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• Coğrafi çevre ile insan arasındaki ilişkiler çok uzun zamandan beri 
ilgi çeken bir konu olarak ele alınmaktadır.  İnsanın bütünüyle 
çevre üzerinde yaptığı etkiler ve değişimler araziyi kullanış 
biçimiyle büyük ölçüde ilişkilidir.  Bu değişimler doğal çevre ile 
uyumlu olduğu zaman sürdürülebilir, kendini yenileyebilen bir 
çevresel yönetim ortaya çıkar.  Diğer bir deyişle doğal çevrenin 
kendini yenileyebilmesi için taşıma kapasitesini aşmayan bir arazi 
kullanım modeline gereksinimi vardır.  Konuya bu açıdan 
yaklaşıldığında Yerbilimi çalışmalarının Kentsel Planlamada 
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 

 



• Günümüzde dünya nüfusunun neredeyse yarısı bugün kentsel 
alanlarda yaşamaktadır. Ancak bu denli yoğun nüfusun 
yeryüzünün yalnızca % 1 i üzerinde yaşaması insan-çevre 
ilişkisinde bir baskı oluşturmaktadır.  Bu baskı özelliklede doğal 
kaynaklar üzerinde ciddi sorunlara neden olmaktadır.  Bu 
yaklaşımda gelecekte kentsel planlamada sağlıklı yönetim 
modeline ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu nedenle gelecekte sağlıklı 
kentlerde yaşayabilmek için sorunları sorgulayan, 
değerlendiren ve uygulayan bir yönetim modelinin ortaya 
konması gerekir.  Böyle bir modelin oluşturulmasında da 
öncelikle sorunların doğru biçimde saptanması, 
değerlendirilmesi ve uygulanması önem taşır.  



Kentsel Planlamada Yerbilimi Çalışmalarına İlk Örnek:  İstanbul  

•  İstanbul uzun zamandan beri özellikle iç göçler nedeniyle hızla 
nüfuslanmış, bu hızlı nüfus artışı da beraberinde hızlı ve çarpık 
kentleşmeye neden olmuştur.  Son 30-40 içinde nüfusu yaklaşık 5 
kat artan İstanbul, bu gelişimini doğal ortamla uyumlu bir biçimde 
oluşturamamıştır. Bu durumun baş sorumlusu antropojen 
faktörler ve özellikle kentsel ekosistemdir. Çünkü kentsel 
ekosistemler doğayla uyumlu gelişemedikleri zaman doğayı tahrip 
edici ve tüketici bir ekosistem türüdür. 



• Kendine özgü doğal koşullarıyla bir jeokompleks olarak tanımlanan İstanbul 
kentinin sınırlarını Erinç 1980’de yayınladığı makalesinde jeokompleksin 
batıda Terkos-Selimpaşa, doğuda Şile ve Gebze’ye kadar kabaca paralelkenar 
görünümünde bir alan olarak tanımlamaktadır.  



•  İstanbul ve çevresi karmaşık yapılı bir yöredir.  Bu karakteri 
onun İlk Çağ’dan bu yana yerleşme sahası olma özelliğini 
ortaya koymuştur.  İstanbul ve yöresinin jeolojik yapısı yaş ve 
litoloji bakımından temel ve örtü formasyonları olarak iki ana 
üniteye ayrılabilir. Yapılaşma açısından değerlendirildiğinde 
temel formasyonların hakim olduğu sahalarda zemin açısından 
yapılaşmanın uygun olabileceği, örtü formasyonlarının hakim 
olduğu ve özellikle dirençsiz kayaçların bulunduğu ortamlarda 
ise,  yapılaşmalar için riskli alanlar olabileceği görülmektedir.  
Bu jeolojik özelliklerin mekânın insan tarafından kullanılması 
açısından araştırılırken, her şeyden önce İstanbul ve çevresinin 
çok önemli bir sismik zonun oldukça yakınında bulunduğunu 
unutmamak gerekir. 





• Marmara bölgesinin morfo-tektonik evrimine bağlı olarak Marmara Denizi ve 
Karadeniz arasında doğu-batı doğrultulu dar bir kara şeridi oluşturan Trakya ve 
Kocaeli yarımadaları bu morfolojileri nedeniyle İstanbul’un kentleşmesi önündeki 
en önemli doğal sınırı oluşturmaktadır.  Bu dar kara parçası İstanbul’un kuzey-güney 
doğrultusu boyunca gelişmesini sınırlayarak kentin Marmara Denizi kıyıları boyunca 
büyümesine neden olmuştur. Bilindiği gibi bu kıyılar yukarıda da belirtildiği gibi 
genelde geoteknik açıdan sorunlara sahip jeolojik birimlerden oluştuğu için 
yerleşme açısından önemli sakıncalar oluşturmaktadır(Gökaşan 2010).  Marmara 
Denizi kıyı hattının hemen güneyinden geçen ve dünyanın en önemli aktif fay 
zonlarından biri olan Kuzey Anadolu Zonu Fay Zonu başta güney kıyılar olmak üzere 
kentin tümü üzerinde etkili olabilecek depremler üretmektedir.  Bilindiği gibi 1999 
depreminin ardından İstanbul yöresi başta olmak üzere Marmara denizi içinde ve 
çevresinde yoğun sismik araştırmalar yapılmaktadır. Gelecekte İstanbul ve yakın 
çevresinde beklenen yeni ve güçlü bir depremin oluşacağı birçok yer bilimci 
tarafından tartışılmaktadır.  Bu da İstanbul’un önemli bir doğal afet ile karşı karşıya 
olduğunu göstermektedir.  Bu durum kentte problemli zeminler üzerinde yer alan 
eski ve yıpranmış binaların acil olarak uygun zeminler üzerine kaydırılarak 
yenilenmesi gerektiğini gündeme getirmektedir.  Bu açıdan bakıldığında İstanbul’un 
kurulmuş olduğu yörenin jeolojik özellikleri de kentin önündeki bir başka doğal sınırı 
oluşturmaktadır.  



• İstanbul’un Marmara kıyıları genel olarak deprem riski altındadır. Özellikle zayıf 
zeminli alanlar genç jeolojik formasyonlar, alüvyal dolgu alanları gibi alanlar bu 
riskin daha da arttığı alanlardır. Avrupa Yakası’nda Yenikapı-Bakırköy-
Küçükçekmece-Büyükçekmece, Haliç’in kıyı kesimleri. 



• Anadolu Yakası’nda Kadıköy-Bostancı-Kartal-Pendik-Tuzla hattı dikkat edilmesi 
gereken yöreler olarak görülmektedir. Bu yörelerdeki binaların depreme 
dayanıklılığı ile zemin etütlerinin tamamlanmış ve halkın bu konuda 
bilgilendirilmiş olması gerekir.  



• Deprem anında ve deprem sonrası arama-kurtarma, yaralılara ulaşma ve onları 
kısa sürede en yakın sağlık merkezlerine ulaştırmada özellikle Eski yarımadada 
büyük sorunlar yaşanacaktır.  



• Bu binaların sağlamlık derecesi, depreme dayanıklılığı yanında bu yerleşimlerde 
oturan insanların eğitim durumları, gerçek nüfus değerleri önem taşıyacaktır. Bu 
yerleşimler hem son derece dar, yokuş ve çıkmaz sokaklardır, hem de kullanılan 
malzeme ve bina sağlamlığı açısından güvenilir değildir.  



• İstanbul ve çevresinde oluşan sel ve taşkınların kentleşme üzerindeki etkileri 
bu çalışmanın bir başka örneğini oluşturmaktadır. Kentteki her boş alanın bir 
arsa olarak görüldüğü plansız kentleşme içersinde öncelikle gecekondular 
tarafından işgal edilen vadi tabanlarıdır. Vadi tabanlarında yer alan 
akarsuların dinamiği dikkate alınmadan yerleşime açılması sonucunda bu 
alanlar can ve mal kaybına neden olacak sel ve taşkınlar açısından yüksek 
riskli bir hale gelmiştir.  Sel ve taşkın olayları özellikle aşırı sağanak yağışlar ve 
dere yataklarının yerleşmeler tarafından işgal edilmesi sonucu afet boyutuna 
ulaşarak önemli can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Taşkın tipleri içinde 
en büyük zararı vereni kuşkusuz yoğun ve plansız yapılaşmaların görüldüğü 
kentsel alanlardır.  Şehir taşkınları olarak da bilinen bu taşkınlar kent içindeki 
her türlü arazilerde görülebilir. İstanbul ve çevresinde 09 Eylül 2009 ve 8-10 
Eylül 2010 tarihlerinde meydana gelen sel ve taşkın olayları bu çalışmanın 
ikinci örneği olup sonuçları açısından önemli derslerin çıkarılabileceği bir 
olaydır. Sel ve taşkınlar kuşkusuz meydana gelişi bakımından doğal bir olayın 
sonucudur. Ancak etkilerinin ve verdiği zararların çok büyük olması büyük 
ölçüde plansız, düzensiz ve dayanıksız yapılaşmaların sonucudur.  Bu nedenle 
çalışma, genel anlamda bu tür doğal afetlerin plansız ve düzensiz 
kentleşmenin bulunduğu sahalarda ortaya çıktığı ve sonuçlarının neler 
olabileceği üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

 



 
 

Yüzeysel akışı ve akış yönünü belirleyen faktörleri şu şekilde 
özetlemek mümkündür. 

 
• Su toplama havzasının boyutları ve şekli, 

• Su toplama havzasının eğim özellikleri, 

• Arazi kullanım özellikleri (arazi örtüsü ve karakteri), 

• Doğal bitki örtüsünün yoğunluğu, 

• Drenaj sistemi ve kanal özellikleri, 

• Su toplama havzasının yükselti özellikleri, 

• Topoğrafik eğim ve engebelilik, 

• Yapay drenaj ve kanal ıslah projeleri, 

• Su toplama havzasında farklı amaçlara yönelik olarak yapılan su kapanları, 

havuz, gölet ve barajlar. 

 



• Seller en sık görülen ve en yıkıcı doğal afetlerden biridir. Ani ve yoğun sağanak 
yağışın arkasından oluşan bu olay özellikle yoğun ve çarpık yapılaşma gösteren 
büyük kentlerde ciddi hasarlara can ve mal kaybına neden olmaktadır. İstanbul 
ve çevresinde bu şekilde çeşitli sel ve taşkın olayları olmuştur ve olacaktır.  



• 9 Eylül 2009 yılında meydana gelen sel olayında 1 gün içinde metrekareye 90 
kg yağış düşmüş ve Ayamama deresi taşarak 31 kişinin ölümüne neden 
olmuştur. Bu olayda  

  1.Ayamama Deresi ve taşkın yatağının yerleşim ve iş alanlarına açılması, 
  2.Dere yatağı boyunca birçok yerde yollar ile köprülerin dere yatağını dik 

kesmesi ve köprü menfezlerin dar olmasından ötürü tıkanması önemli rol 
oynamıştır. 



• Yapılaşmada dere yatakları bir yandan zemin zayıflığı diğer taraftan sel anında 
yana aşındırma sonucu göçmelerden ötürü risk oluşturduğu bilinmektedir. 
Akarsuların hemen yanındaki taraçaların yapılaşmaya açılmaması bu gibi 
alanların rekreasyon, gezinti alanları, park ve oyun alanları olarak 
değerlendirilmesi önerilir.  



• Dere yataklarının ıslah adı altında dar beton kanallar içine alınması sakıncalıdır. Bu 
gibi alanlarda suyun akışı hızlanmakta ve tahrip gücü artmaktadır. Ayrıca akarsuyun 
yatağı içinde gerek zemine gerekse yana sızma yoluyla suyun geçmesini engelleyen 
bu tip beton yapılar terk edilmelidir. Dere yataklarının genişletilmesi taşkınlarda 
suyun rahat gitmesini sağlar. Ayrıca akarsu taraçalarının bitkilendirilmesi de su 
bilançosunun dengelenmesi yönünden uygun bir kullanım biçimidir.  



İstanbul’da meydana gelen sel olayının nedenleri aşağıda 
özetlenmiştir. 

• Sert zeminler infitrasyonu engellediği için zemine sızması 
gereken su da yüzeysel akışa katılmıştır. 

• Drenaj altyapılarında hatalı projeler veya kullanım problemleri 
oluşmuştur. 

• Doğal akış yol, geçit, kavşak v.b. projelerle engellenmiş ve 
yetersiz kalmıştır. 

• Doğal akış, hatalı yerleşim düzeni nedeniyle engellenmiştir. 

• Doğal akım yönü, yapay drenaj sistemleri ile değiştirilmiştir. 

• Akarsuların doğal en kesitleri yer kazanma amacıyla 
küçültülmüştür. 

• Dere ıslah projelerinde hidrografik yaklaşım hataları yapılmıştır.   
( Turoğlu 2010 ). 

 











 Kentsel Planlamada Yerbilimi Çalışmalarına İkinci Örnek: Karasu 
Kıyıları 

• Kıyılar, elverişli yaşam koşulları nedeniyle yerleşme 
açısından en fazla ilgi çeken ve tercih edilen alanlardır.  
Ancak kıyılar ekolojik olarak son derece hassas olan 
bölgelerdir.  Bu nedenle de koruma kullanma 
dengelerinin iyi belirlenmesi, taşıma kapasitesi 
üzerinde bir baskının yer almaması gerekir.  Diğer bir 
değişle kıyılar, koruma-kullanma dengeleri göz önüne 
alınarak, kendini yenileyebilen ve sürdürülebilir 
bütünleşik bir kıyı yönetimine gereksinimi vardır. 



Burada 3 temel özellik hemen dikkat çekmektedir.  

• Doğayla uyumlu yapısal bir çözüm oluşturulurken doğanın kendi 
davranışı içinde çözüm üretmek, 

• Kıyı sisteminden alınan malzemenin beslenerek yenilenmesini 
sağlamak. 

• Kıyı sisteminde ani değişimlerle ortaya çıkan olumsuzlukları 
gidermek.   ( Yüksel 2011 ). 

 

  Kıyı alanlarının sahip olduğu potansiyel değerlerin aşırı ölçüde 

geliştirilmesi, bu değerlerin tümüyle yok olmasına neden 
olabilmektedir.  Kıyı ekosistemleri hassas ve çok çabuk etkilenebilen 
bölgelerdir.  Bu nedenle kıyı bölgelerinde ortaya çıkan yanlış arazi 
kullanım uygulamaları çeşitli sektörlerin yoğun ve çoğu kez birbirleri 
ile çelişen talepleri nedeniyle kıyılarda koruma ve kullanma dengesi 
kurulamamakta bu nedenle de doğal ve kültürel alanlar tehdit 
altında kalmaktadır. 

 



• Karasu kıyıları Batı Karadeniz Bölümünde bulunan Sakarya 
Irmağının getirmiş olduğu sedimentlerin dalga ve akıntılar 
yardımıyla kıyıya taşınmasıyla oluşmuştur. Karasu-Kocaali 
kumsalları bu ender yapısıyla Türkiye’nin kesintisiz uzanan en 
büyük plaj alanlarından biridir. Bu ender kıyı alanı bir taraftan 
hatalı arazi kullanımı, diğer taraftan doğal kıyı proseslerinin 
etkisiyle hızla erozyona uğramaktadır. 

 



• Sakarya Deltası ve yakın çevresi kıyı kuşağının jeomorfolojik özellikleri dikkate 
alındığında yörenin hatalı arazi kullanımı nedeniyle gerek doğal yönden ve gerekse 
sosyo-ekonomik yönden etkilendiği gözlemlenmiştir. Karasu kıyıları, kıyı morfolojisi 
açısından alçak kıyılar tanımına uymaktadır. Sakarya Irmağı’nın getirmiş olduğu 
sedimentlerin birikmesiyle oluşan bu kıyı kuşağı doğu batı yönünde kesintisiz 26 km 
lik bir kıyı alanı oluşturmaktadır.  Alçak kıyı karakterinin geniş alanlar kaplaması 
nedeniyle yağışlı dönemlerde bu alan içinde taşkın ve göllenmeler oldukça geniş 
alanları etkilemektedir.  Kuzey sektörlü rüzgârlar ise kumul hareketlerinin 
dinamizmini sağlamaktadır.  Ancak beşeri faaliyetlerin ölü kumul sahalarındaki 
müdahaleleri de bu alanların rüzgârın da etkisiyle tekrar dinamizm kazanmasına 
neden olmaktadır.  Karasu kent yerleşmesi son 10 yıl içinde çok hızlı ve plansız 
büyümektedir. Alanın arazi kullanımında dikkat çekici özellik, kıyı şeridindeki ikinci 
konutlardır.  Sahadaki turizm amaçlı yapılaşmada tür ve şekil farklılıkları 
gözlenmektedir.  Toplu konutlar, kooperatifler, villa ve bağımsız binalar, pansiyon, 
otel, motel tipinde yapılar ilk planda izlenen farklı türlerdir.  Yerleşimlerin eski 
olanları (Karasu, Taşlıgeçit, v.b.) yerleşim yeri olarak platoluk alanları ve yamaçları 
tercih etmişken, yeni yerleşimler (Yenimahalle, Denizköy, v.b.) kumul alanlarını 
kullanmışlardır.  Yörede kentsel yerleşim için yer seçimleri hatalı olarak yapılmakta 
bu da hem kumullar üzerinde hem de kıyı alanlarındaki morfo-dinamik süreçleri 
etkilemektedir.  



•  Karasu kıyı alanında kuzey sektörlü rüzgarlar egemen olup hakim rüzgar doğrultusu kuzeydoğu yani 

poyrazdır. Karasu kıyı alanı konumu itibariyle kuzeydoğu ve kuzey kuzeydoğu doğrultusunda olup 
rüzgârlar kıyıya dik olarak gelmektedir.  Kıyı çizgisi ise batı kuzeybatı ile doğu kuzeydoğu 
doğrultusunda uzanmaktadır ( Yüksel 2011 ).Yapılan etütler sonucunda dalgaların kıyıya dik gelmeleri 
nedeniyle önemli ölçüde kum taşınmasına neden olmaktadır.  Kum taşınım hesapları bu kıyıların aktif 
bir kıyı olduğunu göstermektedir ( Yüksel 2011 ).   Ancak Yüksel’e göre taşınım her iki yönde yani 
doğu-batı ve batı-doğu yönlü olmaktadır.  Bu durumda ise toplam katı maddenin fazla olduğu 
görülmektedir.  Uzun dönemde ise batıdan doğuya doğru daha fazla taşınım olduğu bunun 
sonucunda da Sakarya Irmağı ağzının doğu kısmının batıya oranla biraz daha genişlemiş olduğu 
görülmektedir.  Kıyı alanının bu prosesin sonucu meydana geldiği, jeomorfolojik yapının da kıyıya dik 
taşınımdan etkilendiğini göstermektedir.   

(Foto. Y. Yüksel, 2011.) 



• Sakarya Irmağı’nın doğusunda kalan plaj alanında ise durum biraz 
daha farklıdır.  Sakarya ağzının yaklaşık 2 km doğusunda inşa edilen 
liman ve bu limana ait dalgakıran bu alandaki kıyı morfolojisi 
üzerinde oldukça olumsuz etkiler meydana getirmiştir.  Çünkü 
Sakarya Irmağı’nın yatağında çok sayıda mevcut kum ve çakıl 
ocakları bu kez Sakarya’nın flüviyal morfolojisindeki dengeyi 
bozmuştur. 

 

(Foto. Y. Yüksel, 2011.) 



•  Irmağın yatağındaki 
bu kum ocaklarından 
kontrolsüz olarak 
çekilen kumlar, 
Sakarya’nın taşıdığı 
kumun azalmasına 
neden olmuştur.  Bu 
nedenle gelen 
sedimentler 
azaldığından kıyı alanı 
yeterince 
beslenememiştir.   

(Foto. Y. Yüksel, 2011.) 



• Gelen kum ise 
doğudaki plaj alanına 
liman nedeniyle 
taşınamamaktadır.  
Bunun sonucunda 
liman doğusundaki plaj 
alanında çok hızlı bir 
kıyı erozyonu oluşmaya 
başlamıştır.  Diğer 
taraftan Karasu 
kıyılarında önemli bir 
gelir kaynağı olan kum 
midyesi çıkarımı 
sonucunda yakın kıyı 
bölgesinde büyük 
hacimlerde deniz 
tabanı çukurları 
oluşmaktadır.  Bu da 
kıyıya dik gelen kum 
taşınım dengesini 
olumsuz olarak 
etkilemiş, sonuçta 
Karasu kıyı alanında 
erozyon hızla artmaya 
başlamıştır. 

(Foto. Y. Yüksel, 2011.) 
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