitirmesine yol açmıştır.
1946 (M 8.1) Aleutians (Alaska) depremi Hawai adalarını etkileyen bir tsunami üreterek
160 kişinin ölümüne neden oldu.
1964 ( M 9.2) Alaska depremi ölümcül bir tsunami üretti, Alaska ve Kaliforniya
kıyılarında 130 insanın ölümüyle sonuçlandı.
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1993 yılında Japon Denizi’nde gerçekleşen M 7.8 büyüklüğündeki depremin ürettiği
tsunami dalgaları Okushiri (Japonya) adalarında 120 kişinin ölümüne neden oldu.
1998 Papua Yeni Gine depremi (M 7.1) bir deniz altı heyelanı tetikledi. Bu heyelan
sonucu oluşan tsunami dalgaları 2100 kişinin ölümüne neden oldu.
2004 yılında gerçekleşen M 9.1 büyüklüğündeki Sumatra (Endonezya) depremi sonucu
oluşan tsunami 230,000 kişinin ölümüne yol açtı. Bu olay sonucu oluşan toplam
ekonomik zararın 14 milyar Amerikan doları olduğu bildirilmiştir.
2009 yılında Samoa depremi (M 8.1) sonucu oluşan tsunami 200 kişinin ölümüne neden
olmuştur.
2010 yılında Şili açıklarında gerçekleşen deprem sonucu oluşan tsunami kıyı
yerleşimlerinde 700 insanın ölümüne neden olmuştur.
2011 Tōhoku (Japonya) depremi (M 9.0), Japonya'nın tüm Pasifik kıyısı boyunca çok
büyük bir zarara yol açmış olan büyük bir tsunamiyi tetikledi (Şekil 4.4). Dalgaların
yüksekliği Tarō'da ise 37.9 m, Ōfunato'da ise 23 metre olarak kaydedildi. Tsunami tüm
Pasifik'e yayıldı, Güney ve Kuzey Amerika'da, Alaska'dan Şili'ye kadar olan bölgede
tsunami uyarıları verildi, bu bölgelerde tsunami görülmesine karşın etkileri küçüktü.
Şili'nin Pasifik kıyısı 17,000 kilometrelik uzaklıkla en uzak yerlerden biriydi ve buna
rağmen ülkede yüksekliği iki metreye varan dalgalar kaydedilmiştir (Şekil 4.5). 15,800
kişinin öldüğü bu olayda 230,00 kişi evini yitirmiştir. Ekonomik kayıplar bakımından
dünya tarihinde doğal afet kaynaklı bilenen en büyük zarar gerçekleşmiştir. Toplam
zararın 300 milyar Amerikan dolarının üzerinde olduğu rapor edilmiştir.

Şekil 4.4. 2011 Tōhoku (Japonya) depreminin (M 9.0) oluşturduğu tsunaminin Otsuchi, Iwate
bölgesindeki etkileri (Kaynak: EPA)
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Şekil 4.5. 2011 Tōhoku (Japonya) depreminin (M 9.0) oluşturduğu tsunamiye ait maksimum
dalga genlik değerleri (cm). Kaynak: Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi.

4.2.1. 2004 Hint Okyanusu Tsunami Örneği
2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi, 26 Aralık 2004 günü saat 00:58:53 UTC'de
meydana gelmiş, merkezi Endonezya'nın Sumatra adasının batı kıyısı açıklarında olan
depremdir (Şekil 4.6). Dalma-batma kuşağında meydana gelen deprem, Hint Okyanusu'na
kıyısı olan karaları vuran, yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler üretti ve bu nedenle on
dört ülkede 230 binden fazla kişi ölmüştür (Paulson, 2005). Bu, tarihteki en çok ölüme yol açan
doğal afetlerden biri olan bu olay sonucunda Endonezya en ağır zararı alan ülkelerin başında
yeralır. Hasar bakımından, Endonezya’yı Sri Lanka, Hindistan ve Tayland izlemiştir. 9.1 ila 9.3
olan büyüklüğüyle, kaydedilmiş olan bugüne kadarki en büyük üçüncü depremdir. Süresi 8.3
saniye ile 10 dakika arasında değişen deprem, bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahiptir
ve tüm gezegeni 1 cm hareket ettirmiştir (Walton, 2005). İçmerkezi Simeulue ile Sumatra
arasındadır. Etkilenen ülkeler ve halklarının durumu, dünya çapında bir insani yardım
kampanyasının başlamasına sebep olmuştur. Tüm dünya çapından depremzedelere yardım
amacıyla 14 milyar Amerikan doları (2004 itibarı ile) bağış toplanmıştır.
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Şekil 4.6. 26 Aralık 2004 Hint Okyanusu’nda gerçekleşen M 9.1 büyüklüğündeki depremin
merkez üssü ve artçı şokları. Kırmızı çizgiler genellştirilmiş levha sınırlarını gösterir. Beyz
üçgenler volkanları ifade etmektedir (Kaynak: Keller ve DeVecchio, 2012).
Tsunamiden çok hızlı bir şekilde ilerleyerek Hindistan kıyılarında da hasarlara neden oluştur
(Şekil 4.7). En çok ölüm Endonezya kıyılarından sonra Sirilanka ve Hindistan’da yaşanmıştır.
Ölenlerin sayısı Srilanka’da 35,322 iken bu rakam Hindistan’da 16,269 kişidir (Şekil 4.7).
Tsunami dalgalarının oluşumundan yaklaşık yedi saat sonra ulaştığı Somolide 289 kişi,
Kenya’da 1 ve Tanzanya’da 13 kişi yaşamını yitirmiştir.
2004 Hint Okyanusu’nda gerçekleşen deprem sonucu oluşan tsunami dalgları bir çok kentin
ortadan kalkmasına yol açtığı gibi bitki örtüsü ve doğal ekosistemi de belirgin bir şekilde
etkilemiştir (Şekil 4.8 ve 4.9). Bu yıkıcı olay sırasında Sumatra Adası’nın en kuzey ucunda yer
alan Banda Aceh yerleşiminin büyük bir kısmında yerleşim yerleri ortadan kalkmıştır. Bu olay
sonrasında 2006 yılında bu kıyılardaki bir çok ülkenin girişimiyle 2006 yılında deniz tabanına
ilk erken uyarı sistemleri yerleştirilmiştir. Önemli turistik noktalardan olan bu ülkelerde olay
sonrası turizm gelirleri de %60 oranında gerilemiştir. Söz konusu bu durum doğal afetlerin uzun
dönemli ekonomik kayıplarına örnek olarak verilebilir.
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Şekil 4.7. 26 Aralık 2004 Hint Okyanusu’nda gerçekleşen M 9.1 büyüklüğündeki deprem
sonucu oluşan tsunaminin zamana bağlı ilerleyişi (Kaynak: Keller ve DeVecchio, 2012).

Şekil 4.8. 26 Aralık 2004 Hint Okyanusu’nda gerçekleşen M 9.1 büyüklüğündeki deprem
sonucu oluşan tsunaminin Banda Aceh’e verdiği zararla ilişkin olay öncesi (a) ve olaydan üç
gün sonra çekilmiş uydu görüntüsü (Digital Globe). Kuzey kıyılarda tsunami sonrasında
gerçekleşen yoğun aşınımdan bir kaç küçük ada parçası dışında kara alanının birçok kısmı
ortadan kalkmıştır.

Şekil 4.9. 26 Aralık 2004 Hint Okyanusu’nda gerçekleşen M 9.1 büyüklüğündeki deprem
sonucu oluşan tsunaminin bitki örtüsüne verdiği zararlara ilişkin olay tsunami öncesi ve sonrası
çekilen uydu görüntüleri (Kaynak: CRISP/Centre for Remote Imaging, Sensing & Processing).
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Geçen 20 yy.’la bakıldığında ülkemiz kıyılarında meydana gelen tsunamilerin meydana geliş
nedenleri deprem ve denizaltı kütle hareketleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz
kıyılarında meydana gelen 90’dan fazla tsunaminin 30 tanesi Marmara kıyılarında olup
bunlardan da sadece 16 tanesi İstanbul kıyılarında etkili olmuştur. Bu 16 tsunami içinde
İstanbul’a en fazla zarar vereni 1509 tarihinde “Küçük Kıyamet” olarak adlandırılan deprem
sonrasında meydana gelmiştir. Kayıtlara göre yüksekliği 6 metreyi aşan sular (Bayülke ve
Öztin, 1991), surları aşarak kentin bir çok yerlerini ve Galata’yı ve Haliç kıylarını sular altında
bırakıp binlerce can kaybına neden olmuştur (Soysal,1985; Ambraseys, 2001). 1646’da İstanbul
kıyılarında etkili olan Tsunami 136 geminin harap olmasına neden olmuştur. 1894’te ise
depremin meydana getirdiği tsunami, Büyükçekmece’den Kartal’a kadar olan alanda etkisini
göstermiştir. Dalga büyüklüğü 6 m’den azdır (Bayülke ve Öztin, 1991) (Tablo 4.1).
17 Ağustos 1999 depreminde faylanmalar, yanal yayılımlar ve çökmeler meydana gelmiş olup
bu üç tip kıyı deformasyonundan etkilenen yerler Değirmendere, Karamürsel, Sapanca Gölü
kıyısı, İzmit körfezi, Gölcük Deltası, Halıdere, Yalova ve Aksa kuzeyidir (Barka vd., 2001).
Bunların sonucunda İzmit Körfezi’nde 6.00 metreye ulaşan tsunami meydana gelmiştir (Tappin
ve Görür, 2001). İstanbul kıyılarında ise tsunami meydana gelmemiştir.
Tablo 4.1. İstanbul kıyılarında görülen tsunamiler ve etkileri (Altınok ve Ersoy, 1993).

4.3. Tsunami Afetine Karşı Önlemler
Tsunami tehlikesi, tsunami meydana geldiğinde suyun kıyıda ulaşabileceği seviyenin üzerinde
yerleşmeleri ve arazi kullanım zonlarının oluşturulmasıyla azaltılabilir. Örneğin Havai’de
Hilo’da 1946 ve 1960 yıllarındaki tsunaminin ulaştığı seviyeye kadarki alan parka
dönüştürülmüş ve gelecekteki tsunaminin etkisi minimize edilmiştir.
Eğer alçak düzlük alanlarda gelişme olacaksa planlamada potensiyel tsunami etkisi dikkate
alınmalıdır. Bu da buradaki cadde, sokak ve binaların kıyıya paralel şekilde değil tsunami
etkisinin azaltıcı etki olan kıyıya dik olarak planlanmasında fayda vardır. Özellikle kıyı
alandaki iyi kök salan ağaçların dikilmesi tsunaminin ve beraberinde getirdiği enkazın kısmen
etkisinin azalmasına neden olacaktır. Ayrıca yerleşmelerin önünde iyi güçlendirilmiş beton
blokların inşa edilmesi tsunaminin ilk dalga etkisinin azalmasına ve daha fazla tahliye zamanın
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kazanılmasına imkan sağlar. Japonya’da bu iki önlem tsunami tehlikesine karşı
kullanılmaktadır (Şekil 4.10).

Şekil 4.10. Japonya’da tsunaminden korunma amaçlı inşaa edilen duvar (Hyndman ve
Hyndman, 2011).

4.3.1. Tsunami Uyarı Sistemleri
Depremin merkez üssüne olan mesafesine bağlı olarak tsunami, bir depremden sonra birkaç
dakika ile saat arasındaki zaman diliminde ortaya çıkar. Her nekadar bazı alanlarda bu sistem
çok iyi olmasada, günümüzde uzak alan tsunamilerinin uyarı sistemleri mükemmele yakın
olarak işlem görmektedir.
Pasifik Okyanusu çevresindeki tsunami uyarı ağı büyük depremleri ve potansiyel olarak
tsunami üretebilecek okyanus dalgaları ve sinyallerini 26 katılımcı ülke için izlerler. Büyük
depremlerin merkez üslerinde inşa edilen Dünya sismograf ağı ile, okyanus tabanı çok iyi
bilinen Pasifik Okyanusu’nda tsunaminin kıyı alanlarına ulaşma zamanı doğru bir şekilde tespit
edilebilmektedir (Şekil 4.11).

Şekil 4.11. Pasifik ve Atlas okyanusunda tahmini tsunami ulaşma zamanı a) Şili, 1960 b)
Alaska, 1964 ve c) olası Porto Riko depremi.
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Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi iki düzeydir. Birisi tsunami izleme, diğeri tsunami uyarısı
şeklindedir. Tsunami izleme, Pasifik Okyanusu çevresinde 7 ve daha fazla büyüklükteki bir
deprem meydana geldiğinde yapılır. Eğer okyanus üzerindeki şamandıralar (Şekil 4.12) önemli
bir tsunami belirlerse izleme uyarı seviyesine yükseltilir. Sivil savunma yetkilileri de alçak
alanlarda tehlike altındakilere tahliye emri verir. Günümüzde kullanılan yeni tsunami uyarı
sistemi ise tsunami dalgalarının uydular tarafından tespit edilmesidir.

Şekil 4.12. Pasifik ve Atlantik Okyanusundaki şamandıralar (A) ve şematik gösterimi (B).

4.3.2. Tsunamide Hayatta Kalmak
Özellikle kıyı alanında veya yakınında meydana gelen depremlerden sonra resmi tsunami
uyarısı için bazen hiç zaman olmayabilir. Bu durumda kıyı alanlarındaki yerleşmeler bir deprem
hissederlerse derhal daha yüksek alanlara doğru gidilmelidir. Eğer çevrede yüksek alan yok ise
kıyıdan yeterince uzağa iç kesimlere doğru gidilmelidir. Çünkü, tsunaminin enerjisi, yüksekliği
ve hızı kara içlerinde azalır. Bazen de çok katlı binalarda daha yüksek kata çıkmak da
tsunaminin etkisinden kurtulmak için kullanılan yöntemdir. Ancak şu unutulmamalıdır ki alçak
alanlarda tsunami suları 1 km içerilere kadar girebilir.
Eğer kıyı alanda yaşamıyor sadece seyahat eden bir turist olarak tsunami bölgesinde
bulunuluyorsa aşağıdaki önemli uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;
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§

§
§

§

Deprem sırasında kendinizi korumalı ve yukarından düşebilecek objelere karşı dikkatli
olunmalıdır.
Uyarı olmasa deniz seviyesinin alçalması veya yükselmesi tsunaminin yaklaştığının
habercisi olabilir. Yüksek bir alana çıkın veya kıyıdan uzaklara iç kısımlara kadar
ilerleyin. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde en yakın yüksek alana yaklaşık 30
metreden yükseğe tırmanın.
Kıyı alana tsunamiyi seyretmeye kesinlikle gitmeyin. Tsunami çok fazla hızlı hareket
eder. Trafik yoğunluğunun çok fazla olacağını da unutmayın.
İlk dalgadan sonra kesinlikle geri dönülmemelidir. İlk dalgadan sonra deniz geri çekilip
tekrar daha yüksek bir dalga ile tekrar kıyıya vurabilir. Tsunami tehlikesinin geçtiğine
dair resmi bir açıklama gelmeden geri dönülmemelidir.
Radio ve televizyonlardaki uyarıları dikkatlice dinleyin.
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Uygulamalar
1- Güneydoğu Asya kıyılarında meydana gelen bir tsunami olayını araştırınız.
2- Bilinen tsunamileri bir dünya haritası üzerinde işaretleyiniz.
3- Türkiye’de meydana gelen tsunamileri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Güneydoğu Asya kıyılarında tsunaminin meydana geldiği ülkeler hangileridir?
2- Tsünamilerin en fazla meydana geldiği yerler nereleridir?
3- Türkiye’de meydana gelen tsunamilerden maksimum yüksekliği en fazla olan

hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tsunami’ler (sismik deniz dalgaları veya depreşim dalgaları), bu derste verilen doğal afet
tanımını en çarpıcı bir biçimde yansıtan en yıkıcı doğal afetlerden biri olarak kabul edilmelidir.
Tsunami, “büyük liman dalgası” anlamı taşıyan Japonca “tsunami” kelimesinden gelir.
Tsunamiler, çoğunlukla açık denizde ya da kıyı yakınındaki tektonik hareketlerin (konverjan
ve transform levha sınırlarındaki, vb.) ve volkanik püskürmelerin tetiklediği büyük ölçekli
denizaltı depremleriyle ya da denizaltı heyelanlarıyla ve volkan konilerinin çökmesi ya da
parçalanmasıyla tetiklenerek oluşurlar.
Dünyada bu güne kadar tespit edilen tsunamilerin büyük bir çoğunluğu, depreme bağlı deniz
altı zemin kaymaları sonucunda oluşmuştur. Bu nedenle tsunamiler daha çok, aktif fayların,
dalma-batma zonlarının ve volkanların bulunduğu deniz ya da okyanuslarda görülür. Büyük
Okyanus kıyıları yani Ateş Çemberi kuşağı, tsunamilerin en çok görüldüğü yerlerdir. Büyük
Okyanus %59 ile ilk sırayı alırken bunu %25 ile Akdeniz (Karadeniz de dâhil), %12 ile Atlas
Okyanusu (Baltık ve Kuzey Denizi dâhil) ve %4’ü ile Hint Okyanusu takip eder. Japonya,
Filipinler, Papua Yeni Gine, Endonezya, Malezya, Çin, Hindistan, Meksika, Honduras, Şili,
Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz tsunami riskinin orta düzeyde ve fazla olduğu belli
başlı ülkelerdir.
Eğer alçak düzlük alanlarda gelişme olacaksa planlamada potensiyel tsunami etkisi dikkate
alınmalıdır. Bu da buradaki cadde, sokak ve binaların kıyıya paralel şekilde değil tsunami
etkisinin azaltıcı etki olan kıyıya dik olarak planlanmasında fayda vardır. Özellikle kıyı
alandaki iyi kök salan ağaçların dikilmesi tsunaminin ve beraberinde getirdiği debrisin kısmen
etkisinin azalmasına neden olacaktır. Ayrıca yerleşmelerin önünde iyi güçlendirilmiş beton
blokların inşa edilmesi tsunaminin ilk dalga etkisinin azalmasına ve daha fazla tahliye zamanın
kazanılmasına imkan sağlar.
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Bölüm Soruları
1. Tsunamiler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tsunamilerin yayılma hızı, su derinliği ile ters orantılıdır
b) Tsunami Japonca bir kelime olup büyük liman dalgası anlamındadır
c) Tsunami dalga yüksekliği en fazla 30-40 m bulabilir
d) Tsunami dalgaları kıyı bölgelerinde olağanüstü artar
e) Tsunamiler oluştukları noktadan çevreye doğru hızı saate 800 km yi bulabilir
2. Aşağıda tsunamilerin okyanus ve denizlerdeki dağılış ve oranları verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Büyük Okyanus %59
b) Akdeniz %25
c) Atlas Okyanus %12
d) Karadeniz %35
e) Hint Okyanusu %4
3. Aşağıdakilerden hangisi Tsunaminin görüldüğü ülkeler arasında değildir?
a) Şili
b) Japonya
c) Endonezya
d) Hindistan
e) İsviçre
4. Tsunaminin meydana geldiği bir alanda alınabilecek önlemler vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bu önlemlerden birisi değildir?
a) Yüksek alanlara çıkmak
b) Kıyıdan iç kesimlere ilerlemek
c) Kıyı alanlarda tsunami seyredilebilir
d) Araçlar trafik yoğunluğu yaşanabileceğinden dolayı kullanılmamalıdır
e) Radyo ve televizyondaki uyarıların dinlenmesi
5.

Tsunaminin etkisini azaltmak için yapılması gereken birtakım yapısal önlemler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
a) Kıyı alanlarındaki cadde, sokak ve binaların kıyıya dik şekilde yapılmadır
b) İlk tsunami dalgasından sonra kıyı alanlara gitmek
c) Kıyı alanda iyi kök salacak ağaçların dikilmesi
d) Yerleşmelerin önünde iyi güçlendirilmiş beton blokları inşaa etmek
e) Tsunaminin izlenerek erken uyarı sistemlerinin kurulması
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. 1993 yılında ......................’nde gerçekleşen M 7.8 büyüklüğündeki depremin ürettiği
tsunami dalgaları Okushiri (Japonya) adalarında 120 kişinin ölümüne neden oldu.
7. Dünyada bu güne kadar tespit edilen tsunamilerin büyük bir çoğunluğu, depreme bağlı
........................................ sonucunda oluşmuştur.
8. ....................................... yani Ateş Çemberi kuşağı, tsunamilerin en çok görüldüğü yerlerdir.
9. Dünyada en eski bilinen tsunami olayı, M.Ö 1628? tarihinde Ege Denizi’ndeki Santorini
volkanı patlamasında oluşan ve ............................... Minoan medeniyeti yok eden dev
dalgalardır.
10. 2004 yılında gerçekleşen M 9.1 büyüklüğündeki ........................ depremi sonucu oluşan
tsunami 230,000 kişinin ölümüne yol açtı..

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)e, 4)c, 5)b, 6) Japon Denizi, 7) deniz altı zemin kaymaları, 8) Büyük Okyanus
kıyıları, 9) Girit adasındaki, 10) Sumatra (Endonezya).
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5. VOLKAN AFETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Volkan ve Tipleri
5.2. Volkanların Meydana Geldiği Yerler
5.3. Volkanik Tehlikeler
5.4. Volkanların Yeryüzündeki Dağılışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Volkan nedir ve nasıl oluşur?
2- Volkanlar nerelerde meydana gelir?
3- Volkanik tehlikeler nelerdir?
4- Volkanların yeryüzündeki dağıldığı yerler nerelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Volkan ve Tipleri
Volkanların
Geldiği Yerler

Meydana

Volkanik Tehlikeler
Volkanların Yeryüzündeki
Dağılışı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak
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Anahtar Kavramlar
12345678-

Volkan
Piroklastik
Tüf Konisi
Karışık Volkanlar
Lav Domları
Sıcak Noktalar
Volkanik Gazlar
Volkanik Küller
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Giriş
Bu bölümde Dünya üzerinde önemli bir afet türü olan volkanlar üzerinde durulmuştur. Bu
bölüm içerisinde öncelikle volkanların fiziksel özellikleri üzerinde durulmuştur. Daha çok
Volkan tiplerinin üzerinde durulduğu bu bölümden sonra volkanların hangi alanlarda meydana
geldiği üzerinde bilgiler verilmiştir. Son olarak volkan türlerine bağlı meydana gelebilecek
tehlikelerden sonra dünya üzerindeki dağılışı üzerinde durulmuştur.
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5.1. Volkan ve Tipleri
Volkanlar yeryüzüne patlamalı ve sakin (efüssif) bir şekilde lav püskürtürler. Volkanlar aynı
zamanda gaz da çıkarırlar. Püskürmelerle meydana gelmiş yerşekilleri öncelikle kayacın
volkandan patlamayla veya sakin çıkıp çıkmadığına ve sakin (efüssif) volkanlar için ise lavın
viskozitesine bağlıdır. Sakin volkanlar lav çıkarırken, patlayan ya da piroklastik volkanlar
bacadan piroklastik kayaçlar (katı parçacıklar, genelde kül ve süngertaşı olarak adlandırılır)
püskürtür.
Akışkan (düşük viskoziteli) lav geniş bir alana yayılırken, kıvamlı (yüksek viskoziteli) lav çok
küçük bir alana yayılır. Karışık-püsküren volkanlarda patlamalı evrelerle, lav üretim evreleri
bir arada görülür. Püskürme bulutları içinden yere düşen piroklastik kayaçlar tefra olarak
adlandırılırken (Yunanca kül anlamına gelir) parçalanmış ve cürufumsu bir dokuya sahip lavlar
ve piroklastik kayaçlar cüruf (scoria, Yunanca cüruf anlamına gelir) olarak adlandırılır.

5.1.1. Piroklastik Volkanlar
Patlamalı ya da piroklastik volkanlar bacalarının çevresinde cüruf tepelerini ve diğer topoğrafik
şekilleri oluşturmak için lav parçacıkları üretirler (Şekil 5.1 ve 5.2.). Oluşturdukları piroklastik
akıntılar ve depolar çeşitlidir. Tefra, farklı tane boyundaki piroklastik malzemenin üç farklı
tipini kapsamaktadır. Bunlardan, çapı 4 mm'den az olan tanecikler külleri, çapı 4 ile 32 mm
arasında olan lapilliyi (Lapilli İtalyanca'da "küçük taşlar" anlamına gelir.) ve çapı 32 mm'den
daha büyük olanlar ise blokları oluşturur. Piroklastik akıntının ana tipleri ve onlarla ilişkili
depolar Tablo 5.1'de gösterilmiştir. Piroklastik akıntıyı iki ana mekanizmanın tetiklediğine
dikkat etmek gerekir: (1) sütun çökmesi ve (2) lav akıntısı ve dom çökmesi. Bunlardan ilki,
volkanik bacalardan atmosfere doğru yükselen püskürmüş malzeme sütununun katastrofik bir
şekilde çökmesini kapsamaktadır. İkincisi ise lav akıntılarının ya da domların patlama ile ya da
yerçekimine bağlı olarak çökmesini içermektedir. Süngertaşı çok fazla gözeneğe (boşluk) ve
gözenekler arasında bulunan çok az kaya dokusuna sahiptir.

Şekil 5.1. Mono Kraterler sahasındaki cüruf konisi (Kaliforniya, ABD).
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Şekil 5.2. Piroklastik volkanlar. (a) Cüruf konisi, (b) Tüf halkası, (c) Tüf konisi. Kaynak:
Wohletz ve Sheridan'dan (1983) uyarlanmıştır.
Tablo 5.1. Piroklastik akıntılar ve depolar.

İgnimbiritler ("Ateş bulutu kayası" anlamına gelen iki Latince kelimeden türetilmiştir.)
dünyadaki volkanik bölgelerde geniş alanlar kaplayan süngertaşı depolarıdır. Süngertaşlı
piroklastik akıntılar yokuş yukarı çıkabilir, öyleki ignimbirit depoları topoğrafyayı kaplar,
vadileri doldurur ve tepeleri örter, gerçi vadiler sıklıkla vadi ignimbiriti olarak bilinen onlarca
metre kalınlığındaki depoları içerirken tepeler 5 m kalınlığa kadar ince bir örtü ile kaplanabilir.
Bir nuée ardente, yoğun kayaçtan türemiş kül ve volkanik bloklardan oluşan bir piroklastik
akıntı veya "büyüyen çığ"dır.
Cüruf konileri (sinder veya skorya koniler) ortalarında krater bulunan ve nadiren 200-300 m'den
yüksek olan cüruf tepeleridir (Şekil 5.2a). Genç cüruf depoları gevşek cürufların tutunma eğimi
olan 33o ve patlama yüzeye doğru çıkarak zeminde büyük bir çukur (krater) oluşturur.
Almanya'nın Eifel bölgesinde yaklaşık bir kilometre genişliğindeki sahada uzanan otuz krater
bu şekilde oluşmuştur. Bugün bu kraterler maarlar olarak bilinen göllerle doludur ve maarlara
adını bu göller vermiştir. Bazı maarlar anakayanın içinde patlamış, her türlü ve farklı ortamlara
ait kaya parçalarını içeren dikey bacalardan oluşan, diatremeler (volkanik kuyular) olarak
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yüzeye yansır. Diatreme Almanya'nın Swabian Alpleri bölgesinde yaygındır. Burada 1.600
km2den oluşan bir alan içerisinde 300'den fazla diatreme yer alır. Bunlardan yaklaşık 15-20
milyon yıl yaşında olan bazıları yüzeyde basıklaşmış bir hâlde görünürken bazıları da silik
çöküntüler oluşturmuştur.
Tüf halkaları magma ve suyun karıştığı yüzeye yakın yeraltı patlamaları tarafından meydana
getirilir, ancak bunlar yerde bir çukur oluşturmaktan ziyade, oldukça parçalanmış bazaltik
cürufun yüzeyde birikmesiyle oluşur (Şekil 5.2b). İlk akla gelen örneği Mexico City'nin
merkezinden 15 km uzakta yer alan Cerro Xico'dur. Bu halka, İspanyonlar tarafından on altıncı
yüzyılda kurutulmasından önce Texcoco Gölü'nün sığ çanağında oluşmuştur. Tüf konileri, tüf
halkalarının küçük ve daha dik olan türleri gibidir (Şekil 5.2c). Cerro Xico'nun birkaç kilometre
uzağında yer alan El Caldera bunlara bir örnektir.

5.1.2. Karışık-Püskürmeli Volkanlar
İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, karışık püskürmeli volkanları lav püskürmeleri ve cüruf
depolarının karışımı meydana getirir. Bunlar lav ve cüruf katmanlarından inşa edilmiştir ve
strato volkanlar olarak da bilinirler (Şekil 5.3). Strato volkanın en sade şekli patlamaya devam
eden bir cüruf konisinden oluşan basit bir konidir. Bunlar Filipinlerdeki Mayon Dağı, ve
Japonya'daki Fuji Dağı'nda görüldüğü gibi, zirve kısmında yer alan bir yanardağ ağzı ve
muntazam şekilde simetrik bir koni oluşumuyla sonlanır. Lav akıntıları çoğu kez basit koninin
zirve bölgelerini süsler. Kompozit koniler, tek faaliyet merkezi çevresinde ışınsal bir simetriye
sahip olmalarına rağmen, daha karmaşık bir evrim tarihçesine sahiptirler. Örneğin, İtalya'daki
Vezüv Dağı'nın tarihçesinde önceki bir koni (şimdiki Monte Somma) MS 79'daki bir püskürme
ile yok edilmiş ve yerine yeni bir koni gelişmiştir. 3.308 m yüksekliğe sahip Etna Dağı zirvedeki
birçok baca ve yamaçlarındaki sayısız tek dönemli (monojenetik) parazitik konilerle birlikte,
dev bir kompozit volkandır.
Karmaşıklığın bir başka seviyesi de bileşik veya çoklu volkanlarda bulunur. Bileşik volkanlar
sadece bir tek koniden değil, onun yerine geniş alanlar kaplayan domlar ve kraterlerle karışmış
koniler topluluğundan meydana gelir. Şili ve Arjantin arasındaki sınır üzerinde yer alan Nevado
Ojos del Salado, 6.885 m yüksekliği ile dünyanın en yüksek volkanıdır. Yaklaşık 70 km2lik bir
alan kaplayan bu volkan en azından bir düzine koniden oluşur.
Volkan kompleksleri bileşik volkanlardan daha da karmaşıktır. O kadar karışmışlardır ki
magmanın kaynağını bile tanımlamak zordur. Temelde, bu tip volkanlara büyük ve küçük
volkanik merkezler ve onlarla ilişkili lav akıntıları ve piroklastik kayaçlar grubu eşlik eder.
Volkanik komplekslerin bir örneğini Şili'deki Cordon Punta Negra oluşturur. Günümüzde
yaklaşık 500 km2lik bir alan kaplayan bu kompleks, zirve kraterleri iyi gelişmiş olan en az yirmi
beş küçük koniden oluşur. Bu konilerden hiçbiri birkaç yüz metreden daha yüksek değildir ve
eski olanlardan bazıları karışık bir lav kütlesinin altında neredeyse gömülü hâlde oldukları için,
çıkış ağızlarını belirlemek zordur.
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Şekil 5.3. Tipik bir strato volkanın yapısı. Kaynak: MacDonald'dan (1972) uyarlanmıştır.

5.1.3. Bazik Lav Volkanları veya Kalkan Volkanlar
Bazik lavlar, bazalt örneğinde olduğu gibi çok akıcıdır. Bunlar çok kolay yayılır, böylece düşük
eğimli (çoğunlukla 10oden az) ve çoğunlukla dışbükey bir profile sahip olan volkanları
oluştururlar. Bazik lav konileri neredeyse tamamen lavdan oluşur, bunlarda piroklastik
malzeme veya döküntü malzemesi çok az vardır ya da hiç yoktur. Lav kalkanları, lav kubbeleri,
lav konileri, lav tümsekleri ve lav diskleri olmak üzere birçok bazik lav volkanı tipi
tanımlanmıştır (Şekil 5.4). Lav kalkanlarının klasik örnekleri Havaii Adalarında bulunur.
Mauna Loa ve Mauna Kea Pasifik Okyanusu'nun tabanından yaklaşık 9 km yükselirler. Lav
domları ise lav kalkanlarından daha küçüktür ve çoğu kez onların üzerinde oluşurlar. Havaii
üzerindeki Mauna Kea gibi bireysel zirveler lav domlarıdır. Lav konileri daha da küçüktür.
Bunların bir örneğini Avustralya'nın Victoria bölgesindeki Hamilton Dağı oluşturur. Lav
tepeleri herhangi bir krater izi taşımazlar. Lav diskleri ise anormal şekillerdir, bunların bir
örneği Avustralya'nın Victoria bölgesinde bulunur.
Bunların platoları ve dağ sırtlarını oluşturan daha hacimlilerine yaygın olarak kıtasal-taşkın
bazaltları ya da traplar adı verilir. Bunlar dünyanın en ücra köşelerini işgal ederler ve en geniş
karasal volkanik yerşekillerini oluştururlar. ABD anakarasının batısında yer alan ColumbiaSnake Nehri taşkın bazaltları, Hint Okyanusu'nun güneyindeki Kerguelen Platosu ve Kuzey
Atlantik'te Brito-Arktik bölgesi bunlara örnek olarak verilebilir. Sibirya Trapları 340.000
km2den daha geniş bir alan kaplarlar. Hindistan'ın Dekkan Trapları ise bir zamanlar yaklaşık
1.500.000 km2lik bir alan kaplarken aşınma nedeniyle günümüze yaklaşık 500 milyon km2lik
bir kesimi kalmıştır.
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Şekil 5.4. Bazik lav volkanlarının tipleri, ölçeksizdir. Kaynak: Ollier'dan (1969) uyarlanmıştır.

5.1.4. Asit Lav Volkanları veya Lav Domları
Asit lavların viskozitesi yüksektir ve bunlar dasit, riyolit ve trakitten oluşurlar. Bu lavlar ağır
ağır akarlar ve kalın, dik yamaçlı ve dom şekilli çıkıntılar oluştururlar. Volkanlar asidik lavları
sıklıkla patlamalı bir şekilde püskürtürler, hatta magmatik çıkışlara çoğu kez sıklıkla patlamalı
bir faaliyet eşlik eder ve bu yüzden çıkışların çevresinde alçak bir koni oluşur. Gerçekte lav
çıkışları patlamalı bir püskürme döngüsü içindeki son evreyi temsil eder. Asit lav çıkışları
değişik şekillerde lav domlarını oluştururlar. Bunlar; kümülo domlar (cumulodomes), toloidler
(tholoids), coulee domları (coulées), Peléean domları (Peléean domes) ve yükselmiş baca
tıkaçlarından (upheaved plugs) oluşur (Şekil 5.5).
Kümülo domlar ters dönmüş bir çanağı andıran alçak ve izole olmuş domlardır (Şekil 5.5a).
Fransa'nın Auvergne bölgesindeki Puy Grand Sarcoui, Hint Okyanusu'ndaki Réunion tepeleri,
ve İç Andlardaki turtalar "kekler" bunlara örnektir. Daha büyük bir örneği ise Kaliforniya'da
2,5 km'lik bir çapa sahip olan Lassen Tepeleri oluşturur.
Toloidler, her ne kadar Yıldız Savaşları filminin bir bölümündeki gibi uzaylı bir ırk ismi gibi
gelse de bunlar büyük kraterler içindeki kümülo-domlardır ve adları Yunanca "dom şekilli bina"
anlamına gelen "tholos" kelimesinden alınmıştır (Şekil 5.6). Bunların gelişimi çoğu kez yolları
üzerindeki talihsiz kasabaları ortadan kaldıran nuée ardente patlamalarına eşlik eder. Yeni
Zelanda'nın Egmont Dağı'nın kraterinin içinde böyle bir toloid yer alır. Couléeler karışık akan
lav domlarıdır. Bunlar kalın lav akıntılarının dik yamaçlardan sızdığı ve yamaç aşağıya doğru
aktığı yerlerde oluşurlar (Şekil 5.5b).
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Şekil 5.5. Lav domları (a) Kümülo-dom, (b) Coulée (c) Peléean domu, (d) Yükselmiş tıkaç.
Ölçeksiz çizilmiştir. Kaynak: Blake'ten (1989) uyarlanmıştır.

Şekil 5.6. Katmai Kalderası'nda 1912 yılında oluşan Novarupta riyolit toloidi, Katmai Ulusal
Parkı, Alaska (ABD) (Fotograf Tony Waltham'ın Geophotos Arşivi'nden alınmıştır).
Kuzey Şili'deki Chao Lavı 24 km3lük bir lav hacmiyle bu tipin devasa bir örneğini oluşturur.
Peléean domları (Şekil 5.5c) Martinik'teki Pelée Dağı'na atfen tanımlanmış bir lav domudur.
Pelée Dağı'ndaki bu dom, 8 Mayıs 1902'de meydana gelen katasrofik patlamanın ardından bir
nuée ardentenin Saint Pierre'yi ortadan kaldırdığı zaman volkanın bacasında meydana gelmiştir.
Bu dom tepesindeki lav dikenleri ve yanlarındaki döküntü örtüleriyle, dik ve pürüzlü bir
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görünüşe sahiptir. Yükselmiş baca tıkaçları, aynı zamanda tıkaç domları ya da pitonlar olarak
da bilinir. Bunlar viskozitesi en yüksek olan lavlar tarafından meydana getirilir. Bunlar yerden
fışkıran bir monolit gibi dururlar, aslında öyledirler (Şekil 5.5d). Bazı yükselmiş baca
tıkaçlarının üzerlerinde anakaya artıkları bulunur. Bu tip iki yükselmiş tıkaç Japonya'daki Usu
volkanında ortaya çıkmıştır, bunlardan Meiji Sin-Zan ya da "Çatı Dağı" olarak adlandırılmış
olan ilki 1910'da ve Showa Sin-Zan ya da "Yeni Çatı Dağı" olarak adlandırılmış olan ikincisi
ise 1943'te oluşmuştur.

5.2. Volkanların Meydana Geldiği Yerler
Volkanların dağılışı, levha tektoniğinin küresel geometrisi tarafından kontrol edilir. Volkanik
depremler küçük olmasına rağmen, sismik hareketlilikler ile volkanik patlamalar her zaman
ilişkilendirililer. Volkanlar 3 tektonik lokalitede meydana gelirler. Bunlar;
§

§

§

Dalma-Batma Volkanları: İki levhanın çarpışması sonucu birinin diğeri altına daldığı
levha sınırlarında oluşur. Dalan levha, 100-200 km derinlikte bulunan ve dalma-batma
bölgesi adı verilen bölgede ergimeye başlar ve magmaya dönüşür. Oluşan yeni magma,
çatlaklardan geçip yükselerek yüzeye püskürür ve üstteki levhanın üzerinde yeni
volkanların oluşuma yol açar. Bu tür volkanlar, dünya volkanlarının %80’nini
oluştururlar.
Rift Volkanları: Okyanus ortasında iki levhanın birbirinden uzaklaşmakta olduğu
sınırda, okyanus ortası sırtları (mid-oceanic trench) ya da yayılma sırtları (spreading
centers) adı verilen volkanlardan oluşan birbirini takip edecek şekilde dizilmiş sıra
dağlar vardır. Levhaların birbirinden uzaklaşmalarıyla ve doğal olarak astenosfer
üzerindeki malzemenin taşınmasıyla basınç azalır. Levha sınırının altında bulunan katı
durumdaki mineraller sıcaklık etkisiyle ergiyerek magmaya dönüşür. Basıncın etkisiyle
yükselmeye başlayan yeni magmanın çoğu levha kenarlarında soğuyarak katılaşıp kalır,
yüzeye ulaşan bir bölümünde okyanus tabanında volkanlar oluşturur. Yayılma
sırtlarında malzemeler sıcaklığın etkisiyle plastik malzeme etkisi gösterir.
Sıcak Nokta Volkanları: Birçok volkanın oluşumu levha sınırlarının girişimiyle
bağlantılı olmasına karşın bazıları bu sınırlara uzak yerlerde ortaya çıkabilir. Bu
volkanlar “sıcak noktalar” olarak adlandırılan olağanüstü sıcak bölgelerin varlığı
sonucunda oluşurlar. Kabuktaki zayıf noktalardan erimiş haldeki mağmanın yol bulup
yükselmesiyle meydana gelirler. Pasifik levhasında Hawaii adaları bu türden volkanlara
örnektir (Şekil 5.7).
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Şekil 5.7. Volkanların oluştuğu bölgeler.

5.3. Volkanik Tehlikeler
Volkanik tehlikelerin önemli bir özelliği volkanın kaynağından ne kadar uzağa ulaştığıdır. Şekil
5.8’de bunun grafiği gösterilmektedir. Birçok tehlike 10 km yarıçapla sınırlandırılmıştır. Ancak
kül bulutlarının, volkanik gazın ve tsunami dalgalarının etkisi 10000 km üzerindedir.
Volkanların oluşturduğu tehlikelerin birincil düzeylerini, piroklastik akıntılar, kül ve tefra
düşmeleri, lav akıntıları ve volkanik gazlardan oluşurken ikincil düzeydeki tehlikelerini ise
zemin deformasyonu, laharlar, heyelanlar ve tsunamilerden meydana gelmektedir.

Şekil 5.8. Yıkıcı volkanların etkileme mesafeleri (Chester et al. (2001).
Piroklastik Akıntılar: Volkanik patlamalardaki ölümlerin %70’inden fazlasının nedenini
oluşturular. Bazen bunlara “parlayan bulutlar” ismi verilir. Piroklastik akıntı kaya parçaları, lav
partikülleri ve sıcak gazların oluşturduğu küllerin karışımından oluşur (Şekil 5.8.). Bu ölümcül
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akıntılar daha çok dalma-batma zonu volkanlarıyla ilişkilidirler. Piroklastik akıntı volkan
ağzından 40 km yukarıya kadar çıkma kapasitesine sahiptir. Piroklastik akıntıların hızları saatte
50 ile 200 km arası değişir ve yolları üzerindeki herşeye orman ve insanlar da dahil zarar verirler
(Şekil 5.9).

Şekil 5.8. Pinatubo dağından çıkan çalkantılı piroklastik akış ve bundan kaçan bir araç.

Şekil 5.9. St. Helen dağından çıkan piroklastik akımların 11 km uzağında verdiği tahribata
örnek.
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Kül ve Tefra Düşmeleri: Volkanik küller (çapı <2 mm) ve tefra (çapı >2mm) büyüklüğünde
olup, mağmanın patlama ile parçalanması veya sert kayaların yeraltı suyu tarafından patlama
ile kırılmasıyla oluşur. Daha ağır materyaller volkan ağzına daha yakın noktalar düşerken küller
daha uzak noktalara taşınabilir. Düz çatılı ve iyi güçlendirilmemiş binaların üstünde 1 m yakın
kül biriktiğinde yıkılırlar (Şekil 5.10). Bazı durumlarda ise tefralar yeterince sıcak olduğunda
zeminde yangınları da başlatabilmektedir. Kül gibi ince unsurlar büyük patlamalar esnasında
stratosfere ulaşabilirler. Bu şekilde binlerce kilometre uzaklara taşınabilir, dünya iklimini
etkileyebilir ve uçak ile ulaşımlarda bir takım aksamalara neden olabilirler. Alaska’da yer alan
Redoubt volkanı 2009 yılındaki patlamasında kül bulutları 20000 metre yukarıya dağılmış 1500
uçağın uçuşu engellenmiştir.

Şekil 5.10. Küllere bağlı çatı çökmelerine örnek.
Lav Akmaları: Lav akmaları görülmeye değer olmakla birlikte bunların zararları daha çok
aktıkları yolları üzerindeki insanlardan çok yapıları zarar vermesidir. En tehlikeli olan bazaltik
lavlar olup bunların hızları eğimli bir yamaçta saatte 50 km hıza ulaşabilmektedirler. Ayrıca
volkan kaynağından 10 km uzağa yayılma kapasiteleri vardır. Andazitik ve riyolitik lavlar ise
daha az hızlı hareket ederler. Çok nadir olarak kaynakların 8 km uzağına kadar yayılabilirler.
Lav akıntıları eğer çok fazla miktarda lav çıkışı hızlı bir şekilde gerçekleşirse çok tahrip etme
özelliğine sahiptir. Bu tür olaylar nadiren de olsa 1972 tarihinde meydana gelmiş ve 72 insan
hayatını kaybetmiştir. Kongo’daki Nyiragongo volkanında meydana gelen patlama sonucunda
lavların aktığı alanda önüne ne geldiyse tahrip etmiştir. Hawaii adasındaki Kilauea
volkanındaki lav çıkışıyla 180 ev tahrip olmuş faka ölüm yaşanmamıştır (Şekil 5.11).
Volkanik Gazlar: Aktif volkanlar su buharı, karbondioksit, sülfürdioksit, hidrojen sülfid,
hidrojen, helyum, korbonmonooksit vb gazlar üretir. Yerleşme alanlarında nadiren ölümcül
düzeye ulaşırlar. CO2 en tehlikeli olanı olup diğer gazlardan daha ağır ve daha fazla
konsantrasyona sahiptir. Kamerun’daki Nyos gölü krater gölünden 1986 çıkan CO2 gazından
dolayı 1700 den fazla insan 3000 büyükbaş hayvanın ölümüne neden olmuştur.
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Şekil 5.11. Kara, fakat halen sıcak. Kilauea volkanından çıkan lavlar 1989.
Yukarıda bahsi geçen volkanlara ait birincil tehlikelerin haricinde laharlar, heyelanlar
ve tsunamiler de ikincil düzey tehlikler olarak karşımıza çıkar. Bunlardan laharlar, çamur
akıntılarıdır ve piroklastik akmalardan sonra insanlar üzerindeki ikincil tehlikelerdir. Volkanik
patlama sonunda ortaya çıkan yüksek miktardaki kül ve debriler su ile karışabilirler ve akarsu
yatakları boyunca oldukça uzak mesafelere ve düz alanlara taşınabilirler. Suların kaynağını
yoğun yağışlar oluşturabilir, özellikle tropikal bölgedeki volkanik alanlarda görülme olasılığı
fazladır. Volkanik heyelanlar, volkanizma sırasında volkanik dağın eteklerinde sarsıntıya bağlı
olarak oluşurlar. Bunun haricinde volkanik kraterde yoğun yağışlar ve depremlere bağlı olarak
da heyelanlar görülebilir. Tsunamiler de volkanik patlamalardan sonraki ikincil
tehlikelerdendir. Endonezyada 1883 yılındaki Krakatoa volkanik patlamasından dolayı 30 m
yüksekliğinde tsunami oluşmuş 36000 insan sular altında kalarak can vermiştir.

5.4. Volkanların Yeryüzündeki Dağılışı
Volkanik kuşaklar yer kabuğunu oluşturan aktif levha sınırlarında kıtaların birbirlerine göre
girişim yaptıkları alanlarda bulunur. Levhaların çarpışmaları neticesinde gelişen gerilmelerin
dayanımı yenilen zayıf ve çatlak sahalar boyunca yeraltındaki ergimiş kayaların, kaya
parçalarının ve gazların yerkabuğundaki açıklıklardan şiddetle püskürdüğü veya yavaşça
sızdığı oluşumlardır. Yüzeye çıkan ergimiş durumdaki maddeler zamanla soğuyarak ve
katılaşarak volkanik kayaları oluşturur. Yanardağların genellikle depremlerin oluş yerlerine
benzer şekilde levha sınırlarına yakın yerlerde sıralanır.
Dünyada meydana gelen yanardağların büyük çoğunluğu okyanus ortası sırtlarda ya da
okyanusların kenarlarındaki dalma - batma alanları olan levha sınırlarında meydana
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gelmektedir. Bazı volkanların diğer volkanlara göre daha tehlikeli olması ve volkanların plaka
sınırlarıyla neden ilişkili oldukları konusunun anlaşılması önemlidir. Bilinen volkanların sayısı
yaklaşık 450-600 arasında değişmektedir. Volkanların en yaygın olduğu kuşak “Pasifik Ateş
Çemberi” adı verilen Büyük Okyanus çevresindeki kuşaktır.

Şekil 5.12. Pasifik Ateş Çemberi
Dünyada aktif volkanlar levha sınırlarında meydana geliyor. Depremlerin meydana geldiği aktif
deprem kuşakları bir başka ifadeyle aktif volkanik kuşaklardır. Belirtildiği gibi volkanların
yaklaşık olarak % 75'i Büyük Okyanus'un kenarlarında yer almaktadır. Ateş Çemberi olarak
adlandırılan bu saha, Büyük Okyanus'un kuzeyinde Alaska ile Aleut Adaları’nı; doğusunda,
Kuzey Amerika kıtasının batısındaki Kaskad (Cascade) Dağları'nı, Orta Amerika'yı ve And
Dağları'nı; güneyinde Antarktika kıyılarını ve batısında ise, kuzeyden güneye doğru, Kamçatka,
Kuril Adaları, Japon Adaları, Ryukyu Adaları, Filipinler, Endonezya Adaları (Büyük Okyanusu
Hint Okyanusundan ayıran sınır zonunda yer alan burası, aynı zamanda, Alp-Himalaya
kuşağıyla olan birleşme yerine karşılık gelir. Dolayısıyla bu volkanik saha adı geçen kuşağa da
girer, zaten onun uzantısı niteliğindedir), Yeni Gine ve Yeni Zelanda gibi yerleri içine alır.
Burada yer alan bazı volkanlar şunlardır:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

İliamna, Katmai (Alaska); Kiska, Tanaga, Bogoslov (Aleut Adaları),
Baker, Rainier, St.Helens, Hood, Shasta, Lassen (ABD),
Las Tres Virgenes, Colima, Paricutin (Meksika),
Tacana,Tajumulco, Atitlan, Fuego (Guatemala),
Ruiz (Kolombiya); Tutupaca (Peru); San Pedro (Şili),
Fuji, Asama, Hakusan, Tokati, hvate, Tyokai, Nasu, Bondai, Kurikoma (Japonya),
Ragang, Canlaon, Buluşan, Mayon, Camiguin (Filipinler),
Kerintji, Marapi, Tambora, Dempo, Semeni, Krakatoa (Endonezya),
Tarawera (Yeni Zelanda) ve Erebus (Antarktika).
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Ateş Çemberi'nin iç kısmında, diğer bir deyişle, Büyük Okyanus’un iç kısmında da Mauna Loa,
Mauna Kea, Hualalai, Kilauea ve Kohola (Hawai Adası)ile Savaii ve Upohı (Samoa Adaları)
gibi önemli volkanlar yer alır. İkinci en belirgin kuşak ise Atlas okyanusunu baştanbaşa geçen
kuşaktır. Ayrıca Akdeniz çevresi ile Doğu Afrika'da da önemli volkanlar bulunmaktadır.
Yeryüzünün, volkanların çok bulunduğu diğer yerleri, Afrika'nın doğusu, Alp-Himalaya kuşağı
ile Atlas Okyanusu'nun Asor Adaları, Kanarya Adaları, Antil Adaları ve İzlanda gibi bazı
kesimleridir.
Bu sahalarda yer alan volkanlara örnek olarak da şunlar gösterilebilir:
§
§
§
§
§
§
§
§

Afrika'da: Klimanjaro, Meru, Ol Doinyo Lengai (Tanzanya);
Alp-Himalaya kuşağında: Vezüv, Vulcano, Stromboli, Etna, Monte Nuovo (İtalya);
Santorin (Yunanistan);
Ağrı, Süphan, Nemrut, Tendürek. Erciyes, Melendiz, Karacadağ (Türkiye);
Demavend (İran); Atlas Okyanusu'nda:
Pico, Santa Barbara (Asor Adaları);
Tenerife Adası, La Palma Adası (Kanarya Adaları);
Soufriere - Guadelaupe, Pelee, Soufriere - Montserrat (Küçük Antil Adaları)’dır.

Volkanların bir kısmı hot spot denilen sıcak noktalar üzerinde bulunurlar. Bunların bir kısmı
çok dikkat çekici volkanlardır (Şekil 5.13). Bunlar:

Şekil 5.13. Bilinen sıcak noktalar
Hawaiian-Emperor seamount chain (Hawaii hotspot), Louisville seamount chain (Louisville
hotspot), Walvis Ridge (Gough and Tristan hotspot), Kodiak–Bowie Seamount chain (Bowie
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hotspot), Cobb-Eickelberg Seamount chain (Cobb hotspot), New England Seamount chain
(New England hotspot), Anahim Volcanic Belt (Anahim hotspot), Mackenzie dike swarm
(Mackenzie hotspot), Great Meteor hotspot track (New England hotspot), St. Helena Seamount
Chain - Cameroon Volcanic Line (Saint Helena hotspot), Southern Mascarene Plateau-ChagosMaldives-Laccadive Ridge (Réunion hotspot), Ninety East Ridge (Kerguelen hotspot),
Tuamotu–Line Island chain (Easter hotspot), Austral-Gilbert-Marshall chain (Macdonald
hotspot), Juan Fernández Ridge (Juan Fernández hotspot).
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Uygulamalar
1- Ülkemizdeki volkanik dağlar var mıdır araştırınız.
2- Dünya’da günümüze en yakın volkanik patlama ne zaman meydana gelmiştir
araştırınız.
3- Volkanın meydana geldiği alan ile levha sınırlarını haritasını karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1- En son volkanik patlama Türkiye’de ne zaman meydana gelmiştir?
2- En son volkanik patlama hangi ülkede meydana gelmiştir?
3- Bulduğunuz volkanik patlama nedeni sizce nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Volkanlar yeryüzüne patlamalı ve sakin (efüssif) bir şekilde lav püskürtürler. Volkanlar aynı
zamanda gaz da çıkarırlar. Püskürmelerle meydana gelmiş yerşekilleri öncelikle kayacın
volkandan patlamayla veya sakin çıkıp çıkmadığına ve sakin (efüssif) volkanlar için ise lavın
viskozitesine bağlıdır. Sakin volkanlar lav çıkarırken, patlayan ya da piroklastik volkanlar
bacadan piroklastik kayaçlar (katı parçacıklar, genelde kül ve süngertaşı olarak adlandırılır)
püskürtür. Akışkan (düşük viskoziteli) lav geniş bir alana yayılırken, kıvamlı (yüksek
viskoziteli) lav çok küçük bir alana yayılır. Karışık-püsküren volkanlarda patlamalı evrelerle,
lav üretim evreleri bir arada görülür. Püskürme bulutları içinden yere düşen piroklastik kayaçlar
tefra olarak adlandırılırken (Yunanca kül anlamına gelir) parçalanmış ve cürufumsu bir dokuya
sahip lavlar ve piroklastik kayaçlar cüruf (scoria, Yunanca cüruf anlamına gelir) olarak
adlandırılır.
Volkanların dağılışı, levha tektoniğinin küresel geometrisi tarafından kontrol edilir. Volkanik
depremler küçük olmasına rağmen, sismik hareketlilikler ile volkanik patlamalar her zaman
ilişkilendirililer. Volkanlar 3 tektonik lokalitede meydana gelirler. Bunlar; Dalma-Batma
Volkanları: İki levhanın çarpışması sonucu birinin diğeri altına daldığı levha sınırlarında oluşur.
Rift Volkanları: Okyanus ortasında iki levhanın birbirinden uzaklaşmakta olduğu sınırda,
okyanus ortası sırtları (mid-oceanic trench) ya da yayılma sırtları (spreading centers) adı verilen
volkanlardan oluşan birbirini takip edecek şekilde dizilmiş sıra dağlar vardır. Sıcak Nokta
Volkanları: Birçok volkanın oluşumu levha sınırlarının girişimiyle bağlantılı olmasına karşın
bazıları bu sınırlara uzak yerlerde ortaya çıkabilir.
Volkanik tehlikelerin önemli bir özelliği volkanın kaynağından ne kadar uzağa ulaştığıdır. Şekil
5.8’de bunun grafiği gösterilmektedir. Birçok tehlike 10 km yarıçapla sınırlandırılmıştır. Ancak
kül bulutlarının, volkanik gazın ve tsunami dalgalarının etkisi 10000 km üzerindedir.
Volkanların oluşturduğu tehlikelerin birincil düzeylerini, piroklastik akıntılar, kül ve tefra
düşmeleri, lav akıntıları ve volkanik gazlardan oluşurken ikincil düzeydeki tehlikelerini ise
zemin deformasyonu, laharlar, heyelanlar ve tsunamilerden meydana gelmektedir.
Dünyada meydana gelen yanardağların büyük çoğunluğu okyanus ortası sırtlarda ya da
okyanusların kenarlarındaki dalma - batma alanları olan levha sınırlarında meydana
gelmektedir. Bazı volkanların diğer volkanlara göre daha tehlikeli olması ve volkanların plaka
sınırlarıyla neden ilişkili oldukları konusunun anlaşılması önemlidir. Bilinen volkanların sayısı
yaklaşık 450-600 arasında değişmektedir. Volkanların en yaygın olduğu kuşak “Pasifik Ateş
Çemberi” adı verilen Büyük Okyanus çevresindeki kuşaktır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sütun çökmesi ile volkanik bacalardan atmosfere doğru yükselen
püskürmüş malzemelerden birisi değildir?
a) Kolon çökmesi
b) Sünger taşı akıntısı
c) Cüruf akıntısı
d) Yarı gözenekli andezit akıntısı
e) Blok ve kül akıntısı
2. * Dünyadaki volkanik bölgelerde geniş alanlar kaplayan sünger taşı depoları
* Ortalarında krater bulunan ve nadiren 200-300m’den yüksek olan tepeler
* Mağma ve suyun karıştığı yüzeye yakın yeraltı patlamaları tarafından meydana getirilir.
Yukarıda verilen piroklastik lavlara ait türler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a) Tüf halkaları – İgnimbiritler – Cüruf konileri
b) İgnimbirit – Cüruf konileri – Tüf halkaları
c) Cüruf konileri – İgnimbirit – Tüf halkaları
d) İgnimbirit – Tüf halkaları – Cüruf konileri
e) Tüf halkaları – Cüruf konileri - İgnimbirit
3.

Yukarıda verilen bazik lav volkanlarının tipleri doğru olarak aşağıdakilerden hangisinde sırsı
ile verilmiştir?
a) Lav kalkanı – Lav domu – Lav tepesi
b) Lav tepesi – Lav domu – Lav kalkanı
c) Lav kalkanı – Lav tepesi – Lav domu
d) Lav domu – Lev tepesi – Lav kalkanı
e) Lav domu – Lav kalkanı – Lav tepesi
4. Aşağıdakilerden hangisi volkanların oluşturudğu birincil düzey tehlikelerden birisi değildir?
a) Piroklastik akıntılar
b) Kül ve tefralar
c) Volkanik gazlar
d) Heyelanlar
e) Lav akıntıları
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5. Aşağıdakilerden hangisi volkanik tehlikenin bulunduğu alanlardan birisi değildir?
a) Filipinler
b) Endonezya Adaları
c) İskandinav yarımadası
d) Japon Adaları
e) İzlanda

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. ...................... ve ................... mağmanın patlama ile parçalanması veya sert kayaların yeraltı
suyu tarafından patlama ile kırılmasıyla oluşur.
7. ............................ görülmeye değer olmakla birlikte bunların zararları daha çok aktıkları
yolları üzerindeki insanlardan çok yapıları zarar vermesidir.
8. ........... en tehlikeli volkanik gaz olup diğer gazlardan daha ağır ve daha fazla konsantrasyona
sahiptir.
9. Birçok volkanın oluşumu levha sınırlarının girişimiyle bağlantılı olmasına karşın bazıları bu
sınırlara uzak yerlerde ortaya çıkabilir. Bu volkanlar “....................” olarak adlandırılır.
10. İki levhanın çarpışması sonucu birinin diğeri altına daldığı levha sınırlarında oluşan
volkanlara .............................. denir.

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)a, 4)d, 5)c, 6) Volkanik küller, tefra, 7) Lav akmaları, 8) CO2, 9) sıcak noktalar,
10) Dalma-Batma volkanları.
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6. TAŞKIN AFETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Taşkınlar ve Özellikleri
6.2. Taşkın Frekansı
6.3. Hidrograf ve Elemanları
6.4. Hidrografı Etkileyen Faktörler
6.5. Dünya’da Taşkınların En Fazla Görüldüğü Yerler
6.6. Taşkın Afetine Karşı Önlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Taşkın nedir ve nasıl oluşur?
2- Taşkın hidrografları nasıl yorumlanır?
3- Taşkın hidrografını etkileyen faktörler?
4- Taşkınlar en fazla nerelerde görülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Taşkının ne olduğu ve nasıl Okuyarak, fikir yürüterek,
oluştuğu hakkında bilgi sahibi araştırarak ve uygulama
yaparak
olur.

Taşkın ve Özellikleri

Taşkın Frekansı

Taşkınların değişik tekrarlama Okuyarak, fikir yürüterek,
periyotlarının hesaplanması ve araştırarak ve uygulama
bu frekanslara ait akım yaparak
değerlerinin nasıl elde edildiği
hakkında bilgi sahibi olur.

Hidrograf ve Elemanları

Bir
akarsuya
ait
akım Okuyarak, fikir yürüterek,
hidrografının özelliklerine ait araştırarak ve uygulama
yaparak
bilgi sahibi olur.

Hidrografı
Faktörler

Etkileyen Hidrograları etkileyen faktörler Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
hakkında bilgi sahibi olur.
yaparak
Dünya’da Taşkınların En Dünya üzerinde taşkınların en Okuyarak, fikir yürüterek,
Fazla Görüldüğü Yerler
fazla görüldüğü yerler hakkında araştırarak ve uygulama
yaparak
bilgi sahibi olur.
Taşkın
Afetine
Önlemler

Karşı Taşkınlara karşı yapılacak Okuyarak, fikir yürüterek,
önlemler hakkında bilgi sahibi araştırarak ve uygulama
yaparak
olur.
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Anahtar Kavramlar
1234567-

Taşkın
İklim
Jeomorfoloji
Havza morfometrisi
Taşkın frekansı
Hidrograf
Önceki nem içeriği
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Giriş
Bu bölümde doğal afetlerden taşkınların tanım, oluşumu, frekans özellikleri, taşkın
hidrograflarına ait özellikler ve taşkınların dünyadaki görüldüğü alanlar gibi konular üzerinde
bilgi verilmiştir. Özellikle yağışların fazla olduğu, alçak düzlüklerde ve yerleşmelerin fazla
olduğu alanlarda sıklıkla görülmeye başlayan bu afet türü hakkında detaylıca durulmuştur.
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6.1. Taşkınlar ve Özellikleri
Taşkın, değişik araştırmacılar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Hoşgören (2001):
Taşkınlar, akarsuyun su kütlesinin arttığı ve su seviyesinin yıllık ortalama seviyesinin çok
üstüne çıktığı durumlardır. Taşkın sırasında akarsuyun hızı ve yükü de artar. Bu sırada akarsu,
eğer yatağı bu artan su kütlesini geçirecek kapasitede değilse yatağından taşar ve çevresini su
ve alüvyona boğar. Bu neden taşkın terimi, akarsuyun yatağından taşarak çevresini basması (su
baskını) anlamına da gelmektedir. Wohl (2004): Taşkın, bir akarsuyun ortalama akışından daha
fazla su ile akmasıdır. Başka bir tanımla taşkın, bir kanal boyunca akarsuyun yatağından veya
levesinden taşarak taşkın ovasına yayılması durumudur. Turoğlu ve Özdemir (2005): Taşkın,
su fazlasına bağlı olarak kıyılardan başlayarak düz ve çukur alanları kaplayan ve havzadaki
diğer alanları da etkileyen geçici göllenme su basmasıdır. Şen (2009): Taşkın, taşmış durumda
olan ölçüyü aşan aşırı su baskınıdır. Bir akarsuyun değişik sebeplerle yatağından çıkarak
çevresinde bulunan arazilere, yerleşim yerlerine ve canlılara zarar vermesi veya verecek şekilde
tehdit etmesi olayına denir.
Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere taşkın, akarsuların yıllık normal su
seviyesinin çok üstüne çıkarak yatağında taşması durumudur (Şekil 5.1.). Dolayısıyla bir
akımın taşkın olabilmesi için yüksek akım ve yatağından taşmanın olması gerekmektedir.
Sadece yüksek akımla akan sular taşkın sınıfına girmezler. Bu Şekil 5.2’de gösterilmiştir. Buna
göre suyun hidrografın A noktasında olduğu konumda, akarsu yatağında normal veya düşük
akımı gösterirken, B noktasına geldiğinde yüksek akım pozisyonuna geçer. Ancak dikkat
edilirse su halen yatak içerisinde olup yatak dışına akış söz konusu değildir. B noktasının
üzerinde dolu kanal akışından (bankfull discharge) sonra, yani akarsu yatağı tamamen ful
kapasite dolduktan sonraki bütün akışlar artık taşkın içine girer. Su hidrografta C noktasına
geldiğinde pik akım oluşur ve taşkında maksimum akım seviyesine ulaşılır. Dolayısıyla B
noktasının üstündeki dolu kanal akış çizgisinden C noktasına ve tekrar bu çizgiye kadarki bütün
sular akarsu yatağından taşar ve çevreye yayılır.

Şekil 5.1. Taşkına bir örnek.
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Şekil 5.2. Taşkın hidrografı ve akarsu yatak ilişkisi.
Taşkınlar, akım miktarlarının ortalama seviyesinin çok üzerine çıkmasıyla meydana
geldiklerine göre, taşkınların oluşmasında özellikle bu akımın üzerinde etkili olan faktörler
önemli rol oynarlar. Bunlar; iklim, jeomorfolojik özellikler, havza morfometrik özellikleri,
hidrolojik özellikler, zeminin litolojik özellikleri, bitki örtüsü, volkanizma ve insan olmak üzere
8 ana grupta toplanabilir.
İklim: Yağış şeklini, şiddetini ve süresini belirlemek suretiyle taşkınların oluşmasında etkili
olur. Taşkınlar özellikle sağanak şeklindeki şiddetli yağışlara bağlı olarak meydana gelirler.
Sağanak yağışlar sırasında bol miktarda yağmur suyu yeryüzüne düşer ve diğer koşulların da
yardımıyla taşkınlara neden olur. Şiddetli yağışların süresi nekadar uzun ise taşkın piki o kadar
büyüktür. Bunda yağışın havza içerisindeki dağılışının da rolü vardır. Bu özellikle daha önceki
bölümlerde açıklanmıştır. Sağanak yağışlar sırasında, zeminde mevcut kar örtüsünün erimesi
de söz konusu ise, taşkın piki çok yüksek olur. Ilıman iklim bölgelerinde karların da eridiği
ilkbahar mevsiminde taşkınların çok görülmesi buna güzel bir örnek oluşturur. İklimlerde
meydana gelen değişimler de taşkınların oluşmasında özellikle yağış karakteri ve miktarları
üzerinde yaptığı değişiklikler nedeniyle etkili olmaktadır.
Jeomorfoloji: Yükselti ve bakı yağış miktarı ve şekli ile buharlaşma ve terleme miktarını
belirleyerek taşkın üzerinde etkili olurlar. Eğim ise sızma ve buharlaşma miktarlarına etki
yapar. Eğim nekadar fazla ise sızma ve buharlaşma miktarı o kadar azdır. Dolayısıyla akarsuya
katılan yağmur suyu miktarı, diğer koşullar da eleverişli ise, o kadar fazla olur. Bu durum taşkın
pikini yükseltir. Eğim fazlalığı aynı zamanda gecikme süresini azaltır. Çünkü akarsu havzasına
düşen yağış, eğimler fazla olduğu için, daha büyük bir hızla ve daha kısa sürede kollardan ana
akarsuya katılır.
Havza morfometrik özellikleri: Taşkınların oluşmasında önemli etkilerden birisi de havzanın
morfometerik özellikleridir. Havzlara ait çizgisel, alansal ve relief morfometrik özellikleriyle
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taşkın üzerinde bir şekilde etkiye sahip olurlar. Havzalara ait morfometrik özellikler hangi
havzaların taşkın hidrografı üreteceği, yüzeysel akış özelliklerinin hangisinde daha fazla olduğu
gibi bazı hidrolojik özelliklerinin belirlenmesi bakımından önem arz eder.
Hidrolojik özellikler: Havzalarda sağanak şeklindeki yağışlardan önce, akarsuyun akım
miktarının yüksek olması, sağanak sırasında taşkın pikinin çok fazla yükselmesine neden olur.
Örneğin Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda, kış ve kış etrafındaki aylar yağışların
fazla olduğu ve buna bağlı olarak akarsuların ortalama akımların nispeten yüksek olduğu
aylardır. Bu sırada meydana gelen şiddetli sağanaklar, zaten yüksek olan akım miktarlarının
hızla artmasına ve taşkınların oluşmasına yol açar. Şiddetli yağmurlar sırasında zemin nem
bakımından fakirse ve eğim koşulları da uygunsa düşen yağmurun daha büyük bir kısmı
yeraltına sızacağından, taşkın pikinin daha yüksek olmasın engellenir.
Litolojik özellikler: Zeminin geçirimli kayaç veya topraklardan oluşması yüzeye düşen suların
sızmasını kolaylaştırır. Bunun yanında gevşek ve kolay aşınan zeminlerde akan akarsuların katı
haldeki yük miktarları fazladır. Böylece bu akarsular ovalardaki yataklarının tıkanmalarıyla
taşkın oluşmasında daha eleverişli koşullar ortaya koyarlar. Killi, marnlı Neojen formasyonları
gibi heyelan oluşmaya müsait sahalarda heyelan oluşmasıyla hem akarsulara detritik malzeme
sağlaması bakımından hem de akarsu yatakları tıkayarak taşkın oluşmasına sebep olurlar.
Bitki örtüsü: Hidrlojik döngüde özellikle yüzeye düşen suların bir kısmının dal ve yaprakları
tarafından tutulmasında ve sızmayı arttırması gibi yollar taşkın üzerinde etkili olurlar.
Genellikle bu etki negatif yönde olup taşkın piklerin çok fazla artmasına neden olmazlar.
Ancak, yağış miktarı ve şekline bağlı olarak bitkilerin taşkın üzerindeki bu etkisi azalabilir.
Volkanizma: Volkanik faaliyetler, özellikle volkanik dağların üzerindeki buz ve kar örtülerini
eritmesi neticesinde taşkınlara neden olurlar. Bu tür taşkınlar dünya üzerinde özellikle
İzlanda’da görülmektedir. Buradaki büyük taşkınların çoğu volkanik faaliyetler neticesinde
üzerindeki buzul kütlelerinin erimesiyle gerçekleşmektedir.
İnsan: İnsan akarsu havzalarında yaptığı değişiklikler neticesinde, özellikle bitki örtüsü tahribi,
taşkınların oluşmasında dolaylı yoldan etkili olurlar. Bunun dışında akarsu yatakları üzerinde
hertürlü yapının insanlar tarafında yapılıyor olması (yerleşme, sanayi, baraj, tersip bendi,
regülatör vb.) taşkınların oluşmasını kolaylaştırmaktadır.

6.2. Taşkın Frekansı
Taşkınların zararlarını azaltmak amacıyla akarsu yatakları ve havzaları üzerinde birtakım
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de, akım istasyonlarının geçmiş yıllara ait
olan verilerine bağlı olarak, geleceğe ait taşkınların tekrarlama sıklıklarının ortaya konması ve
buna bağlı olarak bazı yapısal önlemlerin alınmasıdır. Hidrolojide birçok süreç, kendilerine ait
olan rasgelelikten dolayı olasılık prensipleri içinde analiz edilir ve açıklanır. Örneğin; akarsu
akımlarını ve yağışları deterministik olarak tahmin etmek mümkün değildir. Ayrıca akım ve
yağışlara ait bütün değerleri sayısal olarak bilmek mümkün olmadığından dolayı, geçmiş ve
geleceğe ait tahmin yürütmek de zor olmaktadır. Fakat ölçülen verileri organize etmek, sunmak
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ve azaltmak için bazı istatistiksel yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler, verileri yorumlamada ve
değerledirmede büyük kolaylık sağlar (Bedient ve Huber, 2002).
Taşkın Frekans Analizlerinin (TFA) ana amacı, ekstrem olarak akarsular üzerinde gerçekleşen
taşkınların olasılık dağılımlarını kullanmak suretiyle tekrarlama sıklıklarıyla ilişkilerinin
kurulmasını sağlamaktır (Chow vd., 1988). TFA ile kaydedilmiş akım verileri kullanılarak,
değişik tekrarlama sıklıklarındaki akım değerlerinin hesaplanması yapılır. Bundan dolayı,
analiz için geçmiş yıllara ait kayıtlar ne kadar geriye giderse daha sağlıklı sonuçlara ulaşılır.
TFA, değişik istatistiksel yöntemlerle yapılabilmektedir. Her bir yöntemin kendisine ait avantaj
ve dezavantajları bulunmaktadır. Gumbel ve Log Pearson Tip III dağılımları yoğun olarak
kullanılan istatistiksel yöntemlerden ikisidir. Şekil 5.3. te bir akarsuyun 2 yıllıktan 1000 yıllığa
kadarki taşkın frekansı Log Pearson Type 3 dağılımına göre hesaplanmıştır. Bu tahmini
akımları kullanarak akarsu yataklarının farklı taşkın frekans aralıklarına göre sularını tahmini
olarak nerelere kadar yayabileceği hesaplanır ve olası taşkın yayılış haritaları üretilir (Şekil
5.4.).

Şekil 5.3. Taşkın frekans analiziyle üretilen değişik tekrarlamalara bağlı akım değerleri.

Şekil 5.4. Taşkın frekanslarına ait taşkın yayılışı haritalarının ve hidrograflarının üretilmesi.
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6.3. Hidrograf ve Elemanları
Hidrograf bir akarsu kesitindeki akış miktarının (debinin) zamanla değişimini gösteren bir
grafiktir. Hidrograf, akarsuyun sürekli şekilde akımının ölçümünden oluşur. Bir havzadaki
akım hidrografının şekli birçok faktöre bağlılık gösterir. Bunlar; zemin özellikleri, havzanın
şekli, havzanın önceki nem içeriği ve sağanak yağışların süresidir. Akarsulardaki akım
genellikle m3/s (saniyedeki metreküp) cinsinden ifade edilir, düşey eksende gösterilir. Şekil
5.5’te taşkın anında meydana gelen bir hidrograf görülmektedir. Bu hidrograf üzerinde dört
temel özellik olan yükselme eğrisi, tepe noktası (pik debi), alçalma eğrisi ve taban akışı burada
açıklanacaktır.

Şekil 5.5. Bir hidrografın elemanları.
1- Yükselme (kabarma) Eğrisi: Şekil 5.5. deki hidrograf içerisinde A – B
noktaları arasında akım sürekli bir artış içerisindedir. Hidrografın bu kısmına yükselme
eğrisi (rising limb) denir. Bu eğri oldukça dik olup şekli yağışın özelliklerine (zaman ve
yer içinde dağılımına, süresine), yağış öncesi şartlarına (zemin nemi, birtki örtüsü ve
havza özellikleri) göre değişiklik gösterir. Eğri genellikle yukarıya doğru konkavdır.
Bunun nedeni yağışın başlangıcından itibaren zaman ilerledikçe havzanın yukarı
kısımlarından gelen suların katkısının artışıdır.
2- Tepe (pik debi) Noktası: Genellikle hidrografların bir tepe noktası bulunur.
Şekil 5.5’te B noktası hidrografın tepe noktasıdır. Bu noktada akım maksimum değere
ulaşır. Havzanın şekilsel özellikleri ve yağış dağılımındaki düzensizlikler akımın
makisimum düzeyde sabit kalmasını engeller. Kısmen sabit değerlere kar erimeleri ve
çok uzun süreli yağışlardan sonra rastlanabilir. Yağışın zaman içerisindeki dağılışını
gösteren hiyetografın ağırlık merkezi ile tepe noktası arasındaki zaman aralığına
gecikme zamanı (lag time) denir. Gecikme zamanı yağışın havza üzerindeki ve zaman
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içindeki dağılış şekline ve havza karakterine bağlıdır. Bu özelliklere hidrografı etkileyen
faktörler bahsinde değinilecektir.
3- Çekilme (alçalma) Eğrisi: Şekil 5.5 hidrografı üzerinde de gösterildiği gibi
B-D noktaları arasında akım giderek azalmaktadır. Hidrografın bu kısmına alçalma
eğrisi denir. Yükselme eğrisine göre çok daha yatık olan bu eğrinin şekli özellikle
havzanın karakterine bağlıdır. Eğrinin üst kısmı (B-C) yüzey kanallarında toplanan
suyun boşalmasının ve yüzeyaltı akışını gösterir. Eğrinin taban akışını gösteren alt kısım
(C-D) yağıştan yağışa çok az değişir.
4- Taban Akışı: Bir akarsu üzerinde sağanak yağış ve devamındaki dolaysız akış
öncesinde var olan akımlardır. Sağanak yağışlarla birlikte ve havza karakterine bağlı
olarak taban akışın üzerine dolaysız akış eklenir ve taşkın hidrografı oluşur. Taban akışı
ile dolaysız akışın ayrılma işlemi yüzeye düşen yağışın ne kadarının akışa geçtiğinin
belirlenmesinde önemlidir. Bu ayırım ilk bakışa basit gibi gözüksede subjektif yönleri
de vardır. Genel olarak yükselme ve alçalma eğrilerinin başlangıç ve bitiş noktalarının
birleştirilmesiyle bu ayrımı yapmak mümkündür. Ancak herzaman bu yöntem geçerli
olmayabilir. Bu nedele özellikle büyük havzalarda dolaysız akışın tepe noktasından N
gün sonra kabul edilirse bu N değeri aşağıdaki formülle yaklaşık olarak hesaplanabilir;
𝑁 = 0.9 𝑥 𝐴).*
Formülde A= km2 cinsinden havza alanını temsil eder. Buna göre havza büyüklüğü
arttıkça suyun çekilmesi daha yavaş olacağından N değeri havzanın alanıyla artar. N
değerine bağlı olarak belirlenecek noktaya yükselme eğrisi başlangıcından bir çizgi
çekilerek bu ayrım gerçekleştirilebilir. Şekil 5.6’da taban ve dolaysız akışın ayrımını
gerçekleştiren kabulleri vermektedir. Bu hidrograflarda A-C ve A-E-D çizgileri iki
akışın ayırımında kullanılabilecek şekillerdir.

Şekil 5.6. Dolaysız ve taban akışı ayırımı.
Bir yağışın meydana getirdiği dolaysız akış henüz sona ermeden havza üzerinde başka bir yağış
başlarsa hidrograf Şekil 5.5’teki basit (yani tek tepe noktalı) olmaz, birden fazla tepe noktası
olabilir (birleşik hidrograf). Seyrek olarak, havzanın şekli uniform yağışlarda bile hidrografta
birden fazla tepe noktası görünmesine yol açabilir.
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6.4. Hidrografı Etkileyen Faktörler
Hidrografın elemanları bahsinde de geçtiği üzere hidrografın şekli üzerinde etkili olan bazı
faktörler vardır. Bu faktörlerin anlaşılması, o havzaların üretebileceği hidrografların genel
karakterlerinin anlaşılmasında yardımcı olur. Bu faktörler;
§
§
§
§

Havza morfometrisi
Topografya
Yağışın hareket yönü
Zeminin önceki nem içeriğidir.

1- Havza Morfometrisi: Akarsu havzalarının çizgisel , alansal ve röliyef morfometrik
özellikleri hidrografların şeklinde belirleyici etmen olarak karşımaz çıkar. Bununla ilgili
olarak literatürde oldukça yayın bulmak mümkündür. Bu konu ile ilgili detay bilgiler
gelecek bölümlerde detaylı inceleneceği için burada bazı havza morfometrik
özelliklerinin hidrografı nasıl etkilediğine ait bir örnek verilecektir. Şekil 5.7’de a ve b
havzalarının bazı morfometrik özelliklerine ait değerler yandaki kutucuklarda
verilmiştir. Havzalara ait hidrograflarda morfometrik özelliklerin solunda gösterilmiştir.
Buna göre iki havzadaki hidrografın belirleyici özelliklerini veren morfometrik özellikler
uzunluk oranı (elongation ratio) ile şekil faktörü (form factor) olmuştur. A havzasında
bu iki değer düşük değerler gösterirken, sırasıyla 0.58 ve 0.34, b havzasında ise 0.81 ve
0.60 gibi oldukça yüksek değerler elde edilmiştir. Buna göre a havzası daha
uzunlamasına bir havza olup suların ana akarsu kolunda toplanması yavaştır ve
derecelidir.

Şekil 5.7. Havza morfometrik özelliklerin akım hidrografına etkisi.
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Dolayısıyla taşkın üretmesi oldukça zayıf olup üretilen taşkın değeri de düşüktür. Ancak
b havzası 0.81’lik uzunluk değeri ile daha dairesel bir şekil arzeder (uzunluk oranının
1’e yaklaşması dairesel olması demek). Bu morfometrik şekilden dolayı bütün alt
kolların birleştiği nokta yaklaşık olarak aynı olmasından daha yüksek akımlı taşkın
hidrografı elde edilir.
2- Topografya: Topografyanın özellikleleri bazen havza şeklinden daha fazla taşkın
hidrografının şeklinde belirleyici rol oynayabilmektedir. Kısa süreli ve yoğun yağışlar,
daha dik, yüksek eğimli topografyada yağış piki ile akım piki arasındaki gecikme süresini
kısaltarak çok kısa sürede maksimum akıma ulaşılmasını sağlayabilir (Şekil 5.8a). Uzun
ve düşük röliyefe sahip topoğrafyalar daha düşük ve yayılmış bir hidrografa sahip olup
yağış piki ile akım piki arasındaki mesafede oldukça fazla olabilmektedir (Şekil 5.8b).

Şekil 5.8. Topoğrafyaya bağlı olarak yağış ve akım arasındaki ilişki.
3- Yağışın hareket yönü: Havza üzerinde eşit olarak dağılmış bir yağış halinde tepe
noktası, yağışın bitmesinden sonra görülür. Havza üzerinde tabaka haline tutulan
yağışın etkisiyle tepe noktası ileriye kayar, maksimum debi azalır. Yağış havza üzerinde
eşit dağılmamışsa (Şekil 5.9) hidrograf üzerinde de birtakım farklılıklar meydana gelir.
Örneğin yağışın havzanın üst kesimlerinde verevine havzayı kestiği düşünülürse 1 ve 2
nolu hidrograflar havza çıkış noktalarında oluşur. 1 nolu hidrograf üst havzadaki küçük
bir kola ait olduğu için anlık akım piki oluşur. Yağışın havzadaki geçiş istikametine
bağlı olarak 2 nolu havza çıkışında taşkın piki oldukça azdır.

Şekil 5.9. Yağışın havza üzerindeki hareketine bağlı hidrograf şekilleri.
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Havza üzerinde yağışın kaynaktan havza çıkış noktasına ilerlemesi halinde maksimum
akım artar, tepe noktası daha geç görülür. Bu şekil yağışta üst havzalarda yüzeysel sular
toplanırken aynı zamanda da yağışın havza üzerindeki hareketine bağlı olarak devamlı
akımda bir artış görülür. Bu durumda hidrograf 3 ve 4 te olduğu gibi maksimum akımlar
görülür.
4- Zeminin önceki nem içeriği: Akarsulardaki pik akımlar taşkından taşkına havzaların
önceki nem içeriklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Nem içeriği az olan havzalarda
yüzeye düşen yağışlar yeraltına sızma ve toprak tarafından tutulma gibi nedenlerden
dolayı akımlar daha düşük seviyede olurken, nem içeriği fazla olan havzalarda toprağın
suya doymuş olmasından dolayı kayıp fazla olmaz ve direkt akıma geşer, bu da akım
değerlerinde artışlara neden olur. Şekil 5.10’da önceki nem içeriği ile akımlar arasındaki
ilişki gösterilmiştir. Başlangıçta zeminin önceki nem içeriği az olduğu için yağan
yağıştan ortaya çıkan akım A hidrografında gösterilmiştir. Fakat 2 hafta sonra aynı
miktar yağış düşmesine rağmen önceki nem içeriği 2 hafta önceye göre fazla olduğu
için B akım hidrografı oluşmuştur. Devamında da yine fazla yağışa bağlı olarak ve
önceki nem içeriğinde de artışa bağlı olarak C akım hidrografı oluşmuştur.

Şekil 5.10. Önceki nem içeriği ve akım hidrografı arasındaki ilişki.

6.5. Dünya’da Taşkınların En Fazla Görüldüğü Yerler
Asya’da; Çin, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Tayland, Laos, Vietnam, Filipinler, G. Ve
K.Kore, G.Kore, Japonya, Endonezya, Malezya, Buhutan, Nepal, Yemen, İran, Türkiye.
Avrupa’da; Portekiz, İtalya, Macaristan, Romanya. Hollanda, Norveç, İngiltere, ispanya,
Rusya. Afrika’da; Cezayir, Sudan, Somali, Mozambik, Zimbapve, Güney Afrika Cumhuriyeti.
Amerika’da; ABD, Meksika, Küba, Guatemala, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador,
Panama, Kolombiya, Venezuela, Şili, Guyana, Surinam, Brezilya, Ekvator, Peru, Paraguay,
Uruguay (Şekil 5.11).
Tarihte sel ve taşkın da en fazla insan Çin’de hayatını kaybetmiştir. 1931 Çin selinde 2,500,0003,700,000 arasında insan ölmüştür. İnsan kaybının en fazla olduğu sel olayıdır. 1887 yılında
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meyda gelen Sarı Nehir sel ve taşkınında 900,000-2,000,000 kişi hayatını kaybetmiştir. Yine
bu nehirde 1938 de meydana gelen olayda 500,000-800,000 kişi hayatını kaybetmiştir.

Şekil 5.11. Taşkın afetinin dünya genelindeki yayılışı (1985-2003 Dartmouth Flood
Observatory verilerine göre).

6.6. Taşkın Afetine Karşı Önlemler
Taşkın afetlerine ait önleme çalışmalarını iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlar yapısal ve
yapısal olmayan önlemlerdir. Yapısal önlemleri kısaca yapay leveler, taşkın kontrol setleri ve
kanal çalışmaları olarak sıralayabiliriz. Yapısal olmayan önlemler ise taşkın risk alanlarını
belirleyerek riski azaltacak şekilde arazi kullanım planlamalarını yapmak ve hayata geçirmek
ve insanların taşkınlar karşısındaki bilincinin arttırıcı çalışmalar yapmak olarak sıralayabiliriz.
Yapısal önlemler taşkınların daha çok etkilerini minimize etmek için kullanışlı önlemler olarak
karşımıza çıkar. Bu önlemlerde taşkınların frekans analizlerinden sıklıkla faydalanılır.
Mühendislik uygulamaları olarak belirli bir taşkın frekansına göre (100 veya 200 yıl tekkerrürlü
taşkınlar gibi) yapılar inşaa edilir. Bu taşkınların üzerinde bir su miktarı geldiğinde yapılar
yetersiz kalmakta yine sular insaları ve faaliyetlerini zarar verecek boyutlara ulaşmaktadır.
Bundan dolayı genel ve güncel anlayış olarak yapısal olmayan önlemler daha kalıcı ve etkili
önlemler olarak karşımıza çıkarlar.
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Uygulamalar
1- Ülkemizde günümüze en yakın meydana gelen taşkını araştırınız.
2- Dünyada günümüze en yakın meydana gelen taşkını araştırınız.
3- Taşkın ile sel arasındaki farkı araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye’deki meydana gelen taşkının oluşmasındaki etkili olan faktörler nelerdir?
2- Dünya’daki meydana gelen taşkının oluşmasındaki etkili olan faktörler nelerdir?
3- Sel ve taşkınların belirgin farklılıkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Taşkın, akarsuların yıllık normal su seviyesinin çok üstüne çıkarak yatağında taşması
durumudur. Taşkınlar, akım miktarlarının ortalama seviyesinin çok üzerine çıkmasıyla
meydana geldiklerine göre, taşkınların oluşmasında özellikle bu akımın üzerinde etkili olan
faktörler önemli rol oynarlar. Bunlar; iklim, jeomorfolojik özellikler, havza morfometrik
özellikleri, hidrolojik özellikler, zeminin litolojik özellikleri, bitki örtüsü, volkanizma ve insan
olmak üzere 8 ana grupta toplanabilir.
Taşkın Frekans Analizlerinin (TFA) ana amacı, ekstrem olarak akarsular üzerinde gerçekleşen
taşkınların olasılık dağılımlarını kullanmak suretiyle tekrarlama sıklıklarıyla ilişkilerinin
kurulmasını sağlamaktır. TFA ile kaydedilmiş akım verileri kullanılarak, değişik tekrarlama
sıklıklarındaki akım değerlerinin hesaplanması yapılır. Bundan dolayı, analiz için geçmiş
yıllara ait kayıtlar ne kadar geriye giderse daha sağlıklı sonuçlara ulaşılır. TFA, değişik
istatistiksel yöntemlerle yapılabilmektedir. Her bir yöntemin kendisine ait avantaj ve
dezavantajları bulunmaktadır. Gumbel ve Log Pearson Tip III dağılımları yoğun olarak
kullanılan istatistiksel yöntemlerden ikisidir.
Hidrograf bir akarsu kesitindeki akış miktarının (debinin) zamanla değişimini gösteren bir
grafiktir. Hidrograf, akarsuyun sürekli şekilde akımının ölçümünden oluşur. Bir havzadaki
akım hidrografının şekli birçok faktöre bağlılık gösterir. Bunlar; zemin özellikleri, havzanın
şekli, havzanın önceki nem içeriği ve sağanak yağışların süresidir. Akarsulardaki akım
genellikle m3/s (saniyedeki metreküp) cinsinden ifade edilir, düşey eksende gösterilir.
Hidrograf üzerinde dört temel özellik olan yükselme eğrisi, tepe noktası (pik debi), alçalma
eğrisi ve taban akışı açıklanmıştır.
Hidrografın elemanları bahsinde de geçtiği üzere hidrografın şekli üzerinde etkili olan bazı
faktörler vardır. Bu faktörlerin anlaşılması, o havzaların üretebileceği hidrografların genel
karakterlerinin anlaşılmasında yardımcı olur. Bu faktörler; Havza morfometrisi, Topografya,
Yağışın hareket yönü, Zeminin önceki nem içeriğidir. Taşkınların en fazla görüldüğü alanlar;
Asya’da; Çin, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Tayland, Laos, Vietnam, Filipinler, G. Ve
K.Kore, G.Kore, Japonya, Endonezya, Malezya, Buhutan, Nepal, Yemen, İran, Türkiye.
Avrupa’da; Portekiz, İtalya, Macaristan, Romanya. Hollanda, Norveç, İngiltere, ispanya,
Rusya. Afrika’da; Cezayir, Sudan, Somali, Mozambik, Zimbapve, Güney Afrika Cumhuriyeti.
Amerika’da; ABD, Meksika, Küba, Guatemala, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador,
Panama, Kolombiya, Venezuela, Şili, Guyana, Surinam, Brezilya, Ekvator, Peru, Paraguay,
Uruguay dır.

148

Bölüm Soruları
1. Akarsuların yıllık normal su seviyesinin çok üstüne çıkarak yatağında taşması durumuna
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Debi
b) Taşkın
c) Hidrograf
d) Havza morfometrisi
e) Hidroloji
2. Taşkınların oluşmasında birtakım faktörler etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden
değildir?
a) İklim
b) Jeomorfoloji
c) Havza morfometrisi
d) Faylanma
e) Hidrolojik özellikler
3- Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen metreküp (m3) cinsinden su
miktarına aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
a) Debi
b) Derinlik
c) Hız
d) Enkesit alan
e) Pürüzlülük katsayısı
4- Aşağıdakilerden hangisi bir hidrografın temel özelliklerinden değildir?
a) Yükselme eğri
b) Tepe noktası
c) Alçalma eğrisi
d) Taban akışı
e) Hiyetograf
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Yukarıdaki şekilde A ve B tepe noktaları öncesinde aynı yağışı almalarına rağmen akım
değerlerindeki farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Şekil faktörü
b) Yağışın hareket yönü
c) Önceki nem içeriği
d) Havza morfometrisi
e) Topoğrafya

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. ................... bir akarsu üzerinde sağanak yağış ve devamındaki dolaysız akış öncesinde var
olan akımlardır.
7. ................. bir akarsu kesitindeki akış miktarının (debinin) zamanla değişimini gösteren bir
grafiktir.
8. .............................. ana amacı, ekstrem olarak akarsular üzerinde gerçekleşen taşkınların
olasılık dağılımlarını kullanmak suretiyle tekrarlama sıklıklarıyla ilişkilerinin kurulmasını
sağlamaktır
9. Yağışın zaman içerisindeki dağılışını gösteren hiyetografın ağırlık merkezi ile tepe noktası
arasındaki zaman aralığına ............................... denir.
10. Taşkın afetlerine ait önleme çalışmalarını iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlar ........... ve
............................. önlemlerdir.

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)e, 5)c, 6) Taban akışı, 7) Hidrograf, 8) Taşkın Frekans Analizlerinin, 9) gecikme
zamanı, 10) yapısal - yapısal olmayan.
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7. KÜTLE HAREKETİ AFETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kütle Hareketleri ve Tipleri
7.2. Dünya’da Meydana Gelmiş Önemli Kütle Hareketleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kütle hareketi nedir?
2- Heyelan nedir?
3- Kütle hareketi tipleri nelerdir?
4- Kütle hareketleri en fazla nerede meydana gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kütle
Tipleri

Kazanım

Hareketleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve Kütke hareketi tanımı ve Okuyarak, fikir yürüterek,
tipleri hakkında bilgi sahibi araştırarak ve uygulama
yaparak
olur

Dünya’da Meydana Gelmiş Dünya’da meydana gelmiş Okuyarak, fikir yürüterek,
Önemli Kütle Hareketleri
önemli kütle hareketlerinden araştırarak ve uygulama
bazıları
hakkında
bilgi yaparak
verilmiştir.
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Anahtar Kavramlar
1- Heyelan
2- Düşme
3- Devrilme
4- Kayma
5- Akma
6- Yanal yayılma
7- Sürünme
8- Çökme
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Giriş
Bu bölümde, gerek ülkemizde gerekse Dünya’da depremler ve taşkınlardan sonra önemli olan
kütle hareketlerine ait bilgi verilmiştir. Değişik türlere sahip olan kütle hareketlerinin herbirinin
tanımlanması yapılmıştır. Oldukça çeşitli olan kütle hareketlerinin türlerinin afetin anlaşılması
açısından önemi büyüktür. Bu nedenle önce oluşum ve türleri üzerinde durulmuş sonra yayılış
hakkında bilgi verilmiştir.
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7.1. Kütle Hareketleri ve Tipleri
7.1.1. Genel Tanım ve Ekonomik Kayıplar
Genel olarak, kaya, toprak zeminin veya molozların yamaç eğimi boyunca hareket etmesi veya
yerinde çökmesi şeklinde tanımlanırlar. Dünyada her yıl 1000’in üzerinde kişinin kütle
hareketleri nedeniyle yaşamını yitirdiği bilinmektedir.
Aşırı yağış, deprem, volkanik aktivite ve antropojenik etkiler gibi faktörler ile veya bu
faktörlerin çeşitli kombinasyonları sonucu tetiklenen kütle hareketleri, dünyada yıllık yaklaşık
4 milyar dolar ekonomik zarara neden olmaktadırlar (USGS, 2012). Küçük ve orta ölçekteki
heyelan olayları bu kayıpların başlıca nedenidir. Amerika Birleşik Devletlerindeki yıllık
ekonomik kayıp ~$1.5 milyar iken, dünya çapında bu rakam yaklaşık ~$20 milyar dolayında
olduğu rapor edilmiştir (EMDAT, 2015). Frekansları dünya çapındaki doğal afetler bazında
beşinci sırada yer almasına rağmen neden olduğu ölümler bakımından üçüncü sırada yer alır
(Şekil 7.1).

Şekil 7.1. 1900-2009 yılları arasında küresel ölçekte rapor edilmiş afetler (EMDAT, 2009)
Not: Grafikte kütle hareketleri (3. ve 4. Kolon) kuru ve ıslak olarak verilmiştir.
Küresel resmin aksine ülkemizde bu sıralama daha farklıdır. Türkiye’de kütle hareketleri
frekansları bakımından birinci sırada yer alırken, etkilenen toplam afetzede sayısı bakımından
depremden sonra ikinci sırada gelmektedirler (Tablo 7.1).
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Tablo 7.1. Türkiye ölçeğinde afet türüne göre afet olay sayısı ve afetzede sayılarının dağılımı
(Gökçe vd., 2008).

7.1.2. Kütle Hareketlerinin Tipleri
Bir çok jeomorfolog ve jeolog tarafından tip sınıflaması tanımlanmış kütle hareketlerine ilişkin
en yaygın ve benimsenmiş olan sınıflama Varnes tarafından 1978 yılında yapılmıştır (Şekil
7.2).

Şekil 7.2. Varnes 1978’e göre kütle hareketleri sınıfları.
Bu sınıflamanın yaygın olarak benimsenmesinin nedeni mühendislik çalışmalarından
planlamaya kadar bir çok alanda kolay uygulanilir olmasından ileri gelmektedir. Bu sınıflamada
esas alınan iki temel nokta vardır. Bunlardan ilki hareketin tipi (örn. düşme, kayma, akma) ve
materyalin türüdür (örn. kaya, zemin ve moloz).
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a) Düşme: Deniz, göl ve vadi kenarlarındaki dik falez ve yamaçlardan, mağara tavanlarından
ya da sivri dağ doruklarından çoğu zaman büyük ya da küçük kaya parçalarının düştüğü görülür
(Şekil 7.3). Özellikle deniz kenarlarındaki dik falezlerde dalga ve rüzgarların aşındırması ile
kayaçlar çatlaklarından ayrılarak aşağıya doğru yuvarlanır. Kaya düşmesinin esas nedeni topuk
oyulması, çatlak ve kırıklarda birbirini etkileyen erime ve donma olayları, hidrostatik basınç
vb. olaylardır. Kaya düşmeleri çoğunlukla yataya yakın tabakalı yumuşak kayaçlar üzerinde
asılmış durumda bulunan çatlaklı masif kayalarda meydana gelir. Düşen malzemenin türüne
göre kaya düşmesi, blok düşmesi, toprak düşmesi adlarını alır.

Şekil 7.3. (a) Bir kaya düşmesine örnek (Barla Dağı, Isparta). (b) Tipik kaya düşemesinin
şematik ifadesi. Not: Tireli çizgilerle gösterilen kesim kayaların düşmeden önceki pozisyonunu
ifade eder.
b) Devrilme: Devrilme bir ana kaya veya düşük derecede pekişmiş zeminin bir noktadan veya
kütle ağırlık merkezinin altındaki eksenden yamaç boyunca ileriye doğru hareketini ifade eder
(Şekil 7.4). Kaya düşmelerinden farklı olarak bu hareket tipinde serbest düşüş gözlenmez.
Düşen malzemenin türüne göre kaya devrilmesi, zemin veya toprak devrilmesi adlarını alır.
Genel olarak kaya içerisindeki süreksizlik yoğunluğunun yüksek olduğu ana kayaların
yüzeylediği alanlarda gözlenirler.

Şekil 7.4. (a) Bir kaya devrilmesine örnek (Kanada). (b) Tipik kaya devrilmesinin şematik
ifadesi. Not: numaralar büyükten küçüğe doğru hareketin sıralamasını ifade eder.
c) Kayma: Zemin, kaya ya da bunların karışımından oluşan doğal bir malzemenin bir yüzey
üzerinde aşağıya ve dışarıya doğru hissedilebilir bir şekilde hareket etmesine denir (Şekil 7.5).
Hareketin hızı, yamaç eğimi ve malzemenin su içeriği ile orantılıdır.
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Şekil 7.5. (a) Bir toprak kaymasına örnek (1993 Holbeck Hall heyelanı, İngiltere). (b) Tipik
toprak kaymasının şematik ifadesi. Not: oklar hareket yönünü ifade eder.
Kendi içerisinde iki alt sınıfa ayrılan kaymalardan ilkini dönel (rotasyonel) kaymalar oluşturur.
Bu kayma tipinde genel olarak kayma düzleminin eğimi değişkendir. Heyelanın başlangıç
noktasından orta kesimlerine doğru yükselen kayma düzlemi eğimi birikim alanında giderek
düşer. Bu homojen olmayan düzleme üzerinde olarak kayan malzeme yüzeyde taç bölgesine
doğru ters eğimler oluştutur. Kaymalar içerisindeki diğer bir alt sınıfı ise ötelenmeli veya
düzlemsel kaymalar oluşturu. Bu alt sınıfta düzlemin eğimi tedrici olarak düşer ve iç bükey bir
formdan ziyade daha çizgiseldir (Şekil 7.3).
d) Akma: Birden fazla sayıda makaslama yüzeyi boyunca gelişen ve çoğunlukla serbest
yüzeyler boyunca yer değiştirerek yayılan kütle hareketidir. Hareket eden kütlede hızın
dağılımı, viskoz bir sıvıdaki dağılıma benzemektedir (Şekil 7.6). Toprak ya da moloz-toprak
karışımı, ayrışmış yüzeysel örtü, içerisinde bulunan su miktarına göre, bazen bir sıvı gibi akar;
bazen de çok yavaş fakat sürekli olarak yer değiştirir ve böylece zeminin içinde bir deformasyon
oluşur. Akma hareketi akan malzemenin türüne göre kaya, - blok akması, moloz akması, kum
akması, çamur akması vb. isimler alır.

Şekil 7.6. (a) Bir akmaya örnek (Castelfranci, İtalya). (b) Tipik akmanın şematik ifadesi. Not:
oklar hareket yönünü ifade eder.
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e) Yanal yayılma: Yanal yayılma, sıvılaşan zemin seviyesinin üzerinde bulunan zeminin geniş
bloklara ayrılması ve blokların yanal yönde hareket etmesidir (Şekil 7.7). Bu hareket,
depremden kaynaklanan yerçekimi kuvvetleri ve içsel kuvvetlerin birlikte etkimesiyle meydana
gelmektedir. Yanal yayılma genellikle eğimi son derece küçük (0,3-3 derece) olan yamaçlar
boyunca ve nehir yatağı, göl veya deniz kıyısı gibi harekete engel olmayacak serbest yüzeylere
doğru gelişir. Yatay yöndeki hareket, birkaç metreden onlarca metreye kadar ulaşabilir. Hareket
esnasında zemin ötelenir (yer değiştirir), bloklara ayrılır ve buna bağlı olarak zeminde fisürler,
kırıklar, küçük çöküntüler ve yükselmeler meydana gelir.

Şekil 7.7. (a) Yanal yayılmaya örnek (2010 Tabanlı (Van) Depremi sonucu Erciş Merkez’de
gelişen yanal yayılma). (b) Tipik yanal yayılmanın şematik ifadesi. Not: Hareket eden kesim
çizikli gösterilen kesimin hemen altında kalan alandır.
f) Sürünme (krip): Yamacın ya da şevin yüzeysel kısmının sürekli, fakat çok yavaş yer
değiştirmesine “Krip” ya da Sürünme denir. Burada hareket genellikle çok yavaştır. Toprakla
örtülü yamaçlarda sürünme daima görülür (Şekil 7.8). Eğrilmiş ağaç gövdeleri, bükülmüş çit
sırıkları, telgraf direkleri, toprak üzerinde birikmiş taşlar, kırılmış ya da yer değiştirmiş istinat
duvarları ve temeller, yerlerini değiştirmiş kara ve demir yolları vb. olaylar karakteristik
belirtilerdir. Sürünmenin ana nedeni yerçekimidir. Fakat yer altı suyunun varlığı, birbiri ardı
sıra ıslanma-kuruma; donma-erime, bitki köklerinin büyümesi, oyucu hayvanların işlevi bu tür
hareketi kolaylaştırır.
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Şekil 7.8. Sürünme (krip) tipindeki kütle hareketlerinin neden olduğu deformasyonlar. (a)
Çitlerde belirgin çarpılmalar, (b) Yapılardaki çatlaklar, (c) Ağaç gövdelerinin bükülmesi veya
çarpılması. (d) Tipik sürünme hareketi ve neden olduğu yüzeysel (sığ) deformasyonların
şematik ifadesi.
g) Çökme ve zemin oturmaları: Çökmeler ve oturmalar genel olarak toprak zemin seviyesine
(veya üst yüzeyine yakın bir seviyeden) uygulanan yüke veya eriyebilen ya da kolay aşınabilen
kayaçların varlığına bağlı olarak toprak zeminin seviyesinin sıkışması veya belirli eksenler
boyuncu düşey yönde hareketi olarak tanımlanır. Karstik bölgelerde eriyebilen kayaçların
varlığına bağlı olarak zeminin üst kesiminin çökmesi sonucu oluşan obruklar bunlara örnek
olarak verilebilir (Şekil 7.9). Obrukların çoğu iki şekilde oluşur. Birincisi alttaki eriyebilen
kayaçlar topraktan sızan sularla çözünürler ve kayaç içinde bulunan doğal boşluklar genişler ve
üzerlerinde bulunan toprakla doldurulurlar. Yer altı suyu kayacı çözmeye devam ettikçe toprak
ortadan kalkar ve geride yamaç eğimi düşük, derinliği fazla olmayan çöküntüler bırakır.
Obruklar ayrıca bir mağara tavanının çökmesi sonucu dik kenarlı bir krater şeklinde de oluşur.
Bu yolla oluşan obruklar özellikle nüfusun fazla olduğu bölgelerde ciddi bir tehlikedir. Bunun
yanı sıra özellikle zemin oturmaları, zamana bağlı olarak yeraltı su seviyesindeki ani değişimler
sonucu ani veya elastik oturmalar şeklinde gelişmektedir. Dünya ve ülkemizde yaygın olarak
gözlenen bu kütle hareketi tipinde obruk oluşumuna bağlı çökmeler çok ani gelişirken zemin
oturmaları göreli olarak daha yavaş hareketlerdir.
h) Kompleks kütle hareketleri: Varnes 1978 sınıflamasında; hareket bakımından kütle birden
fazla tipi içeriyorsa örneğin kayma olarak başlayan daha sonra akma olarak devam etmiş ise bu
tipi kompleks yani birden fazla hareket içeren kütle hareketleri olarak tanımlanmaktadır.
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Şekil 7.9. Çökme tipindeki kütle hareketlerinin neden olduğu deformasyonlar. (a) Karapınar
(konya) Seyithacı Yaylası’nda 2014 yılında gelişen obruk ve neden olduğu yapısal hasar. (b)
Obrukların zamana bağlı oluşumu.

7.2. Dünya’da Meydana Gelmiş Önemli Kütle Hareketleri
Dünyada birçok ülke, kütle hareketleri sorunuyla karşı karşıyadır. Ülkelerin içinde bulundukları
coğrafik, jeolojik ve meteorolojik koşullar heyelan oluşumu ve türü üzerinde etkin bir rol
oynamaktadır. Örneğin, İsviçre’nin Elm kasabasındaki bir taş ocağında, 10 milyon m3 molozun
kayması sonucu 115 kişi hayatını kaybetmiştir (AFAD, 2015). 1900’lü yılların başında
planlanıp yapımına başlanan Panama kanalı inşaatında ise, meydana gelen kütle hareketleri
nedeniyle, kanalın tamamlanması iki yıl gecikmiştir. 1914 yılında 7 farklı noktada meydana
gelen heyelanlardan dolayı, Panama kanalı trafiğe kapanmıştır (AFAD, 2015). Kanalın inşaatı
sırasında toplam kazı 70 milyon m3 iken, meydana gelen heyelanlar sonucunda kazı miktarı
175 milyon m3’e yükselmiştir. Söz konusu heyelanlar son derece büyük ekonomik kayıplara
neden olurken, 1920 yılında Çin’in Kansu bölgesinde yaşanan depremde, 200 binden fazla
insan yaşamını yitirmiştir (Close ve Mc Cormick, 1922). Araştırmacılar, meydana gelen can
kaybının 100.000’den fazlasının, deprem sonucunda oluşan kütle hareketleri nedeniyle
olduğunu belirtmişlerdir. 1963 yılında İtalya’da yaşanan Vaiont Barajı heyelanı sonucunda
2000’den fazla ölüm ve 130 milyon dolar ekonomik zarar meydana gelmiştir. Peru’da 1962 ve
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1970 yıllarında meydana gelen heyelanlar, 20. yüzyılın katastrofik heyelanlarının başında
gelmektedir (Schuster ve Fleming, 1986). Huascaran bölgesinde meydana gelen heyelanlarda,
25,000’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca dolarlık hasar ortaya çıkmıştır (Şekil
7.10).
Yakın geçmişte, 2008 yılında yaşanan Wenchuan (Çin) depremi (Mw 7.9) sonucu 89,000 kişi
hayatını yitirmiştir. Bu deprem sonucu 100,000 üzerinde kütle hareketi tetiklenmiştir ve bu
heyelanların 32,000 kişinin yaşamına mal olduğu rapor edilmiştir (Huang vd., 2010; Görüm
vd., 2011). Wenchuan depremi bu bakımdan hem dünya genelinde hem de Çin Halk
Cumhuriyeti için önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Bu bakımdan özellikle heyelan
zararlarının azaltılması ve önlenmesine yönelik bir çok proje ve çalışma hayata geçirilmiştir.

Şekil 7.10. Peruda Depremin tetiklediği ve Yungay ile Ranrahirca kentlerinde 25,000 den fazla
insanın ölümüne neden olan kompleks kütle hareketi. Şehrin 65 km doğusunda ve 6654 m
yükseklikte başlayan kütle hareketi 320 km/saat hıza ulaşmıştır. (a) Huascaran heyelanın
havadan çekilmiş oblik görüntüsü, (b) Heyelana ilişkin üç boyutlu skeç harita (USGS, 1970).
Yukarıda ifade edilen örneklerden de görülebileceği gibi, dünya üzerinde birçok ülke, kütle
hareketleri ve neden olduğu can ve mal kayıpları bakımından olumsuz yönde etkilenmektedir
(Şekil 7.11). Şekil 7.11 incelendiğinde heyelan tehlikesinin özellikle bir çok dağlık kuşağı ve
deprem üreten önemli tektonik kuşaklar boyunca arttığı gözlenmektedir. Bu bakımdan insan
etkisinin dışında heyelanlar yaygın olarak hidro-meteorolojik faktörler örn. aşırı yağış,
kasırgalar, ani kar erimeleri vb.) ve volkanik aktiviler ile depremler tarafından tetiklenmektedir.
Tetiklenen bu heyelanların geliştiği bölgelerde yerleşim yerleri ve/veya insana ait yapıların
kesiştiği noktalarda tehlike riske dönüşerek beşeri unsurlar etkilenmektedirler. Bu bakımdan
özellikle Hindistan, Pakistan ve Çin gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu alanlar risklerin
arttığı ülkeler olarak karşımıza çıkar (Şekil 7.12).
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Şekil 7.11. Dünya ölçeğinde heyelan tehlikesinin dağılımı (Nadim, 2006).

Şekil 7.12. Dünya ölçeğinde ölümlere neden olmuş kütle hareketlerinin dağılımı (Petley,
2012). Not: Her bir nokta bir heyelana karşılık gelmektedir.
Ülkemizde, özellikle Karadeniz bölgesinde 1929, 1950, 1952, 1985, 1988 ve 1990 yıllarında
büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olan heyelanlar meydana gelmiştir. Tortum, Geyve,
Ayancık, Sinop, Of, Sürmene, Sera/Trabzon ve Maçka/Çatak heyelanları, bu tarihlerde
yaşanmış heyelanlardan bazılarıdır (AFAD, 2015). Örneğin, 21.06.1990’da şiddetli yağışlardan
sonra Maçka/Çatak bölgesinde meydana gelen heyelanda, 65 kişi yaşamını yitirmiş ve büyük
maddi hasar ortaya çıkmıştır (Öztürk, 2002). 13 Temmuz 1995 Senirkent (Isparta) bölgesinde
yaşanan moloz/çamur akması türündeki heyelanda ise, 74 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce
konut toprak altında kalmıştır. 17.03.2005 tarihinde ise Sivas iline bağlı Koyulhisar ilçesindeki
Sugözü köyünün Kuzulu Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda da, 15 kişi yaşamını yitirmiş,
köy camisi ve 21 ev toprak altında kalmıştır (AFAD, 2015). Heyelan sırasında hareket eden
malzemenin hacmi yaklaşık olarak 12.5 milyon m3 olup, heyelan dairesel duraysızlık şeklinde
gelişmiştir (AFAD, 2015). 26.08.2010 tarihinde ise, Rize ilinin Gündoğdu beldesinde meydana
gelen heyalan sonucunda, 13 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, son derece büyük maddi hasar
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meydana gelmiştir (AFAD, 2015). Bu kayıtlar, önemli oranda hasar veren ve can ve mal
kaybına yol açmış heyelanlar olup, kayda girmeyen, yerleşim birimlerinden uzakta meydana
gelen binlerce sayıdaki heyelan da dikkate alınırsa, ülkemizdeki heyelan sorunun çok daha ciddi
boyutlarda olduğu söylenebilir (AFAD, 2015). Ölümlü heyelan vakaları bakımından özellikle
diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında (Şekil 7.13), Türkiye birinci sırada gelmektedir.
İtalya, İsviçre gibi ülkelere göre heyelan gelişim sıklığı (frekansı) düşük olmasına karşın ölümlü
vakalar bakımından değerlerin bu denli yüksek olması; ülkemizdeki yanlış arazi kullanımı ve
yer seçimi ile kütle hareketlerine bağlı afetler konsunda eğitim ve farkıdanlığın düşük
olmasından kaynaklanmaktadır.

Şekil 7.13. Avrupa’da gerçekleşmiş ölümlü heyelan vakalarının sayısı (Haque vd., 2016).
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Uygulamalar
1- Türkiye’de heyelanların en fazla olduğu bölgeri araştırınız.
2- Heyelan ve yağış arasındaki ilişki hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1- Heyelanların oluşumuna neden olan faktörler sizce nelerdir?
2- Heyelanlar en fazla hangi bölgede toplanmıştır?
3- Heyelanların dağılışı ile yağış arasında bir ilişki var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak, kaya, toprak zeminin veya molozların yamaç eğimi boyunca hareket etmesi veya
yerinde çökmesi şeklinde tanımlanırlar. Dünyada her yıl 1000’in üzerinde kişinin kütle
hareketleri nedeniyle yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Aşırı yağış, deprem, volkanik aktivite ve
antropojenik etkiler gibi faktörler ile veya bu faktörlerin çeşitli kombinasyonları sonucu
tetiklenen kütle hareketleri, dünyada yıllık yaklaşık 4 milyar dolar ekonomik zarara neden
olmaktadırlar.
Bir çok jeomorfolog ve jeolog tarafından tip sınıflaması tanımlanmış kütle hareketlerine ilişkin
en yaygın ve benimsenmiş olan sınıflama Varnes tarafından 1978 yılında yapılmıştır. Bu
sınıflamanın yaygın olarak benimsenmesinin nedeni mühendislik çalışmalarından planlamaya
kadar bir çok alanda kolay uygulanilir olmasından ileri gelmektedir. Bu sınıflamada esas alınan
iki temel nokta vardır. Bunlardan ilki hareketin tipi (örn. düşme, kayma, akma) ve materyalin
türüdür (örn. kaya, zemin ve moloz).
Dünyada birçok ülke, kütle hareketleri sorunuyla karşı karşıyadır. Ülkelerin içinde bulundukları
coğrafik, jeolojik ve meteorolojik koşullar heyelan oluşumu ve türü üzerinde etkin bir rol
oynamaktadır. Dünya üzerinde birçok ülke, kütle hareketleri ve neden olduğu can ve mal
kayıpları bakımından olumsuz yönde etkilenmektedir
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Bölüm Soruları
1. Kaya, toprak zeminin veya molozların yamaç eğimi boyunca hareket etmesi veya yerinde
çökmesi şeklinde tanımlanan afet türü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) Volkanizma
b) Depremler
c) Kütle hareketleri
d) Tsunami
e) Taşkın
2. Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketlerinden birisi değildir?
a) Hiyetograf
b) Devrilme
c) Kayma
d) Sürünme
e) Düşme
3. Yamacın ya da şevin yüzeysel kısmının sürekli, fakat çok yavaş yer değiştirmesi aşağıdaki
kütle hareketlerinden hangisiyle tanımlanır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kayma
Akma
Çökme
Sürünme
Devrilme

4.

Yukarıdaki şekilde gösterilen kütle hareketi türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Akma
Sürünme
Devrilme
Yanal yayılma
Çökme
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5. Avrupa ölümlere neden olan heyelanların en fazla meydana geldiği ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

İsviçre
Yunanistan
Türkiye
İtalya
Belçika

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?

6. Varnes 1978 sınıflamasında; hareket bakımından kütle birden fazla tipi içeriyorsa örneğin
kayma olarak başlayan daha sonra akma olarak devam etmiş ise bu tipe ................ kütle
hareketleri olarak tanımlanmaktadır.
7. ........................, sıvılaşan zemin seviyesinin üzerinde bulunan zeminin geniş bloklara
ayrılması ve blokların yanal yönde hareket etmesidir
8. Birden fazla sayıda makaslama yüzeyi boyunca gelişen ve çoğunlukla serbest yüzeyler
boyunca yer değiştirerek yayılan kütle hareketine ......................... denir.
9. Zemin, kaya ya da bunların karışımından oluşan doğal bir malzemenin bir yüzey üzerinde
aşağıya ve dışarıya doğru hissedilebilir bir şekilde hareket etmesine .................... denir
10. ................... bir ana kaya veya düşük derecede pekişmiş zeminin bir noktadan veya kütle
ağırlık merkezinin altındaki eksenden yamaç boyunca ileriye doğru hareketini ifade eder.

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)d, 5)c, 6) kompleks, 7) Yanal yayılma, 8) akma, 9) Kayma, 10) Devrilme.
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8. ÇIĞ AFETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Çığ Tanımı ve Oluşumu
8.2. Çığ Oluşumunda Etkili Faktörler
8.3. Çığların Dağılışı
8.4. Çığların ve Çığ Zararlarının Önlenmesi
8.5. Çığlardan Korunma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Çığ nedir ve nasıl oluşur?
2- Çığların dağılış alanların nerlerdedir ve nerelerden görülür?
3- Çığların zararları nedir ve nasıl korunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çığ Tanımı ve Oluşumu

Çığ Oluşumunda
Faktörler

Çığların Dağılışı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Çığların anlaşılması için Okuyarak, fikir yürüterek,
tanım ve oluşum özellikleri araştırarak ve uygulama
yaparak
hakkında bilgi sahibi olur.

Etkili Çığların oluşmasında ne gibi Okuyarak, fikir yürüterek,
faktöler
etkili
olduğu araştırarak ve uygulama
konusunda bilgi sahibi olur. yaparak
Çığların
Türkiye
ve Okuyarak, fikir yürüterek,
Dünya’daki
dağılışları araştırarak ve uygulama
yaparak
hakkında bilgi sahibi olur.

Çığların
ve
Çığ Çığların ve ortaya çıkardığı Okuyarak, fikir yürüterek,
Zararlarının Önlenmesi
zararlardan korunma yolları araştırarak ve uygulama
yaparak
hakkında bilgi sahibi olur.
Çığlardan Korunma

Çığlardan
korunma Okuyarak, fikir yürüterek,
yöntemleri hakkında bilgi araştırarak ve uygulama
yaparak
sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar
1- Çığ
2- Avalanche
3- Kar çığı
4- Kar örtüsü
5- Başlama zonu
6- Akma zonu
7- Durma zonu

176

Giriş
Bu bölümde, doğal afetlerden çığ afeti üzerinde bilgiler verilmiştir. Diğer afetler gibi
tanım ve oluşum mekanizmalarına değinilmiş daha sonra yayılış ve korunma şekilleri hakkında
bilgi verilmiştir. Bu bölümdeki bilgilerin çoğunluğu AFAD (2015) tarafından yayımlanan Çığ
Temel Klavuzu kitabından alınmıştır. Bu nedenle bu bölüm içerisindeki kaynakçalara ulaşmak
için ilgili kitapçıktan temin edilebilir.
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8.1. Çığ Tanımı ve Oluşumu
Çığ eğimli bir kayma yüzeyi boyunca gerçekleşen oldukça hızlı kar akışına verilen addır.
Yabancı literatürde çığ karşılığı olarak yaygın biçimde kullanılan “avalanche” sözcüğü
Fransızca kökenli olup, iniş-alçalma-çöküş anlamlarını taşımaktadır. Türkçe’de “çığ” sözcüğü
yalnızca kar akışını tanımlamakla birlikte yabancı dilde akan kütlenin niteliğine bağlı olarak
kaya çığı (rock avalanche), moloz çığı (debris avalanche) ve kar çığı (snow avalanche) terimleri
de kullanılmaktadır. Bununla birlikte, hemen her dilde “çığ” (avalanche) terimi yaygın olarak
kar çığı için kullanılmaktadır. Bu kılavuzda da çığ terimi kar çığını tanımlamak üzere
kullanılmıştır. Şekil 8.1’te dağların zirve kesimlerinde gerçekleşen gevşek kar çığlarının
oluşum anlarındaki tipik görüntüleri sunulmuştur.

Şekil 8.1. Zirveye yakın kesimlerde gerçekleşen gevşek kar çığlarından görünümler.
Çığlar tetiklenme olarak adlandırılan, kar örtüsü içinden yada dışından kaynaklanan bir etken
tarafından başlatılmaktadır. Bir kez tetiklenen çığ, hemen hızlanmaya başlayarak akış
patikasındaki kar kütlelerini de hareketlendirir. Bazı çığ türlerinde (ıslak kar çığları) çığ
harekete başladıktan sonraki 5 saniye içinde 130 km/sa hıza ulaşabilmektedir. Bazılarında ise
(toz kardan oluşan çığlarda) zeminle temas sonucu sürtünme daha az olduğundan bu hız 350
km/sa’e ulaşabilmektedir. Ortalama hızı 100 km/sa olan bir çığ, ortalama 1 km uzunluğundaki
bir çığ patikasını 18 saniyede kat eder. Çığ tehlikesi genellikle 30 cm ve üstü kar yağışını takip
eden 24 saat içinde en yüksek düzeye ulaşmaktadır.
Bazı çığlar, çatlama ya da çatırdama sesleri ile öncül işaret vermektedirler. Bununla birlikte,
bazı çığlar hiçbir öncül işaret olmaksızın başlamaktadırlar. Çeşitli çığ düşürme yöntemleri ile
can ve mal kaybı riskinin yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi içeren kar örtüsü daha fazla
büyümeden tetiklenerek küçük çaplı çığlara dönüştürülebilmektedir. Bu amaçla, koşullara bağlı
olarak, elle yerleştirilen ya da helikopterden atılan patlayıcılar ile uzak mesafelerden
gerçekleştirilen top atışlarından ya da çığ başlangıç alanlarına yerleştirilen patlayıcı gaz temelli
tetikleyicilerden yararlanılmaktadır. Çığ riskinin süreklilik gösterdiği durumlarda ise ulaşım
hatlarının tünel içinden ya da çığ saptırıcı çatı (İng. snowshed) altından geçirilmesi,
yerleşimlere yönelik çığların çeşitli mühendislik araçları ile riskli bölgeden saptırılması gibi
önlemler alınmaktadır. Kış turizminin ve sporlarının yoğunlaştığı ülkelerde kar örtüsünün
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mevcut durumunun ve hava koşullarının sürekli izlenmesi yoluyla rutin çığ riski tahminleri
yapılmaktadır. Çığ riski tahminlerinin ilk aşaması, çığ tehlikesi içeren alanların
haritalanmasıdır. Çığ tehlike haritalarının hazırlanmasından önce ise çığ tehlikesi içeren çığa
duyarlı alanların haritalanması gerekmektedir.
Çığ kar kütlesinin kaygan bir yüzey üzerinde harekete geçmesi ve bu hareketin doğal ya da
yapay unsurlarca engellenememesi sonucunda oluşur. Yoğun orman örtüsü gibi doğal, kar
çitleri ya da saptırma duvarları gibi yapay unsurlar çığın başlamasını engelleyebilir, başlamış
çığları durdurabilir ya da etkisini azaltabilirler. Bu nedenle çığ olayları çoğunlukla karın
hareketlenmesini teşvik eden eğimli ve bitki örtüsünce zayıf ya da çıplak alanlarda
gerçekleşmektedir.
Çığ oluşumunun temel nedeni kar örtüsü altındaki zayıf tabakanın örtüden kaynaklanan yükü
taşıma kabiliyetini yitirmesidir. Zayıf tabaka, kar örtüsünün zeminle temas ettiği yüzey ya da
kar örtüsü içindeki taşıma dayanımı düşük bir seviye olabilir. Çığ, zayıf tabaka üstündeki kar
yükünün yeni kar yağışı ile artması ve/veya zayıf tabakanın, karın metamorfizma geçirmesi
sürecinde taşıyıcı özelliğini kademeli olarak kaybetmesi sonucu ortaya çıkar. Kar, yağışını takip
eden dönemde meteorolojik koşulların etkisi ile sürekli bir metamorfizma (başkalaşım) süreci
yaşamakta, bu süreçte kar örtüsü içinde zayıf tabakalar, örtü yüzeyinde ise kayma kabuğu
oluşabilmektedir. Gerek zayıf tabakalar ve gerekse kayma kabukları, üzerlerindeki yükü taşıma
kabiliyeti düşük olduğundan çığ oluşumunu teşvik edici rol oynamaktadırlar. Çığ oluşumunda,
kar örtüsündeki metamorfizmanın yanı sıra yamacın eğimi, baktığı yön gibi topoğrafik koşullar
ile yoğun kar yağışı ve etkili güneşlenme gibi meteorolojik koşullar da etkili olmaktadır.
Bunlara ilişkin ayrıntılar ileriki bölümde sunulmuş olup; aşağıda çığı başlatan kar kütlesi
hareketinin mekanik temelleri açıklanmıştır.
Çığ oluşturma potansiyeli içeren bir kar kütlesine etkiyen kuvvet vektörleri Şekil 8.2.’deki
gibidir. Basit ifadesi ile bir kütleye etkiyen yer çekim kuvveti, F kuvvet (N); m (kg) kütle, g
yerçekimi ivmesi (N/kg) olmak üzere aşağıdaki eşitlik ile belirlenmektedir.

Şekil 8.2. Bir yamaç üzerindeki kar kütlesine etkiyen kuvvetler.
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F = m*g
Yatayla Θ açısı yapan bir yamaç üzerindeki kar kütlesine yerküre merkezine doğru etkiyen
m*g, yerçekimi kuvveti vektörünün yamaca paralel bileşeni m*g*sin(Θ), yamaca dik bileşeni
ise m*g*cos(Θ) büyüklüklerine sahiptir.
Kar kütlesinin kaymadan yamaç üzerinde durabilmesi için doğal olarak kütleye etkiyen yamaca
yatay ve yamaca dik vektör bileşenleri eşit büyüklükte yani,
m*g*sin(Θ) = m*g*cos(Θ)
olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, eşitliğin iki tarafındaki m*g ifadesi aynı büyüklükte
olduğundan, yüzeye yatay ve dikey yöndeki kuvvet büyüklükleri eğim açısının sinüs ve cosinüs
değerlerince belirlenmektedir. Tablo 8.1’de çeşitli eğim açılarının sinüs ve kosinüs değerleri
verilmiştir.
Tablo 8.1. Çeşitli eğim açıları (Θ) ve bunlara karşılık gelen sinΘ ve cosΘ değerleri.

Görüldüğü gibi yatay bir yüzeyde (Θ= 0°) sin(Θ) = 0, cos(Θ)= 1 olup, kar kütlesinin yüzey
boyunca hareket etmesi yatay yönde etkiyen kuvvetin sıfır olması nedeniyle mümkün değildir
( F= m*g* sin(Θ) = m * g* 0 = 0 ). Öte yandan yamaç eğiminin 45° olması durumunda ise
sin(Θ) ve cos(Θ) aynı değere sahip olduğundan (0.71), kar kütlesine yamaca yatay ve dikey
yönde etkiyen kuvvetler (F_yüzeye yatay = m * g* 0.71 = F_yüzeye dik = m * g* 0.71) eşittir.
Bu durumda, herhangi bir nedenle dikey kuvvet azaltılmadığı ya da yatay kuvvet arttırılmadığı
sürece kar kütlesi hareket etmeyecektir. Ayrıca, Tablo 8.1’e göre (m*g yönden bağımsız bir
sabit değer olduğundan) yatay kuvvet vektörünün dikey kuvvet vektörüne oranı (yani
sin(Θ)/cos(Θ) oranı) 45°’nin altındaki açılarda 1’den küçük; 45°’den büyük açılarda ise 1’den
büyüktür. Bu durum, başka etkenler sürece katılmadığı sürece eğim açısı 45°’nin altındaki
yüzeylerde karın yamaç boyunca kaymayacağını göstermektedir. Buna karşın, doğadaki durum
“sürtünme kuvvetinden” kaynaklanan nedenlerden dolayı daha karmaşık olup, eğim açısı 20°
ile 55° arasında olan tüm yamaçlarda çığ oluşabilmektedir. Bu durumun nedeni çığa neden olan
kar kütlesi ile temas ettiği yüzey arasındaki sürtünmenin kar kütleleri arasında ve aynı kar
kütlesi içinde yer ve zamanla değişkenlik göstermesidir.
Gerçekte Şekil 8.2.’te gösterilen kar kütlesine yamaca yatay doğrultuda 1 (yönde değil) 2
kuvvet etkimektedir. Bunlardan birisi yukarıda anılan ve yamaç aşağı yönde etkiyen yerin
çekme kuvveti (F= m*g* sinΘ)2, diğeri ise buna ters yönde, yamaç yukarı etkiyen yüzeye özgü
sürtünme kuvvetidir (f= -F= m*g* sinΘ) . Sürtünmesiz bir yüzeyde f = 0 olacağından, kar
kütlesinin yamaç aşağı yöndeki kayması sinΘ/cosΘ oranınca belirlenecektir. Buna karşın
doğada kar örtüsü farklı özelliklere sahip kar tabakalarından oluşmakta, tabakalar arasında ise
tabakaları oluşturan kar tanelerinin özelliklerine bağlı olarak iyi kaynaşma 3 (= iyi tutunma =
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yüksek pürüzlülük) ya da kötü kaynaşma (= kötü tutunma = düşük pürüzlülük) oluşmaktadır.
Pürüzlülüğün yüksek (ya da kayganlığın düşük) olması f değerini arttırmaktadır. Çekme ve
sürtünme kuvvetlerinin eşit olduğu bir durumda kar kütlesi kritik denge durumunda bulunmakta
ve hareket etmemektedir. Herhangi bir nedenle tabakalar arası kayganlığın artması ve buna
bağlı olarak sürtünme kuvvetinin azalması durumunda kritik denge durumu çekme kuvveti
lehine bozulmakta; bu durum kar tabakası hareketini tetikleyerek çığ olayını başlatmaktadır.
Çığ literatüründe kayganlığı yüksek ara tabakalar, zayıf yüzey olarak tanımlanmaktadır. Çığa
neden olan kaymayı başlatan, zayıf yüzeylerin oluşması ve/veya zayıf yüzey(ler) üzerindeki
yükün artmasıdır. Diğer yandan, zayıf yüzeyin pürüzlülüğü ve mevcut kar kütlesi ağırlığı sabit
kalsa bile, kar kütlesine ait yamaç aşağı kuvvet vektörünü destekleyen yönde etkiyen deprem
ve patlayıcı kullanımı kökenli sismik şoklar da çığa neden olan ilk kar hareketini
başlatabilmektedir. Yaygın kanaatin aksine ateşli silahlardan –ya da benzeri- ses kaynaklarının
oluşturduğu basınç dalgalarının çığı tetiklemesi mümkün değildir (Reuter and Schweizer,
2009).

8.2. Çığ Oluşumunda Etkili Faktörler
Çığın oluşumunda dört koşul etkili olmaktadır. Bunlar kar örtüsü koşulları, meteorolojik
koşullar, topoğrafik koşullar ve çığ tetikleyicileridir. Daha önce de belirtildiği gibi çığ, kar
kütlesinin hareket etmesini teşvik eden çekme kuvveti ile bu hareketi engelleyen sürtünme
kuvveti arasındaki dengenin bozulması sonucunda gerçekleşmektedir. Kar örtüsünün iç
yapısının yanı sıra topoğrafik ve meteorolojik etkenlerin da bu dengenin çığı oluşturucu ya da
engelleyici yönde gelişmesi üzerinde etkili olmaktadırlar. Gerçekte çığ oluşumunu hazırlayan
tüm bu etkenlerin temelinde meteorolojik koşullar (hava durumu) yatmakta olup, bu durum çığ
bilimciler arasında yaygın bir slogan olan “hava durumu tüm çığların mimarıdır” ifadesiyle
özetlenmektedir (weather is the architect of all avalanches). Diğer yandan, topoğrafik koşullar
da hem meteorolojik koşulların etkisi üzerinde belirleyici olarak, hem de çekme ve sürtünme
kuvvetleri arasındaki dengenin kontrolünde rol alarak çığ oluşumunda etkili olmaktadırlar.
Çığın oluşumundan hemen önce kar kütlesine etkiyen çekme ve sürtünme kuvvetleri arasında
anılan koşullar tarafından belirlenmiş kritik bir dinamik denge durumuna ulaşılmış
bulunulmaktadır. Bu noktada, kar örtüsünün içinden ya da dışından kaynaklanan herhangi bir
iç ya da dış etken (tetikleyici = trigger) anılan kuvvet dengesini çekme kuvveti lehine bozarak
çığı başlatmaktadır. Aşağıda çığ oluşumunda etkili kar örtüsü koşulları, topoğrafik koşullar ve
meteorolojik koşullar ile tipik tetikleyiciler hakkında temel bilgiler sunulmuştur (Şekil 8.3).

8.2.1. Kar Örtüsü Koşulları
Çığ oluşumunun anlaşılması için çığa neden olan kar örtüsünün fiziksel özelliklerinin, bu
özelliklerin gelişimi üzerinde metamorfizma sürecinin nasıl etkili olduğunun ve topoğrafikmeteorolojik koşulların da metamorfizma sürecini nasıl etkilediğinin bilinmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, çığ tahmincileri hava durumu öngörülerinin yanı sıra kar örtüsünün iç yapısının
belirlenmesine de büyük önem verirler (Fierz vd., 2009). İlk birikim anında kar bir diğerine
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Şekil 8.3. Çığ oluşumunda belirleyici koşullar.
kaynaşmış milimetre altı boyuttaki buz kristallerinden oluşan, kar mikroyapısı olarak
adlandırılan oldukça gözenekli bir yapıya sahiptir ve bünyesinde katı (buz), sıvı (su) ve gaz (su
buharı, nem) fazların tümünü birlikte barındırmaktadır. Kar, yüzeyde depolanmasından
erimesine (ya da uzun yıllar yüzeyde kalması durumunda buzkara (İng. firn) ve buza
dönüşmesine kadar geçen süre boyunca metamorfizma olarak anılan sürekli bir başkalaşım
sürecinden geçmektedir. Kar örtüsü farklı tipiler ya da rüzgarla depolanma sonucunda birikmiş
farklı kar tabakalarından oluşmakta; her bir tabaka farklı metamorfizma sürecinden
geçmektedir. Bu nedenle tabakaların her biri üstünde ve altında yer alan diğer tabakalardan kar
tipini belirleyen mikroyapı ve yoğunluk ile karın durumunu belirleyen kar sertliği, sıvı su
içeriği, kar sıcaklığı ve çöl tozu vb. kirlenmeler (impurities) açısından farklılık göstermektedir.
Söz konusu farklılıklar kar örtüsü içinde “zayıf tabaka”, örtü yüzeyinde ise “kayma kabuğu”
olarak adlandırılan, üzerinde yer alan ya da alacak kar örtüsünü taşıma kabiliyeti düşük
düzlemler oluşturmaktadır. Diğer yandan, meteorolojik ve topoğrafik koşulların etkisinden
dolayı kar örtüsü her yerde benzer yapı göstermemekte, kısa mesafelerde önemli farklılıklar
oluşabilmektedir. Örneğin, aynı yağış ya da rüzgar birikimi ile oluşan kar tabakasının bir yerde
kalın ve kaymaya dirençli, bu yerden 10 m uzaktaki bir başka yerde ise ince ve kaymaya
elverişli yapıda olabilmektedir.

8.2.2. Meteorolojik Koşullar
Gerek çığa neden olan kar örtüsünün metamorfizma sürecinde, gerekse çığın tetiklenmesinde,
meteorolojik koşullar da belirleyici olmaktadır. Bu kapsamda, rüzgarın hızı, yönü, sürekliliği,
yağmur şeklindeki yağış, hava sıcaklığının günboyu değişimi, atmosferin nem içeriği gibi
meteorolojik faktörler karın geçirdiği metamorfizma sürecinde etkili temel unsurlardır. Daha
önce de açıklandığı gibi, kar örtüsü tabanında, içinde ya da yüzeyinde dayanımı düşük zayıf
tabakaların ve kayma kabuklarının oluşması meteorolojik koşulların bir sonucudur. Benzer
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biçimde, yeni kar yağışının getirdiği yük artışı ya da rüzgarın oluşturduğu kar saçaklarının, kar
örtüsü üzerine düşmesi gibi çığı tetikleyen süreçler de meteorolojik koşullardan
kaynaklanmaktadır.
Meteorolojik (atmosferik) koşulların saatlik, günlük, haftalık gibi kısa zaman ölçeklerindeki
değişimi hava durumu, aylık, mevsimlik, yıllık gibi uzun zaman ölçeklerindeki değişimi ise
iklim olarak adlandırılmaktadır. İklim, çığ oluşumuna neden olan kar yağışı miktarını ve oluşan
kar örtüsünün yapı ve dokusunu belirleyen ana etkendir. Çığ oluşumunda etkili iklim tipleri
farklı kar yağışı miktarı, kar örtüsü derinliği, ortalama kış sıcaklığı ve yeni kar ortalama
yoğunluğu ile yağış frekansı özelliklerine sahip olan;
i)
ii)
iii)

denizel (İng. maritime),
karasal (İng. continental) ve
dağlararası (İng. Intermountain)

iklimlerinden oluşmaktadır. Genellikle denizel çığ iklimi denize komşu dağ silsilelerinde (örn.
Toroslar ve Karadeniz dağları), karasal çığ iklimi iç kesimlerdeki yüksek kotlarda (örn. Doğu
Anadolu dağları) ve dağlararası çığ iklimi ise bu kesimler arasında yer alan geçiş kuşaklarında
gözlenmektedir.
Denizel çığ ikliminde kış ortasında kalınlığı 3 m ya da daha fazla olan derin kar örtüsü
oluşmakta, sıklıkla gerçekleşen tipiler orta ila yoğun kar yağışına neden olmaktadır. Kış
boyunca bağıl olarak yumuşak geçen sıcaklık koşulları diğer iklim tiplerindekilere göre kar
örtüsünün daha yüksek yoğunluğa sahip olmasını sağlamaktadır. Kar örtüsü üzerine yağmur
yağışı sıklıkla görülen bir durumdur. Diğer çığ iklimi tipleri ile kıyaslandığında, bu iklim
tipinde düzenli olarak belirli yönden esen ılık hava akımları ve bunlara eşlik eden tipiler, kar
katmanları arası iyi bağlanma sonucu daha kalıcı kar örtülerinin oluşmasını sağlamaktadır.
Karasal çığ ikliminde kış ortası kar derinliği 1.5 m’den az olan, bağıl olarak sığ derinlikli kar
örtüleri oluşur. Denizel çığ iklimi ile kıyaslandığında tipiler daha seyrek, karın yoğunluğu daha
düşüktür. Bu iklim tipinde uzun süreli ve çok soğuk geçen kar yağışsız dönemler yaygındır. Kış
boyunca sıcaklığın oldukça değişken olması, kar örtülerinin denizel çığ iklimindekilere göre
daha fazla tabaka içermesine neden olur. Örtü içindeki tabakalar arası kaynaşma genelde iyi
değildir. Kar örtüsü genellikle uzun süre duraysız kalabilir ve çığlar dikkate değer büyüklükteki
bir kar yağışından haftalar sonra tetiklenebilir.
Dağlararası çığ ikliminde kış ortası kar kalınlığı 1.5 m ile 3 m arasında değişmekte olup, karasal
çığ iklimi ile kıyaslandığında tipiler daha sık, kar yağışsız dönemler daha kısadır. Sıcaklıklar
denizel çığ iklimine yakın olmakla birlikte yağmur yağışı daha seyrektir.
Diğer yandan, olağan dışı ılık ve yağışlı kışlarda geçiş bölgelerinde denizel çığ iklimi koşulları
oluşabileceği gibi, olağan dışı kurak ve soğuk kış koşullarının geliştiği kıyı bölgelerinde karasal
çığ iklimi koşulları da yaşanabilmektedir. Ayrıca, belirli bir dağ kuşağının farklı yükseklik
aralıklarında da farklı çığ iklim tipleri etkili olabilmekte; eteklerde geçiş çığ iklimi, yüksek
kesimlerde karasal çığ iklimi egemen olabilmektedir. Bu durum, özellikle kısa mesafede büyük
kot farklılığı içeren dağ silsileleri için geçerlidir. Genel olarak denizel iklim koşullarının çığ
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oluşturma potansiyeli karasal iklim koşullarına kıyasla daha düşük görünmekte, geçiş ikliminin
çığ oluşturma potansiyeli ise denizel ve karasal iklim tipleri arasında yer almaktadır.
İklim dışında, çığ oluşumuna neden olan başlıca meteorolojik etkenler arasında yağış, rüzgar,
sıcaklık ve atmosferik radyasyon yer almaktadır. Bu etkenler, çeşitli yollarla mevcut kar
örtüsündeki metamorfizma sürecini etkilemekte ve/veya mevcut kar örtüsünü tetikleyerek çığ
oluşumunu başlatmaktadırlar.
Yağış: Yağış miktarı ve tipi, çığ oluşumunda etkilidir. Son 24 saatte 30 cm. ya da daha fazla
miktarda kar yağması ya da kar yağışı hızının 6 saatten uzun sürede 2.5 cm/sa ve üzerindeki
düzeyde olması; son 24 saatte yağan karın 25 mm ya da daha fazla kar su eşdeğerine sahip
olması; tipinin soğuk başlayıp, ılık bitmesi ya da kar örtüsü üzerine az da olsa yağmur yağması
çığ oluşum olasılığını arttırmaktadır. Bu durumun başlıca nedeni, yağışın getirdiği ek kar
yükünün kayma kabuğu ya da zayıf tabaka üzerindeki kar örtüsüne etkiyen çekme ve sürtünme
kuvvetleri arasındaki dengeyi çekme kuvveti lehine değiştirmesidir.

Şekil 8.4. Yoğun kar yağışının kayma kabuğu ya da zayıf tabaka üzerindeki kar yükünü
arttırması.
Rüzgar: Rüzgar, çığ oluşumunda oldukça önemli olan bir meteorolojik etken olup, bazı
bölgelerden süpürülen karın başka bölgelerde birikmesine neden olur. Örneğin, dağ ya da tepe
sırtlarına dik yönde ve sürekli biçimde esen rüzgar, sırtlar üzerinde kar saçaklarının oluşmasını,
sırtın rüzgaraltı bölümünde ise kalın kar tabakalarının oluşmasını sağlamaktadır (Şekil 8.5). Bu
şekilde oluşan kar tabakalarının genellikle kendi ağırlığı ile kırılan saçaktan kaynaklanan kar
kütlesi ile tetiklenmesi sonucunda çığ oluşturmaları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Diğer
bir deyişle, yakın geçmişte hiç kar yağışı gerçekleşmemiş bile olsa, rüzgar etkisi çığ ile
sonuçlanabilecek kar birikimini sağlayabilmektedir. Bu nedenle, olası çığların öngörülebilmesi
açısından çığ oluşturan kar tabakalarının oluşumunda etkili hakim rüzgar yönünün bilinmesi,
sırtlar boyunca saçak gelişiminin ve rüzgaraltı yamaçlarda yeni tabaka oluşumlarının takip
edilmesi büyük önem taşımaktadır. Günümüze değin gerçekleştirilen gözlemler sürekli aynı
yönden esmek üzere 10 ila 30 m/s hız aralığındaki rüzgarın genellikle çığla sonuçlanan saçak
oluşumuna ve kar birikimine neden olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, güneybatı kökenli,
ılık hava taşıyan lodos rüzgarları kar örtüsü yüzeyinde erimeye neden olarak kayma kabuğu
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ve/veya zayıf tabaka oluşumuna katkıda bulunarak, gecikmeli etkili çığların oluşmasına zemin
hazırlarlar.

Şekil 8.5. Sabit yönlü ve sürekli esen rüzgar sırtlar boyunca saçaklar oluşturur.
Sıcaklık: Sıcaklık kar örtüsü yüzeyinde kayma kabuğunun, örtü içinde ise zayıf tabakaların
oluşmasında ya da kar tabakalarının kaynaşmasında belirleyici role sahiptir. Hava sıcaklığının
aşırı düşük olması kar örtüsü içindeki sıcaklık gradyanını büyüterek örtü içinde zayıf
tabakaların oluşumunu teşvik etmektedir. Zayıf tabaka türlerinden birisi olan yüzey şeker karı
da aşırı soğuk ve rüzgarsız gecelerde atmosferik nemin hızla donması sonucunda oluşan bir
kırağı türüdür. Günümüze değin gerçekleştirilen gözlemler;
• donma derecesi dolayındaki sıcaklığın 12 saat içinde 8°C’den fazla artması,
• çığ başlangıç bölgesindeki sıcaklıkların 24 saatten uzun süre donma noktası üzerinde
olması,
• yaklaşık -10°C ve altındaki çok soğuk havanın 24 saatten uzun süre devam etmesi
durumunda çığ oluşma potansiyelinin arttığını göstermektedir.
Güneşlenme ve Bulutluluk: Güneşlenme (solar radiation) ve bulutluluk gibi meteorolojik
etkenler de çığ oluşumunu etkilemektedirler. Örneğin, sıcaklığın -10°C’nin, rüzgar hızının 5
m/s’nin altında bulunduğu, gece boyu süren açık gökyüzü koşulları çığ oluşumunu teşvik
etmektedir. Benzer biçimde, gündüz gerçekleşen ince bulutlu ya da açık gökyüzü koşulları ve
özellikle güneşe bakan yamaçlara dik düşen güneş ışığı çığ oluşma potansiyelini arttırmaktadır.
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8.2.3. Topoğrafik Koşullar
Çığa neden olan kar örtüsünün birikimi ve metamorfizma süreci ile çığın tetiklenmesi ve
sonraki hareketi üzerinde topoğrafik koşullar da belirleyici olmaktadır. Çığ oluşumunda
topoğrafik etkenlerin rolü aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Eğim: Eğim kar örtüsüne etkiyen çekim kuvvetini belirleyen en önemli topoğrafik etkendir.
Yamaç eğimi arttıkça, kar örtüsüne etkiyen çekme kuvveti de artmaktadır. Diğer yandan, çığ
oluşumu çekme kuvvetinin yanı sıra buna karşı koyan sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne de
bağlıdır. Günümüze değin gerçekleştirilen gözlemler çığların yaklaşık % 48’inin 35° dolayında
eğimli yamaçlarda, %20’sinin 30°, yine %20’sinin ise 40° dolayında eğimli yamaçlarda
başladığını göstermektedir (Şekil 8.6a). Çığların kabaca % 5’i 25°, % 5’i ise 45° dolayındaki
eğimli yamaçlarda başlamaktadır. Çok az sayıdaki çığ ise 50° dolayında eğimli yamaçlarda
başlamaktadır. Konuyla ilgili bir diğer değerlendirmeye göre, çığların büyük çoğunluğu 30°60° arasındaki eğime sahip yamaçlarda başlamakta; bu çığların ağırlıklı bölümü ise 30°-45°
eğimli yamaçlarda gerçekleşmektedir (Şekil 8.6b). Diğer yandan, büyük ölçekli çığların
tamamına yakın bölümünün 30°- 45° eğimli yamaçlardan başladığı gözlenmiştir. Ayrıca,
gözlemler ıslak kar çığlarının önemli bir bölümünün 30°’den küçük eğimli yamaçlardan
başladığını; buna karşın, tek noktadan başlayan toz kar çığlarının büyük bölümünün ise 45°’den
büyük eğimli yamaçlardan başladığını göstermektedir.

Şekil 8.6. Başlangıç bölgelerindeki yamaç eğimine göre (a) tabaka çığlarının ve (b) çığ
tiplerinin dağılımı.
Yamaç eğiminin 20°’den küçük ve 55°’den büyük olduğu durumlarda çığ oluşumu ile
karşılaşılmamaktadır. Eğimin 20°’den küçük olması durumunda kar örtüsüne etkiyen çekme
kuvveti çığ oluşumu için yeterli değildir. Diğer yandan, 55°’den büyük eğimli yamaçlarda da
kar daha fazla birikemeden yamaç aşağı akışa geçmekte, çığ oluşumu için yeterli kar birikimi
oluşamamaktadır. Eğimin 20°-25° aralığında bulunduğu yamaçlarda da çığ oluşumu nadir
görülmektedir. Öte yandan, eğimin 25°-30° aralığında bulunduğu yamaçlarda ise kar örtüsünün
aşırı derecede duraysız olduğu koşullarda çığ oluşmaktadır. En yaygın ve tehlikeli tabaka çığları
eğimin 38° dolayında olduğu yamaçlarda gerçekleşmektedir. Eğimin 30°-35° ve 40°186

45°aralığında bulunduğu yamaçlar orta derecede tabaka çığı tehlikesi içermekte; eğimin 35°40° aralığında olduğu yamaçlarda tabaka çığı tehlikesi en yüksek düzeye çıkmaktadır. Eğimin
45°-50° aralığında olduğu yamaçlarda ise daha sık, fakat daha küçük ölçekli tabaka ve gevşek
toz kar çığları oluşmaktadır. Eğimin 50°-55° aralığında bulunduğu yamaçlarda ise nadiren
gevşek toz kar çığları oluşmaktadır.
Bakı: Yamacın baktığı yön olan bakı, güneş ışınlarının ilgili yamaca ulaşma açısını da
belirlemektedir. Güneş ışınlarınca taşınan radyasyon kar yüzeyinin ve/veya kar yüzeyindeki
kırağının (yüzey şeker karı) erimesine neden olduğundan yamaç bakısı aynı zamanda söz
konusu yamaçta erime/donma süreçlerinin ne denli etkili olduğunu belirten bir göstergedir.
Bakı ülkemizin de içinde bulunduğu 30°-50° kuzey enlemleri arasındaki kuşakta çığ oluşumu
açısından diğer enlem kuşaklarına göre daha etkilidir.
Kış aylarında kuzeye bakan yamaçlar güneye bakan yamaçlara göre farklı güneşlenme
açısından dolayı daha az ısı almaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak söz konusu yamaçlardaki
kar örtüleri oldukça farklı karaktere sahip olmaktadırlar. Güneye bakan yamaçlardaki kar
genellikle daha ılık olmakta, gün içindeki erime/donma süreçlerinden dolayı kar örtüsü
yüzeyinde ince bir buz tabakası oluşmaktadır. Bu tabaka iyi bir kayma kabuğu oluşturduğu gibi
zamanla yüzey altı şeker karı şeklinde bir zayıf tabakanın oluşumunu da teşvik edilmektedir.
Buna karşın, kuzeye bakan yamaçların hiç güneşlenmeyen bölümleri özellikle yüzey şeker karı
gelişimine son derece elverişlidir. Bu durumda, güneye bakılı yamaçlarda kayma kabukları,
kuzey bakılı yamaçlarda ise yüzey şeker karı oluşumu çığ oluşumunu teşvik eden etkenler
olarak öne çıkmaktadırlar.
Kuzey ve güney bakılı yamaçların kar örtüleri arasındakine benzer farklılıklar, doğu ve batı
bakılı yamaçlarda da gözlenmektedir. Doğuya bakan yamaçlar hava sıcaklığının henüz düşük
olduğu sabah saatlerinde güneş alırken, batıya bakan yamaçlara güneş ışığı havanın nispeten
ılıklaştığı, öğleden sonra ulaşmaktadır. Bu nedenle, doğu bakılı yamaçlar her zaman batıya
bakan yamaçlardan daha soğuk olmaktadır. Öte yandan, soğuk bir kar örtüsündeki zayıf
tabakalar bağıl ılık bir kar örtüsü içinde gelişen zayıf tabakalara oranla daha uzun süre
varlıklarını korumaktadırlar. Soğuk kar örtüsünde –kayganlığı nedeniyle kayakçılar tarafından
da sevilenyüzey şeker karı daha yoğun biçimde oluşmaktadır. Kuzey ve doğuya bakılı
yamaçlardaki çığ oluşumlarında bu kesimlerdeki zayıf tabaka oluşum yoğunluğunun daha
yüksek olmasının yanı sıra bu tür zeminlerin kayakçılar tarafından daha sık kullanılmasının da
etkili olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, daha yoğun güneşlenmenin gerçekleştiği güney ve
batı bakılı yamaçlarda ise daha yoğun güneşlenmeden dolayı kuzey ve doğuya bakılı yamaçlara
oranla daha fazla ıslak kar çığı oluşmaktadır. Havanın uzun süredir kapalı olduğu, kar örtüsüne
güneş ışınlarının nadiren ulaştığı ya da sürekli gölgede kalan yamaçların çığ oluşturma
potansiyelleri arasında çok az bir farklılık oluşmaktadır. Şekil 8.7’de doğuya ve güney bakan
yamaçların kar örtüleri arasındaki fark görülmektedir.
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Şekil 8.7. Doğuya (soldaki pembe gölgeli bölüm) ve güneye (sağdaki gölgesiz bölüm) bakılı
yamaçların kar örtüleri arasındaki fark.
Yükseklik: Çığ oluşumunda etkili topoğrafik etkenlerden birisi de yüksekliktir. Yükseklik
arttıkça hava sıcaklığı azalmakta; alçak kotlardan yüksek kotlara doğru bitki örtüsü gittikçe
daha seyrek ve bodur olmakta, daha yüksek kesimlerde ise yıl boyu hava sıcaklığının düşük
olmasından dolayı hiç gelişememektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalması kar metamorfizması
üzerinde de etkili olmaktadır. Örneğin, bir vadinin üst kesimlerinde aşırı düşük gece sıcaklıkları
yüzey şeker karı tipinde zayıf tabakaların oluşmasına neden olurken, daha alt kesimlerde daha
ılık gündüz sıcaklıkları buz tabakası şeklindeki kayma kabuğu oluşumuna neden
olabilmektedir. Öte yandan, kar örtüsü yüzeyi ile temasta olan hava sıcaklığı ne denli düşükse
kar örtüsü içinde metamorfizma o denli hızlı ilerlemekte, zayıf tabaka oluşumu o denli daha
hızlı olmaktadır. Bu durum, üst kotlardaki kar örtüsü içinde zayıf tabaka oluşumunun alt kotlara
göre daha yaygın olmasını sağlamaktadır. Diğer yandan, alt kotlarda inildikçe bitki örtüsü daha
sıklaşmakta, bitki boyları uzamaktadır. Bitki örtüsü, karın yüzeye tutunmasını kolaylaştırdığı
gibi, kar hareketini yavaşlatmakta ya da durdurmaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı eğim ve
bakı gibi koşullar aynı olsa bile bir yamacın ya da vadinin üst ve alt kesimlerinde kar örtüsü ve
buna bağlı çığ oluşum potansiyeli oldukça büyük farklılık göstermektedir.
Yamaç Tipi: Çığ oluşumunda kar örtüsünün üzerinde uzandığı yamaç tipi de topoğrafik
etkenler arasında yer almaktadır. Morfolojik olarak kabaca,
i) düz,
ii) dış bükey ve
iii) iç bükey
olmak üzere üç tip yamaç bulunmaktadır. Düz yamaçlar, tepe ve taban noktaları arasında bir
levha gibi uzanan yüzeyden oluşurlar. Bu tür yamaçlarda, tepeden tabana doğru eğim hemen
hemen sabittir. Bu levhanın dışarıya doğru bükük olması durumunda dış bükey, içeriye doğru
bükük olması durumunda ise iç bükey yamaçlar oluşmaktadır. Dış bükey yamaçlarda üst
kotlarda düşük olan eğim alt kotlara doğru artmakta; iç bükey yamaçlarda ise üst kotlarda
yüksek olan eğim alt kotlara doğru azalmaktadır (Şekil 8.8). Bu nedenle, düz, iç bükey ve dış
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bükey yamaçların çığ oluşturma potansiyelleri farklıdır. Anılan yamaç tipleri arasında dış
bükey yamaçlar en yüksek çığ oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu durumun nedeni, dış bükey
yamaçların düşük eğimli üst bölümlerinde sürtünme, yüksek eğimli alt bölümlerinde ise çekme
kuvvetlerinin egemen olmasıdır. Böylece, yamaç eğiminin en yüksek olduğu bölgede zıt yönlü
kuvvetler arasındaki kritik dengenin aşılması ile kar örtüsü yenilmekte, bunun sonucunda yüzey
ya da tüm tabaka çığları oluşmaktadır.

Şekil 8.8. Dış bükey ve iç bükey yamaçlarda eğimin üst kotlardan, alt kotlara değişimi.
Dış bükey yamaçlardan sonra en yaygın çığ oluşumu düz yamaçlarda gözlenmektedir. Bu tür
yamaçlar tüm tabaka çığlarının oluşumuna daha elverişlidirler. Gerek düz ve gerekse dış bükey
yamaçlar üzerinde oluşan çığlar uzun çığ patikaları oluşturabilmektedir. Buna karşın, iç bükey
yamaçların alt bölümlerinde eğimin azalması bu tür yamaçların üst kesimlerinde başlayan
çığların alt kesimlere doğru yavaşlayarak, durmasına neden olmaktadır.
Diğer yandan, dere yatakları ve benzeri vadi şeklindeki ya da çukur morfolojik yapılar özellikle
rüzgarla taşınan kar için çevrelerine göre daha çok kar depolanmasına imkan sağlayan
alanlardır. Genellikle çığların başlangıç bölgesi, akma hattı ve depolanma bölgesi bu gibi
morfolojik yapıların uzanımını takip eder.

8.2.4. Çığ Tetikleyicileri
Çığın tetiklenmesi kar örtüsü üzerindeki yükün artması ve/veya kar örtüsünü taşıyan yüzeyin
taşıma kabiliyetini yitirmesine neden olan süreç(ler)in sonucudur. Daha önce de açıklandığı
gibi çığ kar örtüsünün tamamına ya da bir bölümüne etkiyen sürtünme ve çekme kuvvetleri
arasındaki kritik dengenin çeşitli koşullar altında çekme kuvveti lehine bozulması ile
gerçekleşmektedir. Söz konusu dengenin bozulması bir tetikleyici (başlatıcı) tarafından
sağlanmaktadır. Çığı başlatan tetikleyiciler etkime hızları açısından “Doğrudan etkili
tetikleyiciler” ve “Gecikmeli etkili tetikleyiciler” olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Doğrudan
etkili tetikleyiciler çığı kısa sürede başlatırken, gecikmeli etkili tetikleyicilerin çığı başlatması
için günleri, hatta haftaları kapsayan bir gelişme süreci gereklidir. Doğrudan etkili tetikleyiciler
çoğunlukla kar örtüsü üzerindeki yükü arttıran bir canlı hareketi (örğ. kayakçı, yabani hayvan,
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bir araç vb), bir depremden kaynaklanan titreşim enerjisi, yağış ya da rüzgar taşınımı kaynaklı
yeni kar birikimi ya da üst kotlardaki saçakların koparak örtü üzerine düşmesi gibi ani etkileri
kapsar. Anılan etkenlerin çığı nasıl başlattıkları kısmen ya da büyük oranda bilindiğinden, bu
tür etkenlere neden olan süreçlerin izlenmesi yoluyla doğrudan etkili tetikleyiciler tarafından
başlatılan çığların tahmin edilmesi daha kolaydır. Diğer yandan, gecikmeli etkili tetikleyiciler
çoğunlukla zayıf tabakaların ya da kayma kabuğunun oluşumu ile ilgilidir. Örneğin, hava
sıcaklığının uzun süre aşırı düşük seyretmesi ile teşvik edilen yüzey altı ve derin şeker karı
oluşumunu sağlayan kar metamorfizması süreçleri sonucunda anılan zayıf tabakaların oluşması
ve kritik kayganlığa ulaşması günler/ haftalar/aylar boyu sürmekte; bu yolla gerçekleşen çığları
tetikleyen koşullarının etkisi oldukça gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle,
gecikmeli etkili tetikleyiciler tarafından başlatılan çığların öngörülmesi oldukça güçtür.
Ülkemizde günümüze değin gerçekleşen en ölümcül çığlardan 1993 kışında yaşanan ÜzengiliBayburt (59 kişi) çığı aşırı kar yağışına bağlı yük artışı sonucunda gerçekleşmiştir. Öte yandan,
2009 kışında yaşanan Zigana-Gümüşhane (11 kişi) çığı düz bir yamaç üzerinde kritik denge
noktasında bulunan kar örtüsünün olasılıkla kış sprocularınca (kayakçı, snowboardcu, vb.)
tetiklenmesi sonucunda oluşmuştur.

8.3. Çığların Dağılışı
Çığ olayları dünya genelinde büyük can kayıplarına ve hasarlara neden olabilmektedir. Son
yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde kış sporları ve kış turizmi aktivitelerinin artması, kış
aylarında ulaşımı mümkün kılan araçlar ile kara ve demir yolu ağının yaygınlaşması çığ
olaylarının ve bunlardan etkilenenlerin sayısını arttırmaktadır. Yıllar arasında önemli
farklılıklar gözlenmekle birlikte son yıllarda dünya genelindeki çığ olaylarında oluşan yıllık
can kaybının ortalama 250 kişi düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bir başka tahmine göre
ise dünya genelinde çığ kaynaklı yıllık ölüm sayısı 150 dolayında olup, bunun 30’u ABD’nde,
14’ü Kanada’da gerçekleşmektedir. Geçmiş yıllara ait veriler belirsizlik içerse de dünya
genelinde hemen her yıl can kaybı ile sonuçlanan çığ olaylarının yaşandığı, ölü sayısının bir
kaç kişi ile 20,000 kişi arasında değiştiği bilinmektedir (Şekil 8.9). Geçmişteki önemli çığ
olayları arasında Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1916-1917 kışında Avusturya-İtalya
Alplerinde yaşanan çığlar önde gelmektedir. Büyük çoğunluğu topçu atışından kaynaklanan bu
çığlarda farklı zamanlarda toplam 40,000 ila 80,000 arasında askerin öldüğü tahmin
edilmektedir. Yalnızca Aralık 1916 ayında gerçekleşen çığlarda her iki taraftan 10 bin kişinin
öldüğü tahmin edilmektedir. Peru’da 1970 kışında depremle tetiklenen kar çığı ve moloz
akıntısı 18 km’lik bir çığ patikasını saatte 350 km hıza varan bir şekilde kat etmiş, çoğunluğu
iki kasabada olmak üzere 20,000’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştur.
Terör Kışı (winter of terror) olarak da anılan 1950-1951 kışında Avusturya, Fransa, İsviçre,
İtalya ve Almanya Alplerinde gerçekleşen 649 çığda 265 kişi hayatını kaybetmiştir. Yakın
dönemde, 1993 kışında Fransa Alplerinde 12 kişinin ölümüne neden çığ olayı ile yine 1999
kışında Avusturya Alplerinde 31 kişinin ölümüne neden olan büyük çığ olayları yaşanmıştır.
Dünyanın en yüksek dağ silsilesini oluşturan Himalayalar’da da çok sayıda ölümcül çığ olayı
gerçekleşmektedir. Bu kapsamda 1990 kışında Kırgızistan (43 ölü), 2012 kışında Pakistan (135
ölü), 2012 kışında Tibet (11 ölü), 2014 kışı Tibet (12 ölü) çığları başlıca ölümcül çığlardır.
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Büyük ölçekli heyelan ve moloz akıntılarının eşlik ettiği, binlerce kişinin ölümüne neden olan
ekstrem çığlar (örğ. 1962 ve 1970 yıllarında, Peru’da gerçekleşen Huascarán çığları) bir yana
bırakıldığında, 1960’lı yıllardan günümüze büyük ölçekli çığ olaylarında gerçekleşen
minimum, ortalama ve maksimum ölü sayıları sırasıyla 3, 42 ve 265 ölü/çığ düzeyindedir.

Şekil 8.9. Dünya genelinde günümüze değin gerçekleşen büyük ölçekli çığ olaylarındaki ölü
sayıları.
Deniz seviyesinden ortalama 1131 m’lik yükseltisi ile Türkiye, dünyadaki en yüksek ülkelerden
birisidir. Ortalama yükselti ülke genelinde asimetrik bir dağılım göstermekte olup, jeolojik
zaman ölçeğinde gerçekleşen dağ oluşum süreçleri nedeniyle kuzey ve güney kıyılar sıradağlar
ile kaplı olup, ülkenin doğu bölümü batı bölümünden daha yüksektir. Artan yükselti
beraberinde düşük hava sıcaklığını da getirdiğinden, bu kesimlerde daha yoğun kar yağışı ve
buna bağlı çığ olayları ile daha sık karşılaşılmaktadır (Şekil 8.10).

Şekil 8.10. Türkiye’de çığ olaylarının gerçekleştiği iller (Haritadaki sayılar çığ olaylarından
dolayı incelenen yerleşim birimlerinin sayısını göstermektedir.)
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AFAD tarafından derlenen, 1890 ile 2014 arasında veri içeren 71 yılı kapsayan verilere göre bu
dönemde Türkiye’de meydana gelen çığ olayı sayısı 1997 (Şekil 8.3), bu çığlara bağlı ölü sayısı
1446, yaralı sayısı ise 420’dir. Kayıtlara göre çığ olayı sayısı 1990’lı yıllardan sonra artış
göstermekle birlikte bu durumun iklim koşullarının değişmesinden çok 1990’lı yıllardan önceki
iletişimin günümüze göre daha sınırlı olmasından ve 1980’li yıllardan itibaren nüfusun ve insan
hareketliliğinin artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim, 1990’lı yıllardan sonra
Türkiye’de gözlenen çığ olayı sayısındaki sıçrama dünya genelinde görülmemektedir. Buna
karşın, ABD’ndeki kayıtlara göre 1950’li yıllarda çığ kaynaklı ölüm sayısı 5 iken bu değer
2000’li yılların başında 30’a yükselmiştir. Bu değişimin, nüfus ve insan hareketliliği ile kış
sporlarına olan ilginin artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Türkiye’de gelecekteki
durum açısından daha temsil edici olduğu düşünülen 1990’lı yıllar ve sonrasında yıllık çığ olayı
sayısı ortalama 74 olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Diğer yandan, yerleşimlerden uzak
alanlarda gerçekleşen ya da can ve mal kaybına neden olmayan pek çok çığ olayının da kayıtlara
geçmemiş olması oldukça olasıdır. Yıllar arasında çığların neden olduğu can ve mal kaybı
büyük değişkenlik göstermektedir. Türkiye’de 1993 kışında yaşanan Üzengili-Bayburt (59 kişi)
ve 2009 kışında yaşanan Zigana-Gümüşhane (11 kişi) çığlarında önemli can kaybı yaşanmıştır.
Zigana’da yaşanan çığ olayı ülkemizde kış sporlarına olan ilginin artmasından kaynaklanmakta
olup, benzer olayların gelecekte yaşanması olasılığı da her geçen yıl artmaktadır.
AFAD’ın 71 yılı kapsayan verilerine göre çığlar sonucu her yıl oluşan can kaybı ve yaralı sayısı
ekstrem yıllar dışında benzer büyüklüktedir. Yıllık ortalama olay sayısı 28, ölü sayısı 20 kişi,
yaralı sayısı 6 kişi’dir.

Şekil 8.3. AFAD kayıtlarına göre Türkiye’de gerçekleşen çığ olayı sayısının yıllara göre
değişimi.

8.4. Çığların ve Çığ Zararlarının Önlenmesi
Dağlık arazide ve havzaların yüksek kesimlerindeki yamaçlar üzerinde birikmiş kar örtüsünde
çeşitli nedenlerle denge kaybı meydana gelmesi sonucunda çığlar oluşmaktadır. Çığ Yolu
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olarak adlandırılan çığların arazideki sınırları içinde kalan alan genel olarak 3 bölümden oluşur
(Şekil 8.11).
a-Başlama Zonu: Çığ yolunun en fazla eğime sahip olan bölümüdür. Bu bölümde genellikle
eğim değeri 30o – 60o arasındadır.
b-Çığ Yatağı(Akma zonu-çığ güzergahı): % 15 lik bir eğim açısına sahip bulunur. Çoğunlukla
bu bölümde eğim açısı 20o – 24o arasındadır.
c-Durma Zonu(Birikme Zonu): Genellikle vadi tabanıdır. Fakat ekstrem çığ olaylarında çığın
vadi tabanını geçerek karşı yamaç yukarısına doğru hareketini sürdürebildiği, dolayısıyla durma
zonunun çığın meydana geldiği yerin karşı yamacı yukarısına doğru uzanabildiği de olmaktadır.
%1-2 eğim değerine sahip durma zonu 300-500 m uzunlukta olabilir.

Şekil 8.11. Çığ yolu ve bölümleri.
Çığ kopması üç şekilde gerçekleşir;
a-Kar yüzeyinden bir noktadan başlayarak “Λ” şeklinde alt kısımlara doğru ilerleyen tipine
gevşek kar çığırları denir
b-Kapma kohezyonlu ve gevşek kar örtüsünün geniş bir alanda çatlayıp parçalanmasıyla
meydana gelir ki bunlara tabaka çığları denir.
c-Yamaç üzerinde çok fazla kar yağışı nedeniyle biriken karın ıslaklık nedeniyle kayarak
harekete geçmesi şeklindedir. Bunlara taban çığları denir.

8.4.1. Çığlardan Korunma
Çığlardan korunma iki şekilde olur. Bunlar;
1- Mümkünse çığların oluşmasını önlemek (aktif korunma)
2- Mümkün değilse çığların en az zararla geçiştirilmesini sağlayacak önlemler almak
(Pasif korunma)
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1. Aktif Korunma: Yamaç yukarılardaki karın stabilizasyonu ve böylece kar kütlelerinin
harekete geçmesine en gel olunarak çığ oluşumun önlenmesidir. Bu amaçla kar örtüsünü
stabilize etmek üzere yapılabilecek tek şey karın yamaç aşağısına doğru harekete geçmesine
neden olan kuvveti – yamaç eğimini azaltmakla- zayıflatmak, kar kütlesi içerisinde yapay
engeller oluşturmak suretiyle sürtünmeyi arttırarak çekme gerilmeleri nötrolize etmektir.
Çukur alanlarda rüzgarın savurması sonucunda çok fazla kar birikmesinin önlenmesi de çığ
oluşunu engellemede önemlidir. Aktif önlemede yapılacak işlemler başlama zonu denen yukarı
kesimlerde ve kısmen de çığın hareketini sürdürdüğü orta kesimlerde söz konusudur.
Çığlara karşı aktif korumada; Teraslar, Örme çitler, Çığ köprüler çığ tuzakları, Rüzgar engelleri,
Ağaçlandırma gibi tesisler kullanılır. Ayrıca patlayıcı maddelerle çığ kontrolü gibi yöntemler
kullanılır.
Teraslar: Dik yamaçlar üzerinde kar kütlelerinin stabilizasyonunu sağlamak üzere yapılan
teraslar, genellikle 0,50-1,00 m genişliğindeki yatay tabanlı basamaklar şeklindedir. Terasların
çığları önleyici etkileri, terasın geniş olması, yamaç eğiminin ve teraslar arası mesafenin az
olması oranında büyüktür. Gevşek ıslak yamaçlarda çığ terasların ön tarafları taş duvarla
desteklenmelidir.
Çığ Duvarları: Bunlar daha çok kurutaş duvar tarzında yapılırlar. Duvarların yüksekliği
yamaçtan 1,2 – 2,2 m, duvar üst genişliği 0.8-1.0 m dir. Duvarların arkaları toprakla doldurulur.
Kazıklı Tel Örgüler: Kazıklı tel örgüler 14-16 cm kalınlığında ve 1.60-2.00 m boyunda yuvarlak
yada yarma kazıkların 0.60-1.00 m mesafe ve 1.00 m aralıklara şaşırtmalı olarak yamaca
çakılması, sonra da aralarının galvanizli telle çapraz olarak örtülmesi suretiyle meydana
getirilen basit tesislerdir. Kazıklar toprağa çakılırken 2/3 oranında toprağa girmesine dikkat
edilmelidir.
Örme Çitler: Örme çitler, çok dik eğimli, gevşek ve sığ topraklı yamaçlarda karın
stabilizasyonu amacıyla diğer tesislere tercih edilirler. Bunlar 10-15 cm çapındaki ve 1.20-1.50
m uzunluğundaki kazıkların 60 cm aralıklarla toprağa çakılması ve aralarının ince dallarla
örülmesi suretiyle yapılırlar.
Çığ Köprüler: Çığ köprüleri sağlam zeminli yamaçlar üzerindeki oyuntu ve çukurlarda kar
birikintilerini stabilize etmek amacıyla yapılırlar. Çığ köprüleri, yamaç yukarısına doğru yatak
eğimli olarak çakılan iki sıra kazık üzerine boylu boyunca başlık ağaçları uzatıldıktan sonra,
bunlar üzerine 20-30 cm aralıklarla taşıyıcı ağaçlar çakmak suretiyle meydana getirilen
tesislerdir.
Çığ Tuzakları: 1.5-2.0 m mesafe ile ve zemin üzerinde 1.5-2.0 m yükseklik oluşturacak şekilde
düşey olarak çakılan kazıkların birkaç yatay ağaçla birbirini tutturulmasından sonra, bu yatay
ağaçlar üzerine 10-15 cm aralarla düşey doğrultuda tahta yada yuvarlak kesitli ağaçlar çakılarak
meydana getirilir.
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Rüzgar Engelleri: hakim rüzgar doğrultusuna göre sırt çizgisi üzerinde yapılan ve rüzgarla
savrulan karın sırtın arka yüzünde düzenli bir biçimde dağılmasını sağlayan tesislerdir. İki tip
rüzgar engeli kullanılmaktadır;
•

Kürsü tipi

•

Rüzgar çatısı veya rüzgar tuzağıdır.

Ağaçlandırma: Büyük ve tahrip gücü yüksek çığların yoğun şekilde ormanla kaplı yamaçlar
üzerinde başlayabilmeleri çok enderdir. Bununla birlikte ormanın çığ oluşumunu engelleme
yönündeki etkisi ormanın durumu ile sıkı sıkıya ilgilidir. Çığ oluşumunu en iyi engelleyen
ormanlar, pek yaşlanmamış ibreli ağaçlardan oluşan sık ve alt tabakası kuvvetli olan seçme
suretiyle işletilen ormanlardır.
Patlayıcı Maddelerle Çığ Kontrolü: Bu yöntemde çığların başlama zonlarında biriken kar
kütleleri buralara önceden yerleştirilen patlayıcı maddelerin uzaktan kontrolle patlatılması yada
başlama zonları hedef alınarak top mermileri atılması suretiyle kontrollü olarak harekete
geçirilir. Böylece belirsiz bir zamanda kendiliğinden oluşacak çığların yol açacağı can ve mal
kayıpları önlenmiş olmaktadır.
2. Pasif Korunma: Amaç çığların etki ve zararlarını kontrol altına almaktır. Dolayısıyla bu
yöntemler çığ yatağının aşağı kısımları ile durma sonu yakınlarında söz konusu olur ve aktif
korunmaya göre daha kolaydır.
Çığların kontrol altına alınması iki yolla gerçekleşir;
a- Çığın Saptırılması: çığın hareket doğrultusunun yatay yada düşey anlamda
değiştirilmesidir. Burada çığların yatay anlamda saptırılması Çevirme (saptırma)
duvarları, Koruma pramitleri, Çığ mahmuzları ile olur. Düşey anlamda saptırılması ise
Çığ rampaları, Çığ tünelleri ile sağlanır.
b- Çığların Yavaşlatılması ve Durdurulması: çığların yamaç aşağısına ve vadi tabanına
kadar ulaşmalarının engellenmesidir. Bunu için frenleyici yapılar kullanılır. Bunlar;
Süzücü barajlar, Çelik kablolu ağlar, Toprak setler, Taş duvarlar dır.
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Uygulamalar
1- Türkiye’de günümüze en yakın meydana gelen çığ afeti konusunda araştırma yapınız.
2- Dünya’da günümüze en yakın meydana gelen çığ afeti konusunda araştırma yapınız.
3- Çığ afeti ile heyelanları karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye’de meydana gelen çığ afeti nerede ve nezaman meydana gelmiştir?
2- Dünya’da meydana gelen çığ afeti nerede ve nezaman meydana gelmiştir?
3- Heyelan ve çığ afetinin oluşum mekanizmasındaki benzerlik ve farklılıkları hakkında
bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çığ eğimli bir kayma yüzeyi boyunca gerçekleşen oldukça hızlı kar akışına verilen addır.
Yabancı literatürde çığ karşılığı olarak yaygın biçimde kullanılan “avalanche” sözcüğü
Fransızca kökenli olup, iniş-alçalma-çöküş anlamlarını taşımaktadır. Türkçe’de “çığ” sözcüğü
yalnızca kar akışını tanımlamakla birlikte yabancı dilde akan kütlenin niteliğine bağlı olarak
kaya çığı (rock avalanche), moloz çığı (debris avalanche) ve kar çığı (snow avalanche) terimleri
de kullanılmaktadır. Bununla birlikte, hemen her dilde “çığ” (avalanche) terimi yaygın olarak
kar çığı için kullanılmaktadır. Çığlar tetiklenme olarak adlandırılan, kar örtüsü içinden yada
dışından kaynaklanan bir etken tarafından başlatılmaktadır. Bir kez tetiklenen çığ, hemen
hızlanmaya başlayarak akış patikasındaki kar kütlelerini de hareketlendirir. Bazı çığ türlerinde
(ıslak kar çığları) çığ harekete başladıktan sonraki 5 saniye içinde 130 km/sa hıza
ulaşabilmektedir.
Çığın oluşumunda dört koşul etkili olmaktadır. Bunlar kar örtüsü koşulları, meteorolojik
koşullar, topoğrafik koşullar ve çığ tetikleyicileridir. Çığ oluşumunun anlaşılması için çığa
neden olan kar örtüsünün fiziksel özelliklerinin, bu özelliklerin gelişimi üzerinde
metamorfizma sürecinin nasıl etkili olduğunun ve topoğrafik-meteorolojik koşulların da
metamorfizma sürecini nasıl etkilediğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerek çığa neden olan kar
örtüsünün metamorfizma sürecinde, gerekse çığın tetiklenmesinde, meteorolojik koşullar da
belirleyici olmaktadır. Bu kapsamda, rüzgarın hızı, yönü, sürekliliği, yağmur şeklindeki yağış,
hava sıcaklığının günboyu değişimi, atmosferin nem içeriği gibi meteorolojik faktörler karın
geçirdiği metamorfizma sürecinde etkili temel unsurlardır. Çığa neden olan kar örtüsünün
birikimi ve metamorfizma süreci ile çığın tetiklenmesi ve sonraki hareketi üzerinde topoğrafik
koşullar da belirleyici olmaktadır. Bular, eğim, yükseklik, yamaç tipi özelliklerdir.
Çığ olayları dünya genelinde büyük can kayıplarına ve hasarlara neden olabilmektedir. Son
yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde kış sporları ve kış turizmi aktivitelerinin artması, kış
aylarında ulaşımı mümkün kılan araçlar ile kara ve demir yolu ağının yaygınlaşması çığ
olaylarının ve bunlardan etkilenenlerin sayısını arttırmaktadır. Dünya genelinde çığ kaynaklı
yıllık ölüm sayısı 150 dolayında olup, bunun 30’u ABD’nde, 14’ü Kanada’da
gerçekleşmektedir. AFAD tarafından derlenen, 1890 ile 2014 arasında veri içeren 71 yılı
kapsayan verilere göre bu dönemde Türkiye’de meydana gelen çığ olayı sayısı 1997, bu çığlara
bağlı ölü sayısı 1446, yaralı sayısı ise 420’dir.

198

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi çığların oluşmasında etkili olan faktörlerden birisi değildir?
a) Kar örtüsü koşulları
b) Meteorolojik koşullar
c) Topoğrafik koşullar
d) Çığ tetikleyicileri
e) Şiddetli kuraklık
2. Gerek çığa neden olan kar örtüsünün metamorfizma sürecinde, gerekse çığın
tetiklenmesinde, meteorolojik koşullar da belirleyici olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi çığların oluşmasında etkili olan meteorolojik koşullardan değildir?
a) Yağış
b) Basınç
c) Rüzgar
d) Sıcaklık
e) Güneşlenme
3. Çığların başlamasında etkili olan yamaç eğimleri dikkate alındığında, en fazla meydana
geldiği eğim değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 45 o
b) 30 o
c) 25 o
d) 35o
e) 50 o

4. Çığ afeti özellikle dağlık ve kar yağışlarının fazla olduğ alanlardan meydana gelir. Buna göre
aşağıda verilen ülkelerin hangisinde çığ afeti meydana gelmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Hollanda
ABD
Kanada
Avusturya
Peru

5. Türkiye’de aşağıda verilen illerden hangisinde çığ afeti meydana gelme ihitmali çok zayıftır?
a) Bingöl
b) Erzincan
c) İstanbul
d) Bitlis
e) Tunceli
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?

6. ......................: Çığ yolunun en fazla eğime sahip olan bölümüdür. Bu bölümde genellikle
eğim değeri 30o – 60o arasındadır.

7. ........................... % 15 lik bir eğim açısına sahip bulunur. Çoğunlukla bu bölümde eğim açısı
20o – 24o arasındadır.

8. ........................ : Genellikle vadi tabanıdır. Fakat ekstrem çığ olaylarında çığın vadi tabanını
geçerek karşı yamaç yukarısına doğru hareketini sürdürebildiği, dolayısıyla durma zonunun
çığın meydana geldiği yerin karşı yamacı yukarısına doğru uzanabildiği de olmaktadır.
9. ...................: Yamaç yukarılardaki karın stabilizasyonu ve böylece kar kütlelerinin harekete
geçmesine en gel olunarak çığ oluşumun önlenmesidir.
10. Çığın hareket doğrultusunun yatay yada düşey anlamda değiştirilmesine ..........................
denir.

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)d, 4)a, 5)c, 6) Başlama Zonu, 7) Çığ Yatağı, 8) Durma Zonu, 9) Aktif Korunma, 10)
Çığın Saptırılması.
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9. ATMOSFERİK AFETLER (FIRTINA, KASIRGA, HORTUM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Fırtına ve Özellikleri
9.2. Kasırga ve Özellikleri
9.3. Dünya’da Meydana Gelmiş Kasırgalar
9.4. Hortum ve Özellikeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Fırtına nedir ve nasıl oluşur?
2- Kasırga nedir ve nasıl oluşur?
3- Hortum nedir ve nasıl oluşur?
4- Dünyada kasırgalar en fazla nerelerde görülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Fırtına ve Özellikleri

Kasırga ve Özellikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Fırtına ve türleri hakkında Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
bilgi sahibi olur.
yaparak
Kasırga tanımı özellikleri ve Okuyarak, fikir yürüterek,
oluşumu hakkında bilgi araştırarak ve uygulama
yaparak
sahibi olur.

Dünya’da meydana Gelmiş Dünya üzerinde meydana Okuyarak, fikir yürüterek,
Kasırgalar
gelmiş kasırgalar ve bunların araştırarak ve uygulama
ortaya çıkardığı kayıplar yaparak
hakkında bilgi sahibi olur.
Hortum ve Özellikleri

Hortum tanımı, oluşumu, Okuyarak, fikir yürüterek,
sınıflandırması
gibi araştırarak ve uygulama
özellikleri hakkında bilgi yaparak
sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar
1- Fırtına
2- Toz fırtınası
3- Kum fırtınası
4- Kar fırtınası
5- Kasırga
6- Tayfunlar
7- Hortum
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Giriş
Bu bölümde, dünya üzerinde önemli atmosferik kökenli afetlerden olan fırtına, kasırga
ve hortumların tanım, oluşumu, sınıflandırmaları ve etkileri üzerinde durulmuştur. Mevsimsel
olarak heryıl sıklıkla değişik ölçeklerde meydana gelen bu afetlerin dünya üzerindeki görüldüğü
alanlar oldukça geniş olduğu için bu kısımda ele alınmıştır.
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9.1. Fırtına ve Özellikleri
Dünyada, meydana gelen birçok doğa olayı vardır. Çok çeşitli nedenlerle meydana gelen bu
doğa olaylarından günlük yaşamda en çok karşılaşılanlardan biri de, rüzgârdır. Dünyada iki
türlü basınç alanı bulunmaktadır. Bunlar yüksek ve alçak basınç alanlarıdır. Rüzgârın
oluşumunda, bu basınç alanları oldukça etkilidir. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç
alanlarına doğru olan ve yatay bir biçimde gerçekleşen hava hareketlerine rüzgâr adı
verilmektedir. Oluşum nedenine göre rüzgârların birçok türü bulunmaktadır. Bu türler içinde
en tehlikelisi ise, fırtınadır. Fırtına, çok şiddetli esen rüzgârın meydana getirdiği hava
hareketleridir. Bu rüzgâr türü, bazen insanlar için oldukça tehlikeli hale gelebilmektedir.

Şekil 9.1. Fırtına.
Fırtınanın oluşmasına sadece rüzgâr neden olmayabilir. Bazı meteorolojik olayların da, fırtına
oluşumuna katkısı vardır. Bu meteorolojik olaylar ise, kar, dolu ve yağmur gibi olaylardır.
Fırtınanın oluşumu, deniz ve okyanus gibi su kütleleri ile kara kütleleri arasında farklılık
göstermektedir. Deniz ve okyanuslarda fırtınaların başlama sebebi, buralarda esen çok şiddetli
rüzgârlardır. Karalarda meydana gelen fırtınalar ise, rüzgârın yanında, gök gürültüsü, yağmur,
yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarıyla oluşmaktadır. Gök gürültüsü ve yağmur ile oluşan
fırtınalar ise oldukça tehlikelidir. Fırtınalar bazen yağışsız da olabilir. Bunlar daha çok
denizlerde tehlikeli olurlar. Fırtına çeşitleri arasında; kum, toz, kar (tipi), kasırga, siklon,
hortum ve tayfunlar vardır. Kum ve toz fırtınaları yağışsız ve kurudur.
Toz Fırtınası: Bazen kurak bir bölgenin üzerinden esen rüzgâr buradan sürüklediği toz
zerrelerini kilometrelerce uzağa taşır. Genel olarak, kurak mevsimlerde olan toz fırtınaları
toprağın verimli üst tabakasını alıp götürmesi bakımından çok zararlıdır. 1930 yıllarındaki
kuraklık sırasında ABD’nin güneybatı kesiminde birçok verimli toprak, toz fırtınaları
yüzünden, işe yaramaz hale gelmişti. 1902’de Cezayir’de başlayan bir toz fırtınasının taşıdığı
toz bulutlarının İngiltere’ye kadar geldiği tespit edilmiştir. Toz fırtınaları ormanı kalmamış,
bitki örtüsü kaybolmuş yerlerde meydana gelir.
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Kum Fırtınaları: Çöllerde meydana gelir. Gündüz çöllerin aniden ısınması neticesinde ısınan
hava yükselir. Bu yükselen havanın yerine geçen soğuk havanın meydana getirdiği rüzgâr çöl
bölgelerinde kum fırtınalarını oluşturur. Rüzgârların taşıdığı kum tanecikleri bir engele rast
gelince hemen oraya yığılırlar. Bu sebepten dolayı kum tepeciklerinin yeri çok sık değişir.
Şiddetli rüzgârlar kum taneciklerini beraber sürükler, uçururlar. Gündüzün çöllerin birdenbire
ısınması sıcak havanın yükselmesine sebep olur. Bu sıcak havanın yerine hücum eden soğuk
havanın meydana getirdiği rüzgâr çöllerde sık sık kum fırtınalarına yol açar.
Kar Fırtınası (Tipi): Kar yağarken hafif bir rüzgârın esmesi yağan karları da beraber sürükler.
Bazen, yeni yağmış, donmamış yumuşak karları sürükleyen rüzgârlar da kar fırtınasına yol açar.
Barınak olmayan yerlerde kar fırtınasına yakalanmak yolcular için tehlikelidir. Boğulmaya bile
neden olur. Bazı kar fırtınalarının yığdığı karlar kara ve demiryollarını kapatabilir. Kar
fırtınaları da, kar yağarken veya yağmış donmamış karların rüzgârın etkisiyle
sürüklenmesinden meydana gelir. Çok hızlı esen rüzgârlara genelde kasırga denir. Bu tip
fırtınalar evleri yıkacak, ağaçları sökecek, dalları kıracak hatta insanları bile yerlerinden
uçuracak güçte olurlar.
Hortum: Kelime anlamı olarak ekvator bölgeleri ve civarlarında döne döne yer değiştiren
fırtına anlamındadır. Siklon ve hortumlar, fırtınaların tersine binlerce kilometre karelik alanı
kaplarlar. Bunlar da rüzgârlar gibi alçak basınç merkezine doğru eserler. Siklon denilen
hortumlar, fırtınalar çok şiddetli oldukları zaman meydana gelirler. Hızla yukarıya yükselen
havanın etrafında ters yöne esen rüzgâr, burada üst tarafa yükselen bir hava olayına yol açar.
Normal bir fırtınanın hızı 100 km civarında olduğu halde hortumlar saatte 480 km hıza
ulaşabilirler. Bunun sonuçları ise tahmin edilmeyecek kadar korkunç olur. Bu siklon hortumları
denizlerde, havaya doğru bir su sütunu yükseltir.
Tayfunlar: Siklonların, tropikal iklimlerde çok büyük kuvvet kazanmasından meydana gelir.
Bunların tesirleri çok olup, yıkım kuvvetleri fazladır. Bu fırtınalar açık denizlerde meydana
gelir ve engin denizlere doğru giderler. Atlas Okyanusu sularında meydana gelen bu tip siklon
fırtınalarına “kasırga”, Büyük Okyanus’un batısında olanlara da “tayfun” denir.
Rüzgarlara ait kuvvet ve hız özellikleri Beaufort ölçeği kullanılarak sınıflandırmaya tabi
tutulur. Bu ölçeğe ait rüzgar tipleri ve hız özellikleri Tablo 9.1 de verilmiştir. Bunlardan
kasırgalar 118 km/saat hızın üzerindeki rüzgarlar olarak karşımıza çıkar. Etkisi olarak tamamen
yıkım olarak gerçekleştir.

9.2. Kasırga ve Özellikleri
Kasırga: Kuvvetli fırtınalara, bilhassa çok hızlı esen rüzgârlara “kasırga” denir. Bu çeşit
fırtınalar ağaçların dallarını sökecek, çatılardan kiremitleri uçuracak kadar şiddetlidir. Ancak,
genel kullanışı ile “kasırga” sözü daha çok, ekvatora yakın bölgelerde olan, döne döne yer
değiştiren ve saate 120 km den daha yüksek fırtınalar anlamına gelir.
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Tablo 9.1. Hızı ve kuvvete bağlı rüzgâr tipi.

Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında oluşurlar. Bu kasırgaların yayılış alanları meydana
geliş sıklıkları Şekil 9.2 de verilmiştir. Fırtınanın hızı saatte 120 kilometreyi aşarsa, Atlantik ve
Kuzey Doğu Pasifik’te “Kasırga” olarak adlandırılır. Kuzey Batı Pasifik’te oluşanlara “Tayfun”
Güney Pasifik ve Hint Okyanusu’ndakilere “Tropikal Siklon” denilir. Okyanuslarda, yüzey
suyu sıcaklığı 26 santigrat dereceyi aşınca Mayıs-Kasım ayları arasında 20 civarında kasırgaya
dönüşebilecek fırtına çıkar.

Şekil 9.2. Kasırgaların Dünya üzerinde meydana geldiği yerler ve sıklıkları.
Bir kasırganın ne zaman ve nerede oluşacağına dair doğru bir tahmin pek çok hayatı
kurtarabilir, meydana gelecek pek çok yıkımı engelleyecek önlemlerin alınmasını sağlayabilir.
Uluslararası kasırga merkezleri hava koşullarının kasırgaya sebep olup olmayacağını
değerlendiren yeni bir bilgisayar sistemi kullanmaktadır. Çeşitli meteoroloji istasyonlarından
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merkeze sürekli yeni veriler gelmektedir. Gelen bu veriler sisteme girilerek hava koşullarının
benzerlerini bilgisayar ortamında canlandırılmaktadır. Sistemin verdiği sonuçlara göre hava
durumu bültenleri yayınlanmaktadır. Yayınlanan bu bültenler milyonlarca insanı
etkileyebileceğinden çok dikkat edilmektedir. Kasırgalar genellikle ekvator yakınlarında 8
derece kuzey paraleli ile 20 derece kuzey paraleli arasında ki bölgede oluşmaktadır.
Kasırga oluşumunu etkileyen faktörler;
•
•
•
•

Havadaki nem oranı
Okyanus suyu sıcaklığı
Rüzgâr hızı
Konum

Şekil 9.2. Kasırga oluşum şeması.
Kasırganın oluşması için havanın çok nemli, okyanus sıcaklığının da 26,5 derecenin üstünde
olması gerekmektedir. Kasırgalar havanın sakin rüzgârın az olduğu koşullarda oluşabilir. Tüm
bu koşullar gerçekleştiğinde gök gürültülü fırtınalar ve sonrasında da kasırgalar oluşabilir.
Kasırganın merkezi sakin bir bölge içerir. Bu bölge göz olarak adlandırılır ve büyük çaplı
fırtınaların en etkileyici parçası olarak gösterilir. Bir kasırganın hızını ve izleyeceği yolu
önceden tahmin etmek kolay değildir. Çünkü bu veriler, fırtınanın kendi iç dolaşımına ve
atmosferlerle olan karmaşık ilişkilere dayanır. Kasırganın sebep olduğu zararlar can ve mal
kayıplarına sebep olarak uzun yıllar boyunca telafi edilmeyecek zararlar vermektedir. Bitki
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örtüsü zarar vererek bölge zarar görür. Kasırgayı yaşayan kişiler uzun zaman boyunca
psikolojik olarak tedavi görürler. Doğada yaşayan canlıların yaşamını etkileyerek ekosisteme
zarar verirler. Bölge harabe alana dönerek uzun zaman boyunca zararların karşılanması için
çalışmalar yapılır. Kasırganın büyüklüğüne göre bölge afet bölgesi ilan edilebilir. Kasırgalar
için Saffir-Simpson ölçeği kullanılır.
Saffir-Simpson ölçeğinde kasırgaların özellikleri ve etkileri şu şekildedir;
Kategori 1
Zayıf Ağaçlar ve yol işaretlerinde hasara yol açar. Rüzgâr hızı 119-153 (km/s) arası değişir.
Örnek olarak 1995 Allison ve 1997 Danny kasırgaları verilebilir.
Kategori 2
Binalarda çatı ve pencerelere hasar verir. Rüzgâr hızı 154-177 (km/s) arası değişir. Örnek olarak
1998 George ve Bonny Kasırgaları.
Kategori 3
Binalarda yapısal hasar meydana getiri ve zayıf duvarları yıkılabilir. Büyük ağaçlar ve işaretler
devrilir. Rüzgâr hızı 178-209 (km/s) arası değişir. Örnek olarak 1995 Roxanne, 1996 Fran
Kasırgaları.
Kategori 4
Perde duvarlarda ciddi hasarlar oluşur, ciddi seviyede çatı hasarı, tüm ağaçlar, işaret levhaları
devrilir. Sahilden 10 km içeriye kadar olan yerleşim alanlarının boşaltılması gerekebilir. Rüzgâr
hızı 210-249 (km/s) arası değişir. Örnek olarak 1995 Luis, 1995 Felix ve Opal Kasırgaları
verilebilir.
Kategori 5
Hemen tüm evler ve endüstriyel binalarda çatıların çökmesi, tüm ağaç, işaret ve küçük evlerin
tamamen yıkılır. Kıyıdan 10–18 km ye kadar yerleşim alanlarının boşaltılması gerekebilir.
Rüzgâr hızı 250 (km/s)'den fazladır.

9.3. Dünyada Meydana Gelmiş Kasırgalar
Dünya üzerinde birçok kasırga meydana gelmiştir. Burada büyük kayıplara neden olan bazı
kasırgalara örnek verilmiştir. Bunlar;
•
•
•

9 Kasım 1988: Bangladeş'i vuran kasırgada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
Kasırga, Hindistan'ın Batı Bengal sahillerini de etkilemiştir.
5-18 Aralık 1990: Filipinler'deki Mike tayfunu 750 kişinin ölümüne neden olmuştur.
Çok sayıda kişi de kaybolmuştur.
29 Nisan 1991: Bangladeş’teki kasırgada 138 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
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•
•
•

•
•
•
•

2 Kasım 1995: Filipinler'de Angela kasırgasında bin kadar kişi hayatını kaybetmiş, çok
sayıda kişinin kaybolduğu açıklanmıştır.
9 Haziran 1998: Hindistan'ın Gucarat eyaletinde fırtına nedeniyle binden fazla kişi
ölmüştür.
26 Ekim-5 Kasım 1998: Orta Amerika'da, özellikle Honduras ve Nikaragua'yı vuran
Mitch kasırgasında 9 binden fazla kişi öldü, 15 bin kişinin kaybolduğu, 2,3 milyon
kişinin kasırgadan etkilendiği açıklandı. Nikaragua'da meydana gelen deprem ve Cerro
Negro yanardağının patlaması ölü sayısının artmasına neden oldu.
29 Ekim 1999: Hindistan'ın Orissa eyaletini vuran fırtınada en az 10 bin kişi öldü, aynı
sayıda kişi kayboldu.
17-19 Eylül 2004: Haiti'yi vuran Jeanne kasırgasında 1890 kişi öldü, yaklaşık 850 kişi
kayboldu.
29-30 Ağustos 2005: Katrina kasırgası, ABD'nin güneyinde özellikle Lousiana ve
Mississippi'de 1500'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.
15 Kasım 2007: Bangladeş'i vuran Sidr kasırgasında en az 4 bin 400 kişi öldü,
milyonlarca kişi evsiz kaldı.

ABD’nin doğusunda 2012’de Sandy’den önce 17 fırtına oluşmuş, bunlardan sadece 9’u
kasırgaya dönüşmüştür. Sandy, ölüme ve hasara neden olan en büyük kasırga olmuştur. Çapı
1800 kilometre, hızı da saatte 175 kilometreye ulaşmıştır. Sandy, 22 Ekim’de Karayipler ’de
oluşmaya başlamış ve 24 Ekim’de kasırgaya dönüşmüştür. Jamaika ve Küba’dan sonra 29
Ekim’de Atlantic City, New Jersey, New York ve Boston’a sonra da Kanada’ya ulaşmıştır.
Sandy kasırgası, ABD’de 24 eyalette 110 ölüme ve 20-50 milyar dolarlık hasara neden
olmuştur. Jamaika’da evlerin %70’i elektriksiz kalmış, çatılar uçtu, 1 kişi öldü ve 55 milyon
dolarlık hasar oluşmuştur. Haiti’de 52 ölüm meydana gelmiş ve 200 bin kişi evsiz kalmıştır.
Dominik’te 2, Puerto Rico’da bir kişi ölmüştür. Küba’da 11 kişi ölmüş, 15 bin ev yıkılmış ve
hasar 2 milyar doları aşmıştır. Kanada’da ise 2 ölüme ve elektrik kesintilerine neden olmuştur.
Katrina Kasırgası: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından
birisidir. 2005 yılı Atlas Okyanusu kasırga mevsiminin genelde 5., tropik kasırgalar arasında
11. ve Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği’ne göre 5. Kategorideki kasırgasıdır. Kasırga,
Alabama'da şiddetini artırmış ve hızı saatte 160 km/saat olarak ölçülmüştür. Kasırganın ulaştığı
en yüksek hız ise 280km/saat olarak ölçülmüştür. Katrina, 23 Ağustos 2005'de Bahamalar'ın
üzerinde oluşmaya başlamıştır. Sistem Meksika Körfezi'nde şiddetini artırırken Florida'nın
güneyini 1. Kategoride geçmiş, burada sellere ve ölümlere sebep olmuştur. 29 Ağustos sabahı
sırasıyla güneydoğu Louisiana ve Louisiana/Mississippi'yi 3. Kategori'de vurmuştur. Fırtına
dalgası, Körfez kıyısı boyunca Mississippi'nin Waveland, Bay St. Louis, Pass Christian, Long
Beach, Gulfport, Biloxi, Ocean Springs, ve Pascagoula şehirlerini tahrip etmiştir. Louisiana'da,
New Orleans'ın 53 farklı yerindeki sel koruma sistemi başarısız olmuştur. Settin yıkılmasıyla
New Orleans'ın bazı mahalleleri sular altında kalmış, bunu izleyen haftalar boyunca sel
yayılarak New Orleans'ın %80'ini etkilemiştir. Katrina, 1.836 kişinin yaşamını yitirmesine
sebep olmuştur.
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Şekil 9.4. 28 Ağustos 2005'de Katrina kasırgası ve etkileri.
Kasırgalar genel olarak Dünya üzerinde 6 bölgede oluşurlar. Bu bölgelerin tümü tropikal ve
subtropikal okyanuslarda yer alır. Kuzey Pasifik havzası en yaygın oldukları bölgelerin başında
gelir. Burada Filipinlerin çevresi ve doğusu ile Meksika’nın güneyi ve Orta Amerika, tropikal
siklonların en fazla oluştukları bölgelerdir. Üçüncü dikkat çekici ve önemli oluşum bölgesi,
Kuzey Atlantik havzasının, Karayipler Denizi ve Meksika Körfezine doğru uzanan batı-orta
bölümüdür.
Yıkıcı kasırgalar Güney Pasfik’in batı bölümünde, Avustralya’dan Madagaskar’a kadar olan
bölgede, Hint Okyanusunun güneyinde ve Hindistan Yarımadasının hem doğu hem de batısında
olmak üzere, Hint okyanusunun kuzeyinde çok yaygın olarak gelişmekte ve etkili olmaktadır.
Kasırgalar Güney Atlantikte ve Pasifik’in güneydoğusundan başlayan geniş okyanus
alanlarında neredeyse hiç görülmez. Bunun başlıca nedeni bu bölgelerde deniz suyunun çok
soğuk olması ve subtropikal yüksek basınçların kuvvetli ve oldukça sürekli olmasıdır. En
kuvvetli ve geniş kasırgalar en yaygın olarak Çin Denizi’nde oluşanlardır.
Tropikal siklonlar (kasırgalar) alize rüzgarlarının genel akışları içerisinde düzensiz bir yol
izlerler. Belirli bir yolu önceden kestirmek çok zor olmakla birlikte, hareketin genel deseni çok
iyi öngörülebilir. Yaklaşık tüm siklonların üçte biri, fazla bir enlemsel değişiklik göstermeden
doğu-batı doğrultusunda hareket eder. Siklonların kalan yaklaşık %10’luk bölümü ise önce bir
doğu-batı yolu üzerinde harekete başlar, sonra belirgin bir şekilde kutba doğru döner. Kutba
dönen siklonlar ya komşu kıtalar üzerinde yok olurlar ya da orta enlem batılılarının genel
akışlarına katılarak yaşamlarını orta enlem siklonları olarak sürdürürler. Bazen tropikal
siklonlar şiddetleri azalmakla birlikte sıcak okyanus akıntılarının varlığı nedeniyle anakaraların
doğu kıyıları açıklarında varlıklarını sürdürebilir. Bu siklonlar, orta enlem karalarının batı
kıyılarında varlıklarını sürdüremezler. Çünkü o kıyılarda soğuk okyanus akıntıları egemendir
(Türkeş, 2010).
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9.4. Hortum ve Özellikleri
Hortumlar, gökgürültülü fırtınaların ürünüdür. Hortumların çoğu süper hücre fırtınaları gibi
şiddetli orajlardan kaynaklanmakla birlikte, özellikle oraj çizgileri soğuk cephe orajları gibi
gökgürültülü fırtınalarda da oluşur. Ayrıca çok yaygın olmamakla birlikte hava kütlesi orajları
da ender olarak hortum oluşturabilir. Hortumlar, dönen halat biçimli bir hortuma büyük ve
şiddetli bir oraj bulutunun tabanından sarkan bir filin hortumuna ya da yoğun siyah bulut
sütunlarına benzeyebilir. Başlangıçta bulut hortumu ya da hunisi döngüsü yeryüzüne ulaşmamış
olan tornadodur. Tornado bulut sirkülasyonu yeryüzüne ulaştığında ise, gerçek hortum olarak
adlandırılır. Yer ve uydu gözlemleri Kuzey Yarımküre ve Kuzey Amerika hortumlarının
çoğunluğunun yüzey yakınında oluşan alçak basınç merkezinin çevresindeki siklonik bir dönüş
sergilediğini göstermiştir. Bu çerçevede hortum, iyi gelişmiş derin bir konvektif fırtına
bulutunun tabanından siklonik bir sirkülasyonla birlikte yeryüzüne ulaşan küçük ama şiddetliderin bir alçak basınç alanının çevresinde hızla dönen bir hava sütunu olarak tanımlanabilir.
Bir hortum oluşturan büyük bir gökgürültülü fırtına bulutu, ilk hortumun ortadan kalkmasından
sonra ya da gelişimin sonuna doğru başka bir hortumun gelişmesini de sağlayabilir. Tornadolar
çoğunlukla birkaç dakika sürer, ama bu sürede çok yıkıcı olabilirler. Hortum hunisinin içindeki
alçak basınçla ve siklonik dönüşle bağlantılı kuvvetli rüzgarlar, evleri, otomobilleri, kamyonları
ve tren lokomotif ve vagonlarını havaya kaldırabilir ve tahrip edebilir; ormanları traşlayabilir
ve geniş yollar açabilir. Bu etkilerin pek çok örneğini dünyanın değişik bölgelerinde özellikle
ABD’de görmek olasıdır.
Tornadolarda kuvvetli rüzgarların oluşması, onu çevreleyen atmosferik dolaşımla
karşılaştırıldığında daha küçük ölçekli olmaları nedeniyle fiziksel olarak olasıdır. Hortumun
çapı çoğunlukla 100-600 m arasında olmasına karşın, çapları ancak birkaç metre genişliğinde
olanlar ile çapları 1600 metreyi geçenler de bulunur. Buna karşılık hortumu oluşturan oraj,
yaklaşık 30km çapında olabilir. Geniş ölçekli dolaşımın çapı küçülürse ve moment
korunabilirse rüzgar hızı artar. Hortumun içindeki rüzgar hızının 300km/saat olduğu, bunun
bazı örneklerde 400 km/saate çıktığı gözlenmiştir. İleryelen bir soğuk cephenin önünde oluşan
hortumlar sıklıkla güneybatılı rüzgarlarca yönlendirilir. Bu yüzden hortumlar güneybatıdan
kuzeydoğuya doğru genellikle 20-40 knot arasında değişen hızlarla hareket etmektedir. Ancak
hortumların bazıları 70 knot’tan daha hızlı hareket edebilir. Çoğu tornado yalnız birkaç dakika
etkili olabilir ve ortalama yol uzunluğu da yaklaşık 7-10 km’dir. Kuzey Amerika’da yüzlerce
kilometre yol kateden ve yaklaşık 7 saat etkili olan hortumların varlığı kaydedilmiştir. Bu tür
tornadolar çoğunlukla bir tek hücre orajı ile birlikte gelişmiştir.

9.4.1. Hortum Gelişimi
Hortum oluşumu çeşitli atmosferik hareket düzeneklerine ve sinoptik etmenlere bağlı olduğu
için hortum gelişimini açıklayan tek bir model ve tüm durumlara uyan tek bir hortum yapısından
söz edilemez. Burada çok sayıda ve güçlü hortumların ana kaynağı özelliğini taşıyan bir
süperhücreye bağlı olarak oluşan bir süperhücre hortumu üzerinde durulacaktır.
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Süperhücre orajındaki hortum gelişimi üç aşamada gerçekleşir: (a) dönen kalın bir
Kümülünimbüs (Cb) bulutu ya da mezo siklon; (b) duvar bulutu; (c) hortum (Şekil 9.5).
Hortumun (a) çevresinde, dönen oraj (mezo siklon) bulutu, geniş, kısa ve sonraki evrelerine
göre daha yavaş dönüşlüdür; (b) evresine geçişte süperhücre dikine uzar, yatay olarak ise
daralır. Bu biçin değişikliğinin sonucunda, çekirdeğinin çevresindeki dönüşü açısal momentini
(bir cismin kütle, hız ve radyal dönüş uzaklığının ortak ürünü olan özelliği) koruduğu için daha
hızlı olur. Buluttaki bu dikine yöndeki gelişmenin başka bir deyişle uzamanın ve dönüş
hızındaki artışın nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Nedeni ne olursa olsun sonuçta çok
karanlık yavaş hareket eden ve duvar bulutu olarak adlandırılan bir bulut gelişir ve
mezosiklonunun bulut tabanından aşağıya uzanır (Şekil 9.5b ve c). Duvar bulutu normal
koşullarda kuzeydoğuya doğru hareket eden bir fırtınanın güneybatı bölümünde başka bir
deyişle arka bölümünde oluşur.

Şekil 9.5. Siklonik dönüş gösteren bir süper hücre gökgürültülü fırtınasının evrimi: Dönen ve
hamle cephesi bulunan ve bir Cb ya da mezo siklon (a), duvar bulutu (b) ve son evresinde
hortum (c) oluşumunun şematik gösterimi (Türkeş, 2010).

9.4.2. Su Hortumu
Su yüzeyleri (okyanus, deniz ve büyük göller) üzerinde oluşan hortumlara su hortumu denir.
Su hortumları yüzey sularının sıcak olduğu yerlerde gelişir ve hortumlara göre biraz daha
yaygındır. Yazın ABD’nin Florida kıyılarında çok yaygın olarak oluşur. Büyük Göller ile
Kanada’nın Breton Burnu açıklarında da oluştukları gözlenmiştir. Yazın Türkiye’nin Akdeniz
kıyılarında özellikle Antalya ve İskenderun körfezlerinin kıyılarında oluştuklarına ilişkin
giderek artan sayıda gözlem ve amatör fotoğraf yada video kaydı vardır.
Su hortumları kara doğuşlu kuzenlerine göre genellikle daha az şiddetlidir. Gerçekte su
hortumları öteki hortumlardan farklı olarak süperhücre orajları, mezosiklonlar yada duvar
bulutlarıyla bağlantılı olmaktan çok sıklıkla küçük birtek hücre orajının ürünü olarak oluşur.
Örneğin ABD’nin güneydoğu ve doğu kıyılarında ve Meksika Körfezi’nde oluşan su hortumları
çoğunlukla küçük bir gökgürültülü fırtınadan oluşur. Bu koşullarda oluşan su hortumları
yaklaşık 8 km yükseltiye ulaşır. Bu su hortumlarının oluşum düzeneği henüz tüm yönleriyle
açıklanamamış olmasına karşın, olasılıkla su yüzeyinin üzerindeki sıcak ve nemli havanın
içinde gelişen kümülüs bulutları ile bağlantılı oldukları kabul edilir. Olağan bir su hortumu
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olağan bir oraj hortumu kadar yıkıcı olmamasına karşın, bazıları mal ve can kayıplarına afetlere
neden olabilir. Bunun çok sayıda örneği ABD’nin Florida kıyıları ve Meksika Körfezi’nde
kaydedilmiştir.
Su hortumlarının oluşmasında genellikle üç temel oluşum düzeneğinin etkili olduğu kabul
edilir.
1- Kara temelli olan bir gökgürültülü fırıtınanın (hava kütlesi orajı) sıcak bir su yüzeyine
doğru hareket etmesi
2- Okyanusların denizlerin yada geniş göllerin üzerinde gelişen görece küçük CB
bulutlarının varlığı,
3- Kasırgaların (kasırga şiddetindeki tropikal siklonların) dönen yağmur kuşaklarının
içerisinde gelişen oraj bulutları.

9.4.3. Hortum Sınıflaması
Hortumları şiddeti rüzgar hızlarını ve ortaya çıkardığı zararlara göre değişiklik gösterir. Dr. Ted
Fujita hortumlara ait rüzgar hızlarını çizgisel olmayan 6 kademede F0-F5 arası tanımlama
yapmıştır. F0 minimum düzeydeki zararı, F5 maksimum düzeydeki hatta evleri dahi yerinden
söküp atabilen düzeyi temsil eder (Şekil 9.6, 9.7). Daha sonra bu ölçek geliştirilmiş ve
düzenlenmiş Fujita ölçeği (EF) üretilmiştir.

Şekil 9.6. Fujita hortum şiddeti ölçeği.
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Şekil 9.7. Fujita hortum ölçeğine ait referans fotoğraflar.
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Uygulamalar
1- Türkiye’de afet boyutunda fırtına yaşanmış mıdır, araştırınız.
2- İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde fırtına, kasırga veya hortum meydana gelmiş
midir, araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye’de tespit edebildiğiniz fırtınalar nerede, nasıl meydana gelmiştir?
2- Dünya’daki meydana gelen fırtına, kasırga ve hortumların oluştuğu bölgeler, otaya
çıkardığı zararlar hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada, meydana gelen birçok doğa olayı vardır. Çok çeşitli nedenlerle meydana gelen bu
doğa olaylarından günlük yaşamda en çok karşılaşılanlardan biri de, rüzgârdır. Dünyada iki
türlü basınç alanı bulunmaktadır. Bunlar yüksek ve alçak basınç alanlarıdır. Rüzgârın
oluşumunda, bu basınç alanları oldukça etkilidir. Fırtınanın oluşmasına sadece rüzgâr neden
olmayabilir. Bazı meteorolojik olayların da, fırtına oluşumuna katkısı vardır. Bu meteorolojik
olaylar ise, kar, dolu ve yağmur gibi olaylardır. Fırtınanın oluşumu, deniz ve okyanus gibi su
kütleleri ile kara kütleleri arasında farklılık göstermektedir. Deniz ve okyanuslarda fırtınaların
başlama sebebi, buralarda esen çok şiddetli rüzgârlardır. Karalarda meydana gelen fırtınalar ise,
rüzgârın yanında, gök gürültüsü, yağmur, yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarıyla
oluşmaktadır. Gök gürültüsü ve yağmur ile oluşan fırtınalar ise oldukça tehlikelidir. Fırtınalar
bazen yağışsız da olabilir. Bunlar daha çok denizlerde tehlikeli olurlar. Fırtına çeşitleri arasında;
kum, toz, kar (tipi), kasırga, siklon, hortum ve tayfunlar vardır. Kum ve toz fırtınaları yağışsız
ve kurudur.
Kasırga: Kuvvetli fırtınalara, bilhassa çok hızlı esen rüzgârlara “kasırga” denir. Bu çeşit
fırtınalar ağaçların dallarını sökecek, çatılardan kiremitleri uçuracak kadar şiddetlidir. Ancak,
genel kullanışı ile “kasırga” sözü daha çok, ekvatora yakın bölgelerde olan, döne döne yer
değiştiren ve saate 120 km den daha yüksek fırtınalar anlamına gelir. Dünya’nın birçok yerinde
kasırgalar meydana gelmiştir. Bunlardan bazıları, Bangladeş, Filipinler, Hindistan, Orta
Amerika, Haiti alanlar kasırgaların sıklıkla meydana geldiği alanlardır.
Hortumlar, gökgürültülü fırtınaların ürünüdür. Hortumların çoğu süper hücre fırtınaları gibi
şiddetli orajlardan kaynaklanma birlikte, özellikle oraj çizgileri soğuk cephe orajları gibi
gökgürültülü fırtınalarda da oluşur. Bir hortum oluşturan büyük bir gökgürültülü fırtına bulutu,
ilk hortumun ortadan kalkmasından sonra ya da gelişimin sonuna doğru başka bir hortumun
gelişmesini de sağlayabilir. Tornadolar çoğunlukla birkaç dakika sürer, ama bu sürede çok
yıkıcı olabilirler. Hortum hunisinin içindeki alçak basınçla ve siklonik dönüşle bağlantılı
kuvvetli rüzgarlar, evleri, otomobilleri, kamyonları ve tren lokomotif ve vagonlarını havaya
kaldırabilir ve tahrip edebilir; ormanları traşlayabilir ve geniş yollar açabilir. Bu etkilerin pek
çok örneğini dünyanın değişik bölgelerinde özellikle ABD’de görmek olasıdır.
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Bölüm Soruları
1. * Kurak bir bölgenin üzerinden esen rüzgâr buradan sürüklediği toz zerrelerini kilometrelerce
uzağa taşımasıyla oluşur.
* Kar yağarken hafif bir rüzgârın esmesiyle yağan karları beraberinde sürüklemesiyle oluşur.
* Kuvvetli fırtınalar, bilhassa çok hızlı esen rüzgarlar olarak tanımlanır.
Yukarıda tanımları verilen doğa olayları aşağıdakilerin hangisinde sırası ile verilmiştir?
a) Kasırga – Toz fırtınası – Kar fırtınası
b) Kar fırtınası – Kasırga – Toz fırtınası
c) Toz fırtınası – Kasırga – Kar fırtınası
d) Kasırga – Kar fırtınası – Toz fırtınası
e) Toz fırtınası – Kar fırtınası - Kasırga
2. Aşağıdakilerden hangisi kasırga oluşumunu etkileyen faktörlerden birisi değildir?
a) Havadaki nem oranı
b) Okyanus suyu sıcaklığı
c) Tektonik hatlara uzaklık
d) Rüzgar hızı
e) Konum
3. Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın hızı ve kuvvetini belirlemek için kullanılan ölçeklerden
birisidir?
a) Beaufor ölçeği
b) Mercalli ölçeği
c) Richter ölçeği
d) Barometrik ölçek
e) Saffir-Simpson ölçeği
4. Havanın çok nemli, okyanus sıcaklığının da 26.5 derecenin üstünde, havanın sakin, rüzgarın
az olduğu koşullarda oluşan afet türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hortum
b) Kasırga
c) Fırtına
d) Kum fırtınası
e) Kar fırtınası
5. Aşağıdakilerden hangisi büyük zararlara neden olan kasırgalara örnek olarak gösterilemez?
a) Katrina
b) Jeanne
c) Sidr
d) Lodos
e) Sandy

221

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?

6. Rüzgarlara ait kuvvet ve hız özellikleri .................... ölçeği kullanılarak sınıflandırmaya tabi
tutulur.
7. .................................... hortum gelişimi üc aşamada gerçekleşir: (a) dönen kalın bir
Kümülünimbüs (Cb) bulutu ya da mezo siklon; (b) duvar bulutu; (c) hortum
8. ...................... Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından
biridir.
9. ....................: Hemen tüm evler ve endüstriyel binalarda çatıların çökmesi, tüm ağaç, işaret
ve küçük evlerin tamamen yıkılması. 10–18 km ye kadar yerleşim alanlarının boşaltılması
gerekebilir.
10. Fırtınanın hızı saatte 120 kilometreyi aşarsa, Atlantik ve Kuzey Doğu Pasifik’te ..............
olarak adlandırılır.

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)a, 4)b, 5)d, 6) Beaufort, 7) Süperhücre orajındaki, 8) Katrina Kasırgası, 9) Kategori
5, 10) Kasırga.
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10. KURAKLIK AFETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kuraklık Tanımı
10.2. Kuraklığın Nedenleri
10.3. Kuraklığın Dağılışı ve Sonuçları
10.4. Kuraklığı Karşı Önlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kuraklık nedir ve kaç tür kuraklık vardır?
2- Kuraklığın oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?
3- Kuraklık nerelerde dağılış gösterir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kuraklığın tanımı ve çeitleri Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
hakkında bilgi sahibi olur.
yaparak
Kuraklığın
oluşmasında Okuyarak, fikir yürüterek,
etkili olan faktöler hakkında araştırarak ve uygulama
yaparak
bilgi sahibi olur.

Kuraklık Tanımı

Kuraklığın Nedenleri

Kuraklığın
Sonuçları

Dağılışı

ve Kuraklığın nerelerde dağılış Okuyarak, fikir yürüterek,
gösterdiği hakkında bilgi araştırarak ve uygulama
yaparak
sahibi olur.

Kuraklığa Karşı Önlemler

Kuraklığa karşı alınabilecek Okuyarak, fikir yürüterek,
önlemler hakkında bilgi araştırarak ve uygulama
yaparak
sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar
1- Kuraklık
2- Meteorolojik kuraklık
3- Tarımsal kuraklık
4- Hidrolojik kuraklık
5- Sosyoekonomik kuraklık
6- El Nino
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Giriş
Bu bölümde, günümüzde önemli afetlerden birisi olan kuraklıklar üzerinde durulmuştur.
Bu başlık altında öncelikle kuraklık tanımı ve çişitleri hakkında bilgi verilmiştir. Bundan sonra
kuraklığın oluşmasında etkili olan faktörler üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise kuraklığın
dünyanın çeşitli bölgelerindeki yayılış alanları üzerinde durulmuştur. Son olarak da kuraklığa
karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümün oluşturulmasında Akbaş,
2013 çalışmasından faydalanılmıştır. Bölüm içerisindeki kaynakçalara ilgili yayından
ulaşılabilir.
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10.1. Kuraklık Tanımı
Kuraklık, tanımı gereği görecelidir. Çünkü bir yerde normal şartlarda yağan yağış miktarına
göre azalma olup olmadığına bakılarak değerlendirilir. Kuraklık kavramı medyada ve
kamuoyunda sıklıkla kullanılmakta ve Türkçe ifade edildiğinde su sorunuyla ilgili diğer
kavramları da kapsayacak şekilde geniş anlaşılabilmektedir. Örneğin geçici bir durum olması
gereken kuraklık (drought), kalıcı kurak durumları ifade eden çoraklık (aridity) ve çölleşme
(desertification) gibi kavramların yerine kullanılabilmektedir. Toprağın ve yeraltı sularının
kuruması (dryness) ya da azalması -geçici olmasa da- kuraklık deyimiyle ifade
edilebilmektedir. Bu nedenle kuraklık kavramının ve diğerlerinin daha doğru kullanılması için
öncelikle tanımlara bir göz atmamız gerekir.
Kuraklık, akarsuların akım seviyelerini, yeraltı sularını, göller ve topraktaki nemliliği normal
seviyenin altına düşmesine neden olan yağışlardaki eksilme ve yetersizliğin meydana gelmesi
durumudur. Diğer afetlerden farklılık gösterir. Örneğin volkanik patlamalar, taşkın ve
depremler. Bu afetlerde fazlalık bir durumun açığa çıkması varken kuraklıkta birşeyin (yağışın)
eksikliği bu afete neden olur. Ayrıca kuraklığın diğer afetler gibi belirgin bir başlama anı
yoktur, uzun zaman alır. Kuraklığın tanımlayıcı özellikleri belki bitkilerin solmaya başlaması,
kuyu ve akarsularda kuruma ve rezervuarlardaki kıyı çizgilerindeki çekilmeler başlangıç olarak
kabul edilebilir.
Kuraklık, yağışların bir bölgede beklenenden daha az olması durumudur. Dolayısıyla sadece
sürekli az yağış olan bölgelerde değil, yağışlı bölgelerde de kurak dönemler olabilir.
Kuraklıktan söz edilmesi için yağışların normal ya da beklenen düzeyin altında olduğu zamanın
en az bir mevsim veya bir yıl sürmesi gerekir. Yani kuraklık belli bir bölgede, yağışların belli
bir süre boyunca normalden az olmasıyla ortaya çıkar (Mishra ve Singh, 2010).
Kuraklığın ortaya çıkmasında yağış miktarı kadar sıcaklıkların, havadaki bağıl nemde
azalmanın, yüksek rüzgârların, yağışların zamanlamasının ve niteliğinin, örneğin ürünlerin
ekim zamanı yağıp yağmamasının, yağış hızının ve süresinin de etkisi vardır. Kuraklık, kalıcı
bir iklim özelliği olan çoraklığın tersine geçici bir normalden sapma halidir.
Kuraklık, geçici bir durumu ifade etmekle birlikte, birkaç gün veya haftadan uzun sürmeyen
sıcak dalgalarından farklı olarak yıllarca sürebilir ve sıcak dalgalarıyla birlikte seyrettiğinde
etki şiddeti artar. Çeşitli kurumlar tarafından yapılan kuraklık tanımları şöyle özetlenebilir
(Mishra ve Singh, 2010):
Dünya Meteoroloji Örtütü’ne (WMO) göre kuraklık uzamış ve aralıksız devam eden yağış
azalmasıdır. Birleşmiş Milletler Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’ne (UNCCD)
göre kuraklık, yağışların kaydedilmiş normal seviyelere göre belirgin biçimde azalmasıyla
ortaya çıkan doğal bir femonendir ve yeryüzü kaynaklarının üretimsistemlerini kötü etkileyen
ciddi hidrolojik dengesizliklere neden olur. Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü’ne (FAO)
göre, kuraklık zararı, nem azalmasından dolayı ürünlerin zarar gördüğü yılların yüzdesine göre
tanımlanır. İklim ve Hava Durumu Ansiklopedisi (Schneider, 1996) kuraklığı bir bölgede
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istatistiksel olarak uzun yıllar ortalamasına göre yağışların azaldığı uzamış –bir mevsim, bir yıl,
ya da yıllar- bir dönem olarak tanımlar.
Kuraklık genelde dört kategoride sınıflanır (Mishra ve Singh, 2010):
Meteorolojik kuraklık, bir bölgenin normalden uzun bir süre ortalamaların altında yağış
almasıdır. Normalin altındaki ortalama yağış miktarı akarsu akışlarının ve yeraltı sularının
seviyesinin azalmasına yol açtığı gibi, toprağın nemliliğinde de düşüşe sebep olur. Bir yandan
yağış miktarının azalması, diğer yandan artan sıcaklık ve azalan nemden dolayı zaten azalmış
olan suyun da kaybedilmesi meteorolojik kuraklığın ana sebepleridir.
Tarımsal kuraklık, toprak nemliliğindeki azalmayı izleyerek tarımsal ürün miktarının azaldığı
bir dönem olarak tanımlanır. Ancak havadaki nem ve toprağın aldığı yağış azalsa bile, toprağın
içindeki su miktarı hemen azalmaz. Bu sebepten dolayı tarımsal kuraklık genelde uzun süren
meteorolojik kuraklığın ardından ortaya çıkar.
Hidrolojik kuraklık, bir yerdeki mevcut su yönetim sistemleri içinde, yüzey ve yeraltı sularının
yetersiz hale düşmesiyle, yani barajların, göllerin ve yeraltı sularının seviyelerindeki düşüşle
ortaya çıkar. İnsanların, tarım ve enerji üretimi gibi faaliyetleri nedeniyle suya olan ihtiyaçları
dönemsel farklılıklar gösterdiğinden, meteorolojik kuraklık ile hidrolojik kuraklık eş zamanlı
olmayabilir. Yani, suyu ne zaman kullandığımızı biz belirlediğimiz için, su girdisinin azaldığı
zamanla bizim suya ihtiyacımız olup da eksikliğini fark ettiğimiz zaman değişik olabilir.
Kuraklığın bir yandan tarıma ve canlılara, diğer yandan da su kaynaklarına ve dolayısıyla da
bu kaynaklardan faydalanması gereken endüstrilere etkisi, yani suyun bir ekonomik girdi olarak
talep edildiği ölçüde temin edilememesi de, sosyoekonomik kuraklığı oluşturur. Bu bağlamda
kuraklığın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini bir bütünlük içerisinde ele alarak incelemek
gerekir.
Kuraklığın tanımlanmasına ilişkin çalışmalar yıllar içinde değişikliğe uğramıştır. Başlangıçta
sadece yağış miktarındaki azalma dikkate alınırken şimdilerde daha sayısal sonuçlar için
sofistike teknikler (Palmer Kuraklık İndeksi gibi) kullanılmaktadır. Bu teknikler, kuraklığın
şiddetini, süresini ve alansal çerçevesinin daha iyi anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

10.2. Kuraklığın Nedenleri
El Nino ve Okyanus Yüzeyi Sıcaklıklarındaki Değişim: Atmosferik süreçlerin neden olduğu
kuraklık çok iyi anlaşılamamış olup genel atmosfer sirkülasyonu içerisindeki bazı anomalilere
bağlı olarak anlaşılabilmektedir. Bu nedenle araştırmalar uzun yıllarda birbirinden farklılık
gösteren klimatik anomaliler üzerindeki ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle atmosfer ve
okyanus arasındaki ilişkiler üzerinde ekstra bir ilgi bulunmaktadır. Bu da deniz yüzeyi
sıcaklıklarına ait anomalilerin önemini ortaya koymuştur. Ekvator çevresinde okyanus yüzeyi
sıcaklıklarında meydana gelen artışlar El Nino olarak isimlendirilmektedir. El Nino olayları,
kuraklıkların sebepleri olması açısından önemlidir. Dilley ve Heyman (1995) göre Dünya’daki
kuraklık afeti diğer yıllar ile karşılaştırılınca El Nino olayının ikinci yılında (La Nina) iki katına
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çıkmaktadır. 1982-3 yıllarında Afrika, Avustralya, Hindistan, Brezilya’nın kuzeydoğusu ve
ABD’de kuraklık El Nino olayından etkilenmiştir.
Geniş Boyutlu ve Sürekli Atmosferik Sübsidans: 30 ve 45 kuzey ve güney enlemleri arasında
yer alan yüksek basınç kuşağının genişlemesine bağlı olarak görülen yağış azlığı sonucunda
daha geniş alanlarda kuraklık yaşanabilir. Meksika’daki Sonaran Çölü, ABD’nin
güneybatısındaki çöller, Sahra-Güneybatı Asya kuşağındaki çöller, Güneybatı Afrikadaki
Kalahari Çölü, ve Avustralya’daki çöller Kuzey ve Güney yarımkürenin subtropikal yüksek
basınç kuağında oluşan çöl alanlarıdır. Subtropikal yüksek basınç kuşağının kuzey ve güney
kenar bölgelerinde bulunan kurak ve yarık kurak bölgelere doğru yüksek basıncın
genişlemesine bağlı olarak buralarda belirli sürelerde büyük boyutta kuraklık olayları
görülebilir. Kutup bölgeleri de soğuk havanın çökmesi sonucu oluşan yüksek basıncın etkisiyle
yağışın çok az görüldüğü, devamlı olarak fiziki kuraklığın yaşandığı kurak bölgelerdir. Bunun
için buzlarla kaplı bu alanlara buz çölleri veya soğuk çöller denmektedir.
Sınırlı Boyutlu Orografik Sübsidans: Yöresel etmenlere bağlı olarak oluşan subsidans sonucu
devamlı kurak bölgeler oluştuğu gibi hava kütlelerinin geliş yönüne göre de bazı yerlerde geçici
kuraklıklar yaşanır. Bu tip subsidans, dağ engelleri yada fizyografik koşullara bağlı olarak
oluşmaktadır. Buna bağlı olarak görülen yağıştaki azalma, yaşanan kuraklığın esas nedenidir.
And Dağlarının etkisiyle Şili ve Peru kıyılarında uzanan Atakama Çölü’nün varlığı sürdürmesi
burada görülen subsidans ile ilgilidir.
Atmosferdeki Hava Sistemleri ve Bunların Hareketi: Yağışın oluşumuna neden olan ve yağışı
yönlendiren sürekli, yarı sürekli alçak basınç merkezleri ile bunlara bağlı cephe sistemlerinin
etkilemediği alanlar kuraklığın yaşandığı veya yaşanabileceği yerlerdir. Örneğini Türkiye’nin
büyük bir bölümünde ortaya çıkan yaz kuraklığı, subsidansın hakim olduğı Azor yüksek basıncı
ile kurak ve sıcak özellikler gösteren Basra açlak basıncının etkisiyle oluşmaktadır. Bunun
yanında kışın kuraklığın yaşanmasına neden olan yağış azlığının nedeni ise, kışın Akdeniz
depresyonları ile İzlanda depresyonlarının ve kutupsal çevre salınımlarının beklenen periyot ve
sıklıkta etkili olamaması, bunun yerine soğuk ve kurak özellik taşıyan Sibirya atisiklonunun
etkili olmasıdır.

10.3. Kuraklığın Dağılışı ve Sonuçları
Kuraklık yavaş gelişen tehlikeli bir meteorolojik olay olmasına rağmen, insanlara ve çevreye
en fazla zarar veren doğal afetlerin başında gelir. Çünkü kuraklığın bir yerde nezaman başladığı
ve ne zaman biteceği tam olarak bilinmemektedir. İlk aşamada daha önce alınan bazı önlemlerle
ortaya çıkan olumsuzluklar atlatılabilecek gibi görünse de kuraklığın uzaması halinde bu
önlemler yetersiz kalmaktadır.
Gittikçe artan su açığı nedeniyle zaten oldukça sınırlı olan mevcut su varlığı ihtiyacı
karşılamaktan çok uzak kalmakta, üretimde düşme, kıtlık ve açlık yaşanmaktadır. Buna bağlı
olarak hem ulusal hem de uluslararası ilişkiler bozulmakta, sosyal ve ekonomik çok büyük
sorunlar doğmaktadır. Bunun sonucunda da büyük can ve mal kayıplarının olduğu afetler
yaşanmaktadır.
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Bir yörede, bir bölgede veya bir ülkede görülen kuraklık sadece orada yaşayanlar için değil
gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler, dolayısıyla Dünya’daki bütün insanlar için önemli
sorunlar doğuran bir doğal tehlikedir. Çünkü bir yerde iklim dalgalanmalarına bağlı olarak
görülen kuraklık mutlaka diğer ülkelerde de bir iklim anaomalisinin yaşanmasına neden
olmaktadır.
Kuraklığına bölgesel olarak dağılışlarını kıta ölçeğinde değinecek olursak şu şekilde
özetlenebilir;
Avrupa: Lloyd vd. (2002) yaptıklara çalışmaya göre, yirminci yüzyıl boyunca Avrupa’nın geniş
alanlarının kuraklıktan etkilendiği söylenebilir. Mevcut uzun süren ve şiddetli kuraklık
dönemleri, Avrupa’nın bu doğal ve kendini yineleyen afete karşı hassasiyetini vurgulamış ve
su kıtlığına eşlik eden birçok sosyo-ekonomik problemlerin çözümü için kuraklık zararlarını
azaltıcı tedbirlerin alınması konusunda hükümetleri ve sorumlu birimleri (operasyonel
ajansları) bu konuda alarma geçirme adına önerilerde bulunmuştur. Bu yüzyılda, Avrupa’nın
çoğu alt-bölgesinde küresel ortalamadan daha fazla sıcaklık artışı yaşandığı ve yağışların da
bölgenin kuzeyinde artarken, güneyde azaldığını Watson vd. (1997) tarafında belirtilmiştir.
Örneğin Lehner vd. (2006) yaptığı araştırmada, çalışma alanı olarak seçilen tüm Avrupa için
gelecekte sel ve kuraklık sıklıklarının (frekanslarının) küresel değişikliğinin (burada iklim ve
su kullanım değişikliği olarak tanımlanabilir) olası etkilerini kıtasal ölçekte ve bütünleşik
analizini sunmuşlardır. Küresel bütünleşik Su-GAP modeli (Water-GAP model) yüksek ve
düşük akım rejiminin simülasyon (benzeşim) performansına ilişkin değerlendirilmiş ve daha
sonra sel ve kuraklık frekanslarının göreceli değişimlerini hesaplamak için uygulamıştır. Aynı
çalışmadan çıkan sonuçlara göre, kullanılan sosyo-ekonomik küresel-iklim değişikliği
senaryolarına bağlı olarak, beklenen geniş-ölçekli kritik bölgelerin sel ve/veya kuraklık
risklerinde önemli değişiklikleri elde edildiği tespitini yapmıştır. Bu çalışmaya göre, sel
frekanslarının artışına en yatkın bölgenin, Kuzey ve Kuzeydoğu Avrupa olduğu, diğer taraftan
Güney ve Güneydoğu Avrupa’nın ise sel-taşkının aksine kuraklık frekanslarında önemli artışlar
olacağı öngörülmüştür.
Son 30 yıl içinde Avrupa, en önemlisi 1976 (Kuzey ve Batı Avrupa), 1989 (çoğu Avrupa), 1991
(Avrupa'nın çoğu) olmak üzere, bir dizi büyük kuraklık olaylarından etkilenmekle birlikte 2003
yılının yazında sıcak hava dalgası ile ilişkili Avrupa'nın büyük kısmının üzerinde uzun süreli
kuraklık yaşamıştır (Feyen ve Dankers, 2009). Kuraklıktaki on yıllık trendler (gidiş veya
eğilim) belirgin olmasına karşın, ancak Avrupa’nın tümünde 1940'lardan 1950'lerin başına ve
1990'larda kuraklığım sıklığının daha fazla olduğu görülmüştür. Aksine, 1910'lar, 1930'lar ve
1980'lerde civarında ise kuraklığın sıklığında bir azalma tespit edilmiştir Aşırı kurak yerler,
karasal Avrupa’nın iç kısmında büyük bir sıklıkta görülür. Tersine kuzeybatısında Avrupa sahil
şeridi, Akdeniz sahili ve Alplerde ise daha az görülür. Bölgesel olarak ise 40 aylık tipik süreleri
ile en uzun kuraklıklar İtalya, kuzeybatı Fransa ve kuzey batı Rusya'da bulunur (Lloyd vd.,
2002). Avrupa’da kuraklıklar hem sayı hem şiddet bakımından dramatik bir şekilde artmıştır.
Kuraklıktan etkilenen alanların ve insanların sayısı 1976 ve 2006 yılları arasında yaklaşık % 20
oranında yükselmiştir. En yaygın kuraklıklardan biri olan 2003 yılı kuraklığında 100 milyondan
fazla insan ve Avrupa topraklarının üçte biri etkilenmiştir. Zararın Avrupa ekonomisine
maliyeti en az 8.7 Milyar Avro olmuştur. Son otuz yılda kuraklığın Avrupa’ya toplam maliyet
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tutarları 100 milyar avrodur. Aynı dönemde yıllık ortalama maliyeti dört katına çıkmıştır.
Avrupa nüfusunun en az % 11 ve topraklarının % 17'si bugüne kadar su kıtlığından etkilenmiştir
(European Communities, 2007).
Kuzey Amerika: Amerika Birleşik Devletlerindeki son dönemdeki kuraklıklar, ülkenin bu
tehlikeye karşı mevcut ve artan hassasiyetini vurgulamıştır. Son 20 yılda Amerika Birleşik
Devletlerinde 1986-1992, 1996 ve sonrası olmak üzere iki önemli kurak devre yaşanmıştır.
Güneybatı ve güneyde merkezi eyaletlerde 1996 yılında yaygın ve şiddetli kuraklık meydana
gelmesi; aynı bölgede 1998 yılında kuraklığın tekrarlanması ve güneye doğru yayılması daha
sonra ise 1999 yılında güneybatı, güneydoğu ve güneydeki merkezi eyaletlerde kuraklığın
tekrarlanması ve sonra Atlantik ortasına doğru yayılmasıyla kuzeyli eyaletlerin uzun süre
devam eden kuraklığa bağlı su sıkıntısı hassasiyetine karşı ciddi endişeleri artırdı. 1996 yılında
kuraklığın bitkisel ve hayvansal üretimde ciddi kayıplarla ve sıklığı ve şiddeti artan orman
yangınlarıyla sonuçlanmıştır. Yüzey ve yeraltı su kaynaklarının azalması kamu su kaynakları,
tarım ve su esaslı turizm ve eğlence faaliyetlerini etkilemiştir. 1996 kuraklığı önemli etkilere
sahip olan 9 ay süren şiddetli bir olaydır. 1996 yılında Teksas eyaletinde tarımsal kayıplar 2.1
milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Kuraklıktan kaynaklanan toplam zarar ise yaklaşık olarak
5 milyon dolardır (Tablo 10.1). Palmer kuraklık indisine göre şiddetli ve aşırı kuraklıklar 2000,
2002, 2003 ve 2004’te Amerika Birleşik Devletlerinin yaklaşık %25’inden fazlasını
kapsamıştır. Amerika Birleşik devletlerinin kuraklığa karşı hassasiyeti diğer gelişmiş
ülkelerden farklıdır, çünkü temel endişeleri gıda güvenliği, nüfusun beslenme ihtiyaçlarının
karşılanması, çevresel bozulma ve geliştirme süreci konuları üzerinde merkezlenmiştir (Wilhite
vd., 2007; Wilhite vd., 2000; Hayes vd., 1999). Amerika birleşik devletlerinde meydana gelmiş
bazı kuraklık olayları Tablo 10.1 de verilmiştir (Ross ve Lott, 2003).
Feng vd. (2010) yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre kayıtlı aletsel gözlemlerden elde edilen
analiz sonuçları; Kuzey Amerika’nın güneybatısında ve büyük ovalarındaki sürekli
kuraklıkların Kuzey Atlantik deniz seviyesi sıcaklıklarının (SST) çoklu onyıllık (Atlantik çoklu
on yıllık salınımları (Atlantic Multidecadal Oscillations, AMO)) değişimleriyle yakından
ilişkili olduğunu göstermektedir. AMO sıcak evrede (fazda) olduğu sırada Kuzey Amerika’nın
çoğu kuraklık yaşar. Tam tersi AMO soğuk devrede (fazda) olduğu sırada ise nemli bir devre
yaşar. Bu ilişki Kuzey Atlantik deniz seviyesi sıcaklıklarının proxy verileri ve Kuzey
Amerika’nın yeniden oluşturulan kuraklık indislerine göre milattan sonra 1567 yılından beridir
kalıcı şekilde devam etmektedir. Ayrıca kullandıkları beş küresel iklim benzeşim modeline göre
Kuzey Atlantik deniz seviyelerinin sıcak faz evresinde bütün model benzeşimleri bazı bölgesel
farklılıklar olmak üzere Kuzey Amerika üzerinde anlamlı bir kuraklık göstermektedir.
Çoğu insan faaliyetlerinin ve ekosistemlerin sağlığı mevcut su kaynaklarına bağımlı
olduğundan, kuraklık Kanada için ciddi bir ulusal tehdit teşkil etmektedir. Geniş alanlı
kuraklıklar, tarım, sanayi, belediyeler, rekreasyon ve sucul ekosistemler gibi suya karşı duyarlı
sektörler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Kanada’nın birçok yeri kuraklığı yaşamasına
rağmen, Kanada bozkırlarının (Canadian Prairies) hem zamansal hem de mekânsal yağış
değişkenliğinin fazlalığı başlıca sebebi olmasından dolayı kuraklığa karşı daha duyarlıdır.
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Tablo 10.1. Amerika Birleşik Devletlerindeki meydana gelen temel kuraklıkların zamansal
ve alansal değişimleriyle beraber can ve mal kaybına etkileri.

Batı Kanada’da Geçen iki yüzyıl boyunca, en az 40 adet uzun süreli kuraklık oluştu. Alberta,
Saskatchewan ve Manitoba’nın güney bölgelerinde, çok yıllık kuraklık 1890'larda, 1930'larda
ve 1980'lerde gözlenmiştir (Environment Canada, 2004). Doğu Kanada'da kuraklık genellikle
daha kısa, daha az sıklıkla, daha küçük alanda ve daha az yoğundur; bununla birlikte bazı büyük
kuraklıklar 20. yüzyılda meydana gelmiştir. Kuraklıklar Kanada’nın kuzeyinde nüfusun
seyrekliğinden dolayı az ilgi çekmektedir. Bununlar birlikte kurak yıllarda meydana gelen
orman yangınları ekonomik etkiye sahiptir (Nkemdirim ve Weber, 1999).
Kanada’nın çoğu alanlarında periyodik olarak kuraklık yaşanır ancak Rocky Dağları'nın dulda
konumu nedeniyle Kanada çayırlar bölgesinin tarım bölgeleri daha fazla kuraklığa yatkındır ve
ekonomileri de tarıma olan bağımlılığından dolayı daha savunmasızdır (Bonsal ve Regier,
2007). Kuraklık Kanada'da önemli bir husustur, ancak nadiren 1999-2004 dönemi kadar ciddi
veya yaygın olmuştur. Bu olay Kanada bölgelerinde özelliklede Kanada çayırlarında yüz yılı
aşkın en kötü kuraklığı meydana getirmiştir. Yağış art arda dört yıldan daha fazla olmak üzere
Alberta ve Saskatchewan bölgelerinde normalin altındaydı. 2001 yılında, Saskatoon 1891
yılından bu yana herhangi bir yıldan % 30 daha kuraktır. Uzun kuraklıklar Kanada’nın maliyeti
en yüksek doğal afetler arasında yer almaktadır ve tarım, rekreasyon, turizm, sağlık, sanayi,
enerji sektörü (hidro-elektrik), ve ormancılık gibi sektörlerde geniş bir yelpazede önemli
etkilere sahiptir. Örneğin Kanada'da 2001 ve 2002 yılı kuraklığının bir ön analizi olarak
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Kanada’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının, 2001 ve 2002 yılında yaklaşık 5.8 milyar dolar
kaybettiğini gösterdi. Aynı şekilde o yılda meydana gelen kuraklık son 25 yıl içinde ilk kez,
birçok il için bir negatif veya sıfır net çiftlik gelirine neden olmuştur. Kanada'da Tarımsal
üretim, 2001-2002 tahminen 3.6 milyar dolara düşmüştür (DRI, 2013).
Avustralya: Yağış açıkları ve kuraklık, Avustralya ikliminin tekrar eden bir özelliğidir.
Ortalama olarak şiddetli bir kuraklık yaklaşık 18 yılda bir kez Avustralya içerisinde herhangi
bir yerde oluşur; gerçek dönüş aralıkları 4 ila neredeyse 40 yıl arasında değişmektedir. Ayrı
kuraklıkların karakteristikleri ise diğer kuraklık kısa ve yoğun geçtiğinde yıl içinde sonradan
meydana gelen yağış noksanlıkları ile bir hayli değişkendir. Avustralya'da kuraklık mahsul ve
stok kayıpları ile tarımı etkiler ve kuraklık genellikle şiddetli orman yangını sezonları, toz
fırtınaları, toprak kayıbı ve genel olarak çevresel bozulma ile ilişkilidir. En yaygın ve şiddetli
kuraklıklar, 1982-83 ve 2002-03 gibi, Avustralya ekonomisi üzerinde ayırt edilebilir bir etkiye
ve meteorolojik kuraklığın yanısıra olumsuz anlamda çevre ve ekonomiye de etkileri olmuştur
(Lindesay, 2005).
Örneğin, Avustralya 2002 ve 2007 yılları arasında tarihindeki en şiddetli kuraklıklarından birini
yaşadı (Tablo 10.2). Mart 2002 Ocak 2003 tarihleri arasında kuraklık, coğrafi kapsam ve yağış
açığı bakımından, en şiddetlisiydi ve Avustralya’nın verimli tarım bölgelerinin çoğunu
kaplamıştı. En önemli tarım bölgeleri en düşük yağış kayıtlarıyla ciddi yağış eksikleri
yaşamıştır. 2002-07 kuraklığı aslında her biri yaklaşık 12 ay boyunca süren ve iki ayrı El Niño
olaylardan kaynaklanan iki ayrı kuraklıktır (2002-03 ve 2006-07). En önemlisi, yağış
noksanlıklarının etkisini hafifletmek için iki kuraklık olayı arasında herhangi bir önemli nemli
dönem yoktu. 2002-07 kuraklığı çiftlik üretimini önemli bir şekilde azaltmakla kalmayıp
sürmekte olan etkileriyle 'normal' yağış desenlerinin dönmesinin ardından sonra bile birçok
bölgede hissedilmeye devam etmiştir. Örneğin, toprak nemi 2010 ortalarında ciddi bir şekilde
birçok bölgede tükenmiş ve su birikimi kuraklık öncesi seviyelere dönmedi. Avustralya'nın en
önemli sulama bölgesi olan Murray-Darling havzasındaki büyük barajın 2003 yılında kapasitesi
% 17 düştü ve 2010 sonlarına kadar kuraklık öncesi seviyelerde aşağıda kalmasıyla su
birikimine bağlı olan sulamalı endüstriler etkilenmiştir. 2010 ortalarında Avustralya Hükümeti
etkilenen çiftçilere doğrudan kuraklık yardımı için yaklaşık 4.4 milyar dolar ödemiştir
(ABARES, 2012).
Avustralya, dünyanın en değişken yağış iklimlerden birine sahiptir. Bu dalgalanmaların birçok
nedeni var ancak en kuvvetlisi Güneyli Salınımı adlandırılan iklim 27 olgusudur. Bu durum
Asya ve Doğu Pasifik bölgeleri arasında büyük bir hava basıncı kaymasıdır ve en iyi bilenen
eksterimi El Niño’dur (BOM).
Ummenhofer vd. (2009) yaptığı çalışmaya göre Hint Okyanusu değişkenliği (Indian Ocean
variability (IOD)) güneydoğu Avustralya bölgesinde yaşanan son 120 yılki büyük kuraklıklarda
ENSO’dan (El Nino Southern Oscillation (ENSO) daha fazla önemli yönlendirici güçtür.
Bütünleşik Kuraklıklar (1895-1902), 2. Dünya Savaşı'ndaki kuraklık (1937-1945), ve mevcut''
Büyük Kuraklık'' (post-1995) kuraklıklarında kapsayan özellikle de hemen hemen tüm
Avustralya'da simgeleşmiş kuraklıklar sırasında IOD sürekli olarak 'pozitif' veya 'nötr'
kalmıştır.
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Tablo 10.2. Avustralya’daki temek kuraklıklar ve etkileri.

Avusturalya’nın iklim değişikliğine hassasiyeti potansiyel olarak yüksek gözükmektedir. Su
mevcudiyetindeki herhangi bir azalma özellikle Avusturalya’nın geniş kuraklığa eğilimli
bölgelerinde tarım ve sulak alanların ihtiyaçlarında kullanıcılar arasında rekabete sebep olabilir.
Avusturalya’nın göreceli olarak düşük enlemlerde yer alması onu özellikle kıt su kaynakları ve
optimum sıcaklıktaki ürün büyümesi üzerinde daha hassas kılar (Watson vd., 1997).
Asya: Asya'nın karmaşık topoğrafyası iklimin büyük ölçekli tanımlamasını zorlaştırdığı gibi
karmaşık bir iklimin oluşmasına neden olmuştur. Asya’nın kurak alanları birkaç ortak paydaya
sahiptir; bunlar soğuk kışlar, Asya musonunun değişken mevsimsel etkisi, batılı kuvvetler
batıyı ve merkezi etkileri ve temel iklimsel kontrol olarak topoğrafyanın etkisinden oluşur.
Kurak alanlar yaz ve kış yağış rejimleri arasında doğu batı yönünde kademeli geçişi temsil
etmektedir. Bölgenin genel aridetesi temel olarak kışın egemen olan yüksek basınçtan dolayı
kaynaklanmaktadır. Ancak topoğrafya ve son derece derin lokasyonlar, yağmur gölgesi
oluşturarak ve sıklıkla yaz yağışlarını azaltmaktadır. Topografya aynı zamanda rüzgâr
sistemleri ve orta ölçekli sirkülasyonu sistemleri tetikler ki bu durum yağış, sıcaklık ve
atmosferdeki toz konsantrasyonu etkiler. Yağış kışın ağırlıklı olarak düşer ve batıdan doğuya
doğru azalır (Nicholson, 2011).
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IPCC araştırmasına göre, geçtiğimiz on yıllarda pirinç, mısır ve buğday üretimi Asya'nın birçok
yerinde artan su sıkıntısı ne deniyle düşmüştür (Bates vd., 2008). Örneğin Orta ve Güneybatı
Asya'da çok yıllı kalıcı kuraklık Kasım 2001 gibi yakın 60 milyon insanı etkiledi. Bölgesel bir
perspektiften bakıldığında, kuraklık geçmiş birkaç on yıl içinde en ağır olanıdır. Yağıştaki
önemli azalmalar ve kuraklık özellikle İran, Afganistan, Batı Pakistan, Tacikistan, Özbekistan
ve Türkmenistan’da geniş ekonomik ve sosyal etkilere neden olmuştur. Kuraklığın etkilerini
siyasi istikrarsızlık ve ekonomik izolasyonu daha da şiddetlendirmiştir. Kuraklığın şiddeti ve
ısrarı bölge genelinde geniş etkilere sebep olmuştur. Tarımsal üretim ciddi bir şekilde
etkilenmiş ve geçim için anahtar konumda olan çiftlik hayvanlarının nüfusunda önemli bir
azalma olmuştur (IRI, 2001).
Çin genelinde son 50 yılda aşırı iklim ve hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde belirgin
değişimler yaşanmıştır. Kuzey ve kuzeydoğu Çin'de kuraklık, Yangtze Nehri'nin orta ile alt
kısmında ve güneydoğu Çin’de seller çok şiddetli bir hale gelmiştir. Çin'de aşırı hava veya iklim
olaylarının daha sık ortaya çıkma olasılığı artacak ve sosyo-ekonomik gelişme ve insanların
yaşam üzerinde büyük etkileri olacaktır. Çin'de kurak bölge büyük olasılıkla daha büyük olacak
ve çölleşme riski de arttırabilir (ABARES, 2011). Örneğin, Çin’de 2001ve 2002 yılında art arda
mevcut iki kuraklık meydana gelmiştir. 1951’den bu yana en şiddetli kuraklık 2006 yılında
Chongqing ve Sichuan vilayetlerinde meydana gelmiştir. Ekim 2008’den Mart 2009’a kadar
kuraklıktan çok fazla etkilenen kış buğdayı büyüme alanları ile birlikte Kuzey Çin’in on iki
vilayeti şiddetli kuraklıktan etkilenmiştir. Bu durum bazı yerlerde elli olmak üzere son otuz
yılda en etkili olan kuraklıktır (PRCNDRC, 2007). Bir diğer örnekte ise Ocak 2009 ile Nisan
2010 tarihleri arasında, Çin üç şiddetli kuraklık dönemi sürmüştür. Her üç afetteki meteorolojik
kuraklığın şiddeti yüzyılda bir görülen seviye ulaşmıştır. Kuraklık oldukça geniş bölgeleri
etkilendi ve oldukça uzun süre sürdü. Böylece bu kuraklıklar etkilenen alanlardaki bölgesel
sosyoekonomik sistemleri de etkilemiştir. 2009 bahar kuraklığı kış buğdayı üretimini tehdit
etmiştir. 2009 yaz kuraklığı temel olarak sonbahardaki hasatlanacak olan ürünü etkilemiştir.
2010 bahar kuraklığı, Güneybatı Çin’deki kış ürünlerinin büyüme mevsimlerinin neredeyse
tümünü kapsayarak uzun sürmüştür. Her bir kuraklık çinin tahıl mevcudiyetindeki belirsizliğini
ve kuraklık meydana ortaya çıktığında pazar fiyatlarındaki orta dereceli geçici dalgalanmaları
ortaya çıkarmıştır (Yel vd., 2012).
Ayıca Wu ve arkadaşları (2011) Çinde 1951 ile 2009 yılları arasındaki kuraklıkları Değişken
Hidroloji Kapasitesi (Variable Infiltration Capacity (VIC)) kara yüzeyi makro ölçekli hidrolojik
modelini kullanarak yeniden oluşturmuş ve analiz etmişlerdir. Onlara göre Çin’in ortalama
%30’dan fazlası kuraklığa eğilimlidir. Bölgesel olarak, 1951’den 2009’a kadar Moğolistan’ın
içleri, Kuzey ve Kuzeydoğu Çin gibi kuraklığın etkilediği alanlarda yukarıya doğru pozitif
trendler belirlenmiştir. İki kurak merkez belirlenmiştir. Bunlardan birinci merkez kısmen kuzey
ve kuzeydoğuda yerleşmiştir ancak Moğolistan’ın içleri ile Kuzeydoğu Çin’in güneybatı
kısımlarına da uzanmaktadır. İkinci merkez Güney Çin’in güneyli kısımlarında bulunmuştur.
İklim değişikliği kapsamında, Çin'de kuraklık oluşumu tarım, gıda güvenliği, ekonomi, çevre
ve toplumu etkileyen kuraklık kaynaklı su sıkıntısı ile artabilir (PRCNDRC, 2007).
Hindistan’daki temel kurak yıllar 1877, 1899, 1918, 1972, 1987 ve 2002 yıllarıdır. Ülkenin
geniş bir kısmı kalıcı olarak tekrar eden kuraklığın etkisi altındadır. 1987 yılındaki kuraklık, %
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19’luk genel bir yağış eksikliği ile yüzyılın en kötü kuraklıklar birisidir. Hindistan’ını %68’den
fazlası kuraklığa karşı hassastır. % 33 civarındaki kuraklığa eğilimli bölgeler 750 mm az yağış
alırken % 35 civarındaki kuraklığa eğilimli olarak sınıflandırılmış alanlar, 750 ile 125 mm yağış
alır. Ülkenin kuraklığa eğilimli bölgeleri yarımada ile Batı Hindistan’la sınırlı olan alandır
(PACS, 2008).
Afrika: Özellikle meteorolojik ve hidrolojik tehlikeler ve ekstrem iklim ile ilişkili afetler Afrika
genelinde artarken plansız ve düzensiz arazi kullanımı, zayıf çevre denetimleri, bina
standartlarının yetersiz uygulanması, kentleşme ile bu durum şiddetlenmiştir. Sahra-altı
Afrika'da kuraklık ve seller can kayıplarının yüzde 80’ine tekabül eder ve ekonomik kayıpların
yüzde 70'i doğal afetlerle ilişkilidir.
Kuraklık 1980'li yılların başından beri bölgenin birçok yerinde daimi özellikli olmuştur. Sahraaltı Afrika 1965-66, 1972-74, 1981-84, 1986-78, 1991-92 ve 1994-95 yıllarında arasında ciddi
kuraklık dönemlerinden etkilendi. 1992 yılında Zimbabve ve Zambiya GSYİH'nın yüzde 8-9,
1984 yılında Nijerya ve Nijer'de yüzde 4-6 küçülme örnekleri ile kuraklığın Afrika ekonomileri
üzerindeki toplam etkisi büyük olabilir.
Afrika'da kuraklıklar şiddetli çevresel, ekonomik ve sosyal etkilere sahip olma eğilimindedir.
Bu durum ormansızlaşma, çiftlik hayvanlarının aşırı otlaması, toprak erozyonu, orman
yangınları, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve su kirliliğini de içeren etkileriyle ekosistem ve
iklimsel etkileri yoluyla çevresel bozulmaları şiddetlendirebilir. 1991-1992 kuraklığı
yaşandığında Mozambik'te ağır kolera salgınının yanı sıra ateşli tifoda yüksek sayıda vaka
yaşanması örneğinde olduğu gibi kuraklıklar aynı zamanda hastalık yayılması üzerinde de
olumsuz etkilere sahip olabilir. Sahra altı Afrika sık sık uzun süreli ve yaygın kuraklıklar
özellikle eğilimlidir. 1980'lerdeki ve 1990'lardaki meydana gelen kuraklıklar El-Nino Güneyli
Salınımı (ENSO) olgusu bağlantılı olmuştur (Bhavnani vd., 2008).
1960'ların sonlarından bu yana Sahel (Sahra çölü ve Gine kıyılarında yağmur ormanları
arasındaki Batı Afrika'da yarı kurak bir bölge) kayıtlı tarihte görülmemiş şiddette bir kuraklık
yaşadı. Kuraklık ekolojik açıdan hassas bu bölge üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Sahra eşsiz
coğrafi konumu gibi geniş faktörlerin etkisinden dolayı dünyanın en iklime hassas
bölgelerinden biridir (Zeng, 2003).
1960'larla 1970'lerin başında Sahra Çölü'nün güney kenarında içindeki Sahel’deki kuraklık
yaklaşık 100,000 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Özelliklede Kenya’nın doğusu için 1970 ve
1971 yılları yağışta %50 azalma, mahvolmuş bitkiler, sığır vebası ve açlık ile karakterize edilir.
Kenya’daki en önemli kuraklıklar 1836,1850, 1861, 1880, 1889-1901, 1913-1918, 1925, 1936,
1954 ve 1961’tir. Genel olarak çoğu Afrika ülkesinde kuraklık ulusal bir problemdir. Örneğin
bu yüzden Tanzanya’da ortalama yıllık kayıplar kuraklıktan dolayı birincil üretimin %10’una
denk gelir (Kondratyev vd., 2006).
Kuraklıkların verdiği zararlar aşağıdaki maddeler halinde özetlenebilir.
•
•

Su kaynakları azalır, tarımsal ürün düşer,
Sanayide gerileme olur,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanma suyu yetersizliğinden kaynaklanan krililik sonucu salgın hastalıklarda artış
olur,
Enerji üretiminde azalma olur,
Doğal bitki örtüsü ve hayvan varlığı azalır,
Doğal dengenin bozulmasına bağlı olarak büyük ekolojik ve çevre sorunların ortaya
çıkar,
Ekonomik ve sosyal dengenin bozulmasına bağlı olarak sosyal sorunlar ortaya çıkar,
Uzun süren ve çok geniş alanlarda etkili olan büyük orman ve açlı yangınları görülür,
Üretimdeki düşmeye bağlı olarak yaşanan kıtlık, yetersiz beslenme ve açlık sonucu
hastalık ve ölüm olayları normal bir olay olarak ortaya çıkar,
Yeterli bedensel temizlik ve hijyenik ortama sağlanamayacağı için salgın hastalıklar baş
gösterir,
Ülkeler arasında ve özellikle komşu ülkeler arasında su paylaşımından dolayı büyük
sorunlar ortaya çıkar.

10.4. Kuraklığa Karşı Önlemler
Kuraklık esas olarak sürekli ve gittikçe artan bir yağış azlığına bağlı olarak ortaya çıkan bir
meteorolojik süreçtir. Bu nedenle meteoroloji kuruluşları kuraklık afetinin etkisini azaltmak
için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmaktadırlar. Bunlardan birtanesi yapay yolla
yapay yağış oluşturma çabalarıdır. Bu konuda bazı ilerlermeler kaydedildiyse de bugün için
uygulanabilir bir yol olduğu tavsiye edilmemektedir.
Günümüzde iklimde bozulma ve dalgalanmalara bağlı olarak oluşacak kuraklıktan kaçılması
mümkün görülmemektedir. Ancak kuraklıktan daha az zarar görmek için ilgili kurum ve
kuruluşlar ile bireylerin aşağıdaki önlemleri alması gerekmektedir.
•

•

•
•

•
•

Meteoroloji kuruluşlarınca geçmiş yıllara bakılarak yaşanan kuraklıklar incelenmeli
kurak dönemlerin periyodik olup olmadığı araştırılmalıdır. Bir sonuç elde edildiği
taktirde ilgililer ve kamu bu konuda bilgilendirilmeli, uyarılmalı ve bu konuda hazırlıklı
olunması ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
Eğer yaşanacak kuraklık yapılan çalışmalarla bir yıl öncesinden tahmin edilebiliyorsa
ürün seçiminde su eksikliğine dayanıklı ve az su isteyen bitkilerin tarımı teşvik
edilmelidir. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar ve halk uyarılmalı, devlet üreticiye
her türlü desteği sağlamalıdır.
Kuraklğa duyarlı, her zaman kuraklığın yaşanabileceği bölgelerde su yönetimine ayrı
bir önem verilmelidir. Uygun yerlerde baraj ve gölet gibi su yapıları inşaa edilmelidir.
Kuraklığın su yetersizliğine neden olması yanında diğer bazı boyutlarının da olduğu
gözönünde bulundurulmalıdır. Örneğin toprak neminin belirli bir değerin altına düşmesi
ve bitknin su ihtiyacını karşılamayacak duruma gelmesi de bir kuraklık belirtisidir.
Bunun için kritik dönemlerde toprağın nem kaybını azaltacak önlemlerin alınması da
kuraklıkla mücadele kapsamına alınmalıdır.
Buharlaşmanın yağışlardan fazla olması da kuraklığa neden olan önemli bir etken
olduğundan su ortamlarındaki buharlaşmayı azaltan önlemler alınmalıdır.
Bireyden başlamak üzer toplumun her kesiminin ve devletlerin bu sınırlı doğal kaynağı
çok iyi bir biçimde kullanması ve değerlendirilmesi temel görev olmalıdır.
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Uygulamalar
1- Çevrenizdekilere kuraklık teriminden ne anladıkları konusunda araştırma yapınız.
2- Ülkemizde kuraklıkla ilgili son çıkan bir haberi araştırınız, ne konusunda kuraklık
yaşandığını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Bölümde geçen kuraklık terimleri ile halkın anladığı kuraklık arasında fark var mı?
2- Ne tür kuraklıklar ülke genelinde yaygınlık göstermektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kuraklık, akarsuların akım seviyelerini, yeraltı sularını, göller ve topraktaki nemliliği normal
seviyenin altına düşmesine neden olan yağışlardaki eksilme ve yetersizliğin meydana gelmesi
durumudur. Kuraklık, yağışların bir bölgede beklenenden daha az olması durumudur.
Dolayısıyla sadece sürekli az yağış olan bölgelerde değil, yağışlı bölgelerde de kurak dönemler
olabilir. Kuraklıktan söz edilmesi için yağışların normal ya da beklenen düzeyin altında olduğu
zamanın en az bir mevsim veya bir yıl sürmesi gerekir. Yani kuraklık belli bir bölgede,
yağışların belli bir süre boyunca normalden az olmasıyla ortaya çıkar. Kuraklık genelde dört
kategoride sınıflanır; Bunlar meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklıktır.
Kuraklığın birçok sebepleri vardır. Bunlar; El Nino ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarının değişimi,
geniş boyutlu ve sürekli atmosfer sübsidans, sınırlı boyutlu orografik sübsidans ve atmosferdeki
hava sistemleri ve bunların hareketi kuraklığın oluşmasında etkilidirler.
Bir yörede, bir bölgede veya bir ülkede görülen kuraklık sadece orada yaşayanlar için değil
gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler dolayısıyla Dünya’daki bütün insalar için önemli
sorunlar doğuran bir doğal tehlikedir. Çünkü bir yerde iklim dalgalanmalarına bağlı olarak
görülen kuraklık mutlaka diğer ülkelerde de bir iklim anaomalisinin yaşanmasına neden
olmaktadır. Kuraklığına bölgesel olarak dağılışlarını kıta ölçeğinde değinecek olursak
Avrupa’da, Kuzey Amerika’da, Avustralya’da, Afrika’da büyük kuraklık alanları dağılış
göstermektedir.
Günümüzde iklimde bozulma ve dalgalanmalara bağlı olarak oluşacak kuraklıktan kaçılması
mümkün görülmemektedir. Ancak kuraklıktan daha az zarar görmek için ilgili kurum ve
kuruluşlar ile bireylerin bazı önlemleri alması gerekmektedir
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Bölüm Soruları
1. Değişik türde kuraklıklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi kuraklık türlerinden birisi değildir?
a) Meteorolojik kuraklık
b) Bitkisel kuraklık
c) Tarımsal kuraklık
d) Hidrolojik kuraklık
e) Sosyoekonomik kuraklık
2. Kuraklığın oluşmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmaz?
a) Yükselici hava hereketleri
b) El Nino
c) Geniş boyutlu atmosferik sübsidans
d) Orografik sübsidans
e) Atmosferik hava sistemleri
3. Bir bölgenin normalden uzun bir süre ortalamaların altında yağış almasıdır. Normalin
altındaki ortalama yağış miktarı akarsu akışlarının ve yeraltı sularının seviyesinin azalmasına
yol açtığı gibi, toprağın nemliliğinde de düşüşe sebep olur.
Yukarıda açıklanan kuraklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Atmosferik kuraklık
Sosyoekonomik kuraklık
Tarımsal kuraklık
Hidrolojik kuraklık
Meteorolojik kuraklık

4. Bu tip subsidans, dağ engelleri yada fizyografik koşullara bağlı olarak oluşmaktadır. Buna
bağlı olarak görülen yağıştaki azalma, yaşanan kuraklığın esas nedenidir.
Yukarıda verilen kuraklığa neden olan faktör aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Atmosferik hava sistemleri
Geniş boyutlu atmosferik sübsidans
Orografik Sübsidans
Sürekli atmosferik sübsidans
Okyanus yüzeyi sıcaklıklarındaki değişim

Aşağıdakilerden hangisi kuraklıkların verdiği zararlardan değildir?
Su kaynakları azalır, tarımsal ürün düşer
Akarsu akımlarında artış meydana gelir
Enerji üretiminde azalma olur
Doğal bitki örtüsü ve hayvan varlığı azalır
Ekonomik ve sosyal dengenin bozulmasına neden olur
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. 1960'larla 1970'lerin başında Sahra Çölü'nün güney kenarında içindeki ...............’deki
kuraklık yaklaşık 100,000 kişinin ölümüne sebep olmuştur.
7. Ekvator çevresinde okyanus yüzeyi sıcaklıklarında meydana gelen artışlar .................. olarak
isimlendirilmektedir
8. Türkiye’nin byük bir bölümünde ortaya çıkan yaz kuraklığı, subsidansın hakim olduğı
..................... ile kurak ve sıcak özellikle gösteren Basra açlak basıncının etkisiyle oluşmaktadır.
9. ................................... kuşağının kuzey ve güney kenar bölgelerinde bulunan kurak ve yarık
kurak bölgelere doğru yüksek basıncın genişlemesine bağlı olarak buralarda belirli sürelerde
büyük boyutta kuraklık olayları görülebilir.
10. ..................... yavaş gelişen tehlikeli bir meteorolojik olay olmasına rağmen, insanlara ve
çevreye en fazla zarar veren doğal afetlerin başında gelir.

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)e, 4)c, 5)b, 6) Sahel, 7) El Nino, 8) Azor yüksek basıncı, 9) Subtropikal yüksek
basınç, 10) Kuraklık.
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11. EROZYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Erozyon ve Oluşturan Faktörler
11.2. Erozyon Türleri
11.3. Dünya’da Erozyon Dağılışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Erozyon nedir ve nasıl oluşur?
2- Erozyon türleri nelerdir?
3- Erozyon Dünya’da nerelerde dağılış gösterir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Erozyon ve
Faktörler

Erozyon Türleri

Dünya’da
Dağılışı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Oluşturan Erozyon tanımı ve oluşturan Okuyarak, fikir yürüterek,
faktörleri hakkında bilgi araştırarak ve uygulama
yaparak
sahibi olur.
Erozyon çeşitleri hakkında Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
bilgi sahibi olur.
yaparak
Erozyonun Erozyonun
Dünya’daki Okuyarak, fikir yürüterek,
dağılışı hakkında bilgi sahibi araştırarak ve uygulama
yaparak
olur.
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Anahtar Kavramlar
1- Erozyon
2- Hızlandırılmış erozyon
3- Su erozyonu
4- Parmak erozyonu
5- Oyuntu erozyonu
6- Akarsu erozyonu
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Giriş
Bu bölümde önemli afetlerden birisi olan erozyon konusunda bilgiler verilmiştir. Bunun
için öncelikle erozyonun tanımı ve erozyonu oluşturan faktöler konusunda, daha sonra erozyon
türleri üzerine bilgiler verilmiştir. Bu başlıkların devamında ise Dünya’da erozyonun dağılışı
üzerinde durulmuştur.
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11.1. Erozyon ve Oluşturan Faktörler
Toprakların su, rüzgâr, buzul, dalga ve yerçekimi ile çığ gibi çeşitli atmosferik faktörlerle aşınıp
yerinden uzaklaştırılmasına erozyon denir. Kelime anlamı ile Latince “Erodere” kelimesinden
dilimize çevrilmiştir (Cebel ve Akgül, 2011). Kayaçların ve bitkilerin doğa koşullarında fiziksel
(mekanik), kimyasal ve biyolojik faktörlerle ayrışması sonucu topraklar, çeşitli erozyonel
faktörler ile oluştukları yerden aşınır, taşınır ve birikirler. Bu süreçlerin insana yansıması
değerli tarım arazilerinin oluşumu ve kaybı başta olmak üzere, doğal ortam değişikliklerine ve
karbon döngüsüne katkıda bulunurlar. Şekil 11.1’de sistematik halde verilen erozyon ve
erozyona neden olan etkenler özetlenmiştir.

Şekil 11.1. Erozyon ve erozyonu oluşturan etkenler (Bahtiyar, 2000).
Günümüzde dünya topraklarının maruz kaldığı ana sorunları, tarımsal toprak tanımı içinde
bulmak mümkündür. Bu tanıma göre toprak; yeryüzüne çıkmış çeşitli kayalar, mineraller ve
organik ana materyallerin uzun zaman süresince, belli, iklim, bitki örtüsü ve topografya
koşulları altında, fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin etkisiyle parçalanması ve ayrışması
sonucu oluşan, içerisinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin
kaynağı olan, gözenekli ve pekişmemiş bir maddedir (Bahtiyar, 2000).
Erozyon olayında etkin olan doğal kuvvetler;
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a. Suyun aşındırması ve taşıması
a.1. Yağışın yüzey toprağını gevşetmesi, çözmesi, sıçratmasıve sürüklenmesi.
a.2. Yüzey akış sularının ve akarsularının kıyılarını ve tabanını oyması, materyali
sıçratması, sürüklemesi, süspansiyon halinde (bulanık su) taşıması.
b. Rüzgârın aşındırması, sürüklemesi, sıçratması, havada süspansiyon olarak (toz halinde)
taşıması.
c. Heyelan, dalga, buzul ve çığ gibi dış kuvvetlerin aşındırması, sürüklemesi, transferi ve
toprağı kütle halinde taşıması.
Görüldüğü gibi erozyonu oluşturan aktif etkenler “su” ve “rüzgâr”dır. Sıcaklık değişmeleri ve
biyolojik etkenler ise erozyona zemin hazırlarlar. Erozyon,
· Yağış ve yüzey akışın özelliklerine,
· Toprağın özelliklerine,
· Arazi yüzeyinin topoğrafik özelliklerine bağlı olup, bitki örtüsü yönetimine ve toprak
koruma önlemlerine göre artar veya azalır.
Bunların etkileri kısaca açıklanacak olursa;
Su: Su, erozyon oluşumundaki en önemli etkendir. Yağışlar ve akarsular toprağı parçalar,
gevşetir ve taşırlar. Dalgalar ise deniz ve göl kıyılarını aşındırırlar. Su hareketli olduğu sürece
temas ettiği bütün yüzeyi zaman içerisinde aşındırabilir.
Rüzgâr: Rüzgâr, toprak yüzeyinde gevşek halde bulunan çok küçük tanecikleri (İnce kum, silt,
kil) doğrudan üfleyerek ve özellikle içerisinde taşımakta olduğu bu tanecikleri kayalara ve
topraklara çarptırarak, bir törpünün, zımparanın ya da mekanik toz temizleyicinin etkisi gibi,
onları aşındırır. (Şekil 11.2).

Şekil 11.2: Rüzgarlar yönüne bağlı olarak taşıdığı (askıda ve sıçratarak) partikülleri ifade eden
gösterim.
252

Sıcaklık Değişmeleri: Yaz - kış, gece - gündüz arasındaki sıcaklık değişmeleri ve ani sıcaklık
değişmeleri erozyonu önemli derecede etkiler. Sıcaklığın düşmesiyle toprak donar, suyun
toprağa nüfuzu (İnfiltrasyon) azalır, yüzey akış artar. Sıcaklığın ani yükselmesiyle de karlar
birden eriyerek yüzey akışın artmasına yol açar.
Biyolojik Etkenler: Bazı hayvanlar toprağı çiğneyerek sıkışmasına ve ufalanmasına neden
olarak, aşınma ve taşınmaya duyarlı hale getirirler. İnsanlar da yanlış kullanımlar dolayısıyla
erozyonu başlatır ve hızlandırırlar (Şekil 11.3).

Şekil 11.3: Ağaç köklerinin kayalar üzerinde yaptığı aşındırıcı etkiye bir örnek (Fotoğraf:
http://www.onegeology.org)

11.2. Erozyon Türleri
11.2.1. Doğal (Normal) Erozyon
Erozyonun uzun yıllar içinde, doğal koşullarda oluşmasıdır (Cebel ve Akgül, 2011). Diğer bir
deyişle doğal bitki örtüsü altındaki toprağın su, rüzgâr ve yerçekimi gibi faktörlerle
aşındırılmasıdır. İnsan müdahalesi olmamış alanlarda, jeolojik dönemlerde, ana maddeden
toprak oluşum hızına eşit veya daha az bir hızla oluşur (Cebel ve Akgül, 2011). Yeryüzünde
görülen ovalar, vadiler ve taban araziler milyonlarca yıl süregelen jeolojik dönemlerdeki
erozyon sonucunda oluşmuşlardır. Doğal yada diğer tanımıyla normal erozyon (aşınım)
jeomorfolojik bir süreçtir. Zamana bağlı olarak her bölgede doğal süreçler sonucu yerel
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topoğrafik koşullara ve iklime bağlı olarak aşınım gerçekleşir. Aşınımın temposu genelde
litolojik, topoğrafik, iklimsel ve tektonik gibi yerel koşullar tarafından kontrol edilir (Şekil
11.4).

Şekil 11.4: Dünyadaki en geniş ve yaygın normal erozyonun gözlendiği Himalaya Dağ
Kuşağındaki aşınım ve birikim sistemi ile bu aşınımın temposu üzerinde etkili olan faktörler
(örn. Muson dönemsel yağışları, deniz düzeyi değişimleri ve tektonik yükselim) (Christian
France-Lanord’dan türkçeleştirilmiştir).

11.2.2. Hızlandırılmış Erozyon
Doğal koşullarında oluşmuş bitki örtüsü, insanların bilinçsiz kullanması sonucunda zayıflatılıp
yok edilerek toprağın erozyona uğraması hızlandırılmış olur (Cebel ve Akgül, 2011). Erozyon,
toprağın oluşumundan daha hızlı olduğu için doğal denge bozulur. Toprak aşınır, bitki besin
maddelerince yoksullaşır, toprak sığlaşır, bitki örtüsü zayıflar, böylece erozyonun hızı artar. Bu
şekilde birbirinin neden ve sonucu olan ve birbirini kovalayan iki olay, doğa koşullarında hızla
devam etmektedir (Cebel ve Akgül, 2011). Hızlandırılmış erozyon olarak isimlendirilen bu
olay, rüzgâr, su ve kütle erozyonu olarak üç kısımda incelenir (Cebel ve Akgül, 2011). Dünyada
hızlandırılmış olan erozyona Haiti ülke olarak örnek verilebilir. 1980’li yıllardan başlayarak
Haiti’deki hızlı ormansızlaşma başta oyuntu ve yarıntı erozyonu olmak üzere sığ heyelan
oranını da arttırmıştır (Şekil 11.5).
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Şekil 11.5: Haiti’de ormansızlaştırma sonucu hızlandırılmış erozyon.

11.2.3. Su Erozyonu
Toprak üzerinde, yamaç eğimi yönünde hareket eden yağmur ve eriyen kar sularının toprak
zerrelerini organik materyali ve suda eriyebilen bitki besin elementlerini bulunduğu yerden
koparması, taşınması ve depolanması olayına su erozyonu denir (Cebel ve Akgül, 2011).
1. Damla (Sıçrama) erozyonu
Yağmur damlaları çıplak toprak yüzeyine hızla vurarak toprak zerrelerini bağlı bulunduğu
kümeden çözüp koparmaları, oynatmaları ve harekete hazır hâle getirmeleri olayıdır (Şekil
11.6). Kopan zerreler, suyla birlikte değişik açılarla havaya sıçrar (Cebel ve Akgül, 2011). Bu
sıçramalar yer yer 90 cm kadar olabilmektedir. Toprak yüzeyi meyilli ise, meyil yönünde
sıçrayan zerreler yatay olarak hareket etmiş olurlar. Damlaların aşındırma etkinliği, yağışın
yoğunluğu, hızı ve damların iriliğine bağlıdır (Cebel ve Akgül, 2011). Damlanın enerjisi ise,
ağırlığına, büyüklüğüne, biçimine, hızına ve yönüne bağlıdır. Damladaki bu enerji toprak
zerrelerinin koparılmasını sağlayan başlıca faktördür (Cebel ve Akgül, 2011). Eğer yüzey bitki
ve organik artıklar ile kaplı ise enerji kırılır ve böylece de damla aşındırması olmaz.
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Şekil 11.6: Damala (sıçrama) erozyonunun toprak partikülleri üzerindeki etkisi.
2. Yüzey erozyonu
Çıplak ve eğimli arazilerde, yağmur damlasıyla yerlerinden koparılan toprak zerrelerinin, yüzey
akışla beraber ince bir tabaka hâlinde taşınmasıdır (Cebel ve Akgül, 2011). Yağmurun düşüş
hızının, toprağın infiltrasyon hızından fazla olması hâlinde, sızmayan su, meyil yönünde akıma
geçerek, yüzey erozyonu oluşturur (Şekil 11.7). Yüzey erozyonun koparma gücü yoktur.
Ancak, kopmuş ince parçacıkları taşır (Cebel ve Akgül, 2011). Böylece toprağın üst horizonları
taşındığı için bitki gelişmesini engelleyecek şekilde besin maddelerinin azalmasına ve
toprakların su tutma kapasitelerinin düşmesine neden olur. Yüzey erozyonu, ince toprak katının
taşınmasını gözle takip etmek mümkün değildir. Etkileri uzun süre sonra ince parmakcıklar
hâlinde ortaya çıkar. Fakat tarla sürümleri veya sonraki yağışlarla izleri kaybolabilir (Cebel ve
Akgül, 2011).

Şekil 11.7: Bir yamaç boyunca oluşan erozyon şekilleri (Erpul, 2013).
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3. Parmak (oluk) erozyonu
Eğimli arazilerde, yüzey akışa geçen suların erozyona hassas toprakları gözle görülebilir
derecede koparılıp küçük kanalcıklar hâlinde taşınmasıdır (Cebel ve Akgül, 2011). Yamaç
eğimi yönünde oluşan bu kanalcıkların derinlik ve genişliği; toprağın fiziksel özelliklerine,
yamaç eğim uzunluğuna ve derecesine göre değişir (Cebel ve Akgül, 2011). Bazen, toprağın alt
horizonlarına kadar inebilen bu kanalcıklar tarla sürümleri ile kaybolabilir.
4. Oyuntu (yarıntı) erozyonu
Parmak (oluk) erozyonu için gerekli önlemler alınmaz ise, kanalcıklar daha çok derinleşip (6090 cm) genişleyerek (3-5 cm) tarımsal sürümle yok edilemeyecek boyutlara ulaşan oyuntular
(yarıntılar) oluşur (Cebel ve Akgül, 2011). Böylece daha çok toprak ve su erozyonuna sebep
olan bu oyuntular, alt toprağın yapısına göre “V” ve “U” şeklinde olurlar. Alt toprak sert yapıya
sahipse, oyuntular “V” şeklini, löslü topraklarda, alüvyon ovalarda, granit veya gnaystan oluşan
bitki örtüsüz arazilerde ise genel olarak U kesitli derin oyuntular oluşur (Şekil 11.8).

Şekil 11.8: Oyuntu erozyonu ve “V” şekilli kanallar (Nallıhan, Ankara).
5. Akarsu erozyonu
Sürekli akarsuların, yatak içinde tabanını oyması ve akarsu yan yamaçlarında yatay olarak
yatağı aşındırmalarıdır (Şekil. 11.9). Akıntı içinde taşınan zerreler ve iri parçalar, asıl hâlde
sıçramayla ve sürüklenerek üç şekilde hareket ederler. Şekil 11.7’de ifade edildiği gibi bütün
erozyonel sistem sonunda taşıdığı malzemeyi en alt seviye olan taban seviyesinde biriktirir.
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Şekil 11.9: Örgülü bir akarsu sistemi ve akarsu yan yamaçlarında belirgin olarak gözlenen
akarsu aşındırması.

11.3. Dünya’da Erozyonun Dağılışı
Dünyadaki kara alanlarının yaklaşık olarak %92’si yamaçlardan oluşur ve yamaçların diğer bir
deyişle eğim koşullarının uygun olduğu hemen hemen tüm alanlar erozyona maruz kalırlar.
Buna karşın doğal (normal), insan müdahalesi sonucu hızlandırılmış veya litolojik ve iklimsel
faktörlerin daha ön planda olduğu kimyasal ve mekanik çözülmenin ön plana çıktığı ve bu
süreçlere bağlı olarak oluşan erozyonun daha yoğun olduğu alanlar mevcuttur (Şekil 11.10). Bu
alanların dünyadaki dağılımlarına bakıldığında suya bağlı erozyonun diğer erozyon türlerine
göre daha ön plana çıktığı gözlenmektedir. Bu alanların başında Amerika Birleşik
Devletleri’nin batı ve kuzeybatı kesimlerinin dışında And Dağları, Tibet Platosunun kenar
kesimlerindeki dağlık alanlar, Avusturalya’nın kuzey kıyıları, Türkiye’nin güney ve kuzey
kesimleri, Çin Halk Cumhuriyeti’nin merkezi ve doğu kesimlerinde bu risklerin yüksek olduğu
gözlenmektedir.
Hızlandırılmış erozyon bakımından ise özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu, eğitim
düzeyinin ve gelir seviyesinin düşük olduğu ülkelerin ön plana çıktığı gözlenmektedir (Şekil
11.11). İnsan etkisinin yanı sıra hızlandırılmış erozyonda geniş orman yangılarından sonrada
erozyon miktarının arttığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra bilinçsiz aşırı su tüketimi de erozyonu
hızlandırmaktadır (Şekil 11.11). Tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek
dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur (Kaynak:
tr.wikipedia.org). Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke
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bulunmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan
hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar
harcanması gerektiği bulunmuştur. Türkiye topraklarının ise, %90'ı su erozyonu, %1'i de rüzgâr
erozyonuna maruz kalmaktadır. Tarım topraklarında bu oran su erozyonu için %75
civarındadır. Türkiye'deki erozyon sonucunda yılda 500 milyon ton verimli toprak
kaybedilmektedir (TEMA, 2014).

Şekil 11.10. Su erozyonu riskinin yüksek olduğu alanlar (Kaynak: tr.wikipedia.org).

Şekil 11.11. İnsan kaynaklı hızlandırılmış erozyon riskinin yüksek olduğu alanlar (Kaynak:
tr.wikipedia.org)
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Şekil 11.12. Dünyada rüzgar erozyon riskinin yüksek olduğu alanlar (Kaynak: tr.wikipedia.org)
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Uygulamalar
1- Türkiye’de erozyonun olduğu yerleri araştırınız.
2- Erozyonun meydana geldiği yerleri Google Earth üzerinde işaretletiniz.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye’de hangi tür erozyonlar meydana gelmektedir?
2- Erozyonların bulunduğu lokasyonların ortak özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toprakların su, rüzgâr, buzul, dalga ve yerçekimi ile çığ gibi çeşitli atmosferik faktörlerle aşınıp
yerinden uzaklaştırılmasına erozyon denir. Kayaçların ve bitkilerin doğa koşullarında fiziksel
(mekanik), kimyasal ve biyolojik faktörlerle ayrışması sonucu topraklar, çeşitli erozyonel
faktörler ile oluştukları yerden aşınır, taşınır ve birikirler. Bu süreçlerin insana yansıması
değerli tarım arazilerinin oluşumu ve kaybı başta olmak üzere, doğal ortam değişikliklerine ve
karbon döngüsüne katkıda bulunurlar.
Erozyon olayında etkin olan doğal kuvvetler;
o Suyun aşındırması ve taşıması
• Yağışın yüzey toprağını gevşetmesi, çözmesi, sıçratmasıve sürüklenmesi.
• Yüzey akış sularının ve akarsularının kıyılarını ve tabanını oyması, materyali sıçratması,
sürüklemesi, süspansiyon halinde (bulanık su) taşıması.
o Rüzgârın aşındırması, sürüklemesi, sıçratması, havada süspansiyon olarak (toz halinde)
taşıması.
o Heyelan, dalga, buzul ve çığ gibi dış kuvvetlerin aşındırması, sürüklemesi, transferi ve
toprağı kütle halinde taşıması.
Görüldüğü gibi erozyonu oluşturan aktif etkenler “su” ve “rüzgâr”dır. Sıcaklık değişmeleri ve
biyolojik etkenler ise erozyona zemin hazırlarlar. Erozyon, Yağış ve yüzey akışın özelliklerine,
Toprağın özelliklerine, Arazi yüzeyinin topoğrafik özelliklerine bağlı olup, bitki örtüsü
yönetimine ve toprak koruma önlemlerine göre artar veya azalır.
Dünyadaki kara alanlarının yaklaşık olarak %92’si yamaçlardan oluşur ve yamaçların diğer bir
deyişle eğim koşullarının uygun olduğu hemen hemen tüm alanlar erozyona maruz kalırlar.
Buna karşın doğal (normal), insan müdahalesi sonucu hızlandırılmış veya litolojik ve iklimsel
faktörlerin daha ön planda olduğu kimyasal ve mekanik çözülmenin ön plana çıktığı ve ilişkin
bu süreçlere bağlı olarak oluşan erozyonun daha yoğun olduğu alanlar mevcuttur (Şekil 11.10).
Bu alanların dünyadaki dağılımlarına bakıldığında suya bağlı erozyonun diğer erozyon türlerine
göre daha ön plana çıktığı gözlenmektedir. Bu alanların başında Amerika Birleşik
Devletleri’nin batı ve kuzeybatı kesimlerinin dışında And Dağları, Tibet Platosunun kenar
kesimlerindeki dağlık alanlar, Avusturalya’nın kuzey kıyıları, Türkiye’nin güney ve kuzey
kesimleri, Çin Halk Cumhuriyeti’nin merkezi ve doğu kesimlerinde bu risklerin yüksek olduğu
gözlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Toprakların, su, rüzgar, buzul, dalga ve yerçekimi ile çığ gibi çeşitli faktörlerle aşınıp
yerinden uzaklaştırılması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
a) Erozyon
b) Heyelan
c) Volkan
d) Deprem
e) Kütle hareketi
2. Aşağıdakilerden hangisi erozyonların artması ve azalmasında etkili olan faktörlerden birisi
değildir?
a) Yağış özelliklerine
b) Yüzey akışın özelliklerine
c) Toprak özelliklerine
d) Basınç farklılıkları
e) Arazi yüzeyinin topoğrafik özelliklerine
3. Erozyonun uzun yıllar içinde, doğal koşullarda oluşmasıdır. Diğer bir deyişle doğal bitki
örtüsü altındaki toprağın su, rüzgâr ve yer çekimi gibi faktörlerle aşındırılmasıdır.
Yukarıda tanımlanmış olan erozyon türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hızlandırılmış erozyon
b) Su erozyonu
c) Damla erozyonu
d) Yüzey erozyonu
e) Doğal erozyon
4. Aşağıdakilerden hangisi toprak zerrelerinin ayrılma ve taşınma şekillerinden birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Damla erozyonu
Yüzey erozyonu
Parmak erozyonu
Oyuntu erozyonu
Rüzgar erozyonu

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun dünya üzerinde dağılış gösterdiği alanlardan
değildir?
İskandinavya Bölgesi
ABD’nin batısı ve kuzeybatısı
And Dağları
Tibet platosunun kenar kısımları.
Avusturalya’nın kuzey kıyıları.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. .............................. bakımından ise özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu, eğitim
düzeyinin ve gelir seviyesinin düşük olduğu ülkelerin ön plana çıktığı gözlenmektedir.
7. Sürekli akarsuların, yatak içinde tabanını oyması ve akarsu yan yamaçlarında yatay olarak
yatağı aşındırmaları ....................... adlandırılır.
8. Parmak (oluk) erozyonu için gerekli önlemler alınmaz ise, kanalcıklar daha çok derinleşip
(60-90 cm) genişleyerek (3-5 cm) tarımsal sürümle yok edilemeyecek boyutlara ulaşan ..........
oluşur.
9. Eğimli arazilerde, yüzey akışa geçen suların erozyona hassas toprakları gözle görülebilir
derecede koparılıp küçük kanalcıklar hâlinde taşınmasına ............. denir.
10. Yağmur damlaları çıplak toprak yüzeyine hızla vurarak toprak zerrelerini bağlı bulunduğu
kümeden çözüp koparmaları, oynatmaları ve harekete hazır hâle getirmeleri olayına ...............
olarak tanımlanır.

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)e, 4)e, 5)a, 6) Hızlandırılmış erozyon, 7) akarsu erozyonu, 8) oyuntular (yarıntılar),
9) Parmak erozyon, 10) Damla erozyon.
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12. BİYOFİZİK AFETLER (SALGINLAR ve YANGINLAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Biyofizik Afetler
12.2. Salgın Hastalıklar
12.3. Orman Yangınları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Salgın hastalıklar afet boyutuna nasıl ulaşır?
2- Salgın hastalıklar en çok nerelerde yayılış gösterir?
3- Ne tür salgın hastalıklar vardır?
4- Orman yangınlarının nedenleri nelerdir?
5- Orman yangınlarını önlemek ve zararlarını azaltmak için neler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Biyofizik Afetler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Biyofizik afet kavramı ve Okuyarak, fikir yürüterek,
içeriği hakkında bilgi sahibi araştırarak ve uygulama
yaparak
olur.

Salgın Hastalıklar

Salgın hastlıkların, türleri, Okuyarak, fikir yürüterek,
yayılışı
ve
önleme araştırarak ve uygulama
çalışmaları hakkında bilgi yaparak
sahibi olur.

Orman Yangınları

Orman
yangınlarının Okuyarak, fikir yürüterek,
nedenleri, oluşum yerleri ve araştırarak ve uygulama
önleme şekilleri hakkında yaparak
bilgi sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar
1- Biyofizik afet
2- İnfluenza
3- Sıtma
4- Kolera
5- Orman yangını
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Giriş
Bu bölümde, doğal eftlerin dışından meydana gelmesi ve insanları etkilemesi bakımından afet
boyutuna ulaşan biyofizik afetler üzerinde durulmuştur. Bu türler içinde ise salgın hastalıkları
ve orman yangınları değinilen konulardır. Bu bölümün oluşturulmasında Smith ve Petley’in
(2009) Environmental Hazards: Assessing risk and reducing disaster kitabından ve Şahin ve
Sipahioğlu (2002) Doğal Afetler ve Türkiye kitabından faydalanılmıştır. Metin içindeki ilgili
atıfları kitaplardan ulaşabilirsiniz.
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12.1. Biyofizik Afetler
Biyofizik afetler terimi çok geniş anlamda jeofizik çevre ile insanı da içine alan biyolojik
organizmalar arasındaki ilişkiye bağlı olarak oluşan çevresel riskleri içine alır. Bazı durumlarda
fiziksel çevredeki değişkenlikleri direkt olarak tehlikelere neden olur. Bu başlık altında
salgınlar ve yangınlar üzerinde durulacaktır.
İnsan hastalıkları en genel ve yaygın olan çevresel afetlerdendir. Bulaşıcı hastalıklar küresel
olarak ölümlerin %25’ten fazlasını, 5 yaş altı çocuklardaki ölümlerin üçte ikisinine neden
olmuştur. Birçok ölümcül hastalık yoksul ülkelerde endemiktir ve bulaşıcı hastalık salgınları
yaygındır. Örneğin, ishal salgını, taşkınların meydana geldiği tropikal ülkelerde özellikle taşkın
sularının içme suyuna karışması veya taşkınların kanalizasyon sistemini tahrip etmesinden
dolayı yaygın olarak görülür. Halk sağlığı afetleri, ayrıca virüs, bakteri veya parazit gibi bir
patojenin bağışıklık sistemi eksikliği olan insan nüfuslarına girdiği zaman meydana gelir.
Orman yangınları yüzeydeki materyale bağlı olarak normal olarak bitki örtüsünde oluşur. Bu
örtü, yanmak için yeterince kuru olan materyaldir ve yeterli hava şartlarında yangın ortaya çıkar
ve yayılır. Yangınlar yıldırım düşmesi gibi doğal sebeplerden dolayı meydana gelebildiği gibi
kamp ateşinden sıçrama gibi insan kaynaklı olarak da meydana gelebilirler. En tehlikeli
yangınlar, doğal ormanlar ve kentsel alanlar arasındaki araziler üzerindeki rekreasyon ve
büyümenin baskısı altında kalmasıdır.

12.2. Salgın Hastalıkları
Milyonlarca yıl boyunca, Homo sapiens doğal seleksiyon sürecindeki hastalıklara karşı
direnmek için bir tür biyolojik uyum sağlamıştır. Örneğin, toplu göçler ve akraba evlilikleri
insan toplumları üzerinde genetik çeşitlilik üretmiştir. Böylece salgınlara karşı yeni
organizmaların toplum içine girişi engellendiği için direnci arttırmıştır. Afrika’da uzun süre
sıtmaya maruz kalmalar bazı bağışıklık sistemlerinin gelişmesine neden olmuştur. Daha yakın
zamanda tıb bilimindeki artış ve halk sağlığındaki bazı faydalı uygulamaların yayılması,
özellikle 19. yy’da- bulaşıcı hastalıkların daha kontrol edilebilir olmasını sağlamıştır. 1960 ve
70 li yıllarda yeni antibiyotik ilaç ve aşıların başlaması, salgın hastalıkların özellikle gelişmiş
ülkelerde önüne geçilmiştir.
Son yıllarda hastalıkların yaygınlaşması dünya genelindeki halk sağlığı operasyonlarının
sekteye uğraması ile kolaylaşmıştır. Salgınlara karşı korunmada iyi bir halk sağlığı servisinin
önemi büyüktür. Bu da temiz su kullanımı, sağlık şartlarının geliştirilmesi, güvenli yiyecekler,
profilaktik ilaç, aşı, bulaşıcı ve önlenebilir hastalıklar için sağlık eğitimi ve toplu tarama yoluyla
gerçekleştirilebilir. Ama şu an, çok-uluslu ilaç firmaları ve devlet sağlık hizmetlerinin
özelleştirilmesi teşviği ile hastalığın tedavisi üzerinde durulmaktadır. Berlinguer’e göre (1999)
ekonomik kalkınmanın temel taşı olarak daha önceki inançlara göre sağlık ekonomik büyümede
bir engel olmuştur. Bunun sonucunda toplum sağlığı krizi ortaya çıkmıştır. Salgınların ortaya
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çıkmasındaki diğer bir etken de acil yardım kamplarındaki mülteci sayılarındaki artışlardır. Bu
nedenlerden dolayı bulaşıcı hastalıkların yayılma riski şu üç şekilde gerçekleşir;
•
•
•

Kişiden kişiye iletim: örneğin, kızamık, menenjit ve tüberküloz
Enterik (bağırsak) iletimi: örneğin ishal salgını, hepatitler,
Vektör kaynaklı iletim: örneğin malarya.

Asya ve Afrika’daki çok fakir ülkelerde kızamık ve tüberküloz gibi salgınlar insan üzerindeki
zayıflatıcı etkisi devam etmektedir. Ancak daha gelişmiş ülkelerde etkin olarak ortadan kalkmış
durumdadır. Salgınlardan dolayı ölenlerin %60’ı Dünya nüfusunun %20’lik bir kısmını
oluşturan çok fakir ülkelerde meydana gelmektedir. Bu oran Dünya nüfusundaki çok zengin
olan %20 lik kesimde ise ancak %7 kadardır (IFRCRCS, 2000).
Özel sorunlar üreten salgın hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü tarafından şu şekilde
tanımlanmıştır;
Bir hastalığın biçok kez meydana gelmesi, bulaşıcı veya parazit kökenli olarak bilinir veya
şüphelenilir, özellikle de belirli bir yer için çok büyük veya beklenmedik bir zamanda meydana
geliyorsa. Bir salgın genellikle çok hızlı gelişir ve bundan dolayı da çok hızlı şekilde önlem
alınmalıdır.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere salgın hastlıkların hızlı bir şekilde yayılma riski çok fazladır.
Buna bir de insanların bu salgın karşısındaki zarargörebilirliklerini de katarsak bu afet boyutuna
ulaşabilir. Bakteriyel, viral (virüse bağlı) ve parazitik enfeksiyonların hepsi bir afetin meydana
gelmesinde etkili olabilmektedirler. Bu özellikle de çok fakir ülkelerde patojenlerin insanlara
böcek, kemirgen veya diğer vektör organizmalar tarafından iletimi ile gerçekleştirilir. Bazı
vektörler (bitler, böcekler, pireler ve bazı sivrisinekler) insan-destekli iletimden faydalıdırlar.
Diğerleri, bazı sivrisinek ve sinekler, sıcaklık, nemlilik ve yağış gibi hava koşullarına duyarlıdır
ve kendiğinden göç eyilimindedirler.
Eski hastalıkların yeniden ortaya çıkması ve bunun yanında da yenilerinin ortaya çıkması
küresel değişime bağlı olarak faktörler arasındaki karmaşık ilişkiler ile ilişkilendirilebilir. Bu
faktöler üç kategoride incelenebilir;
•

Değişen çevre koşulları: Çevre koşullarının değişmesi, var olan hastalığın ekolojik
yaşam alanının da değişmesine neden olur. Bu da salgının yeni alanlara yayılmasına
neden olur. Bu değişimler kentleşme, ekonomik gelişme, su kaynaklarındaki gelişme
(daha çok baraj ve sulamalar), ormansızlaştırma ve iklim değişimlerini kapsar. Bütün
bunlar, insanların daha fazla böcek vektörlerine veya yeni patojen kaynaklarına maruz
kalmasına neden olur.

•

Değişen sosyo-ekonomik faktörler: İnsan davranışındaki ve tıbbı pratiklerdeki
değişimler eski ve yeni hastalıkların yayılması ve artmasına yardımcı olabilir. Bununla
ilgili faktörler; sınır aşan yolculuklardaki artış trentleri, yeni atibiyotiklerin
geliştirilmesindeki ötelemeler, hastalıklara duyarlı olarak bilinen alanlarda azaltılan
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hastalık takibi, halk sağlığı için fonların azaltılması gibi konuları kapsar. Diğer büyük
faktörler ise savaşlar, yoksulluk ve insanların cinsel davranışlarındaki değişimlerdir.
•

Viral profillerin değişimi: İlaç dirençlerindeki değişimler birçok hastalık etmenlerinin
bir özelliğidir. Antibiyotiklerin veya diğer ilaç terapilerinin çok fazla kullanılması bu
özelliğe neden olabilir. Özellikle, insan veya hayvandaki sürekli olarak virüslerin
dönüşümleri ve genetik mutasyonlarıyla yeni virüs hastalıkları ortaya çıkar. Virüsler
çoğaldıkları zaman bu tür değişiklik görülür, çünkü genler yeniden birleşip ve
sıralanabilirler.

21. yüzyılın geniş çaplı ilk salgın hastalığı SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) tır ve
2003 yılında ilk ortaya çıkmıştır. Hastalık Çin’in güneyinde 2002 Kasım’ında bir hayvandan
insana geçmesiyle başladı. Öldürmesinin yanında virüs hızlı bir şekilde artarak yerel toplumun
içinde yayıldı. 6 hafta içerisinde Dünya Sağlı Örgütü tarafından SARS virüsü olarak
tanımlanmış ancak bu zaman süresince uluslararası hava yolculuğu ile 30 ülkeye yayıldı.
Tedavisinin olmamasından dolayı birkaç yüz insan hayatını kaybetti. Birçok ülke virüse karşı
sıkı önlemler almaya çalışsada hastalığın güney Çin ve diğer sıcak, nemli alanlar olan
Güneydoğu Asya bölgelerinde kontrol altına alınması zor oldu.

12.2.1. Bazı Önemli Salgın Hastalıklar
İnfluenza: İnfluenza dünyanın en eski ve en genel ve öldürücü olan hastalıklardan birisidir.
Grip 2000 yıldır bilinen bir hastalık olup iyi bir şekilde tanımlanması 1580 yılından sonradır.
İnfluenza virüsleri olan A ve B virüslerinin neden olduğu bir akut solunum yolu hastalığıdır ve
influenza viral antijenik proteinlerdeki küçük değişimlerden dolayı meydana gelir. Salgın
hastalıklara neden olan virüslerin özellikle domuz veya kuş gibi hayvanlardan geçtiği
düşünülmektedir. Birçok insan enfeksiyonu atlatabilir. Fakat bazı savunmasız gruplarda
ölümlere kadar varan tehlikeli etkileri görülebilir. Bunlara, vücut direncini düşüren kronik
hastalığı olan kişiler (şeker, kalp-akciğer hastalıkları, AIDS vb.) ve yaşlılarda pnömoni
(zatürre), meningoensefalit (beyin iltihabı), [miyokardit] (kalp kası iltihabı) gibi ölümle
sonuçlanabilecek hastalıklar örnek olarak verilebilir. İnfluenza genellikle mevsimsel gelir fakat
pandemiler ise herzaman görülebilir. 1918-19 yıllarında pandemiden en az 21 milyon insan
öldü, bu sayının iki katı da 1. Dünya savaşı sırasında ölmüştür. Akçiğerin zarar görmesi bu
ölümlerin ana nedenidir ve bu da antibiyotiğin henüz olmamasından kaynaklanmıştır.
Pandemik hastalıklardan 1957 Asya gribi ve 1968 Hong Kong gribi birlikte dünya genelinde
1.5 milyon insandan fazla insanı öldürdü ve bu da 32 milyar dolarlık bir ekonomik kayba neden
olmuştur. Bugün bu öldürücü gribin dünya nüfusunun %20’sini etkilediği tahmin edilmektedir.
30 milyon insan hastanede tedavi görürken, %25 oranda ise ölecektir (Fouchier vd., 2005).
Şekil 12.1. de infleunza salgınından özellikle H1N1 virüsünün 2009 yılı itibariyle ülkelere göre
toplam görülme sayılarının dağılışı verilmiştir.
Sıtma: Bu hastalık dünyanın en büyük vektör kaynaklı parazitik hastalığıdır. 90’nın üzerindeki
tropikal ve sub-tropikal ülkeye has bir hastalık olup görülmesinde 3 elemente gereklilik duyar.
Bunlar; enfekte insanlar, duyarlı sivrisinek ve uygun iklimdir. Dolayısıyla bu hastalık taşıyıcılar
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yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıkların en yaygın olanıdır. Aynı zamanda öldürücü bir hastalıktır.
Günümüzde dünya nüfusunun %40’ı sıtma riski altında, yılda ortalama 1 – 3 milyon insan bu
hastalıktan yaşamını yitirmektedir. Bu ölülerin %90 kadarı Tropikal Afrika ülkelerinde

Şekil 12.1. İnfluenza yayılış haritası (http://h)uisartsvandaag.nl/images/stories/alarge/influenzamap.jpg)
olmaktadır. Bundan da en fazla 5 yaşın altındaki çocuklar etkilenmektedir. Bunun için Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) sivrisinekleri sıtmaya neden olan mikrooranizmaları taşıdıkları için
sivrisinekleri, insanlığın birinci dereceki düşmanı olarak ilan etmiştir.
Bazı sivrisinek türleri sadece sıtma mikrobu taşırken, çene sineği adı verilen türleri, uyku
hastalığına neden olan mikropları taşımaktadır. Bu hastalık Afrika’nın büyük bir kısmı ile
Güney Amerika ve bazı Ortadoğu ülkelerinde yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya’da 350
milyon kişi uyku hastalığı riski altında yaşamaktadır. Yılda ortalama 2 milyon dolayında insan
bu hastalığa yakalanmakta büyük insan gücü kaybı olmakta ve verim düşmektedir.
Sıtma hastalığının yayılışı Şekil 12.2.’de gösterilmiştir. Enfazla yayılış alanları tropikal ve
subtropikal bölgelerdir.
Kolera: Kolera, Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı
olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. 1817’de Japonya’da, 1826’ da
Moskova’da, 1831’de Berlin’de, Paris’te ve Londra’da salgınlar yapmıştır. Sonrasında
Londra’dan göçmenlerle Kanada’ya ulaşan salgınlar birçok insanın ölümüne neden olmuş, ve
ardından 1892 yılında Hamburg’da salgın yapmıştır. Tarihte ülkemizdeki en büyük kolera
salgını 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında yaşanmıştır, ordu personeli ve muhacirler
arasında ciddi zayiata sebep olmuştur. Günümüzde sadece Afrika’da 79 milyon kişi kolera riski
altında yaşamaktadır. Afrika ülkeleri yanında güney Amerika, Hindistan ve Bangladeş bu
hastalıktan en fazla etkilenen ülkelerdir.
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Koleraya neden olan sebepler birçoktur. Örneğin kuzey Hindistan’da 2002 yılındaki olayda
antibakteriyel önlemlerin yetersiz kalması, düşük hijyen ve önlemlerin olması olaya neden
olmuştur. Yine 1991’de Peru’da gereçkleşen olayda şehir salgını su ve atık sistemlerinin iyi
ayrışmaması ve karışmasından kaynaklanmıştır.

Şekil 12.2. Sıtma hastalığı 2010 yayılış haritası.
Her ne kadar bazı ülkelerde kolera aşıları mevcut olsa ve uygulansa da (Dukoral, Mutacol vs.),
bu aşıların hastalığa karşı güçlü bir bağışıklık geliştirdikleri söylenemez. Geçmişteki kolera
aşılarından daha iyi bir bağışıklığa neden olsalar ve daha az yan etki barındırsalar da, bu aşılar
hâlâ ideal seviyeye ulaşamamıştır ve bu yüzden de birçok ülkede kullanılmamaktadır. İdeal bir
kolera aşısı için yapılan araştırmalar hâlâ devam etmektedir.
Kolera hastalıklarının yaygın olduğu alanlar Şekil 12.3. te gösterilmektedir. Burada aynı
zamanda 1950-2004 arasındaki Dünya’daki kolera hastalıklarının gelişimi sürecide verilmiştir.
Buna göre tropikal ve sup-tropikal bölgede özellikle az gelişmiş ülkelerde daha fazla yagın
olduğu haritadan anlaşılmaktadır. 1950-60 arasında başladığı veya öncelikle var olduğu yerler
ise Hindistan ve güneydoğu Asya ülkeleridir.

12.2.2. Salgın Hastalık Tehlikesini Azaltma
Diğer çevresel tehlikeler gibi salgın hastalıklarında da etkili zarar azaltma halkın ilgisizliğini
ortadan kaldırmak ve acil müdaheleyi uzun süreli kontrol ve önleme amacıyla
gerçekleştirmekle mümkündür. Bu stratejide birkaç anahtar özellik vardır. Bunlar;
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Gözetim: İyi gözetleme, ortaya çıkan bir salgın hastalığın teşhis ve kontrolü için önemlidir.
Özellikle nüfusunda aşılı kişilerinin oranının düşük olduğu ülkelerde önemlidir. Eğer hastalık
bilinenen bir hastalıksa kolera gibi erken teşhis konabilir salgına dönüşmeden önlemler
alınabilir. Dang humması gibi diğer bir hastalık tanımlanması oldukça zordur. Bu çok hızlı
yayılabilir ve yeni virüsler üretebilir. Bir hastalıktan şüphelenildiğinde laboratuvar testi ve
teşhis imkanlarına hızla ulaşılabilmelidir. Birçok hastalık dünya genelinde büyük bir problem

Şekil 12.3. Koleranın 1950-2004 yılları arasında Dünya’dak yayılışı.
meydana getirir, bundan dolayı 1984 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kurulmuştur. Buna
bağlı olarak 82 ülkede 110 laboratuvarla yeni virüslerinde teşhisi için bir uyarı sistemi
kurulmuştur.
Hastalık Önleme: Etkili bir aşının olduğu yerde, salgın hastalığa karşı en etkili korunma yolu
bağışıklık kazanmadır. Örneğin sarı humma için güzel bir aşı vardır. Bu aşı bir hafta içinde aşı
olanların içinde %95 oranında bağışıklık kazanmasına neden olur. Bu bağışıklık 10 yıl sonra
sona erer ve sadece çok az bir yan etkisi vardır. Kütlesel aşılar her yıl milyonlarca kişinin
tüberküloz, kızamık, boğmaca, difteri ve tetanoz gibi genel hastalıklardan korunmasını
sağlayabilir. Ancak bunun maliyetli yüksektir ve sağlık klinikleri için yapısal destek de azdır.
Buna ilavaten nüfusun %80 nin üzerinde salgınlara karşı aşılanması gerekir.
Tedavi: Eğer doğru zamanda yapılırsa, tedavi özellikle salgın hasatlıklarda daha etkili
olabilmektedir. Sıtma hastalığında, Afrika’da yeni doğan ve çocuklar herhangi bir belirti
olmadan tedavi edilmelidir. Basit tedaviler etkili olabilmektedir. Örneğin, sarım humma ile
ilişkili kurutma ve ateş, bakteriyel enfeksiyon antibiyotiklere ihtiyaç duymasına rağmen oral
rehidratasyon tuzları ve parasetomal (ağrı kesici, ateş düşürücü etkisi olan ilaç) ile tedavi
edilebilir. Maalesef birçok hasta hastaneye ulaşamadan hayatını kaybeder. Bazı hastalıkların
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güvenilir hastane terapileri eksiktir. Örneğin, sıtma parazitleri ilaçlara karşı hızlı bir şekilde
direnç sağlayabilir. Özellikle Güney Doğu Asya’da klorikin direnci yüksektir ve yeni antisıtma
ilaçlara ihtiyaç vardır.
Eğitim: Uzun dönemde risk altındaki insanlar salgın hastalıklara karşı iyi bilgilendirilmelidir.
İdeal olan, halk eğitiminin temel sağlık hizmeti tarafından verilmelidir. Birçok alanda içme
suyu ve sanitasyondaki paralel gelişmeler kontamine yiyecek ve su yoluyla yayılan kolera gibi
hastalıklarla mücadele için gereklidir. Bazı eğitim yanıtların toplumsal düzeydeki uygulamaları
daha basit, daha ucuz ve daha hızlıdır. Böylece, daha iyi kişisel hijyen, tuvaletlerin etkin bakımı,
güvenli su kaynaklarının korunmaya başlanması ve çöplerin atılması için uygun yöntemler
yardımcı olacaktır. İnsan atıklarının hijyenik olarak ortadan kaldırılması, suyun ve yiyeceklerin
güvenli olması kolera salgınına karşı önemli adımlar olarak karşımıza çıkar. Bunların en basit
uygulama alanları ise özellikle ev içi uygulamalar olup yemek hazırlamadan önce ellerin
yıkanması ve yemeden önce yemeğin iyi pişmesi bunlara örnek olarak verilebilir.

12.3. Orman Yangınları
Ormanlar sadece odun elde edilen bir doğal kaynak değildir. Ormanlar iklim, su rejimi,
erozyon, sağlık, turizm, sanayi ve yurt savunması üzerinde çok önemli ve vazgeçilmez olumlu
katkıları vardır. Ayrıca içinde ve hemen civarında, doğanın bir parçası olan yabani hayvanlara,
av hayvanlarına ve diğer bütün canlılara yaşam ortamı sağlamaları da ormanlara ayır bir önem
kazandırır. Bu çok yönlü özellikleri nedeniyle ormanlar diğer doğal kaynaklara arasında önemli
bir konu sahiptir. Bunun için kökleriyle bağlı oldukları yaşma yerlerini değiştiremeyen, o yerin
iklim, toprak, su ve doğal arazi yapısına göre yeşeren ve gelişen, morfolojik ve fizyolojik
özelliklerini bu koşullara göre geliştiren bitkilerin oluşturduğu orman ortamını çok iyi korumak
gerekir. Çünkü bir yerin orman özelliğini kazanabilmesi için 50 ile 300 yıl arasında değişen
uzun bir sürece ihtiyaç vardır. Bunun için bir orman örtüsünün bulunduğu yerin doğal
koşullarının değişmesiyle özelliğini kaybetmesi veya tamamen yok olması, ekolojik sorunlar
yaratacaktır. Bunun yanında neden olacağı büyük ve sosyal kayıplar ve bunun olumsuz etkileri
çok uzun yıllar sürecektir. Bu nedenle insanlığın ortak malı olan bu doğal varlığın akıllı bir
biçimde kullanılması ve devamlı doğal kaynak özelliğini koruyabilmesi için bireysel, ulusal ve
uluslararası boyutta her türlü önlemin alınması, insanın kendi geleceği yönünden kaçınılmazdır.
Dünya ormanları insanların yaradılışından günümüze kadar hızla azalmaktadır. Doğal olarak
bunda doğanın evrimi ve doğadaki çeşitli olumsuz koşullara bağlı olarak görülen tahribatın rolü
inkar edilemez. Ama esas tahribat insanların çeşitli etkinlikleri sonucu olmaktadır. Çünkü
insanlar bu doğal kaynağı uzunca bir süre aşırı ve bilinçsizce kullanmış, ormanları
tükenmeyecek bir kaynak olarak görmüşleridir. Ancak ormanların yok olmasında en önemli
etken, tartışmasız insanların bilerek veya bilmeyerek neden oldukları orman yangınları ile doğal
olaylara bağlı olarak görülen orman yangınlarıdır. Dünyanın birçok yerinde meydana gelen
orman ve çalı yangınları meydana geldiği ülkelerin ekonomilerini de büyük zararlar
vermektedir. Bu da bir takım ekolojik sorunlara da neden olmaktadır.
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12.3.1. Orman Yangınlarının Nedenleri
Orman yangınlarının başlamasına neden olan etmenleri iki ana başlık altında toplamak
mümkünüdür. Bunlar doğal etmenler ve beşeri etmenlerdir.
Doğal Etmenler;
•
•
•
•

Yıldırımlar
Kuraklık
Kendiliğinden yanma
Hafif ve sürekli rüzgarda kuru dalların birbirine sürtmesi şeklindedir.

Beşeri Etmenler;
•
•

Bilinçli olarak (ekonomik, terör amaçlı vb.) davranışlar,
İstem dışı (sigara izmariti, piknik, kazalar vb.) davranışlar şeklindedir.

Dünya’da görülen yangınların çok büyük bir kısmı, (%98.8 kadarı) bilerek ya da istem dışı
olarak insanların çeşitli etkinliklerinden meydana gelmektedir. Bunun %25 dikkatsizlikten,
%34’ü ihmal ve tedbirsizlikten, %40 kadarı da kasıtlı olarak çıkartılan orman yangınlarıdır.
Görüldüğü gibi ancak %1’den biraz fazla bir kısmı, doğal nedenlerle oluşmaktadır.
İnsan dışı etmenlerle ortaya çıkan yangınların büyük çoğunluğunun başlama nedeni
klimatolojik ve meteorolojiktir. Daha öncede belirtildiği gibi yıldırımlar, orman altındaki
organik kalıntıların aşırı ısınması sonucu nem kaybederek kuruması, su damlacıklarının veya
cam parçalarının optik özellik göstermesi, kuraklık ve kuru dalların hafif fakat sürekli olarak
birbirine sürtünmesi doğrudan o yerdeki meteorolojik ve klimatolojik koşullarla ilgilidir.
Dolayısıyla bir yerin iklimi ile hava koşulları, o yerde görülen orman yangınlarının oluşumu,
şiddeti, süresi ve yayılışı üzerinde, jeomorfolojik özellikleriyle birlikte doğrudan etkilidir.
Bunun için klimatolojik, meteorolojik ve jeomorfolojik veriler ve özellikle yangının her
safhasında; başlangıcında, yangın söndürme sırasında, yangın sonrasında ve hatta yangının
tahmininde devamlı olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gereken hayati bilgilerdir. Yangına
neden olan unsurlarla, onları etkileyen etmenlerin neler olduğunu bilmek yangın olasılığını
tahmin etmenin ve yangınları önlemenin ilk koşuludur. Yangının yayılması mevcut hava
koşullarına, o yerin topoğrafik durumuna, orman ve ormanaltı organik madde özelliğine
bağlıdır. Çünkü iklim değişkenlerinin bu yanıcı maddeler üzerindeki etkileri çok büyüktür.
Hem yangın çıkma riskini hem de yangın başladıktan sonra genişleme yönünü ve şiddetini iklim
değişkenleri ile bu yanıcı maddeler arasındaki ilişki belirlemektedir.
Yanıcı organik maddelerin hassasiyeti, nem ve sıcaklık değerine bağlı olarak mevsimden
mevsime, gün içerisinde de, saatten saate değişiklik gösterir. Yanıcı madde neminin ve hava
neminin yüksek olduğu mevsimlerde ve günlerde hatta saatlerde, yangın ihtimali azalmakta,
nemin düşük, sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde ise yangın riski artmaktadır. Başka bir
deyişle yangın mevsimi ve yangın tehliklesi periyodu, yanıcı maddelerin nem miktarının
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azalarak yanabileceği seviyeye gelmesiyle başlamaktadır. Doğal olarak bu periyot, bögeden
bölgeye değiştiği gibi bir yerde yıldan yıla da değişmektedir.
Yangın mevsimi başlangıcı, yaşanan meteorolojik koşullara bakılarak birkaç öncesinden
tahmin edilebilir. Bunun için o yıl yaşanan sıcaklık ve yağış koşulları temel bilgiler olarak
alınmakta ve değerlendirilmektedir. Hava koşulları, öncelikle olarak ormandaki yanıcı
maddelerin nem içeriğini kontrol etme yoluyla etkili olur. Örneğin; yağış, çiğ, sis gibi
hidrometeorlar yanıcı maddelerin nemini arttırarak yanma riskini azaltır. Buna karşılık, düşük
buhar basıncı, artan sıcaklık ve rüzgar hızı ise yanıcı maddelerin neminin azalmasına neden
olarak yangını arttıran etkenlerdir.
Doğal bir afet olarak dünyanın belirli bölgelerinde orman ve çalı yangınları, kuraklıkla
doğrudan ilişkilidir. Kuraklık yangının başlaması ve yayılması için uygun koşullar
hazırlamaktadır. Çünkü doğal orman yangınlarının ana yakıtı, kuraklık sonucu daha fazla
görülen orman altı ölü organik madde örtüsüdür (Şekil 12.4).

Şekil 12.4. Kuraklık sonucu yangınlar için yakıt konumuna geçen kuru ağaçlar.
Kuraklığa bağlı olarak oluşan çalı ormanlarının en önemli özelliği, çok hızlı gelişmesi ve uzun
süre devam etmesidir. Kuraklığa ek olarak sıcak baskınlarının etkisiyle büyüyen bu yangınların
söndürülmesi de çok güçtür. Günlerce hatta haftalarca sürebilen bu tip yangınlarda, orman
içindeki ve civarındaki bütün canlıların yaşamları tehdit altına girmekte beşeri ve doğal çevre
tahrip olmakta, çok büyük can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. Yangın sonucunda
yaşanan ekolojik sorunların yanında bütün korunma sistemleri ve önlemleri de yok olmakta
büyük boyutta afet yaşanmaktadır.
Özellikle Tropikal ve Subtropikal bölgelerde görülen geniş alan yangınlarının bir nedeni de
yıldırımlardır (Şekil 12.5.). Yıldırım atmosferik elektriğin gözle görülebilen en dehşet verici ve
en yakıcı sonucudur. Yıldırım orman yangınlarını başlatan doğal etkenlerden en önde gelenidir.
280

Çünkü meskenleri ve insan yapısı diğer tesisleri paratönerlerle korumak mümkün ise de,
ormanları böyle bir sistemle korumak mümkün değildir. Bunun için bilim adamları elektiriği
boşaltarak ve/ya yönünü değiştirerek yıldırımın etkisini belirli bir alanla sınırlayabilmek için
büyük çalışmalar yapmaktadır. Nitekim son yıllarda ABD’de lokal boyutta da olsa bulutlardaki
elektriği yapay yolla boşaltma ve başka yöne kaydırma konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir.
Bu nedenler dışında nadirde olsa uygun yükselti ve kayaç özelliklerinin olduğu alanlarda, kaya
düşmeleri sırasında kayaların birbiriyle çarpması sırasında düşen kıvılcımlar da doğal olarak
yangınların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yine bunun haricinde volkanik patlamalar
sonucunda malzemelerin ormanlık alanlara sıçramasıyla yangınların başlamasına neden
olabilmektedir.

Şekil 12.5. Yıldırım sonucu oluşan orman yangını (Hyndman ve Hyndman, 2010).

12.3.2. Orman Yangınlarının Sonuçları
Bir yerde orman yangınlarının yarattığı olumsuzlukların o ülke yada bölgeyle sınırlamak
mümkün değildir. Çünkü ormanlar, Dünya ekosistemi ve iklim sistemi içinde çok önemli bir
yere sahiptir. Bu nedenle bir yerde görülen orman yangının dünyasal boyutta olumsuz etkiler
yaratması kaçınılmazdır. Şüphesiz, görüldüğü yerde çok daha büyük can ve mal kayıpları ile,
ekonomik ve sosyal sorunlara neden olduğu da bir gerçektir.
Orman yangınlarının yarattığı olumsuzluklar sayısız denecek kadar fazla olmakla beraber,
bunları aşağıdaki başlıklar altında gruplandırmak mümkündür.
•
•
•

Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.
Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.
Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla aşağıdaki doğal afetlerin sayısında ve hızında
artma görülür.
o Erozyon
o Heyelan
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•

•

o Sel-taşkın
o Hava kirliliği
İklim sisteminde (aşağıdaki meteorolojik değişkenlere doğrudan etki ederek)
bozulmalar görülür.
o Sıcaklık
o Rüzgar
o Nem ve yağış
Orman ve orman ürünlerine dayalı aşağıdaki ekonomik ve sosyal faaliyetler olumsuz
yönde etkilenir.
o Turizm
o Sağlık
o Spor
o Orman ürünlerinin kullanımı
o Avcılık

Orman olan her yerde, özellikle tropikal ve subtropikal kuşakta yer alan bölgelerde yıllar boyu
ormanlar yanmakta veya yakılmaktadır. Ancak sıcak ve kurak dönemlerin yaşandığı
Avrupa’nın güneyi (özellikle Akdeniz yangın kuşağı), ABD’nin batısı, Avustralya’nın büyük
bir kısmı, çalı ve orman yangınlarının daha sık görüldüğü yerlerdir. Buradaki ormanlar özellikle
kurak mevsimde devamlı olarak yangın tehditi altındadır.
Çalı yangınlarının orman yangınları içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Avustralya kıtasında
sık görülen bir oalydır. Bugüne kadar kaydedilen en büyük çalı yangını 1987 mayısında Çin’de
yaşanan ve 10000 km2’lik alanı kaplayan yangındır. Bu yangında 200 civarındaki insan
yaşamını yitirmiş, 12000 ev tahrip olmuş, 56.000 kişi göç etmek zorunda kalmıştır.
Ülkemizde orman yangınlarının %83.3’ü yaz kuraklığının yaşandığı Haziran-Ekim ayları
arasında görülmektedir. Bunların %32’si öğlen saat 12:00-15:00 saatleri arasında
başlamaktadır. Bu aylar ve saatler subtropikal kuşakta bulunan Akdeniz havzasındaki bütün
ülkeler için orman yangınlarının en sık görüldüğü zamanlardır. Ülkemizde yangınların en fazla
görüldüğü bölgelerimiz ise Ege, Akdeniz ve Marmara bölgeleridir.

12.3.3. Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Zararlarından Korunma
Orman yangınlarının başlaması, yayılması, kontrol altına alınması, söndürülmesi ve bu afetten
korunma, klimatolojik ve meteorolojik etmenlerin yanında orman, fundalık ve çalılık alanların
fiziki özelliği, genişliği, topoğrafik özelliği gibi daha birçok doğal etmenlerin kontrolü
altındadır. Yangın üzerinde etkili olan doğal etmenleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;
•
•
•
•
•

Toprak nemi
Hava sıcaklığı
Rüzgarın hızı ve yönü
Ormanın fiziki ve fizyolojik durumu
Jeomorfolojik özellikler.
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Yangın tehlikesi uzun süren sıcaklardan, kurak ve rüzgarlı geçen günlerden sonra artmaktadır.
Genel olarak bu olayların yaşanabileceği mevsimler, yangın mevsimi olarak kabul edilir. Bunun
için özellikle gelişmiş ülkelerde çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşların işlettiği orman içi
yangın meteoroloji istasyonlarında meteorolojik değişkenler 24 saat gözetlenerek
değerlendirilmektedir. Ayrıca bu istasyonlarda canlı ve ölü bitkisel yanıcıların nem değeri
ölçülerek kuruluk durumu elde edilmekte bu bilgiler yangın tehlike tahminlerinin yapıldığı
merkezlere iletilmektedir.
Orman yangınlarından korunma çalışmalarında, jeomorfolojik özelliklerin yanında, canlı ve
cansız yanıcıların nem durumunu bilmek çok önemlidir. Canlı bitkilerin nem durumu daha çok,
yangının yayılma hızının belirlenmesi için önemlidir. Ölü örtünün nem durumu ise, hem yangın
çıkma olasılığı, hem de yangının yayılma hızı yönünden belirleyici bir etkendir. Bu nedenle
yangın riski yönünden çok önemli bir faktör olan yanıcı maddelerin nem durumu doğal olarak,
yangın tehlike tahmin sistemleri için önemli parametrelerin başında gelmektedir. Diğer
parameterler ise hava sıcaklığı, nisbi nem, rüzgarın yönü ve hızı ile yağıştır.
Doğal ortam yangınları genellikle dağlık ve kırsal alanlarda başlamakta ve yayılmaktadır.
Ulaşımda güçlük çekilmesi, ölçüm sisteminin tesis ve işletme zorluğu nedeniyle kurulamaması,
yanıcıların ve diğer meteorolojik değişkenlerin ölçümlerinin yeterli sıklıkta yapılamaması
yangınla mücadeleyi ve tehlike tahmin çalışmalarını güçleştirmektedir. Bu çeşit eksiklikler
gelişmiş ülkelerde yerden, havadan ve uzaydan yapılan özel gözlem ve değişik yöntemlerle
giderilmeye çalışılmaktadır.
Yangın sırasında bireysel olarak da yapılması gereken birtakım işlemler vardır. Yangınlara
maruz alanlardan tahliye için hazırlık yapmak çok önemlidir. Çünkü yangın alana ulaşıncaya
kadar tahliye için oldukça az bir zaman vardır. Tahliye işlemleri tüm aile bireyleri ve hayvanları
kapsamalıdır. Kolay yanmayacak elbiselerin giyilmesi, uzun pantolon, eldiven ve yüzünü örtme
için de eşarp alınmalıdır. Gelecek yönlendirmelere karşı bir radyo bulundurulmalıdır. Aracınız
varsa garaja bırakıp garaj kapısını kapatınız. Diğer muhtelif afetlerde olduğu gibi önemli
dokümanlar örneğin banka ve sigorta kayıtları, doğum belgesi, kredi kartlar, sürücü belgeleri,
pasaport, bilgisayar backup dosyaları, telefon ve şarj aletleri gibi yanınıza alınız. Bütün iç
kapıları kapatın, pencerelerden yanıcı olan perdeleri kaldırın, gazı kapatın, dış pencereleri
kapatın, çöp kutuları ve kovaları doldurun, eğer halen vakit varsa pencereleri en az 1.5 inç
kalınlığında kontraplakla kaplayın.
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Uygulamalar
1- Türkiye’de son yıllarda en sık gündeme gelen bulaşıcı hastalıkları araştırınız.
2- Türkiye’de orman yangınlarının meydana geldiği alanları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye’de salgın hastalıkların gözükmesinin sebepleri nelerdir?
2- Orman yangınlarının çıkış nedenleri nelerdir? Bu alanlarda yangın sonrasında nasıl
bir kullanıma sahip oluyor?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biyofizik afetler terimi çok geniş anlamda jeofizik çevre ile insanı da içine alan biyolojik
organizmalar arasındaki ilişkiye bağlı olarak oluşan çevresel riskleri içine alır. Bazı durumlarda
fiziksel çevredeki değişkenlikleri direkt olarak tehlikelere neden olur. Bu başlık altında
salgınlar ve yangınlar üzerinde durulmuştur.
Son yıllarda hastalıkların yaygınlaşması dünya genelindeki halk sağlığı operasyonlarının
sekteye uğraması ile kolaylaşmıştır. Salgınlara karşı korunmada iyi bir halk sağlığı servisinin
önemi büyüktür. Bu da temiz su kullanımı, sağlık şartlarının geliştirilmesi, güvenli yiyecekler,
profilaktik ilaç, aşı, bulaşıcı ve önlenebilir hastalıklar için sağlık eğitimi ve toplu tarama yoluyla
gerçekleştirilebilir. Ama şu an, çok-uluslu ilaç firmaları ve devlet sağlık hizmetlerinin
özelleştirilmesi teşviği ile hastalığın tedavisi üzerinde durulmaktadır. Berlinguer’e göre (1999)
ekonomik kalkınmanın temel taşı olarak daha önceki inançlara göre sağlık ekonomik büyümede
bir engel olmuştur. Bunun sonucunda toplum sağlığı krizi ortaya çıkmıştır. Salgınların ortaya
çıkmasındaki diğer bir etken de acil yardım kamplarındaki mülteci sayılarındaki artışlardır. Bu
nedenlerden dolayı bulaşıcı hastalıkların yayılma riski şu üç şekilde gerçekleşir;
• Kişiden kişiye iletim: örneğin, kızamık, menenjit ve tüberküloz
• Enterik (bağırsak) iletimi: örneğin ishal salgını, hepatitler,
• Vektör kaynaklı iletim: örneğin malarya.
Bu bölüm içerisinde influenza, sıtma, kolera gibi hastalıkların oluşum şekilleri ve genel
özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Salgın hastalıklarının tehlikesinin azaltılması
bakımından gözetim, hastalık önleme, tedavi, eğitim konuları üzerinde durulmuştur.
Orman yangınlarının başlamasına neden olan etmenleri iki ana başlık altında toplamak
mümkünüdür. Bunlar doğal etmenler ve beşeri etmenlerdir.
Doğal Etmenler;
• Yıldırımlar
• Kuraklık
• Kendiliğinden yanma
• Hafif ve sürekli rüzgarda kuru dalların birbirine sürtmesi şeklindedir.
Beşeri Etmenler;
• Bilinçli olarak (ekonomik, terör amaçlı vb.) davranışlar,
• İstem dışı (sigara izmariti, piknik, kazalar vb.) davranışlar şeklindedir
Orman yangınlarının sonucunda oluşan zararlar hakkında bilgiler verilmiş ve yagınların
önlenmesi ve zararlarından korunmanın yolları üzerinde açıklamalar yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Dünya üzerinde yaygın olan bazı önemli salgın hastalıkları bulunmktadır. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan birisi değildir?
a) İnfluenza
b) Mide bulantısı
c) Sıtma
d) Kolera
e) H1N1
2. – Dünya’nın en eski ve en genel ve öldürücü olan hastalıklarından birisidir.
- A ve B virüslerinin neden olduğu bir akut solunum yolu hastalığıdır.
- Salgın hastalıklara neden olan virüslerin özellikle domuz ve kuş gibi hayvanlardan geçtiği
düşünülmektedir.
Yukarıda özellikleri verilen salgın hastalık türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) İnfluenza
b) AIDS
c) Kolera
d) Sıtma
e) Şeker hastalığı
3. Salgın hastalıklarının tehlikesini azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması etkili
olmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Gözetim
Hastalık Önleme
Tedavi
Eğitim
Aşı kullanmamak

4. * Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.
* Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla birçok doğal afetlerin sayısında ve hızında atış
görülür
* İklim sisteminde bozulmalar görülür.
Yukarıda etkileri verilen afet türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Depremler
Tsunami
Salgın hastalıklar
Orman yangınları
Teknolojik afetler
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5. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının oluşmasında etkili olan doğal etmenlerden
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yıldırımlar
Kuraklık
Sigara izmaritinin atılması
Kendiliğinden yanma
Kuru dalların rüzgarda birbirine sürtmesi

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. Orman olan her yerde, özellikle ............... ve ................ kuşakta yer alan bölgelerde yıllar
boyu ormanlar yanmakta veya yakılmaktadır.
7. Ülkemizde yangınların en fazla görüldüğü bölgelerimiz ise ........................ bölgeleridir.
8. Özellikle Tropikal ve Subtropikal bölgelerde görülen geniş alan yangınlarının bir nedeni de
........................ dır.
9. ........... dünyanın en büyük vektör kaynaklı parazitik hastalığıdır. 90’nın üzerindeki tropikal
ve sub-tropikal ülkeye has bir hastalık olup görülmesinde 3 elemente gereklilik duyar.
10. ..................... terimi çok geniş anlamda jeofizik çevre ile insanı da içine alan biyolojik
organizmalar arasındaki ilişkiye bağlı olarak oluşan çevresel riskleri içine alır..

Cevaplar
1-b, 2-a, 3-e, 4-d, 5-c, 6) tropikal - subtropikal 7) Ege, Akdeniz ve Marmara, 8) yıldırımlar,
9)Sıtma, 10) Biyofizik afetler.
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13. TEKNOLOJİK AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İçerik Tanımlama
13.2. Teorik ve Pratik
13.3. Algı-Ulaşım ve Nükleer Sanayiler
13.4. Zarar Azaltma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Teknolojik afet nedir?
2- Hangi afet türleri bu gruba girerler?
3- Ulaşım ve Nükleer sanayinin afet boyutu nasıldır?
4- Bu afetten zarar azaltma yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İçerik ve Tanımlama

Teorik ve Pratik

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teknolohik afetlerin içerik Okuyarak, fikir yürüterek,
ve
tanımsal
çerçevesi araştırarak ve uygulama
yaparak
hakkında bilgi sahibi olur.
Teknolojik
afetlerde Okuyarak, fikir yürüterek,
kullanılan
teorik
ve araştırarak ve uygulama
pratiklerin neler olduğu yaparak
hakkında bilgi sahibi olur.

Algı- Ulaşım ve Nükleer Ulaşım
ve
Nükleer Okuyarak, fikir yürüterek,
Sanayi
sanayideki meydana gelen araştırarak ve uygulama
teknolojik afetler hakkında yaparak
bilgi sahibi olur.
Zarar Azaltma

Bu afetlerin zarar azaltma Okuyarak, fikir yürüterek,
yöntemleri hakkında bilgi araştırarak ve uygulama
yaparak
sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar
1- Ulaşım
2- Sanayi
3- Nükleer sanayi
4- Yüksek güvenirlikli okul
5- Normal kazalar
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Giriş
Bu bölümde, doğal afetlerin dışında dünyada teknolojinin ve insan nüfusunun
artmasıyla ortaya çıkan afetlerden birisi olan ve oldukça bu afet türünden dolayı kayıpların artış
gösterdiği bir tür olan teknolojik afetler üzerinde durulmuştur. Bu bölüm Smith ve Petley’in
(2009) Environmental Hazards kitabından çeviri yapılmış olup metin içerisindeki atıflara ilgili
kitap temin edilerek oulaşılabilir.
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13.1. İçerik ve Tanımlama
Teknolojik afetlerin nedenleri birçok etkene bağlı olarak gerçekleşebilir. Bundan dolayı doğal
afetler karşısında daha az tahmin edilme olanakları vardır. Teknolojik afetler insan kaynaklı
kazaların bir sonucu olarak karşımıza çıkarlar. Çünkü bu afetlerin tetikleyici etkeni insan
faaliyeti veya faaliyetsizliğidir, özellikle de tehlikeli teknolojiler ile ilgili ise. Bundan dolayı bu
afetler sadece teknolojilerdeki hatalardan dolayı oluşmazlar, insanın karar vermedeki hataları
da bu afetin oluşmasında önemli derecede etkendir. Bütün bunlara bağlı olarak, teknolojik
afetler, teknolojik, sosyal, organizasyonel veya operasyonel eksikliklerin neden olduğu
karmaşık sistemdeki hatalardan meydana gelir (Chapman, 2005; Shaluf vd. 2003). Turner
(1994) ve diğerleri bunu bir aşama daha ileri götürerek büyük çaplı kazaların %20-30’u teknik
hatalardan, %70-80 ise sosyal veya yönetimsel hatalardan meydana geldiğini tahmin
etmişlerdir. Bazı gözlemciler teknolojik afetler ile terörizm ve çatışmaları ilişkilendirmişlerdir.
Anacak terörizm ve çatışmalar, kasıtlı olarak teknolojinin kullanılmasıyla ortaya çıkan bir
durum olup, teknolojinin kullanımı sırasında gerçekleşen bir kaza ile meydana gelen bir durum
söz konusu değildir.
Teknoloji terimi farklı şekillerde ele alınabilir. Bu kullanım aralığı basit bir kimyasal
kirleticiden bütün bir endüstriye kadar örneğin nükleer enerjiye kadar uygulanabilir. Bazen de
kimyasal kirleticiler veya düşük seviye tehlikeli atıklara karşı uzun dönemde ortaya çıkan sağlık
riskleri de bunun içine dahil edilirler (Cutter, 1993). Bunların haricinde hibrid veya teknik
olmayan afetler de vardırki bunlar örneğin deprem veya sel sonrası yağ, kimyasal veya diğer
tehlikeli maddelerin etrafa yayılmasıyla oluşurlar (Young vd. 2004). Teknolojik olmayan
afetlerin genel bir şekli, kar yağışı veya fırtına nedeni gibi lokal hava koşullarına bağlı olarak
araç sürücülerinin ölme veya yaralanma riskidir.
Burada teknolojik afetleri şu şekilde tanımlayabiliriz; taşıma sistemleri ve endüstiriyel işlemler
gibi büyük çaplı yapılarla ilişkili olarak bunların yönetim veya yapımında yanlışlıkla meydana
gelen hataların toplumsal ölçekte ölüm, yaralanma, yapı ve çevresel zararlara yol açmasıdır.
Bu tür afetler yeni değillerdir. Nash (1976) antik çağlardan beri barajları ve diğer yapıları inşaa
edilen ve sonrada yıkılan yapılar olarak göstermiştir. Dolayısıyla yukarıda teknolojik afetlerin
tanımında verilen üç farklı kategoride eski zamanlardan günümüze meydana gelmektedir.
Büyük yapılar: Kamu binaları, köprüler ve barajlar. Bu durumda risk, yapıların doğal ömürleri
içindeki yıkılma olasılıkları olarak tanımlanır. Nitekim bu şekilde eskiden günümüze birçok
afet yaşanmıştır. Örneğin 1666 Londra yangınında 13200 ev yanmıştır. 1889’da ABD’de South
Fork baraj çökmesinde 2000 den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
Ulaşım: Yol, hava, deniz, tren ulaşımını içine alır. Bu durumda risk, genellikle kilometre başına
düşen ölüm veya yaralanma olasılığı olarak tanımlanır. Örneğin 1912’de Atlas Okaynusunda
Titanik gemisinin batmasıyla 1500 kişi yaşamını yitirmiştir.
Sanayi: Üretim, enerji üretimi, depolama ve tehlikeli madde taşımacılığını içerir. Bu durumda
risk ise olayın meydana gelmesinden sonraki her saat başına düşen ölüm veya yaralanma
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olasılığı olarak tanımlanır. Örneğin İtalya’da San Nazzarro’da barut patlamasında 3000 kişi
ölmüştür.
Teknolojik afetler ile doğal afetler arasında belirli farklılıklar olmasının yanında bazı
benzerlikler de söz konusudur. Doğal afetler daha az ekstrem şekliyle bazen bir kaynak
olabilmektedir. Aynı şekilde teknolojik afetler de faydalarının yanında riskleri de bünyesinde
barındırırlar. Örneğin bir akarsu üzerinde inşaa edilen bir baraj hem su sağlayıcı hem de enerji
üretimi açısından faydalıdır. Ancak baraj gövdesinde meydana gelecek bir yıkılma faydalı olan
bu teknolojinin afete dönüşmesine neden olur.

13.2. Teori ve Pratik
Teori: Teori herzaman teknolojik afetle ilişkilendirilmez ve literatürdeki birçokları örnek
çalışma detayları üzerinde dururlar. Ancak en azından bu afetler hakkında iki düşünce okulu
bulunmaktadır.
Yüksek Güvenirlikli Okul: Bu görüş, karmaşık, tehlikeli teknolojiler ve kaza olasılıklarında
bireysel insan hatasını kabul ediyor. Ancak genel görüş düzgün tasarlanmış ve yönetilen
organizasyonlar bu tür hataları önleyebilir ve büyük ölçüde kazaları engelleyebilir. Bunun
savunucularının argümanları;
•

•

•
•

Yüksek riskli prosedür ve organizasyonların birçoğu, her zaman hata olmayan bir
performans beklerler ve bundan dolayı da güvenilirlik ve güvenliğe büyük öncelik
verirler.
Karmaşık organizasyonların fazladan inşaa özelliği vardır. Bunun anlamı eğer işler ters
giderse çoğaltma ve örtüşme bileşenleri ve prosedürleri bir yedekleme sistemi üretir ve
güvenli bir ortlam sağlar.
Büyük organizasyonlarda lokal karar vermek kültürü vardır. Yetki devriyle kaza önleme
kararlarında değişim gerçekleşebilir.
Bilinen riskler açısından, tüm personel bir bütün olarak iş eğitim ve örgütlenme
faaliyetleri hakkında sürekli iyi bilgilendirilmeye tabidir.

Normal Kazalar Okulu: Bu bakış açısı farklıdır. Bunun savunucuları ciddi teknoloji kazaları
doğal afetler gibi “normal” olduğunu savunurlar. Örneğin, küçük arıza veya tekrarlayan
başarısızlıkları kontrol etmede bir organizasyonun başarısızlığı, arkasından daha büyük
kazaların takip etmesi ihtimalini kuvvetlendirir. Bu argümanın özellikleri;
•

•

Güvenlik ve güvenilirlik tartışmasız öncelikler değildir. Bunlar, giderek artan bir
performans ve karlılık ihtiyacı gibi amaçlarla yarışırlar. Tekrardan inşa etkili değildir.
Bunun nedeni teknolojik karmaşıklığı arttırması ve operatörler tarafında rehavete teşvik
edebilmesidir. Sistem daha karmaşık bir hal alırsa, anlaşılması daha opak (şeffaf
olmayan, karmaşık) bir hal alır ve beklenmedik başarısızlık için daha geniş alan sunar.
Yenilik için rekabet baskısı, yeni ekipman tasarım hataları üretmeyi muhtemel hale
getirir. Aynı zamanda, eski bileşenlerin rutin bakımları atlanabilir ve buda kazalara yol
296

•

•

açar. Birçok tehlikeli teknolojiler, teorideki tahminleri gibi iyi organize olmuş ve
anlaşılmış değillerdir.
Ne sürekli eğitimler ne de yerel karar vericiler kazaları ortadan kaldırabilir. Bilgasayar
kontrolü insan hatasına karşı bir cevap değildir. Çünkü donanımdaki bir takım hata
potansiyelleri ve yazılım tasarımındaki kusurlar buna engel olabilir.
Normal okulu, bileşenlerin genellikle biribirine bağlı olduğunu ve birbirilerine yakın
meydana geldiklerini vurgular. Böylece etkileşimli ve hızlı bir şekilde hatalar meydana
gelir. Örneğin yanıcı gaz sızıntısı, yakındaki sistemleri engelleyen ve ateşleme ve
patlama nedeniyle de daha fazla kayba neden olan domino afet üretir. Sistemdeki küçük
kısıtlı bir kapasite, küçük bir insan hatası ile veya teknik hata ile gaz sızıntısına neden
olur, göz ardı edilebilir.

Pratik: Zaman içerisinde değişim ve gelişmeler teknolojik riskleri azalmasına neden olmuştur.
Örneğin, yangın afetinde bir şehrin tamamının yanması günümüz koşullarında gelişen yangın
düzenlemeleri ve daha etkili yangınla mücadele servislerinden dolayı mümkün değildir. 20.
Yüzyılda mühendislikteki gelişmeler, sağlık ve güvenlik konularındaki duyarlılık, yönetimsel
birtakım düzenleme ve iyileştirmeler birçok yapıyı eskilerinden daha güvenli hale getirmiştir.
Taşımacılık konusunda bireysel araçlar, gemileri, trenler ve uçaklar 20 yıl öncesine kadar daha
güvenli konumdadırlar.
Bu gelişmelere rağmen teknolojik afetler artmaya devam etmektedir. Önceki çalışmalarda,
1984’e kadar endüstri alanındaki kazaların birçoğu 50 den fazla işcinin ölümüne neden
olmuştur. Şekil 13.1.’de 20. yy’ın ilk yarısında ancak birkaç olayın varlığı görülmektedir. 1948
yılına kadar bu tür kazalar her yıl meydana gelmiyordu ve bu olaylar 1957 yılına kadar da
sanayileşmiş dünyanın dışında gerçekleşmedi (Avrupa, ABD, Sovyet bloğu ve Japonya). 1984
yılı 3500 ölümün gerçekleştiği üç endüstriyel kazanın meydana gelmesi bir dönüm noktası oldu.

Şekil 13.1. 1900-84 yılları arasındaki endüstriyel kazalarda yıllık olarak 50 den fazla ölümlerin
olduğu olaylar.
•

Cubatao, Brezilya: Sanayi alanı içinde illegal olarak inşaa edilen yerleşmede, petrol
kaçağının olması ve yangın çıkması sonucu 500 kişi hayatını kaybetmiştir.
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•

Mexico city, Meksika: Çok fazla nüfusa sahip fakir bir yerleşmenin olduğu alandaki
sanayi alanında sıvılaştırılmış petrolde birden çok patalama meydana gelmiştir. En az
452 kişi ölmüş, 31.000 kişi evsiz ve 300.000 kişi de tahliye edilmiştir.

•

Bhopal, Hindistan: Şehir alanındaki fabrikadan toksik gazın bırakılması, 2000 üzerinde
insan öldü, 34.000 kişi gözü etkilendi, 200.000 kişi de gönüllü olarak göç etti. Bu
dünyadaki en ölümcül sanayi kazası olarak hatırlanmaktadır (Şekil 13.2).

Şekil 13.2. Bhopal felaketine ait bir görünüm.
Bu olaylar değişen bir durum olarak tanımlanırlar. Birinci olarak, teknolojik afetler daha
gelişmiş ülkelerde uzun zamandır görülmez olmuştur. İkinci olarak doğal afetlerde olduğu gibi
fakir toplumlardaki etkisi çok fazladır. Ücüncü olarak, Mexico City afeti, domino etkisine sahip
bir afet türüdür. Buradaki kazalar zincirleme olarak bir endüstri ünitesinde meyana geldikten
sonra, yakın çevresindeki diğer ünitelere bu olaylar sıçrayarak yayılmıştır. Khan ve Abbasi
(2001) ye göre özellikle az gelişmiş ülkelerde bu tür zincirleme afetlerin meydana gelme
olaslığı daha fazladır.
1980 li yılların ortalarından sonra yıllık kaydedilen teknolojik afetlerin sayısında devamlı bir
artış sözkonusudur (Şekil 13.3A). Aynı trendin afetlerin ortaya çıkardığı ölümlerde de görmek
mümkündür (Şekil 13.3B). Teknolojik afetlerdeki artış 1995 yılından sonra da devam etse de
(Şekil 13.3A) bazı önlemlerin alınmaya başlamasından dolayı ölümler de aynı oranda bir artış
trendi olmamıştır (Şekil 13.3B).

Şekil 13.3. 1975-2005 yılları arasındaki Dünya’da meydana gelen teknolojik afetler (A) ve bu
afetlerde rapore edilmiş ölen kişi sayısı (B).
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Teknolojik afetlerin etkileri doğal afetlerin etkilerinden farklılık göstermektedir. Özellikle de
bunların meydana geldiği ükelerin ekonomik durumları da bunda etkili olmaktadır. Örneğin iki
gelişmiş kıta olan Amerika ve Avrupa’da doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen nüfuslar
hemen hemen aynıdır (Tablo 13.1). Fakat bu durum az gelişmiş ülkelerde ise doğal afetler daha
belirgin ve tüm afetlerden ortalama ölüm oranı sanayileşmiş ülkelerden belki de 20 kat daha
fazladır.
Tablo 13.1. 1970-85 yılları arasında Dünya, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki doğal ve insan
kaynaklı afetlerin meydana getirdiği ölümler ve oranları.
Nüfus ve Ölümler
Nüfus (milyon)
Ölüm nedeni
Yıl başına ölüm
Yıl başına her 100 kişide
ölüm oranı

Dünya
4.264
Doğal
İnsan
88.900 5.500
2.1
0.13

Kuzey Amerika
245
Doğal
İnsan
220
310
0.09
0.13

Avrupa
477
Doğal
450
0.09

İnsan
540
0.11

13.3. Algı – Ulaşım ve Nükleer Sanayiler
İnsanlar, teknolojik riskleri faydalarından dolayı daha tolere edilebilir olarak görürler. Bunun
önemli bir türü sağlık alanında görülür. X-Ray dalgalarına fazla maruz kalmak sağlık açısından
birçok riskler taşısa da mevcut hastalığın tedavisinde kullanılmasından dolayı bir anlık zararları
göz ardı edilebiliyor. Bunun gibi genel kabuller teknolojik afetler için tehlikelidir. Doğal
afetlerle karşılaştırıldığında, teknolojik afetlerin meydana gelme olasılıklarına ait çok az
istatistiki delil vardır. Bundan dolayı teknolojinin avantaj ve dezavantajlarına ait halkın doğal
afetlere göre algısı, teknik ve bilimsel kişilerin algısından daha farklı olarak karşımıza çıkar.
Teknolojik afetler özel problemler oluştururlar. Toplumlar üzerine genel algılardan daha fazla
yüksek maaliyete sebep olduklarından deneyimleri de aşan tehdit algısını arttırır.
Arttırılmış risk algısı özelliği büyük ve gerçek risk olan ulaşım ve göreceli olarak büyük kabul
edilir risk özelliği taşıyan nükleer enerji ile gösterilebilir.
Ulaşım Sanayi
Ulaşıma bağlı olarak ölümlerdeki artış, her yılda yolculuk yapılan mesafenin ve araç
büyüklüğünün artmasının bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkar. İş seyahatlerindeki artışlar ve
özellikle daha gelişmiş ülkelerdeki boş zaman ve harcanabilir zenginliklerdeki artışla birlikte
daha fazla hareketliliğe neden olmaktadır. Araç sahipleri hergeçen gün artış göstermektedir.
Günümüzde hava yolculukları da bir önceki neslin kullandığı tren seyahatleri gibi yaygın
konumdadır. Bütün bunlardan dolayı ulaşıma bağlı risklere maruz kalma daha fazla arttı.
Bununla birlikte birçok yolcu taşıyan araçların (otobüs vb.) daha fazla yolcu taşımasından
dolayı kaza meydana geldiğinde çok fazla ölüm gerçekleşmektedir. Buna en iyi örnek, 1994
yılında Estonya’da meydana gelen bir feribot kazasında 800 kişi yaşamını yitirdi.
Ulaşımın değişik şekillerini daha güvenli hale getirmek için çaba sarfedilmektedir. Tren ve hava
taşımacılığı diğer ulaşım türlerine göre daha güvenli olabilmektedir. Karayolu ulaşımı daha
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fazla riskleri bünyesinde barındırır. Trafik kazalarından 20. Yy da dünyada toplamda 30 milyon
kişi yaşamını yitirmiştir. Karayollarındaki trafik kazalarını azaltmak; araç tasarımlarındaki
gelişmelerin daha düşük maaliyette olması, otobanların kullanımının artması, kemer takmak ve
içkili araç sürüşlerin yasalar çerçevesinde daha katı kontrollerinin yapılmasıyla mümkün
olacaktır.
Nükleer Sanayi
Günümüz itibariyle kullanımda ve inşaa halinde olan 500 nükleer santral bulunmaktadır. Bu
santraller daha çok batı Avrupa, doğu ABD ve Japonya’da toplanmışlardır. Mevcutların %25 i
20 yaşın üzerindedir. Büyük nükleer güç istasyonları birçok ölümlere ve büyük sosyal
sorunlara neden olabilme kapasitesine sahiptir. Bu nedenlerden dolayı, nükleer sanayi büyük
özenle düzenlenmekte ve çok nadir olarak kentsel alanlara yakın olarak konumlandırılmaktadır.
Fakat bu kötü senaryonun ortadan kalmasına neden olmamaktadır. 25-26 Nisan 1986 dünyanın
en büyük ve kötü nükleer kazası Çernobil’de meydana gelmiştir. Çernobil, Kiev şehrinin 130
km kuzeyinde Ukrayna’da yer almaktadır. Bu bir nükleer santralin etkisinin nasıl olacağını
gösteren kıtalar arası kirliliğe yol açan ve insan kaynaklı meydana gelen olaylardan birisidir.
Bunun yanında 40 ülkede nükleer silah veya bunu yapabilecek teknik kapasite mevcuttur.
Radyoaktif maddeler kullanılarak elde edilen nükleer enerjinin büyük kısmından elektrik
enerjisi elde edilir. Nükleer santrallar, enerji elde edilirken termik santrallerde olduğu gibi
atmosfere karbondioksit (CO2) ve kükürt dioksit (SO2) gibi çevreye zararlı gaz ve kül bırakmaz.
Ancak reaktörden çıkan kullanılmış yakıt, yüksek radyoaktiviteye sahip birçok madde içerir.
Bu nükleer atıkların çevreye ve insana zarar vermeden tasfiyesi çok önemli bir problemdir.
Radyoaktif atıkların dış ortamla irtibat kurmaları, telafisi mümkün olmayan sorunlara yol
açabilir. Bu konudaki en önemli tedbir, radyoaktif atıkların yeryüzünün 500 ile 1200 m altında,
yer altı su kaynaklarına uzak yerlerde özel depolara gömülmesidir. Aslında nükleer atıkların
tehlikesi kurşun, civa ve arsenik gibi zehirli atıklara kıyasla daha azdır. Çünkü radyoaktif
atıkların radyoaktivitesi zamanla azalırken zehirli atıklar çevreye atıldıkları ilk günkü gibi
kalır. Nükleer parçalanma çok kısa sürede çok fazla enerjinin ortaya çıkmasını sağlar.
Santrallerde bu enerjinin etkisiyle çok sıcak bir ortam oluşur. Bu sebeple santraller daima
soğutulmak zorundadır. Soğutma işlemi de akarsulardan veya denizlerden alınan suyla
yapılmaktadır. Soğutma işlemi için kullanılan su, dışarı verildiğinde yüksek oranda ısınmakta
ve o yöredeki canlılarının ölmesine sebeb olmaktadır.
Bugüne kadar çevreye zarar verebilecek ölçüde büyük 4 tane nükleer santral kazası
gerçekleştiği bilinmektedir, açıklanmayan ve gizlenen başka kazalar da olabilir. Bunlardan ilk
2'sinin alınan önlemlerle çevrelerine herhangi bir zarar vermediği söylenirken, 3. olarak
gerçekleşen Çernobil faciasının doğaya ve insanlara çok ağır zararlar verdiği bilinmektedir, 4.
Fukuşima faciasının ise Çernobil Faciasını tehlike seviyesi olarak geçtiği belirtilmiştir.
Bu kazalar:
Ø 1957 yılında İskoçya'da meydana gelen Windscale kazası; bu kazada reaktörün civarına
bir miktar radyasyon yayılmakla beraber ölümle veya akut radyasyon hastalığıyla
sonuçlanan bir olay meydana gelmemiştir.
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Ø 1979 yılında ABD'de meydana gelen Three Mile Island kazası; normal bir işletim
arızası, ekipman kaybı ve operatör hatası ile kazaya dönüşmüş, ancak kısmi reaktör
kalbi ergimesi meydana gelmesine rağmen reaktörü çevreleyen beton koruyucu
kabuğun sayesinde çevreye ciddi bir radyasyon sızıntısı olmadığı söylenmiştir.
Ø 1986 yılında Ukrayna'da meydana gelen Çernobil reaktör kazası (Şekil 13.4); tek
kelimeyle bir faciadır. Kazanın nedenleri; operatörlerin güvenlik mevzuatına aykırı
olarak santralde deney yapmaları sonucunda reaktördeki ani güç artışı ve santral
tasarımında güvenlik prensiplerine aykırı olarak, reaktörü çevrelemesi gereken bir beton
koruyucu kabuğun inşa edilmemiş olması olarak özetlenebilir. Patlama ve sonucunda
yayılan radyoaktif madde Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya'da yaşayan 336.000 insanın
tahliyesine, 56 kişinin ölümüne, 4.000 doğrudan ilişkili kanser vakasına ve 600.000
kişinin sağlığının ciddi şekilde etkilenmesine sebep olmuştur. Kazanın olduğu yerin 150
km çapında kazadan önce ve sonra doğanlarda yapılan araştırma sonuçlarına göre;
1987-89 yılarında doğan 9472 çocukta tiroid kanseri saptanmaz iken, 1986 Çernobil
kazasından sonra doğan 12129 çocukta 31 tiroid kanseri saptanmıştır. Radyasyondan
kaynaklanan bazı kanser türlerinin öldürücü etkileri 20-30 yıl sonra ortaya
çıkabilmektedir. Almanya’da Çernobil kazasından sonra yapılan bir araştırmada Batı
Berlin’de kazadan 9 ay sonra trisomi 21 vakalarında artış tespit edilmiştir. Ayrıca
Çernobil kazası sonrasında yarık damak-dudak sıklığı belirgin oranda artmıştır. Yine
Çernobil kazasından etkilenen İngiltere’nin Batı Cumbria bölgesinde, kuzu etlerinde
radyoaktif maddeler beklenen düzeyin üzerinde tespit edilmiştir. Kuzulara bu
maddelerin toprak ve besinlerden geçmiş olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’nin,
Yunanistan ve Bulgaristan sınırına yakın Trakya Bölgesi ve Doğu Karadeniz kıyıları
kazadan en çok etkilenen bölgeleridir. Türkiye’de çaylarda da radyasyona maruziyet
saptanmıştır.
Ø 2011 yılında Japonya'da meydana gelen Fukushima Nükleer Santrali kazası, 9.0
büyüklüğündeki Tohoku depremi ve tsunamisi sonrasında meydana gelmiştir. Honşu
adası açıklarında meydana gelen bu deprem, Japonya'da büyük bir tsunamiye yol
açmıştır. Tsunami Japonyaya çok büyük zarar verirken bazı nükleer enerji santrallerinde
arızalar meydana getirmiştir. Çevreye ciddi şekilde radyasyon sızıntısı olmuştur.
Fukushima nükleer santral kazası sonrası bazı yiyeceklerde radyoaktif sezyum maddesi
bulunmuştur. Bu kazanın etkileri üzerine çalışmalar başta Japonya olmak üzere çevre
ülkelerde sürmektedir.

13.4. Zarar Azaltma
Doğal ve teknolojik afetler arasında kayıpların belirlenmesi farklılık gösterir. Örneğin,
teknolojik afetlerden sonra suçun kime ve kimden olduğu daha net belirlenebilmektedir. Bunun
nedeni insan kararı ve eylemlerinin kesin sonuçları olmalarından dolayıdır. Suçlama
konusundaki gereklilik, kurumsal şirketlere yönelik kurumsal başarısızlıktan kaynaklanan
(kasıtsız) cinayet suçlamaları için artan kamu baskısına da yansır. Böyle bir dava, Kuzey
Denizi’nde gerçekleşen feribot faciasında 193 kişinin hayatını kaybettiği “Herald of Free
Enterprise” felaketinden sonra Birleşik Krallığa getirilmiş, ancak yargılama yarıda kalmıştı.
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Şekil 13.4. Çernobil faciası görüntüsü.
Ancak 1994’te açık hava aktiviteleri yürüten küçük bir şirketin kano kazasında 4 çocuğun
ölümünden sorumlu tutulduğu başarılı ilk kasıtsız cinayet davası Birleşik Krallığa getirildiğinde
400 yıllık hukuk tarihi değişikliğe uğradı. O tarihten itibaren başka vakalarda ispatlandı.
Ticari şirketler ya da hükümetlerin neden olduğu teknolojik kazalarda kurumsal başarısızlığın
farkedilen önemi nedeniyle bu gibi kazaların mağdurları doğal afetlerin mağdurlarına göre daha
az halk sempatisi çekerler. Bundan dolayı uluslararası afet yardımının rolü azaltılır. Hatta az
gelişmiş ülkeler bu konularda kendi kaynaklarına daha fazla dayanmak zorundadır. Bu yüzden
Bhopal felaketinden sonra Hindistan hükümeti bir yardım fonu oluşturdu. Şirket sorumluluğu
sorusu yasal tazminatın önemini arttırır ve yardımla sağlanan zarar paylaşımının yerini alır.

13.4.1. Tazminat
Tazminat afet yardımlarına göre zarar paylaşımının çok daha az spontane halidir. Aslında bu,
bağışçılara dayanmaktadır ve yasal olarak yerine getirilmesi zorunludur. Davanın olduğu
yerlerde, maliyetin geri kazanımını aşan nihai tazminat uzlaşması ceza unsuru içerebilir.
Gelişmiş ülkelerde insanlar asıl zarar ve endüstriyel emisyonların neden olduğu duygusal
gerilim gibi durumları dahi içeren algılanan zarar için tazminat arayışındalardır. ABD’de kanun
sistemi, yaralanmış ya da yaralanma tehlikesi altında olan insanlara sanayiye karşı “toxic tort”
eylemi yapmaya ve yüksek miktarlarda maddi tazminat sağlamaya müsaade eder. Hükümetler
sanayi tesislerine tehlikeli atık bölgelerini temizlemeleri için büyük meblağlarda dava açar.
Firmaların bazıları çok uluslu olduğundan dolayı bu tür eylemlerin kâr ve iş üzerindeki etkileri
dünya çapında olabilir.
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Yasal tazminat yüksek parasal getiri sağlayabilmesine rağmen yine de zarar paylaşımı için çok
etkili değildir. Yükümlülüklerini kaybeden sanayi tesislerinin karşılaştığı esas ekonomik
kayıpların dışında, felakat mağdurunun avantajına bir durum değildir. Örneğin, açılan dava
yıllarca ertelenebilir. Bazı durumlarda davacı ölebilir ya da firma henüz tazminat ödenmeden
kapanabilir. Hindistan’da “Bhopal” mağdurlarının tuttuğu resmi belgelemedeki eksiklikler,
atalet ve verimsizlik gibi farklı sebeplerle birleştiğinde anlaşmadaki birçok talebin kaza
tarihinden sonra 10 yıldan daha fazla bir süre ertelenmesine sebep olmuştur. Şüphesiz,
mağdurlara hemen yardım edilmesini sağlarken tehlikeli maddeler üreten ya da kullanan
sorumlu şirketlerin finansal geleceğini de koruma altına alan bir tazminat planının olması her
açıdan daha iyi olacaktır.
Bu tür tazminat planlarının devlet müdahalesi olmadan olması olasılıksızdır. Teorik olarak, bir
hükümet milli bir teknolojik afet fonu kurabilir ya da sanayinin ürüne uygulanan vergiyle
finanse edilmesinin ayarlamasını sağlayabilir. Bu düzenlemeler, masrafları vergi mükellifi ya
da güvenli sanayi tesisleri gibi masum üçüncü taraflara devrettikleri için tamamiyle tatmin edici
değildir. Vergi mükellifinin katkısının uygun olduğu bazı örnekler vardır. Bu nedenle, tüm ulus
adına yerel riski (belki bir nükleer santralden kaynaklı) üstlenen halkı genel vergilendirmeyle
durumu telafi etmenin adil olduğu düşünülebilir. Ancak ideal açıdan, direkt devlet
müdahalesiyle tehlikeyi oluşturanın ödemeyi yapması sağlanmalıdır. Uygulamada bu durum
devlet müdahalesinin tekil tesisleri (individual plants) ölüm, yaralanma, endüstriyel faaliyetler
ve emisyonlardan dolayı artan çevresel zarar gibi hukuki sorumluluklar karşısında tam sigortalı
olmasını sağlama konusunda en iyi yönlendirici olabileceğini ortaya koyar.

13.4.2. Sigorta
Sigorta teknolojik risklerle ilişkili finansal riskleri dağıtmak için kullanılabilir. Gelişmiş
ülkelerde pek çok insan büyük olasılıkla sigortalıdır. Çünkü kişisel hayat ve kaza sigorta
poliçesi sıklıkla tüm riskleri kapsar. Bu, normalde zararlı maddelere maruz kalınması durumunu
da kapsadığı anlamına gelmektedir. Ancak bu poliçeler radyasyona maruz kalmayı hariç
tutarlar. Konut sigortası benzer şekilde, özellikle hariç tutulmadıkları sürece tehlikeli
materyaller dahil tüm riskleri kapsamaktadır. Diğer bir yönden, can sigortası pratikte bazı
dezavantajlara sahiptir. Örneğin, yükümlülük ve hasar arasında bağ kurmak zor olabilir
özellikle kanserojen madde gibi toksinlerin gecikmeli etkilerinin görüldüğü durumlarda. Bu
özellikle hasarın hızlı başlangıçlı kazadan ziyade uzun vadede düşük seviyeli sızıntı nedeniyle
ortaya çıktığı durumlarda doğrudur.
Teknolojik risklere karşı sigorta, sanayi tarafından da çıkarılabilir. Kurumsal güvenliğe yönelik
taleplerin artmasıyla sanayi tesisleri için insan yaralanmaları ya da çevresel kirlilik konusunda
hukuki sorumluluğa karşı tam sigorta teminatına sahip olmaya yönelik ihtiyaç artmıştır. Sanayi
ve sigortacılar arasındaki proaktif ortaklık riski azaltmaya yönelik daha fazla sorumluluk alma
yönünde endüstriyi teşvik eden sigortayla sonuçlanabilir. Ancak tehlike sigortalarının diğer
türlerinde olduğu gibi sanayi için ödeme konusunda realist primler belirlemede zorluklar
bulunmaktadır. Primler tamamen ekonomik olmadıkça sanayi teknolojik tehlikeyi ciddiye
almayacaktır. Bu durumda sigorta şirketleri ticari olarak başarısız olabilir veya bu sahadan
çekilebilir. Primler tekil tesisler seviyesindeki gerçek risklere göre belirlenmedikçe, sigorta
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sanayi içinde güvenli, iyi yönetilen alanlar üzerinden alınan haksız vergiden biraz daha fazla
olacaktır.

13.4.3. Koruma
Teknolojik tehlikeler olayları kaynakta değiştirmek için jeofiziksel tehlikelerden daha fazla
potansiyel sunarlar. Çoğu teknolojik felaketler kusurlu mühendislik ve insan zafiyetinin
birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Hırs ve dikkatsizlik gibi insan zafiyeti karşısında
savunması az olmasına rağmen daha başarılı bir mühendislik rotası çizilmesine yardım eder.
Tüm arıza ihtimallerine karşı bir şey inşa etmek çok maliyetli olacağı için tamamen risksiz bir
dizayn ve inşa olasılığı yoktur. Ancak sanayi tesisi ve ulaşım dizaynı vakadan sonra önceye
nazaran çok sık değiştirilir. Çernobil olayında reaktörün koruyucu bir kalkanla çevrili olması
durumunda riskler daha az olacaktı. Bhopal olayında eğer fabrika toksik materyalleri daha geniş
hacimli havaya dağıtan uzun bacalı, etkili gaz atımı tesisi ile donatılmış olsaydı riskler tamamen
giderilmemesine rağmen azaltılacaktı. Çok uluslu kurumlar az gelişmiş ülkelerde
çalıştırıldığında, alt kuruluş pozisyonunda olan tesislerde güvenlik standartlarının en azından
ana kuruluştakiler kadar olmasını sağlamak için özel gereksinimlere ihtiyaç vardır.
Otoyollardaki don tehlikesini azaltma olay modifikasyonuna rutin bir örnektir. Yol yüzeylerinin
buzlanması düşük sıcaklıkların görüldüğü periyotlar süresince ölümlerde ve araç kaymasından
dolayı görülen araç hasarlarında artmalara sebep olmaktadır. Tuz -21 santigrat derecelere kadar
etkili bir buz çözme unsurudur. Ancak finansal ve çevresel maliyeti azaltmak için tedbirli bir
şekilde kullanılmalıdır. Yol tuzunun en etkili kullanımı metrekareye 10 gram kadar düşük
oranlarda buzlanmayı önleyici unsur olarak kullanıldığı durumlardır. Bu oran yol üzerinde ince
bir buz örtüsü oluşumunu engellemek için yeterlidir. Buz oluştuğunda, tuz buz çözücü olarak
birim alana sözü edilen kullanım oranından 5 kat daha fazla olacak şekilde kullanılır. Teknoloji
ve karayolu meteorolojisinde görülen gelişmeler yol mühendislerinin lokalize (yerel) yol
sıcaklığını izlemelerini ve tahmin etmelerini sağlamaktadır. Buz tespit sensörlerinin
kullanılması Avrupa ve diğer yerlerde kış tuzu kullanımında ekonomiye neden olmaktadır.
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Uygulamalar
1. Türkiye’de teknolojik afet olarak hangi olaylar daha çok ön plana çıkmaktadır,
araştırınız.
2. Türkiye’de büyük ölümlere neden olan teknolojik afetlerin sebeplerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Günümüze en yakın teknolojik afetler hangileridir, türleri nelerdir?
2- Ülkemizde teknolojik afetlerin meydana gelme nedenleri nelerdir? Kişisel ve idari
sorumlulukları karşılaştırınız?

306

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Teknolojik afetlerin nedenleri birçok etkene bağlı olarak gerçekleşebilir. Bundan dolayı doğal
afetler karşısında daha az tahmin edilme olanakları vardır. Teknolojik afetler insan kaynaklı
kazaların bir sonucu olarak karşımıza çıkarlar. Çünkü bu afetleri tetikleyici etken insan faaliyeti
veya faaliyetsizliğidir, özellikle de tehlikeli teknolojiler ile ilgili ise. Bundan dolayı bu afetler
teknolojilerdeki hatalardan dolayı sadece oluşmazlar, insanın karar vermedeki hataları da bu
afetin oluşmasında önemli derecede etkendir. Bütün bunlara bağlı olarak, teknolojik hafetlerin
teknolojik, sosyal, organizasyonel veya operasyonel eksikliklerin neden olduğu karmaşık
sistemdeki hatalardan meydana gelir. Teknoloji terimi farklı şekillerde ele alınabilir. Bu
kullanım aralığı basit bir kimyasal kirleticiden bütün bir endüstriye kadar örneğin nükleer
enerjiye kadar uygulanabilir. Bazen de kimyasal kirleticiler veya düşük seviye tehlikeli atıklara
karşı uzun dönemde ortaya çıkan sağlık riskleri de bunun içine dahil edilirler. Bu tür afelter
yeni değillerdir. Nash (1976) antik çağlardan beri barajları ve diğer yapıları inşaa edilen ve
sonrada yıkılan yapılar olarak göstermiştir. Dolayısıyla yukarıda teknolojik afetlerin
tanımından verilen üç farklı kategoride eski zamanlardan günümüze meydana gelmektedir.
Büyük yapılar: Kamu binaları, köprüler ve barajlar. Bu durumda risk, yapıların doğal ömürleri
içindeki yıkılma olasılıkları olarak tanımlanır. Nitekim bu şekilde eskiden günümüze birçok
afet yaşanmıştır. Örneğin 1666 Londra yangınında 13200 ev yanmıştır. 1889’da ABD’de South
Fork baraj çökmesinde 2000 den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
Ulaşım: Yol, hava, deniz, tren ulaşımını içine alır. Bu durumda risk, genellikle kilometre başına
düşen ölüm veya yaralanma olasılığı olarak tanımlanır. Örneğin 1912’de Atlas Okaynusunda
Titanik gemisinin batmasıyla 1500 kişi yaşamını yitirmiştir.
Sanayi: Üretim, enerji üretimi, depolama ve tehlikeli madde taşımacılığını içerir. Bu durumda
risk ise olayın meydana gelmesinden sonraki her saat başına düşen ölüm veya yaralanma
olasılığı olarak tanımlanır. Örneğin İtalya’da San Nazzarro’da barut patlamasında 3000 kişi
ölmüştür.
20. yy’ın ilk yarısında ancak birkaç olayın varlığı görülmektedir. 1948 yılına kadar bu tür
kazalar her yıl meydana gelmiyordu ve bu olaylar 1957 yılına kadar da sanayileşmiş dünyanın
dışında gerçekleşmedi (Avrupa, ABD, Sovyet bloğu ve Japonya). 1984 yılı 3500 ölümün
gerçekleştiği üç endüstriyel kazanın meydana gelmesi bir dönüm noktası oldu. !986 Çernobil
kazası da bu tür afetlere verilebilecek en önemli olaylardan birisidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş büyük teknolojik afetlerden birisi değildir?
a) Brezilya’da meydana gelen Cubatao yangını.
b) Meksika’da Mexico şehrinde meydana gelen patlama.
c) Endonezya’da meydana gelen denizel taşkın
d) Hindistan’da meydana gelen Bhopal sanayi kazası
e) Ukrayna’daki Çernobil kazası
2. Teknolojik afetlerle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zaman içerisinde değişim ve gelişim teknolojik risklerin azalmasına neden olmuştur
b) Teknolojik afetler önlenemez afet türlerindendir
c) 20. yy yarısına kadar bu tür afetler her yıl meydana gelmiyordu
d) 1957 yılına kadar teknolojik afetler Avrupa, ABD, Sovyetler Bloğu ve Japonya
haricinde gerçekleşmemiştir
e) İnsanlar, teknolojik riskleri faydalarından dolayı daha tolere edilebilir görürler
3. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetler karşısında yaygın olarak kabul gören düşünce
okullarından birisi olan Yüksek Güvenirlikli Okul’a ait görüşlerden birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kazalarda bireysel insan hatası ön plana çıkmaktadır
İyi tasarlanmış organizasyonlar teknolojik hataları önleyebilir
Bilinen riskler karşısında bütün personel iyi bir eğitime tabi tutulur
Büyük organizasyonlar güvenirlik ve güvenliğe büyük öncelik verirler
Teknolojik afetler normaldir ve kaçınılmazdır

4. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım sanayinin ortaya çıkardığı teknolojik afet özellikleriyle ilgili
değildir?
a) Ulaşıma bağlı ölümlerdeki artış yolculuk yapılan mesafeyle doğru orantılıdır
b) Ulaşıma bağlı ölümlerdeki artış araç sayısının artmasıyla doğru orantılıdır
c) Tren taşımacılığı en güvensiz ulaşım türüdür
d) Toplu taşıma araçlarının artış göstermesi kazalar meydana geldiğinde ölümlerdeki
artışa neden olmaktadır
e) Otoban kullanımı ve trafik kurallarının uyulması ölümlerin azalması neden olmaktadır
5. Aşağıdakilerden hangisi Nükleer sanayinin ortaya çıkardığı teknolojik afet özellikleriyle
ilgili değildir?
a) Yağışlar
b) Büyük nükleer güç istasyonları birçok ölüme ve sosyal sorunlara neden olabilme
kapasitesine sahiptir
c) 1986 Çernobil nükleer kazası dünyanın en büyük ve kötü nükleer kazasıdır
d) Çernobil Kiev şehir yakınlarında meydana gelmiş kıtalar arası etkileri görülmüştür
e) Bugüne kadar çevreye zarar verebilecek ölçüde 4 nükleer santal kazası meydana
gelmiştir.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. ............................. teknolojik risklerle ilişkili finansal riskleri dağıtmak için kullanılabilir.
7. ............... -21 santigrat derecelere kadar etkili bir buz çözme unsurudur. Ancak finansal ve
çevresel maliyeti azaltmak için tedbirli bir şekilde kullanılmalıdır.
8. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen ................ kazası, 9.0 büyüklüğündeki Tohoku
depremi ve tsunamisi sonrasında meydana gelmiştir.
9. Günümüz itibariyle kullanımda ve inşaa halinde olan 500 nükleer santral bulunmaktadır. Bu
santraller daha çok ...................... ve......................’da toplanmışlardır.
10. ............................., domino etkisine sahip bir afet türüdür. Buradaki kazalar zincirleme
olarak bir endüstri ünitesinde meyana geldikten sonra yakın çevresindeki diğer ünitelere bu
olaylar sıçrayarak yayılmıştır.

Cevaplar
1-c, 2-b, 3-e, 4-c, 5-a, 6) Sigorta, 7) Tuz, 8) Fukushima Nükleer Santrali, 9) batı Avrupa, doğu
ABD- Japonya, 10) Mexico City afeti.
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14. AFETLERE GENEL BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Dünyadaki Doğal Afetlerin Dağılışı ve Etkileri
14.2. Dünyadaki Doğal Afetlerin Trendi ve Ekonomik Bilançosu
14.3. Doğal Afet Yardımları
14.4. Doğal Afetlerin Genel Değerlendirmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Küresel ölçekte doğal afetler nerelere yoğunlaşmıştır?
2- En çok zarar gören ülkeler hangileridir?
3- Ülkelerin gelişmişlik düzeyi doğal afete bağlı kayıpları nasıl etkiler?
4- Kayıplara bağlı iyileşme sürecinde yardım kurumlarının görev ve yükümlülükleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Doğal Afetlerin Dağılımı ve Dünya ölçeğinde doğal Okuyarak, fikir yürüterek,
Etkileri
afetlerin dağılışını ve genel araştırarak ve uygulama
yaparak
etkilerini öğrenir.
Doğal Afetlerin Trendi

Son otuz yılda gerçekleşmiş Okuyarak, fikir yürüterek,
afetlerin trendini ve bunu araştırarak ve uygulama
yaparak
etkileyen faktörleri öğrenir.

Doğal afet yardımları ve Dünyada
doğal
afet Okuyarak, fikir yürüterek,
Genel Değerlendirme
yardımlarının önemi ve aracı araştırarak ve uygulama
yaparak
kurumlarını öğrenir.
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Anahtar Kavramlar
1- Doğal Afetler
2- Afetlerin dünya ölçeğinde dağılışı
3- Doğal afet kayıpları
4- Ekonomik kayıplar
5- Doğal afetlerin trendi
6- Afet Yardımları
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Giriş
Bu bölümde, afetler coğrafyasının son dersi olmasından dolayı özellikle doğal afetlerin
dünya genelindeki dağılışı ve etkileri, bu afetlerin genel trendi ve bu afetlere ait yardımları gibi
bazı konular üzerinde genel bir değerlendirme yapılmıştır.
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14.1. Dünya’daki Doğal Afetlerin Dağılışı ve Etkileri
Afetlerin giderek şiddetlendiği ve artığı son yıllarda hem can kaybı, hem de ekonomik
kayıpların önlemesi ya da azaltılması adına ülkeler birleşik olarak ortak bir akıl geliştirmeye
çalışmaktadır (Ersoy, 2008). Dünya bankası 2008 raporlarına göre, son 10 yılda Dünya’da
afetlerden etkilenen insan sayısı yaklaşık 1 milyar iken, bu afetlerin yarattığı ekonomik kayıplar
da yaklaşık 629 milyar dolara varmıştır (Ersoy, 2008). Bu afetlerin %25’i gelişmekte olan
ülkelerde meydana gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar gelişmiş ülke
insanlarına kıyasla ortalama 20 kat daha fazla deprem risk altında yaşamaktadırlar. Türkiye’nin
de içinde bulunduğu Avrupa ile merkezi Asya ülkelerin deprem, heyelan, orman yangınları, su
baskınları, kuraklık gibi doğa afetlerinin yıllık ekonomik maliyeti 2 milyar ABD dolarıdır. Bu
maliyet 30 yıl içinde 70 milyar ABD dolarına çıkmıştır (Ersoy, 2008). Dünya’da gelişmekte
olan ülkeler afetlerden dolayı her yıl Ulusal bütçelerinin yüzde 2-15’ini kaybetmektedirler.
Uzmanlara göre, 2050 yılında doğa afetlerinin yıllık faturasının 300 milyar ABD dolarına
çıkması beklenmektedir. Birleşmiş Milletlerin afetler konusunda ayırdığı bütçe 75 yıl önce
yılda küresel gelirin yüzde 0,7’si iken, bu miktar 2000’li yılların başında yüzde 0,2’lere
düşmüştür. Küresel gelirin yüzde 1’i dahi olmayan bu bütçeyle başarıya ulaşmak zordur (Ersoy,
2008).
Afetlerde zarar görebilirlik, nüfus artışı ve yoksullukla doğrudan ilgilidir. Dünyanın nüfusu
1959 yılında 3 milyar iken 1999 yılında 6 milyar oldu. Yani 40 yılda ikiye katlandı. Dünya
nüfusunun 7 milyara doğru dayandığı şu günlerde yaklaşık nüfusun yarısı kentlerde yaşıyor.
Dünyada kentlerde yaşayan nüfusunun 2025’lere doğru 5 milyara çıkması beklenmektedir.
Artan insan sayısına bağlı olarak afetlerde zarar görebilirlikte hızla artmaktadır. Dünya’da
köyden kente göç son 50 yılda dört kat artmıştır. 2050 yılında nüfusun 9 milyarı aşacağı
öngörülmektedir. Türkiye’nin 2008 yılı ortası nüfusu 75,794 milyondur. Unicef verilerine göre
nüfusun yıllık büyüme hızı 1970 ile 1990 arasında yüzde 2.3 iken, 1990 ile 2007 arasında yüzde
1.6 olmuştur. Nüfusun toplam yüzde 11 büyüme hızıyla 2015 yılında kabaca 82,5 milyona;
2025 yılında ise 0.8 büyüme hızıyla Türkiye nüfusunun 90,498 milyon çıkması beklenmektedir.
Nüfus artışına bağlı olarak kişi başına düşen ulusal gelirler de düşmektedir. Türkiye nüfusun
yüzde 68’i kentlerde yaşamaktadır. TÜİK verilerine göre 2008 yılı itibariyle kişi başına düşen
ulusal gelir 5477 Dolardır. Unicef kayıtlarında ise kişi başına düşen ulusal gelir biraz daha
yüksek olup 2007 yılında 8020 ABD dolarıdır. Türkiye nüfusunun yüzde 18.56’ı yoksulluk
sınırı altında yaşamaktadır. 2007 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık % 0.54’ü sadece gıda
harcamalarını içeren açlık sınırının altında yaşamaktadır. Türkiye’de yoksulluk giderek
artmaktadır. Ülkede gelir dağılımı eşit dağılmamaktadır. Zenginlik nüfusumuzun çok küçük bir
kısmının elindedir. Varsıllar ile yoksullar arasındaki uçurum giderek daha da açılmaktadır.
Hızla artan yoksul nüfus çarpık kentleşmeyi zorlamakta ve artan konut gereksinimi ile işsizlik
sorunları ciddi bir sosyal baskı oluşturmaktadır. Ülkemizde yoksullukla mücadele etmek, aynı
zamanla afetlerin zararlarını azaltmak demektir. Çünkü yoksulluğun yarattığı sosyal baskı
ancak bu şekilde ortadan kaldırılabilir. Son altmış yıllık istatistiklere bakıldığında doğal
afetlerin ülkemizde doğal afetlerin neden olduğu doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıpların
Ulusal Gelirimizin yüzde 3-4’ü oranında olduğu görülmektedir.
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Ülkelerin ekonomik düzeylerinin yanısıra afetlerin büyüklükleri ve etkiledikleri alanların
boyutları da son derece önemlidir. Örneğin dünyanın önemli ekonomileri arasında gösterilen
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya ve Çin gibi ülkeler afetten etkilenen ülkeler
sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer almaktadırlar (Şekil 14.1).

Şekil 14.1. 1993-2013 yılları arasında dünyadaki doğal afetlerin ölüm ve ekenomik kayıplar
açısından karşılaştırılması (Kaynak: UNISDR).
Dünyadaki afetlerin dağılımına bakıldığında; çok yüksek tehlike değerlerinin deprem ve
volkanik aktivitelerin gözlendiği levha sınırlarına karşılık geldiği gözlenir (Şekil 14.2). Bu
alanlar aynı zamanda uzun dönem levha hareketlerine, dolayısıyla tektoniğe bağlı olarak
gelişmiş dağ kuşaklarının gözlendiği alanlardır. Yüksek yamaç eğimlerinin hakim olduğu bu
zonlarda çoğu denize paralel uzanan dağ kuşakları (örn. Himalayalar, And ve Kayalık Dağları)
orografik dönemsel yağışların da etkin olduğu alanlardır. Bu bakımdan ölümcül heyelan
vakalarının yanı sıra sel-taşkın frekansının da yüksek olduğu kesimlerin başında gelirler (Şekil
14.2). Bunun dışında tropikal fırtınalar da özellikle bir çok kıtanın batı kesiminde yoğun bir
şekilde gözlenmektedir. Depremlerden sonra en çok ölüme yol açan doğal afet tipi olan
fırtınalar verdiği ekonomik zararlar nedeniyle kuraklıktan sonra üçüncü sırada yer alır (Şekil
14.1).
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Şekil 14.2. Dünya üzerindeki bazı doğal afetlerin dağılışı (Kaynak: EMDAT, 2005).
Dünyada doğal afetlerin tehlikesinin yüksek olduğu alanlar kapsamında; yıkıcı depremler
açısından Şili, Ekvador, Kolombiya, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin batı kıyıları,
Haiti, Alaska’nın güneyi, Afrika Rift Vadisi boyunca Sudan, Etiyopya, Eritre’nin merkezi ve
doğu kesimleri, Türkiye, İran, Ermenistan, Afganistan, Kırgızistan, Moğolistan, Çin’in Merkezi
ve Kuzey kesimleri, Himalaya dağ kuşağı boyunca Pakistan, Hindistan ve Nepal, Tayvan’ın
Merkezi ve Batı kesimleri, Japonya ve Filipinler ile Yeni Zellanda yüksek tehlikenin gözlendiği
ülkelerdir. Bunun yanı sıra bu ülkeler aynı zamanda heyelan, sel ve taşkın açısından frekansı
yüksek olayların gözlendiği alanlardır. Fırtına tehlikesi bakımından; özellikle Amerika Birleşik
DevletleriNin batı ve güney kıyıları başta olmak üzere, Haiti, Dominik, Meksika, Honduras,
Guatemala, Panama, Venezüella, Kolombiya’nın kuzey kesimibu ülkelerin yanı sıra Hindistan,
Tayvan, Filipinler, Avusturalya’nın kuzeyi ve Japonya gibi ülkeler öne çıkmaktadır.

14.2. Dünya’daki Doğal Afetlerin Trendi ve Ekonomik Bilançosu
Dünya Bankasının 1980 ile 2008 tarihleri arasındaki verileri afet sayılarında genel olarak bir
artışın gözlendiğini ortaya koymaktadır. Bu artış 1995 sonrası daha da hızlanmıştır. 1980
yıllarında afet sayısı 40’ı geçmezken 2010 yılında bu sayı hızlı bir yükseliş göstererek 100’e
kadar çıkmıştır. Bu sayı 1980 ile 1997 yılları arasında 494’tür. Bu son 30 yılın içinde yaklaşık
10 katlık bir artışı göstermektedir (Şekil 14.3).
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Şekil 14.3: 1980 – 2010 yılları arasında meydana gelmiş afet sayıları ve afet tiplerine göre
oranaları (EMDAT, 2012).
1980- 2010 yılları arasında afet sayısının artışıyla uyumlu olarak ekonomik kayıplar da
artmıştır. 1980 ile 1990 yılları arasında afetlerin yarattığı ekonomik kayıplar yılda ortalama 40
milyar ABD doları dolayında iken, 1990 ile 1995 yılları arasında yaklaşık %50 artışla 60 milyar
dolara yükselmiş ve 1995 ile 2008 yılları arasında ise bazı yıllar düşmekle birlikte genel olarak
hızlı artış eğilimine girmiştir. 2005 yılında artan afet sayıları ve büyüklüklerine bağlı olarak
kayıplar en yüksek noktasında 225 milyar doları bulurken, 2008 yılında Çin’deki Sichuan
depremi ve Myanmar’daki Nargis kasırgasının etkisiyle bu kayıp yaklaşık 180 milyar doları
bulmuştur. Afetlerde seller ve diğer su baskınları birinci sırada yer almaktadır. Fırtına ve
kasırgalar İkinci sıradadır. Depremler ölümcüllüğüne rağmen afet sayıları açısından üçüncü
bulunur. Bu afetleri, aşırı sıcaklar, orman yangınları, kuraklık, kütle hareketleri, volkanlar takip
etmektedir.
Ölümcüllük açısından depremler hem 2000-2007 yılları arasında, hem de 2008 yılında arasında
birinci sıradadır. Bunu aşırı sıcakların neden olduğu iklim koşulları, su baskınları fırtına ve
kasırgalar ile kütle hareketleri izler. Sadece 2008 yılı açısından bakıldığında kasırgaların eden
olduğu can kaybı (140,846 kişi) depremden ölenlerin sayısını (87,885 kişi) geçtiği görülür.
2008 yılında afetlerden hayatını kaybeden insanların sayısı ise 235,816’dır (Tablo 14.1). Bunlar
içerinde Nargis Siklonu (Mayıs 2008, Myanmar) en fazla can kaybının yaşandığı olaydır.
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Tablo 14.1: 2008 yılındaki afetlerin sayıları ve bu olaylara bağlı can kaybı.

Türkiye’de doğal afetler, önem sırasına göre depremler, heyelanlar, sel-taşkınlar, kaya
düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına vb afetler olarak sayabiliriz. Son yüzyılda yaklaşık 100,000
vatandaşımız afetler nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. Ülke nüfusumuzun yüzde 68’i
şehirlerde yaşarken, geri kalanı kırsal kesimde yaşamaktadır. Kentlerin nüfusu giderek
artmaktadır. Türkiye afetlerin verdiği zarar açısından dağılımına baktığımızda depremin %
61’lik bir oranla en başta olduğunu görüyoruz. Afet İşleri genel Müdürlüğünün istatistiklerine
baktığımızda ülke topraklarımızın %66’sı 1. ve 2. derece deprem bölgesindedir. Depremleri
%20 ile kütle hareketleri ve heyelanları %15 ile çeşitli su baskınları, yüzde 3 ile yangınlar, %1
ile çığ, don, fırtına, hortum ve benzerleri takip etmektedir (Tablo 14.2).
Tablo 14.2: Türkiye afet istatistikleri (Gökçe vd., 2008).

AFAD verilerine göre;
§
§

§
§

Ülkemizdeki depremlerde her yıl ortalama 5.944 bina yıkılmakta ve 965 insan
ölmektedir.
Ülkemizde, 1900-2008 yılları arasında, 182 hasar yapıcı deprem afetinde, 100.000’in
üzerinde insanımız can vermiştir. 600.000’in üzerinde konut, yıkılmış ya da ağır hasarlı
hale gelmiştir.
Ülkemizde kabaca 8 milyon insanımız heyelan riski altındadır.
1950 yılından günümüze çığ olaylarında her yıl 22 kişi hayatını kaybetmektedir. Çığ
olayları her yıl artış gösterdiği görülmektedir.
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§

Ülkemizde 2924 yerleşim yeri yani yüzölçümünün yüzde 8.18’i su baskınlarından
etkilenmektedir. Toplam su baskını sayısı 4067’dir. 80 ilde toplam 22 157 kişi su
baskınlarından etkilenmiştir. Dere yataklarındaki taşkın düzlüklerinin yapılaşmaya
açılması, yerleşim alanlarındaki yetersiz alt yapı sel ve su baskınlarının giderek
artmasına neden olmaktadır.

14.3. Doğal Afet Yardımları
Afet sorununu çözmek için mevcut kaynaklar yetersiz ve yanlış yönlendirilmiştir. 30 yıl önce
Birleşmiş Milletlere ait ülkeler, gelişmekte olan ülkelere verilmek üzere küresel gelirin
%0.7’sini bu işlere ayırmışken 2002 yılında bu değer daha azalarak %0.2 olmuştur. Küresel
gelirin %1 dahi olmayan bu miktarla başarıya ulaşmak kesinlikle olanaksızdır (Ersoy, 2008).
Üstelik ayrılan bu pay hazırlık, önleme ve azaltma gibi deprem öncesi gayretler yerine acil
müdahale, yardım ve yeniden yapım çabalarına (yani afet sonrası yara sarmaya)
yönlendirilmiştir. AIDS gibi küresel ölçekte hızla yayılan bir hastalığa karşı önlemler almak
yerine, hastalığa karşı yapacaklarınızı planlarsanız başarılı olmazsınız. Yeniden yapılar inşa
etmek, yardım, kurtarma elbette gereklidir ve insani bir boyuta sahiptir (Ersoy, 2008). Üstelik
basında geniş yankı bulduğundan politik olarak da çok popülerdir. Ama bu gayretlerin can
kayıplarını önlemeye yönelik gayretlerle yer değiştirmesi gereklidir (Ersoy, 2008).
Sonuç olarak,
• Küresel Afet Riski’nin daha iyi yönetilmeye ihtiyacı vardır.
•

Güncel çabalar yetersizdir. Çünkü risk hızla artmaktadır.

•

Mevcut kaynaklar yetersiz ve yanlış yönlendirilmiştir.

•

Bu problemi göğüsleyecek kapasitede bir organizasyon bulunmamaktadır.

•

Gelişmiş ülkeler yoksul ülkelerin gelir dağılımın artması için çaba göstermelidir.

14.4. Genel Değerlendirme
Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin bazılarında insanlar ev yapmak için boş alanlar arıyor
ve bunun sonucu hâlihazırda kullanılamayacak halde olan alt yapısı eksik bölgelere
yerleşmektedirler. Bu alanlar yapılaşmaya açılacak kadar iyi planlanmadığı, daha doğrusu
plansız olduğu için doğal olaylar karşısında büyük riskler taşımaktadır (Ersoy, 2008). Bu
bakımdan yoksulluk ile zarar görebilirlik arasında gerçekten de büyük bir bağlantı vardır.
Dünya’da büyük bir yapı stoğu patlaması yaşanmaktadır. Üstelik bu Dünya’nın en zarar
görebilir şehirlerinde yaşanmaktadır. Çünkü milyonlarca insanın yaşadığı kentlerde çeşitli
işyeri, okul ve konuta gereksinim bulunmaktadır. Eğer bu yerlerde güvenli yapıların nasıl
oluşturulacağını şekillendirilebilirse bu bir fırsat haline dönüşebilir ve Dünya’nın önemli bir
bölümü güvenli ortamlarda yaşayabilir (Ersoy, 2008). Böylece de doğal risklerin nasıl
yönetilebileceğini göstermiş oluruz. Özetle, gerisinde karmaşık ve birbiriyle içe girmiş çeşitli
faktörlerin yer aldığı afetlere hazırlık yapmak konusunda, riskleri azaltmaya yönelik bir
yaklaşım sergilenmesi daha doğru olacaktır (Ersoy, 2008).
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Uygulamalar
1- Doğal afetlerin dünya genelinde dağılımını inceleyerek yoğunlaştığı alanları
değerlendiriniz.
2- Gelişmişlik düzeyi ve afetler arasındaki ilişkileri ekonomik ve eğitim yönünden
değerlerndiriniz.
3- Dünyada afet yardımları konusunu ve bu konuda öncülük eden kurum ve kuruluşları,
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Afetler hangi alanlara yoğunlaşmaktadır?
2- Ekonomik refahı doğal afetler açısından değerlendiriniz?
3- Küresel yardım kuruluşlarından birisi olan Kızılay’ın etkinlikleri nelerdir?

323

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetlerin giderek şiddetlendiği ve artığı son yıllarda hem can kaybı, hem de ekonomik
kayıpların önlemesi ya da azaltılması adına ülkeler birleşik olarak ortak bir akıl geliştirmeye
çalışmaktadır (Ersoy, 2008). Dünya bankası 2008 raporlarına göre, son 10 yılda Dünya’da
afetlerden etkilenen insan sayısı yaklaşık 1 milyar iken, bu afetlerin yarattığı ekonomik kayıplar
da yaklaşık 629 milyar dolara varmıştır .
Ülkelerin ekonomik düzeylerinin yanısıra afetlerin büyüklükleri ve etkiledikleri alanların
boyutları da son derece önemlidir. Örneğin dünyanın önemli ekonomileri arasında gösterilen
Amerkia Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya ve Çin gibi ülkeler afetten etkilenen ülekler
sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer almaktadırlar. Dünyadaki afetlerin dağılımına
bakıldığında; çok yüksek tehlike değerlerinin deprem ve volkanik aktivitelerin gözlendiği levha
sınırlarına karşılık geldiği gözlenir (Şekil 14.2). Bu alanlar aynı zamanda uzun dönem levha
hareketlerine, dolayısıyla tektoniğe bağlı olarak gelişmiş dağ kuşaklarının gözlendiği alanlardır.
Yüksek yamaç eğimlerinin hakim olduğu bu zonlarda çoğu denize paralel uzanan dağ kuşakları
(örn. Himalayalar, And ve Rocky Dağları) orografik dönemsel yağışların da etkin olduğu
alanlardır. Bu bakımdan ölümcül heyelan vakalarının yanı sıra sel-taşkın frekansının da yüksek
olduğu kesimlerin başında gelirler. Bunun dışında tropikal fırtınalar da özellikle bir çok kıtanın
batı kesiminde yoğun bir şekilde gözlenmektedir. Depremlerden sonra en çok ölüme yol açan
doğal afet tipi olan fırtınalar verdiği ekonomik zararlar nedeniyle kuraklıktan sonra üçüncü
sırada yer alır.
Dünya Bankasının 1980 ile 2008 tarihleri arasındaki verileri afet sayılarında genel olarak bir
artışın gözlendiğini ortaya koymaktadır. Bu artış 1995 sonrası daha da hızlanmıştır. 1980
yıllarında afet sayısı 40’ı geçmezken 2010 yılında bu sayı hızlı bir yükseliş göstererek 100’e
kadar çıkmıştır. Bu sayı 1980 ile 1997 yılları arasında 494’tür. Bu son 30 yılın içinde yaklaşık
10 katlık bir artışı göstermektedir. 1980- 2010 yılları arasında afet sayısının artışıyla uyumlu
olarak ekonomik kayıplar da artmıştır.
Sonuç olarak,
• Küresel Afet Riski’nin daha iyi yönetilmeye ihtiyacı vardır.
• Güncel çabalar yetersizdir. Çünkü risk hızla artmaktadır.
• Mevcut kaynaklar yetersiz ve yanlış yönlendirilmiştir.
• Bu problemi göğüsleyecek kapasitede bir organizasyon bulunmamaktadır.
• Gelişmiş ülkeler yoksul ülkelerin gelir dağılımın artması için çaba göstermelidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğal afet tehlike düzeyinin diğerlerine göre daha düşük
olduğu söylenebilir?
a) Japonya
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) Çin Halk Cumhuriyeti
d) Türkiye
e) Finlandiya
2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi deprem tehlikesinin düşük olduğu ülekler arasında
gösterilebilir?
a) Türkiye
b) İtalya
c) Yunanistan
d) Norveç
e) Nepal
3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kasırgalar bakımından doğal afet tehlikesinin yüksek olduğu
ülkeler arasında gösterilemez?
a) Haiti
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) Rusya
d) Tayvan
e) Dominik Cumhuriyeti
4. Deprem ve volkanik aktivitelerin dünyada nelerde yoğunlaştığı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Levha sınırlarında
b) Tropikal alanlarda
c) Okyanuslarda
d) Kıta içlerinde
e) Kıtaların batı kıyılarında
5. 2008 yılındaki afetler açısından en fazla can kaybının yaşandığı olay aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Fengshen Tayfunu (Filipinler)
b) Nargis Siklonu (Myanmar)
c) Hana Kasırgası (Haiti)
d) Wenchuan Depremi (Çin Halk Cumhuriyeti)
e) Su Baskını (Taşkın), (Hindistan)
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. Türkiye’de doğal afetler, önem sırasına göre .................. başta olmak üzere heyelanlar, seltaşkınlar, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına vb afetler olarak sıralanır.
7. 2008 yılında gerçekleşen ve 87,476 ölümüne yol açan deprem ülke olarak .....................
gerçekleşmiştir.
8. Ülkemizdeki depremlerde her yıl ortalama 5,944 bina yıkılmakta ve ...................... insan
ölmektedir
9. 1980- 2010 yılları arasında afet sayısının artışıyla uyumlu olarak ...................... kayıplar da
artmıştır.
10. Afet İşleri genel Müdürlüğünün istatistiklerine baktığımızda ülke topraklarımızın %
.................. 1. ve 2. deprem bölgesi içerisinde kalmaktadır.

Cevaplar
1. Soru: (e), 2. Soru: (d), 3. Soru: (c), 4. Soru: (a), 5. Soru: (b), 6. Soru: (depremler), 7. Soru:
(Çin Halk Cumhuriyeti), 8. Soru: (965), 9. Soru: (ekonomik), 10. Soru: (%66)
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