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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.  



 Kentsel Planlamada Yerbilimi 

Çalışmaları İkinci Örnek: Samsun      



Samsun’da hızlı nüfüs artışı ve kentleşme başta konut olmak üzere çeşitli kentsel 

kullanım alanı ihtiyacını arttırmıştır.Ancak bulunduğu doğal yapı içinde sınırlı bir gelişim 

alanına sahip kent,1970’li yıllarda yer aldığı Samsun Koyu dışına çıkarak, Kürtün 

Irmağının batısından Atakum, Atakent ve Kurupelit’e doğru yayılmaya başlamıştır. Kentin 

bu yönde gelişmesinde Samsun-Sinop karayolu ulaşım altyapısının ve geniş kıyı 

düzlüklerinin varlığı etkili olmuştur. Yine bazı kamu binalarının kent dışında yeni gelişim 

alanlarında inşa edilmeleri kentin gelişim yönünü belirlemiştir. 



Kentin batıya doğru gelişmesiyle önce Atakum daha sonrada Atakent ve Kurupelit’de 

yerleşmenin kırsal ve sayfiye karakteri değişime uğramaktadır. Kıyıdaki sayfiye 

alanlarında gevşek dokuda çoğunluğu bahçe içinde bir iki katlı yazlık evlerden oluşan 

yerleşme giderek sık dokuda çok katlı apartmanların yer aldığı yeşil alanlardan yoksun 

deniz ile kentin ilişkisini kesen bir yapılaşmaya dönuşmektedir. Karayolunun güneyinde 

iç kesimlerde konut yapımı  için geniş alanlar bulunmasına karşın kıyı alanlarında çok 

katlı yapılaşmaya izin verilmesi arazi kullanımı açısından yanlış bir karar olmuştur. 



TMMOB'un 2008 yılında yaptığı Samsun Kent Sempozyumu'nda Mert ırmağı 

bölgesinin yapılaşmaya açılması nedeniyle büyük risk taşıdığı, ırmak kesitinin 

daraltılmasıyla sele davetiye çıkarıldığı, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 

büyük felaketlerin yaşanabileceği uyarısında bulunulduğu belirtilmiştir. Uyarılar 

dikkate alınmamış ve 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetmiştir. 



• Samsun ve çevresinde oluşan sel ve taşkınların kentleşme üzerindeki etkileri 
bu çalışmadaki ilk örneği oluşturmaktadır. Kentteki her boş alanın bir arsa 
olarak görüldüğü plansız kentleşme içersinde gelişigüzel yapılaşmanın doğaya 
uyum sağladığı dikkat çekicidir. 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 



Samsun ve çevresinde 08 Ağustos 2012  tarihinde meydana gelen sel ve taşkın olayları 

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.  Genel anlamda bu tür doğal afetlerin plansız ve düzensiz 

kentleşmenin bulunduğu sahalarda ortaya çıktığı ve sonuçlarının neler olabileceği çok 

açık bir gerçektir. Samsun'da iki gün etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Atakum'un 

ardından İlkadım İlçesi'nde de çok sayıda ev ve işyeri su altında kalmış ekili arazilerde 

zarar görmüştür.  



 
 

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. 

 



 Kentsel Planlamada Yerbilimi Çalışmalarına Üçüncü Örnek: 
İstanbul Tuzla 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.  

 

 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. 

 



TUZLA KIYILARI VE YAKIN ÇEVRESİNDE İNSAN       
KONTROLLÜ     JEOMORFOLOJİK GELİŞİM 



Son 10 000 yıldan bu yana (Holosen boyunca) doğal süreçlerin etkisiyle olağanüstü 

jeomorfolojik gelişim göstermiş olan İstanbul Tuzla kıyılarında son 20-30 yıllık periyotta  

antropojenik süreçlerin doğal süreçlerden daha etkili olduğu görülmektedir. Bu süreçler 

vadilerin depresyonların ve kıyıların doldurulması, genel eğim değerlerinin azaltılması 

böylece topografyasın düzleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca doğal birer miras olan adaların 

ve  tomboloların ortadan kaldırılması lagünlerin değiştirilmesi veya tamamen ortadan 

kaldırılması bu süreci hızlandırmıştır. 



Tuzla kıyılarının giderek doğal bir kıyı gelişiminden yapay bir kıyı gelişimine doğru yer 

değiştirdiğini göstermektedir. Bu süreç yalnızca Tuzla kıyılarında değil batıya Pendik, 

Kartal,  Maltepe, Bostancı ve Kadıköy’ doğru da deniz dolgu alanlarının genişletilmesiyle 

de hızlı bir değişim göstermektedir. Bu değişim İstanbul’un Anadolu yakası kıyı 

bölgesine çok yakın geçen Adalar fayının da etki alanında yer almaktadır.  Buradaki hızlı 

antropojenik değişim  yüksek deprem riski taşıyan bu bölgeler için kaygı vericidir.  





 Kentsel Planlamada Yerbilimi Çalışmalarına Dördüncü 

Örnek: İstanbul Küçükçekmece Gölü ve Yakın Çevresi 







Küçükçekmece Gölü ve yakın çevresinde meydana gelen zemin örtüsü özellikle son 

15-20 yıl içinde insan faaliyetleri sonucu büyük ölçüde değişime uğramaktadır.  

Antropojenik faaliyetler Coğrafya ve jeomorfoloji üzerinde doğal süreçler bakımından 

negatif bir etki ortaya koymuştur.  Hızlı nüfus artışı ve yüksek şehirleşme oranı ile 

insanın baskısı bu bölgedeki zemin örtüsü üzerinde büyük bir değişim meydana 

getirmiştir 



Son 10 yılı kapsayan dönem için yapılan bu zemin değişimi analizi zemin örtüsü 

sınıflamasında büyük bir değişim olduğunu, etkili olan dış etmen ve süreçlerin 

farklılaştığını ortaya koymuştur.  Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan insan 

faaliyetleri sonucunda tarım. orman ve yeşil alan örtüsü sınıflarının yerini yerleşim 

alanları, ulaşım ağları ve açık alanlar almıştır. Zemin örtüsü değişimine bağlı olarak 

akarsu sistemleri üzerinde önemli değişim ve etki meydana getirmiştir.  Erozyon ve kütle 

hareketlerinde ve sel ve taşkın olaylarında artışlar olmuştur 



Zemin Örtü Grupları 

Kapladığı Alan  

(km2)  % 

Orman  1,1 0,62 

Tarım Alanı 54,64 30,91 

Yeşil Alan  3,54 2 

Küçükçekmece Göl Yüzeyi              16,29 9,21 

Karayolu  0,36 0,2 

Yerleşme 68,22 38,93 

Çizelge I.  Zemin Örtü sınıfları 1995 
Çizelge 2.   Zemin Örtü Sınıfları  ( 2005 ) 

Zemin Örtü Grupları 

Kapladığı Alan 

(km2)  % 

Orman  2,8 0,16 

Tarım Alanı 14,99 8,43 

Yeşil Alan  2,42 1,36 

Açık Alan  51,52 28,98 

Küçükçekmece Lagün Gölü              15,93 8,96 

Sazlıdere Baraj Gölü                                               4,32 2,43 

Karayolu  2,02 1,14 

Yerleşme 86,31 48,55 

Zemin Örtü Grupları 

Değişim Oranı 

(km2)  

Orman  -0,82 

Tarım Alanı -39,65 

Yeşil Alan  -1,12 

Açık Alan  19,48 

Küçükçekmece Göl Yüzeyi              -0,36 

Sazlıdere Baraj Gölü                                               4,32 

Karayolu  1,66 

Yerleşme 17,49 

Deniz Sahası  -1.00 

Çizelge 3.   1995-2005   Arasındaki Zemin Örtüsü Değişim Oranı 



SONUÇ 
 

Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan insan faaliyetleri 

neticesinde tarım, orman, yeşil alan gibi zemin örtüsü 

sınıflarının yerini yerleşim alanları, ulaşım ağları ve açık 

alanlar almıştır. Zemin örtüsü değişimi bölgede sel olaylarıyla 

birlikte erozyon ve kütle hareketlerinin de artmasına ve 

bölgenin bu açıdan riskli hale gelmesine neden olmuştur.  

Sonuç olarak aşırı çevreci determinizme kaçmadan bir 

toplumun gerek refah ve mutluluğu, gerek karşılaştığı 

problemler ve bunların çözüm imkanları ölçüsü zamana, yere 

ve teknolojik düzeye göre değişmekle beraber üzerinde 

yaşanan coğrafi ortamın koşulları ve olanakları ile çok 

yakından ilgili ve her şeyden önce toplumun mekana intibak 

derecesine veya başka kelimelerle mekanı doğru 

değerlendirmesi başarısının ölçüsüne bağlıdır. 



Teşekkür Ederim


