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1 KAVRAMLAR, TANIMLAR, KISALTMALAR 

Tsunami ve denize ilişkin afetlerin araştırılmasında çeşitli kavramlar ve tanımlar kullanılmaktadır. Bu 

kavramlar ve tanımlamalar aşağıda özetlenmiştir. 

 

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP): AHP, karar vericinin eldeki karmaşık ana problemi, bu problemin 

kriterleri, alt kriterleri ve alternatifleri arasındaki ilişkiyi hiyerarşik yapıda modelleyerek problemin çözümüne 

gitmek için kullanılan bir ÇÖKA yöntemidir. 

Batimetri: Deniz taban derinlikleri haritası 

Çok Ölçütlü Karar Verme Analizi (ÇÖKA): Karmaşık bir problemi, problemin içindeki daha basit ölçütlere 

indirgeyerek en uygun çözüme ulaşılmasını hedefleyen analizlerdir. 

Dalga boyu: Dalga zaman serisinde ardışık iki dalga tepesi ya da ardışık iki dalga çukuru arasındaki yatay 

mesafe 

Dalga çukuru: Bir dalganın zaman serisinde en düşük nokta 

Dalga genliği: Dalga tepesinin (ya da çukurunun) ortalama su düzeyine göre dikey uzaklığı 

Dalga periyodu: Ardı ardına iki dalga tepesi (ya da iki dalga çukuru) arasındaki zaman aralığı 

Dalga tepesi: Bir dalganın zaman serisinde en yüksek nokta 

Dalga yüksekliği: Ardışık gelen dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki dikey mesafe 

Derin su dalgası: Su derinliğinin dalga boyunun yarısından büyük olduğu durumdaki dalgalar 

Gelgit dalgası: Güneş ve ayın dünya üzerindeki çekim kuvvetlerine bağlı olarak denizlerde oluşan düzenli 

dalga 

Mekânsal hasar görebilirlik: Afetin şiddetinden bağımsız olarak, bir kişinin bulunduğu yerden dolayı 

tsunami afetinden zarar görebilme ihtimalini ölçen bir parametre 

Merkez üssü: Oluşan bir depremin odağının yer yüzeyindeki izdüşümünün düştüğü nokta 

MeTHuVA (METU Metropolitan Tsunami Human Vulnerability Assessment): Metropoliten alanlardaki 

insanların tsunami afetinden hasar görebilirliğini hesaplayan metot  

Metropoliten kullanım tehlike durumu: Tsunami afeti göz önünde bulundurularak bir kişinin bulunduğu 

konumun metropoliten kullanımı açısından sahip olduğu tehlike durumu 

Sayısal Yükseklik Modeli: Bir araziye ait yükseklik verilerini, arazi yüzeyini temsil edecek şekilde 2.5 

boyutta (her x ve y konumunda sadece bir z ye izin verilir) tanımlayan sayısal modeldir. 

Sığ su dalgası: Su derinliğinin dalga boyunun yirmide birinden küçük olduğu durumdaki dalgalar 

Tahliye Esnekliği:  Tsunami anında, kişinin tsunami afetinden kurtulmak için bulunduğu yerdeki tahliyesinin 

kolaylığını ölçen bir parametre  

Tsunami: Çeşitli (depreşim) nedenlerle kısa sürede denize geçen enerji ile oluşan dalgalar 
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Tsunami akım derinliği: Tsunami baskını sırasında karada akan suyun derinliği 

Tsunami baskın mesafesi: Tsunami dalgasının karada ilerlediği kıyıdan en uzak nokta ile kıyı arasındaki 

yatay mesafe 

Tsunami baskın yüksekliği: (Bkz. tsunami akım derinliği) 

Tsunami hızı: Tsunami dalgasının hızı. Su derinliği ile karşılaştırıldığında yeterince uzun (sığ su dalgası 

olarak) kabul edilen tsunami dalgasının hızı doğrusal çözüme göre aşağıdaki ifadeyle hesaplanır: 

� � �� ∗ ℎ 

Burada; c = tsunami dalga hızı, g =yerçekimi ivmesi, h= su derinliği,  

Tsunami hasarı: Yıkıcı bir tsunaminin neden olduğu kayıp veya zarar. 

Tsunami kaynağı: Tsunaminin kökeni. Suyun büyük ölçekli hızlı yer değiştirmesine neden olan deprem, 

volkanik hareket ya da heyelan. 

Tsunami sayısal modelleme: Tsunami oluşum, hareket ve kıyılardaki etkilerinin bilgisayar ortamında 

benzetimi  

Tsunami simülasyonu (benzetimi): (Bkz: tsunami sayısal modelleme) 

Tsunami su basma alanı: Tsunami etkisi ile karada su altında kalan alan 

Tsunami tırmanma yüksekliği: Tsunami dalgasının karada ulaştığı en yüksek nokta ile ortalama deniz 

seviyesi arasındaki dikey mesafe 

Tsunami varış zamanı: Tsunaminin ilk dalgasının belirli bir konuma varış zamanı 

Uzak alan tsunami: Oluştuğu yerden çok uzak (100 km den fazla) mesafelere etkili olan tsunami 

Vektör verisi: Konumsal verinin coğrafi koordinat değerleri (x,y) başta olmak üzere çeşitli özniteliklerinin 

depolanabildiği veri setleridir. Nokta, çizgi ve poligon olmak üzere üç vektörel veri türü vardır.           

Yakın alan tsunami: Oluştuğu yerden yakın mesafelere (100 km den az) etkili olan tsunami 

 

Şekil 1.1 Tsunami parametrelerini anlatan temsili çizim (Kaynak: UNESCO-IOC, 2014) 
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2 ÖZET 

Kıyı şehirlerinin tsunami olaylarına karşı hazırlıklı olması için başta Japonya ve ABD’de olmak üzere 

dünyanın çeşitli ülkelerinde özellikle mega kentler için tsunami hazırlık projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu tür 

projelerde, farklı senaryolara göre oluşacak tsunami afeti durumlarında kıyılardaki olası baskın alanları ve 

dalga yükseklikleri hesaplanmakta, binaların hasar görebilirlik durumları belirlenmekte, tahliye yollarının 

hizmet görebilirliği ve risk düzeyleri değerlendirilmektedir. Bu tür projelerin sonuçlarının başarılı olarak 

uygulanabilmesi için kullanılan verilerin kaliteli, güvenilir ve yüksek çözünürlüklü olması, kullanılan 

hesaplama araçları, sayısal modeller ve yöntemlerin güncel, doğruluğu ve geçerliliği kanıtlanmış ve yüksek 

performanslı araçlar, modeller ve yöntemler olmasıı gereklidir. Bu doğrultuda, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (İBB-DEZİM) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

tarafından İstanbul ili Marmara Kıyıları için Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizleri 

projesi 2018 yılında tamamlanmıştır (ODTÜ, 2018). Proje kapsamında İstanbul’un Marmara kıyıları için arazi 

ve bina özelliklerini en iyi biçimde sayısal modele yansıtan yüksek çözünürlüklü veriler üretilmiş ve bunları 

en etkin biçimde kullanabilen yeni, güncel ve doğruluğu/geçerliliği kanıtlanmış tsunami modelleme yazılımı 

NAMI DANCE GPU sürümü geliştirilerek kullanılmıştır. Marmara Denizi için 42m ve her bir ilçe için 5m, 7m 

ya da 10m düzeyinde, binalar, yollar ve altyapı tesisleri dâhil edilerek tsunami sayısal modellemesi veri 

tabanı hazırlanmış ve her ilçe için ayrı ayrı yapılan sayısal modellemeler ile karar verilen kritik tsunami 

senaryoları kullanılarak NAMI DANCE yazılımı ile yüksek çözünürlüklü benzetimler gerçekleştirilmiştir. 

Tarihi, kültürel ve doğal özellikleri ile dünyada en çok dikkat çeken şehirlerden biri olan İstanbul ili için 

gerçekleştirilen bu çalışma sonuçlarına göre Marmara kıyılarında tsunami etkilerine maruz kalabilecek ve 

şehir için hayati önem taşıyan çok önemli kritik yapılar ve kritik noktalar vardır. Bunlardan bazıları, Maltepe 

ve Yenikapı’daki miting alanları, Avrasya tünelinin Haydarpaşa ve Kumkapı’daki yeraltı giriş/çıkış noktaları, 

Marmaray Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme istasyon girişleri, Ayamama öncelikli olmak üzere tüm 

dere ağızları ve dere yatakları, Haydarpaşa, Ambarlı limanları ve tüm diğer ticari limanlar, balıkçı barınakları, 

marinalar, şehir hatları yolcu vapurlarının yolcu indirme bindirme noktaları ve küçük tekne barınakları olarak 

belirtilebilir. Bu yapılardan kritik olanların tsunami etkileri altında maruz kalacakları tehlikelerin bilinmesi ve 

etki azaltma için alınması gereken yapısal ya da yapısal olmayan önlemlerin saptanması büyük önem 

taşımaktadır.  

Bu doğrultuda ODTÜ (2018) çalışması kapsamında yapılan analizler göstermektedir ki sırası ile Maltepe’de 

bulunan Orhangazi Şehir Parkı ve Yenikapı Etkinlik alanları, kıyıya yakın istasyon ve duraklar, Marmaray 

Üsküdar istasyon girişi, Ayamama öncelikli olmak üzere tüm dere ağızları ve dere yatakları, Haydarpaşa, 

Ambarlı limanları ve tüm diğer limanlar, balıkçı barınakları, marinalar ve küçük tekne barınakları diğer kıyı 

tesislerine göre tsunamiden en çok etkilenecek yerlerdir.  

İstanbul genelinde etkili olabilecek olası bir tsunami olayının yaratacağı kayıpların en aza indirilmesi, 

İstanbul ili Marmara kıyılarında yer alan ve önem sırası yukarıda verilmiş kritik yapıların tsunami olayından 

etkilenmemesi ya da en az etkilenmesi için alınması gereken önlemleri saptamak ve gerekli aşamaların 

tanımlanması ve detaylandırılması için İstanbul İli Tsunami Eylem Planı Hazırlanması Projesi başlatılmıştır. 

Proje kapsamında tsunami etkisine maruz kalabilecek yapılar ve tesisler ile ilgili yetkili, işletmeci özel ya da 

kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm kurumları kapsayan paydaşlar dikkate alınarak aday 
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paydaşlar listesi çıkarılmış, aday paydaşlar listesinde gerekli elemeler ve gruplandırmalar yapıldıktan sonra, 

İstanbul İli Tsunami Eylem Planı Hazırlanması Projesi’nin paydaşların belirlenmesi aşamasında nihai olarak 

66 adet paydaş saptanmıştır. Paydaş analizleri yapıldıktan sonra tespit edilen ve sınıflandırılan proje 

paydaşlarının öncelikle tsunami etkileri hakkında bilgi ve ilgi düzeylerini, tsunami afet etkileri azaltma 

konularında bilgi ve hazırlık düzeylerinin ölçülmesi, varsa kurumlar tarafından yapılan aktiviteler ya da alınan 

önlemlerin saptanması amacı ile bir anket düzenlenmiştir. Bu anketin gerçekleştirilmesine ek olarak, paydaş 

analizi kapsamında belirlenen paydaşların fiziki olarak katılacağı ve İBB tarafından düzenlenecek toplantı 

ya da çoklu görüşmeler yapılması önerilmiştir. Bu toplantı ya da çoklu görüşmelerde hem ODTÜ (2018) 

projesinin çıktılarının sunulması, hem de sunulan Tsunami Eylem Planı Hazırlanması Projesi konusu, 

kapsamı ve çıktıları hakkında paydaşlara bilgi verilmesi, proje çıktıları kapsamında İstanbul için yapılması 

önerilen yapısal olan ve yapısal olmayan önlemlerin değerlendirilmesi önerilmektedir.   

Proje kapsamında dünyada tsunami risk azaltma çalışmaları incelenmiş, ayrıca dünyadan ve Akdeniz’den 

tarihsel ya da yakın geçmişte gerçekleşmiş önemli tsunami olayları derlenmiş ve bu olaylardan edinilen 

bilgiler, deneyimler ve alınan dersler rapor kapsamında anlatılmıştır. 

Tsunami etkilerinin azaltılması için alınabilecek önlemler ve yapılacak hazırlıklar konusunda dünyadaki 

örnekler ayrıca incelenmiştir. Buna bağlı olarak tsunami risk analizi, tsunamiye karşı kırılganlık/hasar 

görebilirlik ve risk yönetimi konuları değerlendirilmiş, risk azaltma yöntemleri derlenerek anlatılmıştır.   

Tsunamiye karşı hazırlıklı olma çalışmalarına yönelik uluslararası kuruluşlarca hazırlanmış el kitapları ve 

rehberler incelenerek toplumların tsunamiye karşı dayanıklı olmasına yardımcı olacak temel adımlar ve 

gereksinimler çıkarılmıştır. Bu adımlar arasında yalnızca teknik unsurların uygulanması değil, bireylerin ve 

toplulukların bilinçlendirilmesi ve risk altındaki bireylerin eğitiminin teşvik edilmesi ve sağlanması tsunamiye 

karşı hazırlıklı olmayı güçlendirecek unsurlardandır.  

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, erişilebilirlik, haritalama ve tahliye unsurlarının yanı sıra tsunami risk 

azaltma yöntemleri kapsamında yapısal önlemler ve yapısal olmayan önlemler ana başlıkları altında pek 

çok yöntem ele alınmış, yapısal önlemler modelleme çalışmaları ile irdelenmiş, karşılaştırmalı olarak 

gösterilmiştir.  Ayrıca, bilgilendirici içerik sunan bir örnek tsunami tahliye rehberi tasarlanmış ve farkındalığın 

arttırılması için eğitimlerin planlanması gibi başka yapısal olmayan önlemler de ayrıca anlatılmış, 

uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur. 
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3 GİRİŞ 

ODTÜ (2018), proje çalışmalarında, İstanbul ili Marmara kıyılarına etki edebilecek 14 farklı tsunami 

senaryosu derlenmiş, her bir senaryo için benzetimler yapılmış, her ilçe için ayrı ayrı olmak üzere, kıyılarda 

meydana gelebilecek su baskınları ve su baskınına karşı binaların hasar görebilirlik durumları hesaplanmış, 

tahliye esnekliği incelenmiş, kıyı yapılarının afet sonrası hizmet düzeyleri, tsunami riski dağılımları çıkarılmış 

ve sonuçlar tartışılmıştır. ODTÜ (2018), proje kapsamında ayrıca, İstanbul ili Marmara kıyılarında yer alan 

önemli yapılar (Yenikapı ve Maltepe toplanma alanları, Marmaray Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, 

Ayrılık Çeşmesi istasyon girişleri, Avrasya Tüneli Haydarpaşa ve Kumkapı tünel girişleri, Haydarpaşa, 

Ambarlı, Tuzla, Yenikapı limanları) için tsunami baskın mertebeleri de hesaplanmış, haritalanmış, 

tartışılmıştır. ODTÜ (2018), Raporu sonuçlarından yola çıkarak başlatılan İstanbul İli Tsunami Eylem Planı 

Hazırlanması projesinin amaç ve kapsamı 4’üncü Bölümde verilmiştir.  

Sunulan bu sonuç raporu kapsamında proje süresi içerisinde gerçekleştirilen aşağıdaki maddelerde yer alan 

çalışmaların sonuçları verilmiştir.  

1. Paydaş analizi 

Tsunami kaynaklı olası kayıpların azaltılmasıyla ilgili yetki ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşların 

belirlenmesi için ODTÜ (2018) proje çıktılarına bağlı olarak olası bir tsunami olayında su ile temas edeceği 

öngörülen ve hasar görme olasılığı bulunan varlıklar saptanmıştır ve bu varlıkların ait olduğu kurumlar 

(paydaşlar) belirlenmeye çalışılmıştır. Paydaşların tsunami etkileri hakkında bilgi ve ilgi düzeylerini, tsunami 

afet etkileri azaltma konularında bilgi ve hazırlık düzeylerini araştıran paydaş analizlerine başlanmıştır. Bu 

amaç için paydaşlara yönelik bir anket yapılmıştır.  Anket ve Paydaş Analizleri ile ilgili çalışmaların sonuçları 

5’inci Bölümde anlatılmıştır. 

2. Bilimsel çalışmaların derlenmesi – Literatür değerlendirmesi 

Tsunami tehlikesinin azaltılması ya da bertaraf edilmesi ile ilgili tüm bilimsel çalışmalar derlenmiş, bu 

derleme ışığında, eylem planı kapsamında belirlenen önlemlerin bilimsel altlığı 6’ncı Bölümde anlatılmıştır. 

Risk azaltma yöntem ve önlem çalışmaları ile ilgili dünyada uygulama örnekleri bulunan tahliye planlaması, 

yapısal ve yapısal olmayan önlemler ile farkındalık ve hazırlıklı olmaya dair detaylı bilgi ve örnekler ise 

sırasıyla 8’inci, 9’uncu ve 10’uncu Bölümlerde verilmiştir.  

3. Geçmiş Tsunamilerden Öğrenilen Bilgilerin aktarılması 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanmış tsunami örnekleri derlenmiş, teknik özellikleri, sebep olduğu kayıplar ve 

kayıpların seviyesini belirleyen etmenler derlenmiş ve 7’nci Bölümde anlatılmıştır. 

4. Uluslararası, ulusal ve/veya yerel yaklaşım, çerçeve ve kılavuzların incelenmesi, derlenmesi ve 

raporlanması 

Dünya genelinde, kurum ve kuruluşların tsunami kaynaklı riskin azaltılmasına yönelik benimsedikleri 

yaklaşımlar, yürüttükleri eylemler ve mevcut uygulama kılavuzları derlenerek 11’inci Bölümde anlatılmıştır.  
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5. Risk azaltma eylemlerinin belirlenerek NAMI DANCE ve METHUVA yöntemleriyle doğrulanması 

İlk dört iş paketi ile elde edilen çıktılardan yararlanılarak İstanbul İli genelinde tsunami kaynaklı riskin 

azaltılmasına yönelik yapısal ve yapısal olmayan önlemler önerilmiş ve bu eylemlerin gerçekleştirilmesi 

durumunda ortaya çıkacak yeni senaryolar NAMI DANCE ve METHUVA yaklaşımları ile değerlendirilmiş ve 

12’inci Bölümde sunulmuştur.  

6. Uygulamada temel alınabilecek yaklaşımlar 

Son aşama olarak tsunami zararlarının azaltılmasına yönelik önerilen eylemler için uygulamaya yönelik altlık 

oluşturmak adına yönlendirici adımlar oluşturulmuş ve 13’üncü Bölümde anlatılmıştır.  

Kıyı toplumlarında tsunami riskinin azaltılmasındaki başlıca etmenlerden biri olan farkındalığın arttırılması 

amacıyla proje kapsamında bilgilendirici içerik sunan bir tsunami tahliye rehberi hazırlanmıştır. Rehber 

detaylı olarak 13’üncü bölümde sunulmuştur. 
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4 AMAÇ VE KAPSAM 

Olası büyük Marmara depreminde oluşabilecek tsunami(ler) nedeniyle İstanbul kıyılarında meydana 

gelebilecek kayıp ve hasarların önceden kestirilmesi, tsunami hasar görebilirlik ve risk analizlerinin 

yapılması amacı ile 2018 yılında tamamlanan İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar 

Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) çıktılarına dayanılarak tsunami olayının yaratacağı 

kayıpların en aza indirilmesi için gerekli hazırlıkların tanımlanması ve detaylandırılması amacıyla Tsunami 

Eylem Planı çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul İli kıyılarında tsunami kaynaklı riskin azaltılması temel 

amacıyla gerçekleştirilen projede dünyada uygulanan farklı yöntem ve çalışmalardan yararlanılarak İstanbul 

İli kıyılarına uygulanabilecek önlem önerileri geliştirilmiş ve bunlarla ilgili uygulama yaklaşımları 

sunulmuştur. İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi 

(ODTÜ, 2018) kapsamında çıkarılan baskın ve risk haritaları ile kıyıların ve kıyılardaki yapıların mevcut 

durumları değerlendirilerek yapısal ve yapısal olmayan önlemler önerilmiştir. Tsunami tehlikesinin 

azaltılması ve riskin yönetilebilir düzeye getirilmesi öncelikli amaçtır.  

Olası bir tsunami durumunda etki altında kalacak ya da etki sağlayabilecek herhangi bir kişi ya da grup afet 

risk yönetiminde paydaş olarak ele alınmalıdır ve ilgili planlama süreçlerine dâhil edilmelidir. Bu kapsamda 

yürütülen çalışmalarda öncelikle paydaş analizleri yapılmış, paydaşların tsunami etkileri hakkında bilgi ve 

ilgi düzeyleri, tsunami etkileri azaltma konularında bilgi ve hazırlık düzeyleri saptanmıştır. Tsunami kaynaklı 

riskin azaltılması konusunda şimdiye dek yapılmış bilimsel çalışmalar, dünya genelindeki uygulamalar ve 

geçmiş tsunami olaylarından edinilen tecrübeler ayrıntılı olarak irdelenmiş ve İstanbul İli kıyılarına yönelik 

önlem stratejilerinin belirlenebilmesi için bir temel oluşturulmuştur. Bununla birlikte, olası tsunami afetine 

karşı gerekli sosyal hazırlığın sağlanması ve oluşturulması da büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla da bu 

konuda daha tecrübeli kıyı ülkelerindeki deneyimlerden yararlanılarak halkın eğitimi ve farkındalığın 

arttırılmasına yönelik uygulama adımları önerilmiştir. Böylelikle hem yapısal hem de sosyal olarak güçlü bir 

altyapı oluşturularak İstanbul İli kıyılarındaki tsunami riskinin olası afet durumunda yönetilebilir düzeye 

indirgenmesi hedeflenmiştir.  
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5 PAYDAŞ ANALİZİ 

Yıkıcı afetler, afet bölgesinde doğrudan etkilenen yerel halk başta olmak üzere bölgedeki ve hatta ülkedeki 

tüm insanlar üzerinde etkili olabilmektedir. Bunun sebebi büyük afetlerin toplumun tüm kesimleri üzerinde 

ekonomik, sosyal ve psikolojik anlamda dolaylı ya da dolaysız olarak etkili olmasıdır.  

Afet risk yönetimi, olası tehlikelere hazırlıklı olmak, afet sırasında ve sonrasında karşılaşılabilecek olumsuz 

etkileri en aza indirmek ve afet sonrasında toparlanmanın başarılı şekilde gerçekleşmesi için kaçınılmaz bir 

gereksinimdir. Başarılı afet risk yönetimi uygulamaları sayesinde, afetlerin toplum üzerindeki negatif 

etkilerinin daha düşük düzeyde olduğu ve toplumun ekonomik ve psikolojik olarak afet öncesi duruma geri 

dönebilmede daha başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Afet risk yönetimi üç ana fazdan oluşur; (i) afet 

öncesi dönem (afet riski azaltma çalışmaları), (ii) acil durum müdahale dönemi ve (iii) afet sonrası iyileştirme 

dönemi (Şekil 5.1). Bu üç ana faz içinde birbirleriyle ilişkili bulunan ve aynı anda farklı fazlarda da etkisi olan 

alt afet risk yönetimi adımları da yer almaktadır. Bu adımların her birinde rolü bulunan kişiler ya da grupların 

afet risk yönetimi sürecine katkısı ya da etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bu adımların herhangi birinde 

gerçekleşen bir durum ya da aktivite sonucunda etki altında kalacak ya da etki sağlayabilecek herhangi bir 

kişi ya da grup afet risk yönetiminde paydaş olarak ele alınmalıdır ve ilgili planlama süreçlerine dâhil 

edilmelidir. 

 

 

Şekil 5.1 Afet risk yönetimi yapısı (Baas vd. 2008’den uyarlanmıştır) 
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Paydaş tanımı Freeman (1984) tarafından ‘Bir kurumun amaçlarını ve hedeflerini etkileyebilecek ya da 

bunlardan etkilenebilecek bir birey ya da grup’ olarak yapılmıştır. Paydaş terimi, daha sonra Freeman (2004) 

tarafından, bir organizasyonun hayatta kalması ve başarılı olması için hayati önem taşıyan ilgili gruplar 

olarak nitelenmiştir.  

Stratejik planlamanın temel adımlarından biri olan paydaş analizi, bir projenin etkileşim içinde olduğu kişi ve 

grupların tespit edilmesini ve bu ilişkilerin projenin amaçlarına göre doğru şekilde yönetilmesini sağlar. 

Paydaş analizinin amacı, belirlenen paydaş gruplarının proje kapsamında yapılması öngörülen eylemlerden 

nasıl etkilenebileceğini, önerilen eylemlerin en fazla sayıda olumlu etkiyle sonuçlanacak şekilde nasıl 

değiştirilebileceğini ve önerilen eylemi değiştirerek olası olumsuz etkilerin nasıl azaltılabileceğini anlamaktır. 

(Babiuch ve Farhar, 1994).  

Paydaş analizi, afet risklerinin yönetim stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir adımdır. Afet risk 

yönetiminde rolü olan çok çeşitli kişi ya da toplulukların etkileşimlerinin analizini de kapsamaktadır. Paydaş 

analizi sonucu paydaşların belirlenmesiyle birlikte, farklı bakış açıları bir araya getirilerek paydaşların sürece 

pozitif etkisi arttırılabilirken, süreç içinde karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmanın 

önüne geçilebilir. Afet risk yönetimi özelinde paydaş analizi adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

● Afet risk yönetimine dâhil olan ve / veya afetlerden etkilenen insanları, grupları ve kuruluşları 
belirlemek.  

● Afet risk yönetimi stratejilerinin tasarımı, planlanması ve uygulanmasında paydaşların çıkarlarını, 
önemlerini ve etkilerini belirlemek.  

● Yardımcı olabilecek kurumları ve süreçleri belirlemek (ortaklar, hedef gruplar, yararlanıcılar, 
taraftarlar, muhalifler).  

● Afet risk yönetimi stratejilerinin tasarımı, planlanması ve uygulanması sırasında katılım için bir temel 
ve strateji sağlamak. 

İstanbul İli Tsunami Eylem Planı Hazırlanması İşi kapsamında ilk adım olarak paydaş analizlerinin yapılması 

hedeflenmiştir. Bu analiz, olası bir tsunamiden etkilenebilecek ya da olası bir tsunaminin sebep olabileceği 

etkileri daha aza indirgeyebilecek herhangi bir kurum, kuruluş, topluluk ya da bireyin doğru şekilde tespit 

edilmesine olanak sağlamaktadır. Raporun bu ana başlığı altında öncelikle paydaş analizi yapılırken nasıl 

bir yöntem izlenmesi gerektiği ile ilgili genel bilgiler verilecek (Bölüm 5.1), sonrasında ise proje kapsamında 

paydaş analizlerinin nasıl gerçekleştirildiği ve paydaş analizi sonuçları anlatılacaktır (Bölüm 5.2).  

İstanbul İli Tsunami Eylem Planı Hazırlanması İşi’nin paydaş analizi bölümü kapsamında öncelikli olarak 

tsunami kaynaklı olası kayıpların azaltılmasıyla ilgili yetki ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşların 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için ODTÜ (2018) proje sonuçlarına bağlı olarak hasar göreceği tahmin 

edilen varlıkların hangi kurumların sorumluluğu altında olduğu tespit edilmiştir. ODTÜ (2018) projesi 

kapsamında tespit edilmiş tsunami senaryolarında su ile teması öngörülen yapılar belirlenip, bu yapıların 

bağlı olduğu kurum ve kuruluşların tespiti yapılmıştır. Bu kurumların yanı sıra proje sürecine katkıları ve 

etkileri olabilecek diğer paydaşlar da belirlendikten sonra, belirlenen tüm paydaşlar katılım amaçlarına, 

projeye katkılarına ve olası bir tsunamiden etkilenme durumlarına göre sınıflandırılmıştır. Paydaşların, 

İstanbul’un tsunami kaynaklı riski hakkında bilgilendirilmesi ve kurumların ilgi düzeylerinin saptanması 

amacıyla, paydaş anketleri yürütülmüştür. Avcılar, Bakırköy, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, 
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Büyükçekmece, Kartal, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Zeytinburnu ve Üsküdar 

Belediyelerinin yanısıra, İGDAŞ, İl Eğitim Müdürlüğü, Gea Arama Kurtarma Grubu, UAB 1. Bölge Müdürlüğü 

gibi kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapılan ”İstanbul için Tsunami Eylem Planı Hazırlanması İşi, 

Paydaş Değerlendirme Anketi” sonuçları Bölüm 5.2.3’te anlatılmış, pasta ve bar grafikleri ile EK-2’de 

verilmiştir. 

5.1 Analiz Yöntemi 

Paydaş analizi yöntemi ile tespit edilen paydaşların proje sürecine etkili katılımları, konu ile ilgili yeterli 

bilgilenmeleri ve farkındalık geliştirmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca oluşabilecek bir 

tsunami öncesi, sırası ya da sonrasında afet risk yönetim sürecine kendilerinin ne gibi etkileri ve katkıları 

olabileceğinin farkındalığını sağlamak için yapıcı bir adımdır. Bu sayede süreç içindeki önemlerini fark 

ederek sürece katkıda bulunmak için kendi kapasitelerini geliştirmeleri söz konusu olabilir. Farklı 

paydaşların bir araya gelmesi ve birbirlerini tanıması, bu paydaşlar arasında süreç içinde çıkabilecek 

herhangi bir fikir uyuşmazlığının erken tespitini sağlayıp, bu konuda çözüme ulaşılabilmesi için adımlar 

atılmasına yol açabilir. Süreç içinde alınacak kararların paydaşların herhangi birinde olabilecek negatif etkisi 

saptanıp, ilgili paydaşın bu konuda söz sahibi olmasının sağlanmasıyla bunun en aza indirgenmesi 

sağlanabilir. Ayrıca paydaşların süreç içinde birbirleriyle görüş alışverişinde bulunması yeni ve faydalı 

fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. 

Paydaş analizi temel olarak aşağıdaki adımdan oluşmaktadır: 

● Paydaşların belirlenmesi 

● Paydaşların gruplanması 

● Paydaşlarin sürece katılımı, görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi 

5.1.1 Paydaşların Belirlenmesi 

Paydaş analizinde ilk önemli adım paydaşların belirlenmesidir. Bu adım literatürde farklı yöntemlere göre 

ele alınmıştır. Bu tekniklerde paydaşların seçimlerinde farklı kriterler belirlenmiş ve onlara göre seçim 

yapılmıştır. Mitchell vd. (1997), paydaşları belirlerken meşruluk, aciliyet ve yakınlık gibi parametreleri göz 

önünde bulundurmuştur. King vd. (1998), ise kartopu yöntemiyle paydaşları belirlemiştir. Kartopu 

yönteminde ilk olarak bir beyin fırtınasıyla olası paydaşlar belirlenir. Belirlenen bu paydaş listesi 

paydaşlardan birine ya da birkaçına verilir ve listedeki paydaşların uygunluğu hakkında görüşleri alınıp, 

gerekli gördükleri durumlarda paydaş listesine yeni paydaş adaylarını eklemeleri talep edilir. Mason ve 

Mitroff (1981) ise cevapların bir paydaş listesi oluşturduğu sorulardan oluşan bir yöntem kullanmıştır (Luyet 

vd. 2012). Paydaşların belirlenmesinde uygun yöntemin seçilmesi projenin içeriğine ve mevcut kaynaklara 

göre yapılabilir.  

Paydaşların belirlenmesi aşamasında ihmal edilen paydaşların bulunması projenin ilerleyen aşamalarında 

projenin gidişatı için olumsuz etkilere sebep olabilir. Buna ek olarak olası tüm paydaşları proje sürecine dâhil 

etmenin de karmaşayı arttırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple bu aşamada paydaş olabilecek tüm 

kanalların taranması ve gerekli ön elemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. 
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5.1.2 Paydaşların Gruplanması 

Paydaşların proje kapsamına göre önceliklendirilmesi ve paydaşlara karşı olacak uygun yaklaşımların 

belirlenmesi için paydaş haritalama (gruplama) yöntemleri kullanılır. Gruplama adımı, önceki adımlarda 

belirlenen paydaşları projeye etkilerine göre farklı gruplara ayırmak ve bu grupların projenin hangi 

aşamasında ve ne derinlikte dâhil olacaklarını belirlemek amacıyla yapılır. Farklı paydaş grupları, bilgi 

toplama ve sağlama, danışmanlık yapma, iletişimde olma ve birlikte çalışma gibi amaçlarla projenin farklı 

süreçlerinde projeye dâhil olabilirler. Yapılan gruplama işlemi ile belirlenen paydaşlarından hangilerinin 

hangi gruplara dâhil olacağına ve proje sürecine nasıl katkı sağlayacaklarına karar verilmiş olur. Paydaş 

gruplaması için ‘Gökkuşağı Diyagramı’ ve ‘Paydaş Matrisi’ kullanılan en yaygın yöntemlerdendir. Bunlardan 

projenin kapsamına uygun olanı seçilip gruplama aşamasında kullanılabilir. 

Gökkuşağı Diyagramı: 

Gökkuşağı Diyagram yöntemi hangi paydaşın ne kadar etkilendiğini ve paydaş olarak projeye ne kadar 

katkıda bulunduğunu anlamak için kullanılır (Şekil 5.2). Bu diyagrama göre içeriden dışarıya doğru 

paydaşlar projeden daha az etkilenirken, sağdan sola doğru projeye katkıları artar. Örneğin paydaşlardan 

hasar görebilirlik analizleri kapsamında tsunami baskın alanı içinde yer alan yerel paydaşlar olası bir 

tsunamiden daha çok etkilenirken, projeye katkıları diğer gruplardaki paydaşlardan daha az olabilir.  

 

Şekil 5.2 Gökkuşağı diyagramı, (Chevalier ve Buckles 2008’den uyarlanmıştır) 

 

Paydaş Matrisi: 

Paydaş Matrisi yönteminde ise paydaşlar, olası bir tsunamiye karşı alınacak önlemlere olan istekleri ve 

projeye sağlayabilecekleri katkılara göre sınıflandırılırlar. Şekil 5.3’de yatayda soldan sağa giderken 

paydaşların projeye olan ilgileri ya da sorumlulukları artarken, düşeyde aşağıdan yukarı eylem planına olan 

katkıları artmaktadır.  
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Belirlenen paydaşlar, paydaş matrisine yerleştirildiğinde, bu paydaşların proje sürecindeki rollerinin ve 

kendileriyle bu süreçte süregelecek diyalogun planlanmasının ilk adımları atılmış olur. Paydaş matrisinde A 

kutucuğuna yerleşen paydaşlar projenin gidişatı ve başarısı için önem arz eden ve proje üzerinde etkisi 

bulunan ve projenin kapsamı ile ilgili paydaşlardır. Bu grupta bulunan paydaşlarla proje sürecinde iyi 

işbirlikleri kurulması proje için gerekli desteğin alınması açısından oldukça önemlidir. Paydaş matrisinde B 

kutucuğuna yerleştirilmiş paydaşlar projenin konusu ve kapsamı ile ilgili fakat projeye etkisi az olabilecek 

paydaşlardır. Bu paydaşların proje konusuna olan mevcut ilgisi proje sürecinde korunmalı ve gerekli önem 

gösterilmelidir. C kutucuğundaki paydaşlar ise proje üzerinde etkisi fazla olan, projenin sürecine ve 

çıktılarına etkisi oldukça fazla olabilecek, fakat proje konusuna olan alakası az olan ve dolayısıyla ilgi 

duymayan paydaşlardır. Son olarak D kutucuğundaki paydaşlar, proje konusuna olan ilgileri ve projeye 

verebilecekleri katkıları sınırlı olan paydaşlardır. Bu paydaşlar proje sürecinde asgari düzeyde takip 

edilebilirler. Ancak projenin çıktıları açısından bilgilendirilmeleri de önemlidir.  

 

Şekil 5.3 Paydaş matrisi (Kaynak: ICAT, 2018) 

5.1.3 Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi 

Paydaşların gruplanması sürecinde paydaş grupları belirlendikten sonra, bu gruplarla toplantıların ve 

çalışmaların planlanması gerekir. Planlanan bu toplantılar ve çalışmalarda paydaşların proje hakkında 

bilgilendirilmesi, proje sürecinin tanıtılması ve hedeflenen proje çıktılarının anlatılması ile birlikte 

paydaşlardan proje süreciyle ilgili görüşleri alınmalıdır. Bu toplantılarda paydaşların rolleri belirlenmeli, proje 

sürecinde ne gibi katkılar sağlayabilecekleri tespit edilmelidir.  

5.2 İstanbul İli Tsunami Eylem Planı Hazırlanması İşi Kapsamında Paydaş Analizleri 

5.2.1 Proje Paydaşlarının Belirlenmesi 

Proje kapsamında yapılan paydaş analizinin ilk aşamasında paydaş adaylarının tespiti için aşağıdaki 

tanımlamalara uyan kişi veya gruplar ele alınmıştır: 
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● İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik Ve Tehlike Analizi Güncelleme 

Projesi’nde tespit edilen tsunami baskın alanı içinde bulunması 

● Olası bir tsunami senaryosunda, afet öncesi, sırası ya da sonrası süreçlerde ve ayrıca projenin 

tasarımı ve uygulamasında etki sahibi olması 

● Projenin tasarımını, uygulanmasını ve/veya değerlendirmesini olumlu veya olumsuz yönde 

doğrudan etkilemesi 

● Projenin konusuna ve kapsamına ilgi duyabilecek, uzman görüşü sağlayabilecek kişiler olması 

Seçim kriterleri sonucunda elde edilen paydaş adayları listesinde ki mevcut tüm kurum, kuruluş ve kişiler 

bir ön elemeden geçirilmiş ve bazı aday paydaşlar kurumların aynı üst kuruma bağlı olması sebebiyle tek 

çatı altında toplanmıştır. ODTÜ (2018) projesi’nde yapılan modellemelerde tsunami su baskın alanı içinde 

bulunduğu için aday paydaş listesine dâhil edilen bazı yapı sahibi paydaş adayları ise konu ile ilgilerinin 

oldukça düşük olmasından dolayı paydaş gruplama adımından önce paydaş listesinden çıkartılmıştır.  

Aday paydaşlar listesinde gerekli elemeler ve gruplandırmalar yapıldıktan sonra, ‘İstanbul İli Tsunami Eylem 

Planı Hazırlanması’ projesinin paydaşların belirlenmesi aşamasında nihai olarak 66 adet paydaş tespit 

edilmiştir. 

5.2.2 Proje Paydaşlarının Gruplanması 

Paydaşların belirlenmesi adımında tamamlanan paydaş listesi, ikinci adım olan paydaş gruplama adımında 

kullanılmıştır. Paydaş gruplama yöntemi için bu proje kapsamında, Bölüm 5.1.2’de bahsi geçen paydaş 

matrisi kullanılmıştır. Paydaş matrisinde, belirlenen paydaşlar, proje kapsamında, tsunami eylem planı 

hazırlanmasına karşı olan ilgileri ve sorumluluklarıyla, tsunami afet yönetimine sağlayabilecekleri katkılar 

göz önünde bulundurularak dört farklı gruba ayrılmışlardır. Bu gruplarda bulunan paydaşlar aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir.  

● A grubu, tsunami etkileri ile ilgili olan veya olası bir tsunami durumunda sorumlulukları yüksek ve 

projeye katkı sağlama potansiyelleri yüksek paydaşlar 

● B grubu, tsunami etkileri ile ilgili olan veya olası bir tsunami durumunda sorumlulukları yüksek, 

ancak projeye katkı sağlama potansiyelleri sınırlı paydaşlar 

● C grubu, tsunami etkileri ile ilgisi az olan ve olası bir tsunami durumunda sorumlulukları 

bulunmayan, ancak projeye katkı sağlama potansiyelleri yüksek paydaşlar 

● D grubu, tsunami etkileri ile ilgisi az olan ve olası bir tsunami durumunda sorumlulukları bulunmayan 

ve projeye katkı sağlama potansiyelleri sınırlı paydaşlar 

Paydaş matrisi ile yapılan gruplama sonucu başlangıçta belirlenen toplam 66 paydaştan 20 tanesinin A 

grubunda, 10 tanesinin B grubunda, 4 tanesinin C grubunda ve 32 tanesinin D grubunda bulunması 

gerektiğine karar verilmiştir (Şekil 5.4). Paydaş listesi, paydaş matrisine göre gruplandırılmış olarak Tablo 

5.1’de görülebilir.  
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Şekil 5.4 Paydaş matrisi sonucu oluşan paydaş gruplarının dağılımı 

Tablo 5.1 Haritalanmış Paydaş Listesi 

PAYDAŞLAR PAYDAŞ 
GRUPLARI 

AFAD A 

AKUT A 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ A 

GEA Arama Kurtarma A 

GEDDAD (GENÇ DENİZCİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ) A 

İLÇE BELEDİYELERİ (17 İLÇE) A 

İSKİ A 

İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ AŞ. A 

İSTANBUL İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ A 

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI A 

İSTANBUL VALİLİĞİ - İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ A 

KAYMAKAMLIKLAR A 

KRDAE (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü) A 

MARINALAR A 

SAĞLIK BAKANLIĞI (İST. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) A 

TEKNOMAR DENİZCİLİK VE DENİZ ARAÇLARI İŞLETME A.Ş. A 

TURYOL A 

TÜRK KIZILAYI A 

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜD., DEVLET HAVA MEYDANLARI 
İŞLETMESİ MÜD., KARAYOLLARI GENEL. MÜD., PTT) 

A 

İSTANBUL VALİLİĞİ A 

 

21

9

4

32

A

B

C

D
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Tablo 5.1 Haritalanmış Paydaş Listesi (devam) 

PAYDAŞLAR PAYDAŞ 
GRUPLARI 

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI B 

DASK B 

EÜAŞ B 

İSTANBUL SANAYİ ODASI B 

İSTANBUL TİCARET ODASI B 

KÜÇÜKÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ B 

ODTÜ B 

SİGORTA ŞİRKETLERİ B 

TJK B 

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ) C 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) C 

MSB-TSK C 

TMMOB C 

ADALET BAKANLIĞI (ADLİYE SARAYI- KONUKEVİ) D 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAK. (SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ) D 

AYEDAŞ D 

BELTUR D 

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. D 

CNR HOLDİNG D 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ, İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ) D 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) D 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI D 

GÜNEŞLER ULUSLARARASI TERMİNALİ (ERBOYS TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ) D 

HALİÇ KONGRE MERKEZİ D 

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI (İSTANBUL İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ) D 

İETT D 

İGDAŞ D 

İSTAÇ D 

İSTANBUL SPOR A.Ş D 

KONSOLOSLUK (MISIR) D 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD., KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GN MÜD., İST. TÜRBELER 
MÜZE MÜD.) 

D 

MEDYA KURULUŞU D 

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA/DENİZ HARP OKULU, ÜSKÜDAR KULELİ ASKERİ LİSESİ D 

MUHTARLIK D 

RAHMİ KOÇ MÜZECİLİK VE KÜLTÜR VAKFI D 

SABANCI VAKFI D 

SGK İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ D 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DEVLET SU İŞLERİ) D 

TCDD D 

TEİAŞ D 

TFF İSTANBUL İL TEMSİLCİLİĞİ D 

TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ D 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ D 

ÜNİVERSİTELER D 

YEŞİLAY GENEL MERKEZİ D 
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5.2.3 Proje Paydaşlarının Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi 

Paydaş analizleri yapıldıktan sonra tespit edilen ve sınıflandırılan proje paydaşlarının öncelikle tsunami 

etkileri hakkında bilgi ve ilgi düzeylerini, tsunami afet etkileri azaltma konularında bilgi ve hazırlık 

düzeylerinin ölçülmesi gerekmektedir. Paydaş listesinde bulunan tüm paydaşlar ile tsunami ile ilgili mevcut 

bilgilerinin ve varsa kurumlar tarafından yapılan aktiviteler ya da alınan önlemlerin tespit edileceği bir anket 

çalışması yapılmıştır. .  

Ankete katılım büyük oranda kamu kuruluşları tarafından sağlanmakla birlikte, Sivil Toplum Kuruluşlarından 

da katılım sağlanmıştır. Sonuçlara göre, katılımcıların %75’inin Marmara kıyılarının daha önce tsunamiden 

etkilendiğini bildiğini belirtilmiş,  %25’inin ise Marmara’da yaşanan tsunami olaylarından haberi olmadığı 

görülmüştür. Katılımcıların %75’i gelecekte İstanbul’u etkileyebilecek bir tsunami tehlikesinin farkında 

olduklarını belirtmiştir. 

Yine anket sonuçları göstermektedir ki, katılımcıların İstanbul’da olabilecek bir tsunami tehlikesi hakkında 

bilgi seviyelerinin büyük ölçüde (%50 oranında) orta seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Oluşabilecek bir 

tsunami tehlikesine karşı yapılan çalışmalar hakkında ise, nispeten daha az bilgi sahibi olunduğu (%40 oranı 

gibi düşük bir seviyede) gözlemlenmiştir. Katılımcıların bu çalışmaları yürüten kurumlar hakkında ise bilgi 

seviyelerinin daha yüksek düzeyde (%45 oranında orta-yüksek seviyede) olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu Marmara Denizi’nde oluşabilecek bir tsunaminin kaynağını depreme bağlı 

fay kırılması olarak görürken, katılımcıların yarısı deniz tabanında oluşabilecek bir heyelanın da tsunamiye 

neden olabileceği konusunda bilgi sahibidir. Oluşabilecek bir tsunaminin İstanbul kıyılarına ulaşma süresi 

konusunda katılımcılar 20 dakikaya kadar tsunaminin kıyılara ulaşacağı görüşünü bildirmiştir. Katılımcıların 

yarısı, kıyılara ulaşabilecek tsunaminin yüksekliğini 2-5 metre aralığında oluşacağını düşünmektedir. 

Kıyılarda oluşabilecek tsunaminin etkileri olarak, katılımcıların genel görüşü binalarda, ulaşım ve iletişim 

ağlarında hasar olarak görülmüştür. Bununla birlikte, kritik tesislerde ve doğal kaynaklar üzerinde etkinin 

olacağını düşünen kesim azınlıktadır. 

Anket katılımcılarının neredeyse tamamı, bulunduğu kurumların mevzuatlarında deprem, tsunami gibi 

tehlikeler karşısında görev ve yetkileri bulunduğunu belirtmiştir. Bu görev ve sorumlulukların büyük kısmı 

acil durum müdahelesini kapsarken, tehlike öncesi risk azaltma çalışmaları da önemli bir paya sahiptir. 

Kurumların sorumlulukları genellikle sel, kar fırtınası, heyelan gibi tehlikeler üzerine yoğunlaşmış olsa da, 

katılımcıların %20’si kurumlarının tsunamiye karşı da sorumluluğu olduğunu bildirmiştir. Kurumların görev 

ve sorumlulukları dâhilinde eylem planları göz önünde bulundurulduğunda, katılımcıların yarısı 

tamamlanmış eylemler bulunduğunu belirtmiştir. Katılımcılar, bulundukları kurumların alabilecekleri 

sorumlulukların büyük oranda eğitim ve tatbikat çalışmaları olabileceğini bildirmiştir. Kurumların tsunami 

hakkında genel görüşü ise, deprem kadar tehlikeli olmasa bile Marmara Denizi için dikkate alınması 

gerektiği yönündedir. Ön çalışma olarak risk haritaları ve tahliye planı oluşturulması, bu çalışmaların da 

yerel ve bölgesel hazırlıklarla desteklenmesi yönünde görüş bildirilmiştir. Tsunaminin etkilerinin 

azaltılmasında kurumların önündeki en büyük engel mali kaynak olarak göze çarpmaktadır. Kurumların 

tsunamiye karşı hazırlık ve önlem konusunda özel olarak belirttiği görüşlere göre ise, farkındalığın 

arttırılması ve eğitim temelli çalışmalar öncelikli olarak bildirilmiş, daha sonra ise kurumlar arasında 

koordinasyon sağlanması gerektiği aktarılmıştır. Paydaş değerlendirme anketi sonuçlarından elde edilen bu 
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analiz sonuçları hem İstanbul ili kıyılarında tsunami riskinin azaltılması için alınabilecek önlemler hem de 

tsunami afeti durumunda yapılması gerekenlerin planlanması açısından önemli bir yol gösterici 

niteliğindedir. 

Bu gerekliliğe dayanarak, paydaş analizi kapsamında belirlenen paydaşlar arasında paydaş gruplaması 

yapılmı,  A, B ve C grubunda bulunan paydaşların fiziki olarak katılacağı ve İBB tarafından toplantı ya da 

çoklu görüşmeler yapılması önerilmektedir. Bu toplantıda ya da görüşmelerde proje konusu kapsamı 

hakkında paydaşlara bilgi verimesi, ODTÜ (2018) projesinin çıktılarının sunulması ve projesi kapsamında 

saptanan yapısal ve yapısal olmayan önlemlerin değerlendirilmesi önerilmektedir.  Bu toplantı ile ilgili notlar 

paydaş grubu D ile de paylaşılması yararlı olacaktır.  
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6 TSUNAMİ RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI 

Kıyı şehirlerinin tsunami olaylarına karşı hazırlıklı olması için başta Japonya ve ABD’de olmak üzere 

dünyanın çeşitli ülkelerinde özellikle mega kentler için tsunami hazırlık projeleri gerçekleştirilmektedir. Bu 

tür projeler, farklı senaryolara göre tsunami tehlike analizlerinin yapılması, binaların hasar görebilirlik 

durumlarının belirlenmesi, tahliye yollarının hizmet görebilirliğinin anlaşılması ve risk düzeylerinin 

hesaplanması gibi aşamaların devamında tsunami risk azaltma planı oluşturulması, tahliye planları 

geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve kriz yönetimi gibi unsurları da içermektedir.  

Olası büyük Marmara depreminde oluşabilecek tsunami(ler) nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların 

önceden kestirilmesi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yüksek çözünürlüklü (bina ve altyapı özellikleri 

dâhil) veriler kullanılarak tsunami modellemesi yapılabilmekte ve bu modelleme sonuçları kullanılarak 

tsunami tehlike ve risk analizleri yapılarak önlem stratejileri geliştirilebilmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ işbirliğinde “İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, 

Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi” (ODTÜ, 2018) tamamlanmıştır. Projede söz 

konusu güncel bilgilerin ışığında en gelişmiş yazılım ve donanım araçları kullanılarak İstanbul’un Marmara 

kıyıları için tsunami sayısal modellemesi yapılmış,  kıyılardaki tsunami tehlike durumları belirlenmiş ve 

tsunami hasar görebilirlik ve risk analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu sayısal modelleme sonuçları 

MeTHuVA yöntemi ile birleştirilmiştir. MeTHuVA metodu, hasar görebilirlik analizlerinde iki ana etken 

üzerinden yola çıkmaktadır. Bunlar Mekânsal Hasar Görebilirlik (MHG) ve Tahliye Esnekliği (TE) ana 

etkenleridir. MeTHuVA hasar görebilirlik analizleri, bu iki ana parametre ve bunların alt parametrelerinin 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı Çok Ölçütlü Karar Verme Analizi (ÇÖKA) yöntemleri kullanılarak 

hesaplanmasıyla, proje kapsamında İstanbul ilinin Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan tüm ilçelerini ve 

İstanbul Boğazı’na kıyısı bulunan ilçelerinin büyük bölümüne uygulanmıştır. Nihai ürün olarak tsunami 

baskın alanlarında her bina, yapı, yol gibi metropoliten unsurları ve doğal (jeoloji, eğim, kıyıya uzaklık, 

heyelan vb.) koşulları göz önüne alarak ilçe ve mahalle bazlı yüksek çözünürlüklü hasar görebilirlik değerleri, 

afete hazırlık mertebelerinin alansal dağılımları ve her bir ilçe için tsunami risk haritaları elde edilmiş ve 

sunulmuştur. Tsunami tehlike ve risk analizleri, toplumların tsunami etkilerine karşı yapısal ve sosyal olarak 

hazırlanması için karar vericilere sağlıklı, doğru, açık, net veriler ve bilgiler sağlanması için yapılmaktadır. 

Bu tür projelerin nihai amacına erişebilmesi için riski saptamakla kalmayıp, risk azaltma için de yöntem 

geliştirmek ve tahliye haritaları hazırlamak büyük öneme sahiptir. 

Bu amaçla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi tarafından hazırlanan “İstanbul için Tsunami Eylem Planı Hazırlanması” projesi iş paketleri 

kapsamında, öncelikli olarak dünyada ve Türkiye’de yaşanmış tsunami örnekleri derlenerek, teknik 

özellikleri, sebep olduğu kayıplar ve kayıpların seviyesini belirleyen etmenler derlenmiş ve genel çıkarımlar 

ile birlikte Bölüm 7’de sunulmuştur. Daha sonra, tsunami riskinin azaltılması ile ilgili kapsamlı bir literatür 

taraması çalışması yapılmış ve eylem planı kapsamında belirlenecek olan önlemlerin bilimsel altlığı olarak 

Bölüm 8’de verilmiştir. Bölüm 9’da risk azaltma yöntemleri ve çalışmaları kapsamında yol gösterici 

olabilecek tahliye planlaması, yapısal ve yapısal olmayan önlemler anlatılmıştır. Bu aşamaların devamı 

olarak, toplumun tsunamiye karşı hazırlıklı olma ve farkındalığına dair yapılan çalışmalara dayanan bilgiler 

Bölüm 10’da verilmiştir. Hazırlıklı olma ve farkındalığın yüksek olması özellikle tsunami özelinde tahliye 
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unsuru düşünüldüğünde can kaybını ve afet etkilerini azaltabilir veya önleyebilir. Son olarak, dünya 

genelinde, kurum ve kuruluşların tsunami kaynaklı riskin azaltılmasına yönelik benimsedikleri yaklaşımlar, 

yürüttükleri eylemler ve uygulama kılavuzlarındaki bilgiler derlenerek Bölüm 11’de sunulmuştur.  
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7 GEÇMİŞ TSUNAMİLERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLER 

7.1 Dünya’dan Tsunami Örnekleri 

Tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde, okyanuslarda ve iç denizlerde çok sayıda yıkıcı tsunami olayları 

yaşanmıştır. Bu olaylar arasında önemli olanlar, 1964 Alaska Tsunamisi, 1998 Papua Yeni Gine Tsunamisi, 

2004 Hint Okyanusu Tsunamisi (Büyük Sumatra Depremi-2004), 2010 Şili Tsunamisi, 2011 Tohoku 

Tsunamisi, 2018 Sulawesi ve Anak Krakatau Endonezya tsunamileri’nin kıyılarda yarattığı etkiler ve elde 

edilen deneyimler her bir tsunami olayı için aşağıdaki bölümlerde anlatılmıştır.   

7.1.1 Alaska Tsunamisi (1964) 

27 Mart 1964’te 61.04 K, 147.73 B merkezli, Mw = 9.2 büyüklüğünde olan deprem, Alaska körfezinde 2 ile 

11m arasında düşey ve 25 metreye varan yatay yer değiştirmeye neden olmuş (Plafker, 1969; Parkin, 1969; 

Satake vd. 1996), meydana gelen tsunami nedeniyle 13 adedi yüzlerce kilometre uzaktaki Kaliforniya’da 

olmak üzere 131 can kaybına neden olmuştur (Parsons vd. 2014). Kaliforniya’da tsunami yüksekliği 5 

metreye ulaşmış, tsunami etkileri Avustralya ve Antarktika’da da hissedilmiştir. 

Pasifik tektonik levhasının yılda yaklaşık 6 cm kuzey-kuzeybatı yönünde hareket ettiği bilinmektedir (Demets 

vd. 1990). Depremin 800 km uzunluğundaki Pasifik ve Kuzey Amerika levhalarının kırılması nedeniyle 

meydana geldiği saptanmıştır (Sherburne vd. 1969).  

27 Mart öğleden sonra, S.S. Chena isimli Alaska Gemi Şirketi’ne ait 120 metre uzunluğundaki gemi, yılda 

iki kez gerçekleştirdiği ikmal için Valdez Limanı’na demirlemiştir. Bu sırada bölgede yaşayan çok sayıda 

insan nakliyat için limanda bulunmaktadır. Depremin hissedilmesinden hemen sonra gemi bir anda güneye 

doğru çekilmeye başlamıştır. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre yaklaşık bir dakika sonra gemi, denizden 

gelen 9 metrelik dalga ile havaya kalkmış, üstünde insanlar bulunan limana çarpıp hasara neden olmuştur 

(Parsons vd. 2014).  

Depremden sonra yürütülen mühendislik incelemelerinde hem depremin, hem de tsunaminin kaynakları ve 

etkileri detaylarıyla birlikte ortaya koyulmuştur. Kıyı bölgelerindeki şehir ve köylerde zarar gören evlerin 

genellikle eski, tek katlı ve ahşap evler olduğu görülmüştür. Yapılacak yeni ahşap binalarda temel 

pabuçlarıyla ahşap taşıyıcı kolonların bağlantısının güçlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Betonarme, çelik ve kompozit taşıyıcı sistemlere sahip olan binaların tsunami dalgasına karşı dayanıklı 

olduğu, bu yapıların üzerinde oluşan hasarların sürüklenen enkaz nedenli olduğu görülmüştür. İleride 

yapılacak yapılar için, pabuç temel kullanılacaksa yeterli derinlikte olması ya da pabuç temel yerine radye 

temel kullanılması önerilmiştir (Wilson ve Torum, 1968). 

Tsunamiden etkilenen ahşap kıyı yapılarının hepsinin zarar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı 

gözlemlenmiştir. Kodiak Şehri’ndeki bütün dalgakıranlar deprem sırasında ve sonrasında oluşan deniz altı 

heyelanları ve tsunaminin neden olduğu erozyon nedeniyle ciddi hasar görmüştür. Kaliforniya Eyaleti’ndeki 

Crescent Şehri’ndeki 25-ton tetrapod ile inşa edilmiş koruma tabakasına sahip dalgakıranlar ise zarar 

görmemiştir. 11000 ton kütlesindeki Chena Gemisi tsunamiden etkilenmezken, 2000 tonluk yakıt tankeri 

Alaska Standard ise deniz altı heyelan kaynaklı tsunamiden zarar görmüştür. Gemiler ve deniz araçlarının 
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tsunamiden etkilenmesinin asıl nedeni, deniz araçlarının bulundukları su derinliğidir (Wilson ve Torum, 

1968). 

7.1.2 Papua Yeni Gine Tsunamisi (1998) 

 Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, 17 Temmuz 1998 günü Papua Yeni Gine’nin Aitape kıyısında, evleri 

okyanustan 50 ila 100 metre uzaklıkta olan bölge sakinleri, Mw=7.1 büyüklüğündeki depremi hissettikten 

sonra, daha önce yaşadıkları depremlerden daha farklı olarak okyanustaki hareketliliği gözlemlediler. Yaşlı 

bölge sakinlerinden biri herkesin bölgeden uzaklaşması gerektiği konusunda uyarıda bulundu fakat 

bölgedeki kişiler tarafından ciddiye alınmadı. Gök gürültüsünü andıran yüksek bir sesle birlikte bölge 

sakinleri okyanusun çekildiğini fark etti. Bu sırada denizde bulunan insanlar okyanusun kabardığını 

gözlemlemişlerdi. Bu sırada bir deprem daha oldu ve bölge halkı kaçmaya başladı. Okyanusa baktıklarında, 

kumsalın doğusundan gelen dev dalgayı gördüler. Kıyıda 10 ila 15 metre arasında tırmanma yüksekliğine 

ulaşan dalgalar bölgeyi yerle bir ederek 2200’den fazla insanın hayatını kaybetmesine, yaklaşık 1000 

insanın yaralanmasına ve 10000 kişinin evsiz kalmasına neden oldu (Bryant, 2014).  

7.1 Mw büyüklüğündeki bir depremin fay kırılma parametreleri dikkate alındığında 15 metre tırmanma 

yüksekliğinde tsunami yaratması beklenmez. Oluşan tsunaminin deprem ile tetiklenen denizaltı 

heyelanından kaynaklandığı sonradan yapılan araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır (Satake ve Tanioka, 2003). 

Tsunami dalgası ile kıyıya yakın olan binalar tamamen yıkılmış, arka sırasındaki binalar ise hem dalgaların 

gücünden hem de ön sırada yıkılmış binaların enkaza karışıp sürüklenmesinden dolayı hasar almışlardır. 

100 x 100 mm2 ahşap kazıkların yer seviyesinden itibaren koptuğu, 150 x 150 mm2 beton kazıkların ise aynı 

şekilde kırıldıkları ya da zemin içerisinden söküldükleri gözlemlenmiştir (McSaveney vd. 2000). 

7.1.3 Hint Okyanusu Tsunamisi (Büyük Sumatra Depremi-2004) 

100 yıla yakın süredir durgun olan bu bölge 23 Aralık 2004’te UTC 14:59:03’te Hindistan-Avustralya 

Tektonik levhasının hareketlenmesiyle durgunluğunu bozmuştur. Bu hareket sonucunda Macquarie 

Adasının kuzeyinde 8.1 Mw büyüklüğünde bir deprem oluşmuştur. 2 gün süren artçı şoklardan sonra 25 

Aralık gecesinin geç saatlerinde Avustralya’daki Wollongong Üniversitesi’nde deneysel bir sismograf, yer 

kabuğunda kuzeye doğru çok uzun bir dalganın hareketini saptamıştır. Hindistan-Avustralya levhası 

bükülmeye başlamış ve 26 Aralık’ta 100 yıllık durgunluğunda biriktirdiği tüm enerjiyle levha sınırları boyunca 

kırılmaya başlamıştır (Bryant, 2014). Endonezya yerel saati 7:58’de Dünya’da ölçülen en büyük ikinci 

deprem olan, Mw=9.3 büyüklüğündeki Büyük Sumatra Depremi (bazı kaynaklarda Büyük Hint Okyanusu 

Depremi olarak geçer) meydana gelmiştir. Merkez üssü Kuzey Sumatra’nın 155 km batısında, Banda Aceh 

Şehri’nin ise 255 km güney doğusunda olan depremin derinliği 30 km’dir. Deprem, Hindistan-Avustralya 

Tektonik levhasının, Burma Mikro Tektonik levhasının altına batması ile oluşmuştur. Artçı şokların 

haritalanmasıyla, faydaki kırılma, levha sınırları boyunca yaklaşık 1300 km boyunca saniyede 2-3 km 

ilerlemiş olarak hesaplanmıştır (Saatçioğlu vd. 2006). Depremde açığa çıkan enerji, son 10 yıl içerisinde 

bütün Dünya’da gerçekleşen depremlerin çıkardığı enerjinin toplamına eşittir. Bu enerjinin etkisi ise bütün 

Dünya yüzeyindeki en az 1 cm yükselme meydana gelmiştir. Bu kadar büyük bir kütlenin yer değiştirmesi 

Dünya’nın dönme hızını 2.7 mikro saniye yavaşlatmıştır (Bryant, 2014). 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

38 | 331 

 

Bu deprem sonucunda okyanus tabanında ortalama 7 ila 10 m atım gerçekleşmiştir. Bu atım sonucu oluşan 

tsunami 19 farklı ülkeye ulaşmış bu ülkelerin 12’sinde ölümlere ve yıkıma sebep olmuştur (Saatçioğlu vd. 

2005). Bilinen tsunamiler içerisinde okyanuslar arası ilerleyen 3. tsunami olan 2004 tsunamisinin bu 

davranışı okyanus altı sırtlarının dalga kılavuzu görevi görmesidir. Dünya’nın öte tarafındaki kıyılarda 

beklenmeyen yükseklikteki dalgalar oluşturan bu tsunami, Rio de Janeiro/Brezilya kıyılarında 1m’lik su 

düzeyi değişimlerine neden olmuştur. Ayrıca 24000 km yol kat ederek Kanada’daki Halifax kıyılarında 0.43 

m yüksekliğindeki dalgalara neden olmuştur (Bryant, 2014).   

Oluşan tsunami en çok Endonezya bölgesini, özellikle Banda Aceh Şehri’ni etkilemiştir. Tsunami baskın 

mesafeleri 3-4.5 kilometre boyunca yayılmış; Meulaboh ve Banda Aceh şehir merkezlerinin önemli 

bölümlerini tamamen süpürmüştür (Yalciner vd. 2005a). Görgü tanıklarının anlattıklarına göre deprem 

sonrası deniz çekilmiş, 15 dakika sonra ise ilk tsunami dalgası kıyıyı vurmuştur. Depremden 25 dakika 

sonrasında ise şehir merkezlerine ulaşmıştır. İkinci ve üçüncü dalgalar 25’er dakika aralıklarla kıyıya 

ulaşmış ve asıl zararı vermişlerdir. Banda Aceh Şehri’nde yaşayan 100000 insan, 50 dakika içerisinde bu 

tsunami sonucunda hayatını kaybetmiştir.  

Tsunami Malezya kıyılarında 68 can kaybına neden olmuştur (Yalciner vd. 2005b). Malezya’da bu sayının 

50si iki küçük kıyı alanında gerçekleşmiştir (Şekil 7.1ve Şekil 7.2).  

 

 

Şekil 7.1: Malezya Penang Adası Pasir Panjang kumsalında 27 can kaybına neden olan tahliye engeli (Yalciner vd. 
2005b). 
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Şekil 7.2 Malezya Penang Adası Miami kumsalında 23 can kaybına neden olan yol engeli (Yalciner vd. 2005b).  

Etkilenen ülkelerin listesi ve can kaybı sayıları Tablo 7.1’de verilmiştir (Saatçioğlu vd. 2006). Tabloda verilen 

rakamlar içinde çok sayıda Avrupalı turist de bu tsunami sonucunda hayatını kaybetmiştir (Bryant, 2014).  

2004 tsunamisinin etkilediği bölgelerde en fazla 50.9 metre tırmanma yüksekliğine sahip dalgalar 

oluşturduğu (Endonezya-Labuhan) ve kıyı itibariyle Endonezya’da farklı birçok bölgede en fazla 5000 metre 

baskına neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu dalgalar sadece Banda Aceh bölgesinde 1 milyondan fazla evin, 

240 marketin, 300 ilkokulun, 27 polis istasyonunun ve 450 km yolun yıkımına ayrıca 35000 hektarlık tarım 

alanının kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştur.  

Tablo 7.1 Büyük Sumatra Depremi sonucunda ülkelere göre ölüm ve kayıp insan sayıları (Birleşmiş Milletler, 2006) 

Ülke Ölüm Kayıp Toplam 

Endonezya 130736 37000 167736 

Sri Lanka 35322 – 35322 

Hindistan 12405 5640 18045 

Maldivler 82 26 108 

Tayland 8212 – 8212 

Myanmar 61 – 61 

Malezya 69 6 75 

Somali 78 211 289 

Tanzanya 13 – 13 

Seyşeller 2 – 2 

Madagaskar 2 – 2 

Bangladeş 2 – 2 

Kenya 1 – 1 

Toplam 186984 42883 229867 

 

Saatçioğlu vd. 2006’nın tarihli makalesinde tsunaminin üst yapı ve alt yapılar üzerindeki etkileri ayrıntılı bir 

biçimde anlatılmıştır. Tayland ve Endonezya’da tsunami genellikle az katlı konutları, otelleri, kamu binalarını 

ve endüstriyel binaları etkilemiştir. 4 ila 12 metre arasındaki tırmanma yüksekliğine sahip dalgaların binalar 

üzerinde yarattığı kuvvetler; hidrodinamik basınç, kaldırma kuvveti, zeminde oyulma sonucu oluşan ekstra 
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kuvvetler ve suyun sürüklediği yıkıntının yapılarla temasında oluşturduğu kuvvetlerdir. Bu kuvvetler 

sonucunda etkilenen yapılar, Saatçioğlu vd. 2006’da 3 farklı kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler sırasıyla; 

ince çelik levha çatıya sahip ahşap yapılar, mühendislik standartlarına uygun olmayan beton-betonarme 

yapılar ve mühendislik standartlarına uygun betonarme yapılardır.  

İnce çelik çatı levhalara sahip ahşap binalar depremi ufak hasarlarla atlatmış fakat tsunami tarafından yerle 

bir edilmiş, yapıyı oluşturan materyaller parçalarına ayrılmış ve baskınla birlikte enkaz yığını olarak 

sürüklenen arabalara, ağaçlara ve teknelere katılmıştır (Şekil 7.3). 

Mühendislik standartlarına uymayan beton ve betonarme binalarda genellikle 4 köşesinde 4 adet 8 mm 

nervürsüz çelik ile inşa edilmiş, 200 x 200 mm betonarme taşıma elemanları bulunur. Çelik alanı / toplam 

alan oranı yaklaşık ‰ 5 olan bu taşıyıcı elemanlar Amerikan, Avrupa ya da Türk yapı standartlarına uygun 

değildir. 6 metrelik tırmanma yüksekliğine sahip dalgaların yarattığı eğilme momentine dayanamayan 

kolonlar çok ciddi zararlar görmüş ve çoğu zaman da yıkılmıştır. 5 santimetrelik ince kil tuğlalardan örülmüş 

duvarlar ise dalga kuvveti etkisiyle hasar görmüş enkaz yığınına karışmış ve sürüklenmiştir. Bu şekilde inşa 

edilmiş binaların birçoğu ciddi hasarlar almış veya tamamen yıkılmıştır. Mühendislik standartlarına uygun 

olarak inşa edilmiş betonarme binalar ise hem depremden hem de tsunamiden düşük derecede hasarlar 

almış ve ayakta kalmışlardır. Genel olarak binalardaki hasarlar kapı ve pencerelerin kırılması, birinci kat 

dökme duvarların enkaz yığınındaki ağır objelerin çarpmasıyla birlikte yıkılması olmuştur (Şekil 7.4). 

  

Şekil 7.3 İnce çelik çatı levhalara sahip ahşap binaların tsunami sonrası görüntüleri 

Tsunami sonrası birçok köprü yıkılmış, kullanılamaz hale gelmiştir. Bu durum çeşitli bölgelere ulaşımın 

karayolu ile yapılmasını imkânsız hale getirmiştir. Uleele Bölgesindeki çift taraflı çelik kafes köprü 

tsunaminin gücüyle 50 metre sürüklenmiştir (Şekil 7.5). Kurtarma çalışmaları helikopterlerle sürdürülmüş, 

gerekli yerlerde Endonezya Ordusu tarafından geçici “Bailey” köprüleri inşa edilmiştir. Atık su sisteminin 

tortu ve çamurla tıkanması nedeniyle su baskınları sokakları geçilemez hale getirmiştir. Birçok iletişim 

kulesinin yıkılması da telefon ve internet servislerinin farklı bölgelerde 3 ila 7 gün boyunca kesilmesine 

neden olmuştur.  

2004 Tsunamisinde Tayland Kralı’nın torununun da hayatını kaybetmesi sonrasında Tayland, Hint 

Okyanusu’nda kendi tsunami erken uyarı sistemini kuran ilk devlet olmuştur (Bryant, 2014). Tsunami 

sonrasında 12-75 arası katılımcılarla yapılan bir çalışmada, tsunamiden kurtulan insanların %50 kadarında 

depresyon, kaygı veya stres problemlerinden en az biri gözlemlenmiştir (Musa vd. 2014). 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

41 | 331 

 

  

Şekil 7.4 Mühendislik standartlarına uygun yapılmamış betonarme bina (solda), mühendislik standartlarına uygun 
yapılmış bina (sağda) 

 

 

Şekil 7.5 Tsunami ile sürüklenen çelik kafes köprü ve yerine kurulan geçici köprü 

7.1.4 Şili (2010) 

27 Şubat 2010 tarihinde, yerel zamanla 3:34:14 saatinde, Şili’nin Maule Bölgesi’nde 8.8 Mw büyüklüğünde 

bir deprem olmuştur (Yamazaki ve Cheung, 2011). Faydaki kırılma yaklaşık 500 km’dir ve 800 km’lik Şili 

sahillerinde farklı bölgelerde, farklı zamanlarda, farklı tırmanma yüksekliğine sahip dalgalara neden 

olmuştur (Morton vd. 2011) Depremden 5 dakika sonra Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından verilen 

uyarı Şili’deki yerel otoriteler tarafından yeterince hızlı bir biçimde halka ulaştırılamamasına rağmen 

depremden 30 dakika sonra gelen tsunaminin neden olduğu can kaybı, Şili Halkı’nın tsunamiyle olan 

tanışıklığı ve deprem sonrası hızlıca yüksek bölgelere çıkmaları sayesinde çok yüksek sayılara 

ulaşmamıştır. Kaynaklara göre toplam 521 can kaybının 124 tanesi tsunami nedenlidir (Synolakis vd. 2011). 

Can kayıpları Şili’nin farklı bölgelerinde, farklı dalgalar nedeniyle meydana gelmiştir. 2010 tsunamisinin özel 

bir örnek olması da farklı dalga oluşumlarının gözlemlenmesindendir.  

İlk tsunami dalgalarının Şili’nin farklı bölgelerinde, depremden sonraki yarım saat içerisinde etkili olmasına 

rağmen (Synolakis vd. 2011), en yıkıcı dalgalardan biri depremden 3 saat sonra Talcahuano Limanı’nı 

vurmuştur (Yamazaki ve Cheung, 2011). Tsunami dalgalarının farklı ölçüm noktalarındaki zaman 

içerisindeki genlik grafiği aşağıdaki sunulmuştur (Şekil 7.6).  
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Birçok görgü tanığının anlattıklarına ve araştırmacıların alan araştırmalarından ve modellemelerinden 

çıkarımları, tsunamiden etkilenen bölgelerin birden fazla dalgadan etkilendiği ve bu dalgaların farklı yönlerde 

geldiği olmuştur (Şekil 7.7). Dalgalardaki bu düzensiz dağılım, araştırmacılar tarafından yerel topografya ve 

şelf rezonansı ile açıklanmıştır, rezonans periyodu 35-129 dakika arasında değişmektedir (Yamazaki ve 

Cheung, 2011).  

 

 

Şekil 7.6  Şili'deki ölçüm noktalarında dalga genlik kayıtları. (Synolakis vd. 2011) 
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Şekil 7.7  La Trinchera Bölgesi'ndeki devrilmiş bir ağaç. Farklı dalgaların etkisi ve bıraktığı izler görülüyor. (Morton vd. 
2011) 

 

Şekil 7.8  Rio Maule bölgesi. A: Tsunamiden yedi ay öncesi. B: Tsunamiden 3 gün sonrası. (Morton vd. 2011) 
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7.1.5 Büyük Doğu Japonya Tsunamisi (Tohoku Tsunami-2011) 

11 Mart 2011 tarihinde, Japonya yerel saati 14:46:23’te yakın tarihin en büyük tsunamijenik depremlerinden 

biri, (kayıtlara sismik moment büyüklüğü Mw) olarak geçmiştir. Merkez üssü Oshika Yarımada’sının 70 km 

doğusunda, yaklaşık 30 km derinlikte meydana gelmiştir. (Earthquake Engineering Research Institute, 

EERI, 2011; Kanamori, 2011). Pasifik Okyanusu’ndaki tsunamiler ile ilgili uyarı verme görevleri olan Japon 

Meteoroloji Ajansı (JMA) ve UNESCO Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi (PTWS), ve Birleşik Devletler Jeolojik 

Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü ilk aşamada gerçek değerinden çok daha küçük olan 

7.9 Mw olarak hesaplamıştır. Gerçek değeri 9.0 Mw olan bu deprem, Pasifik Tektonik Levhası ve Kuzey 

Amerika Tektonik Levhası sınırında 300 ila 500 km uzunluk ve 200 km genişlik boyunca fay kırılmasına 

neden olmuştur (Bryant, 2014). 

Tohoku Bölgesi’ndeki deprem serisi 9 Mart 2011 tarihinde 7.3 Mw büyüklüğünde bir deprem ile başlamış ve 

Ofunato bölgesinde 0.5 metre tırmanma yüksekliği olan tsunamiye sebep olmuştur (The Asahi Shimbun, 

2011). Faydaki hareketlilik 11 Mart 2011 tarihinde zirve yapmış ve 9.0 Mw büyüklüğündeki deprem ve takip 

eden 1800’e yakın artçı şok ile sonlanmıştır. Tektonik plakalardaki bu hareket deniz tabanında, dikeyde 7 

metrelik bir yer değiştirmeye (atıma) neden olmuştur (Pollitz, 2011; The Asahi Shimbun, 2011). 

İlk tsunami depremden 29 dakika sonra Chiba Eyaletini, 55 dakika sonra ise Sendai Havaalanı’nı vurmuştur. 

Fukushima Daiichi Nükleer Santrali depremden 55 dakika sonra durmuştur (Bryant, 2014). Tsunaminin, 

Japonya’nın farklı kıyılarındaki dalga tırmanma yükseklikleri Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü 

tarafından, 2000 km’lik kıyı şeridinde 5400’e yakın ölçüm ile belirlenmiş ve Tablo 7.2’de verilmiştir.  

  

  

Şekil 7.9 Kıyı duvarlarında hasar-Yamada şehri (üstte solda), Kamaishi Limanında tsunami nedeni ile rıhtıma çıkan 
gemi (üstte sağda), Tsunami nedeniyle beton yapı çevresinde oyulmalar-Nattori-Sendai şehri (altta solda), Miyako 

şehrinde üzerinden tsunami aşan kıyı duvarı (altta sağda) (Yalciner vd. 2011) 
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Tablo 7.2 Japonya’nın çeşitli bölgelerinde tsunami sonrası tırmanma yükseklikleri 

Yer/Bölge Tırmanma Yüksekliği (m) 

Hachinohe 2.7 

Hirono 5.5 

Kuji 18.6 

Noda 17.0 

Fudai 28.0 

Iwaizumi 6.8 

Miyako 37.9 

Yamada 10.0 

Otsuchi 19.0 

Kamaishi 23.6 

Ofunato 19.6 

Rikuzentakata 19.0 

Kesennuma 22.2 

Minamisanriku 15.5 

Ishinomaki 16.0 

Higashiatsusmima 10.4 

Matsushima 2.4 

Shiogama 4.0 

Shichigaharna 10.0 

Tagaiyo 7.0 

Sendai 9.9 

Natori 12.0 

Iwanuma 7.6 

Watari 8.0 

Yamamoto 5.0 

Shinchi 7.9 

Soma 8.0 

Minamisoma 4.5 
 

2011 Doğu Japonya Depremi’nden en çok etkilenen ülke doğal olarak Japonya’ydı. Yaklaşık 16000 insanın 

ölümüne neden olan bu tsunaminin gücünü daha iyi anlamak, yıkıcı etkilerini incelemek önemlidir. Bu amaç 

için tsunamiden sonra 31 Mayıs-8 Haziran 2011 tarihleri arasında bölgede Kuzey kıyılardaki Taro şehrinden 

Güneye Sendai kıyılarına kadar olan bölgede tsunami etkileri ve hasarları üzerine ayrıntılı kıyı incelemeleri 

gerçekleştirilmiştir (Yalciner vd. 2011). Bu araştırma grubu, Japonya hükümetinin tsunami sonrası bölgeye 

girme izni verdiği ilk yabancı araştırmacılar grubu olmuştur.    

Tsunamiden etkilenen kıyı bölgeleri boyunca, çoğu ahşaptan yapılmış olan 155163 konut yüksek derecede, 

162015 konut orta derecede ve 559321 konut düşük derecede hasar görmüştür. Ayrıca 116 köprü yıkılmış 

ve 29 tren yolu ciddi zarar görmüştür (Japon Ulusal Polis Örgütü, 2013) Ayrıca bu tsunami çok sayıda kayayı 

600 metre kadar içeriye sürüklemiştir. Kayaların ağırlıkları 11-167 ton arasında değişmektedir (Nandasena 

vd. 2013). 2011 Büyük Doğu Japonya Tsunamisi baskın yüksekliği ve hasar karşılaştırması Şekil 7.10’da 

verilmiştir.  
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Ekonomik ve çevresel olarak en önemli hasar ise tsunaminin Fukushima Nükleer Santrali’ndeki zararıyla 

gerçekleşmiştir. 20 km çapındaki alanda 146500 insan tahliye edilmiştir. Fakat radyasyon beklenenden çok 

daha büyük bir alana yayılmıştır. Nükleer santralin 60 km uzağındaki marullarda izin verilenin 164 katından 

fazla sezyum elementine rastlanmıştır ve tsunamiden 1 ay sonra nükleer felaketin şiddeti 1986’da 

gerçekleşen Çernobil nükleer felaketiyle aynı olan 7. seviye olarak değerlendirilmiştir (Bryant, 2014). 

 

Şekil 7.10 2011 Büyük Doğu Japonya Tsunamisi baskın yüksekliği ve hasar karşılaştırması 

Tsunaminin etkileri Japonya dışında da hissedilmiştir. Pasifik Okyanusu boyunca ilerleyen tsunami 

Hawaii’nin kuzeyinde 0.31 m dalgalar yaratmıştır. ABD Kaliforniya’daki Klamath Nehri’nde 2.5 m’ye ulaşan 

tırmanma yüksekliğine ulaşmıştır. Kaliforniya’da 1 kişi hayatını kaybetmiştir. Aynı şekilde Rusya’da da 

Kurilskiye Takım Adaları’nda 2.5 m tırmanma yüksekliğine sahip dalgalar gözlemlenmiştir (Bryant, 2014).  

Tsunamiye alışkın ülkelerden biri olan Japonya’da, tsunaminin bu kadar ciddi hasarlara ve çok sayıda can 

kaybına neden olmasının altında yatan nedenler incelenmelidir. Japonya tarihinin ölçülmüş en büyük 

depremi olan 9.0 Mw büyüklüğe sahip 2011 Depremi’nin beklenmeyen hasarlar yaratması normal 

karşılanabilecek olsa da altında yatan nedenler sonraki incelemelerde görülmüştür. Genel olarak kabul 

gören kurala göre 2 m tırmanma yüksekliğine sahip olan bir dalga ahşap bir binayı; 8 m tırmanma 

yüksekliğine sahip olan bir dalga ise betonarme bir binayı yıkabilir (Shuto, 1993). Bu kabulün üzerine yapılan 

birçok çalışmada, tsunami sırasında binalar üzerinde oluşan kuvvetleri bağlayan değişkenlerden 

bahsedilmiştir. Ayrıca, 1981 ve 2000 yıllarında Japonya’daki Depreme Dayanıklı Yapı Standartları Kodu 

revize edilmesine rağmen, binalar üzerindeki tsunami kaynaklı kuvvetler koda dâhil edilmemiştir (Suppasri 

vd. 2012 a ve b). Seneler boyunca inşa edilen bütün yapılar bu kodlara uygun halde inşa edilmiş ve deprem 

yüklerine dayanmıştır. Fakat bu derece büyük bir depremin ve ardından gelen tsunaminin yarattığı yanal 

kuvvetler, depremin zeminde neden olduğu sıvılaşma, zeminin ıslanmasıyla birlikte yapılar altında oluşan 

kaldırma kuvvetlerinin oluşturduğu döndürme momenti birçok yüksek katlı binanın da zarar görmesine hatta 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

47 | 331 

 

Onagawa Kasabası’nda bulunan 6 binanın temellerinden ayrılıp devrilmesine neden olmuştur (Suppasri vd. 

2012 a ve b).  

Tsunaminin büyük zararlar vermesinin bir nedeni de tsunami dalgasının enerjisini sönümlemek için 

kullanılan ağaçlandırmanın bazı bölgelerde dalga etkisiyle sökülmesi ve dalganın sürüklediği enkaza 

karışması ve de yapılara zarar vermesidir. Sökülmenin nedeni, kökleri yeterince derinde olmayan ağaçların 

dalganın yarattığı dönme momentine dayanamamasıdır. Öte yandan Sendai Havaalanı çevresinde bulunan 

kökleri güçlü ağaçlar 10-12 metre arasında tırmanma yüksekliğine sahip dalgaların enerjisini sönümleyerek 

4 metre civarına düşürmüştür (Agnieszka, 2017). Bu örnekler doğru ağaçlandırmanın tsunami afetindeki 

önemini ortaya koymaktadır. 

 

Şekil 7.11 Rikuzentakata Şehri’nin tsunami sonrası görüntüsü (solda), Sendai Havalimanı’na ulaşan ilk tsunami dalgası 
(sağda) 

2011 Doğu Japonya Depremi ve sonrasında yaşanan tsunami, Japonya’da yapısal ve yapısal olmayan 

önlemlerde çok ciddi değişikliklere gidilmesine sebep olmuştur. Yıkılan dalgakıranların ve diğer kıyı 

yapılarının yıkılma mekanizmaları incelenmiş, yerlerine yeni yapılacak kıyı yapıları için çalışmalar 

yapışmıştır. 2011 öncesinde yapılmış olan ve yalnızca dalga tırmanma yüksekliklerini hesaba katan kıyı 

tahkimatları, zarar görme mekanizmaları incelenerek 2011 tsunamisi gibi büyük oranda su kütlesinin sürekli 

akımına dirençli kıyı tahkimatları haline getirilmiştir. Tsunamiden etkilenen bölgelerin bazılarında kot 

yükseltme çalışmaları yapılmış, yıkılan yapılar ise benzer bir afetten etkilenmemeleri için yeni şehir 

planlamaları doğrultusunda tekrar inşa edilmiştir. Yıkılan binalar incelenerek farklı malzemelerden yapılan 

binalar için kırılganlık analizleri yapılmış, var olan tasarım şartnamelerine tsunami yükleri ile ilgili bölümlerine 

eklenmiştir (Güler vd. 2018). 

7.1.6 Endonezya Sulawesi Palu (2018) 

28 Eylül 2018 tarihinde 7.5 Mw büyüklüğünde bir deprem Endonezya’daki Sulawesi Adası’nı vurmuştur. 

Depremi takip eden tsunami, Palu Körfezi’nde ölümcül bir etki oluşturmuştur. Felaketin ardından UNESCO 

uluslararası araştırma ekibi, 125 km boyunca uzanan kıyı şeridinde 78 farklı noktada tsunami dalga 

tırmanma yüksekliği ve baskın yüksekliği ölçüm ve incelemeleri ve tanıklarla görüşerek gözlemler yapmıştır. 

Ölçülen en yüksek değerler Benteng Köyü’nde tırmanma yüksekliği için 9.1 metre, baskın yüksekliği için ise 

8.7 metredir (Yalçıner vd. 2019). Tsunaminin en etkili olduğu Palu körfezinde yapılan incelemelerde sadece 

tsunaminin 2000’e yakın can kaybına sebep olduğu görülmüştür (Imamura vd. 2019, Omira vd., 2019).  
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UNESCO uluslararası araştırma ekibi ayrıca, araştırma yaptıkları bölgelerde kıyı heyelanlarına da 

rastlamıştır. Tsunami tırmanma yüksekliklerinin 7.5 Mw ‘lik bir depreme göre beklenenden yüksek olması, 

kıyılardaki ve denizaltındaki heyelanların da tsunami oluşumunda ayrı bir neden olarak rol oynadığını 

göstermektedir (Şekil 7.12).  

 

Şekil 7.12 Palu Körfezi'nden deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar (Omira vd. 2019). 

Araştırma ekibi tsunaminin, yerleşim alanları ve doğal alanlar üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Özellikle 

düşük rakımlı yerleşim yerlerinde tsunaminin, konutları yerle bir ettiği görülmüştür. Wani Köyü’nde çekilen 

fotoğraflar tsunaminin ağaçları ve arabaları önüne katarak sürüklediği enkaz ile yapılar üzerindeki hasar 

etkisini artırdığını kanıtlar niteliktedir (Şekil 7.13). 
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Şekil 7.13 Wani Köyü'nden tsunami sonrası görüntüler (Omira vd. 2019) 

Araştırma ekibinin görgü tanıklarıyla yaptıkları konuşmalarda ve kendi gözlemlerine göre, 2018 Palu 

tsunamisinin yapılar üzerindeki yüksek derecedeki yıkımına rağmen ölü sayısının çok yüksek olmaması 

denizdeki anormal hareketliliği gören kıyı halkının daha önceki deneyimleriyle birlikte tsunamiye karşı önlem 

aldığı ve tahliye olması nedenidir (Omira vd. 2019). 

7.1.7 Anak Krakatau 2018 

Anak Krakatau Yanardağı, Endonezya'daki Sunda Boğazı'nda, “ateş halkası" olarak bilinen bölgede yer 

almaktadır. Bu yanardağ, A tipi ve genç bir yanardağ olup ölümcül ve tsunamiyi tetikleyen Krakatau volkanik 

kompleksinden 1883 yılında proksimal patlamasından sonra kalderasından ortaya çıkardığı genç bir 

yanardağdır. Anak Krakatau "Krakatau'nın oğlu" anlamına gelir. 1927’de başlayan volkanik aktiviteler 

esnasında hala deniz yüzeyinin altında bulunan, 2013‘ten beri de yüzeyde bulunan Anak Karakatau deniz 

seviyesinden 338 metre yükseklikte olup gövdesini genişletmeye devam etmektedir.22 Aralık 2018 günü eş 

güdümlü evrensel zamana göre (UTC) 13:56’da Anak Krakatau Volkanik bölgesinde meydana gelen 

Tsunami, Sunda Boğazı içinde ve Java ve Sumatra adaları arasında kalan denizde her yöne yayılan 

dalgalar oluşturmuştur. Bu dalgaların oluşumu volkanik aktivite ile ilişkilidir. Ancak güçlü patlama meydana 

gelmeden tsunami meydana gelmiş olduğu görülmektedir. Haziran 2018'ten beri aktif olarak devam eden 

volkanik püskürmeler ile biriken lavlar ve dengesizleşen eğimli yüzeylerin kayması dalga oluşmasının 
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nedenleri arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu tsunami nedeniyle, Sunda Boğazı'nın kıyı 

bölgelerinde yaygın hasarın yanında (Sumatra ve Java Adaları), en az 281 can kaybı olmuş ve 1000'den 

fazla kişiyi yaralanmıştır. Yoğun tatil sezonunda popüler turistik bölgeleri de vuran bu tsunamiden en çok 

etkilenen bölgeler, Ujung Kulon Milli Parkı ve popüler plajları kapsayan Java'daki Banten eyaletinin 

Pandeglang bölgesidir. Ölçüm aletleri Tablo 7.3’te gösterildiği gibi 0.28 ile 0.9 m arasında değişen tsunami 

dalgaları ölçmüştür (JRC, 2018). 

Tablo 7.3 Ölçülen dalgaların kıyılara varış zamanı 

Ölçüm yapılan bölge Dalganın ulaşma zamanı 
(UTC) 

Zaman farkı 
(dakika) 

Maksimum Dalga 
yüksekliği (m) 

Olayın tahmini oluşum zamanı 22/12/2018 13:58 0 - 

Jumbu Marina 22/12/2018 14:27 29 0.91 

Ciwandan 22/12/2018 14:33 35 0.35 

Kota Agung 22/12/2018 14:35 37 0.36 

Panjang 22/12/2018 14:53 55 0.28 

Bengkunat 22/12/2018 16:20 142 0.2 

 

Sunda Boğazı'nda tsunami erken uyarı sistemlerinden hiçbiri 22.12.2018 gecesi çalışmamıştır. Mevcut 

tsunami erken uyarı sistemi, bu durumda mevcut olmayan sismik sinyallere dayanmaktadır. Bu nedenle 

dalga kıyıya ulaşana kadar hiçbir uyarı almak mümkün olmamıştır. Herhangi bir uyarı sisteminin olmaması 

ve beklenen sismik sinyallerin yokluğu tsunami potansiyelinin önceden tespit edilememesine neden 

olmuştur. Tsunaminin gelişine dair bir işaret bulunmaması, insanların tahliye için zamanlarının olmamasına 

ve çok sayıda ölü sayısına neden olmuştur.  

Anak Krakatau patlamasında zirvenin üzerinde (deniz seviyesinden± 738 m) ± 400 m kül sütun yüksekliği 

gözlenmiştir. Kül sütunu, kuzeye doğru eğilerek kalın yoğunlukta siyah olarak gözlenmiştir. Bu patlama 

sismogram üzerine maksimum 58 mm'lik bir genliğe ve ± 2 dakika 12 saniyelik süre olarak kaydedilmiştir 

(JRC, 2018). 
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Şekil 7.14 Krakatau Yanardağı ve patlama sonucu biriken lav 

Patlamaların karakteri magmatik olup, zayıf patlayıcı döküntü ve efüzif lav akışı şeklindedir. 2016 ve 2017 

yıllarında gerçekleşen patlamalar stromboli püskürmesi halindedir. 18-19 Haziran 2018’de oluşan 

patlamalar öncü deprem titreşimleriyle başlamış, artan deprem sayısıyla 29 Haziran 2018’de Anak 

Krakatau’nun patlamasıyla sonuçlanmıştır. Patlama sonucunda etrafa saçılan maddelerin çoğu Anak 

Krakatau krateri etrafında düşmüş ve tehlike yarıçapı kraterden itibaren 1-2 km arasında olduğu 

belirlenmiştir.  

7.2 Türkiye ve Akdeniz’den Tsunami Örnekleri 

Türkiye kıyıları, yaklaşık 8300 km uzunluğu ile nüfusun yaklaşık üçte birini barındırmaktadır (Alpar, 2009). 

Türkiye ve Akdeniz kıyıları geçmişten beri deprem ve tsunamilere maruz kalmıştır. Bu bölgelerdeki 

depremlerin sebebi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (NAFZ), Doğu Anadolu Fay Bölgesi (EAFZ) ve Ege-Kıbrıs 

Yayı (Aegean-Cyprean Arc) Afrika, Arap ve Avrasya levhalarının sıkışması sonucunda oluşmuştur (Bozkurt, 

2001). Şekil 7.15’te Türkiye üzerinde bulunan bu fay hatları ve levhaların konumları gösterilmiştir (Altınok 

vd., 2011). 
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Şekil 7.15 Türkiye'yi etkileyen fay hatları (Altınok vd., 2011) 

İlk ulusal deprem ve tsunami katalogları 1980’lerin başında düzenlenmeye başlanmış olup, günümüzde de 

bu kataloglar güncellenmektedir. Güncel tsunami kataloğu, geçmiş 3500 yılda Türkiye kıyılarını 1999 yılına 

kadar etkileyen 134 olayı içermektedir. İlk Türk tsunami katalogu 1981 yılında Soysal ve diğerleri tarafından 

hazırlanmıştır. Güncel katalog hazırlanırken ise birincil kaynaklara ulaşmak adına, Osmanlıca ve Türkçe 

olmak üzere Osmanlı arşivleri, el yazmaları, eski gazeteler, dergiler ve çeşitli kütüphaneler araştırılmıştır 

(Altinok vd. 2011). Bu çalışmalar sonucunda, Türkiye kıyılarını etkileyen tsunamiler kataloğu, daha önce de 

belirtildiği gibi 134 olayı kapsayan bir şekilde hazırlanmıştır. Bodrum-Kos tsunamisi ile bu sayı 135 olmuştur. 

Akdeniz, en fazla tsunami kayıtları olan denizlerden biridir. 300’den fazla tsunami kaydı milattan önce 1631 

tarihlerinde Santorini volkan patlaması ile oluşan ve Minos uygarlığını etkileyen tsunamiye kadar 

dayanmaktadır. Japonya’da bilinen en eski tsunami 869 Jogan tsunamisidir. Bu nedenle Akdenizin tsunami 

tarihinin Japonya’dan çok daha eski dönemlere dayandığı görülmektedir.  

Akdeniz’de bilinen depremlerin yaklaşık %7’si yıkıcı tsunamilere sebep olmaktadır. Akdeniz’in doğusundaki 

depremler incelendiğinde, MÖ. 1631 Santorini, 365 Girit, 1222 (Baf-Kıbrıs), 1303 (Girit-Karpatos), 1481 

(Güney Batı Anadolu), 1493 (Güney Batı Anadolu), 1822 (İskenderun) ve 1948 (Sakız) depremleri en önemli 

Doğu Akdeniz depremleri olarak görülmektedir. İtalya’da son 2000 yılda 67 tsunami gerçekleşmiştir. Bu 

tsunami kayıtlarının yakın tarihte daha güvenilir olduğundan ve ulaşılabilirliğinden dolayı çoğunluğu son 500 

yıl içerisinde kaydedilmiştir. Bu tsunamiler içinde en yıkıcı olanı 28 Aralık 1908’de Messina bölgesinde 

oluşmuştur (Kuran ve Yalçıner, 1993; Tinti ve Maramai, 1999). Türkiye’yi ve Akdeniz’i etkileyen 365 Girit, 

1303 Doğu Akdeniz, 1956 Amorgos, 1999 İzmit ve 2017 Bodrum tsunamileri bu rapor kapsamında 

incelenmiştir.  
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7.2.1 Batı Girit Merkezli Doğu Akdeniz Tsunamisi (365) 

Doğu Akdeniz’de 3500 yıllık tarihi deprem verilerine bakıldığında, sismik moment büyüklüğü 7.5’tan büyük 

birçok deprem mevcuttur. 21 Temmuz 365 Girit depremi, geçmişten beri bölge için “evrensel” bir deprem 

olarak yazılmış olup, şiddeti ve etki alanı bakımından en büyük afet olarak nitelendirilmiştir. Bunun 

sebeplerine örnek verilecek olursa, Mısır’da yüzyıllardır anılan “Korku Günü”nde bahsedilen tek deprem 

365’de gerçekleşen Girit depremidir (Stiros, 2001). Bu deprem ve oluşturduğu tsunami, birçok şehirde 

tahribata ve Nil Deltası’ndan Sicilya ve Dubrovnik’e kadar geniş bir alanda binlerce can kaybına sebep 

olmuştur. Depremin oluşum noktası kesin olarak bilinmemesiyle birlikte, etkilerinin çok geniş alana yayıldığı 

tarihi verilere dayanarak bilinmektedir (Shaw vd. 2008).  

Dördüncü ve beşinci yüzyılda Antik Pagan Yunanlılar ile yeni yayılmakta olan Hristiyanlığın çatışmaları 

Roma İmparatorluğu’nun çöküş dönemine denk geldi ve büyük fikir ayrıklarına ve dolayısıyla bilgilerin 

doğrulanmasında ikilemlere sebep oldu. Bu döneme ait kaynakların bir kısmı, paganizmi tekrardan yaymak 

isteyen İmparator Julien’in bu afetler sonucunda ölümünü “keder” ya da “tanrının laneti” olarak yazmasına 

karşılık, bazı kaynaklar ise bu afetin Julien’in ölümünden önce yaşandığını yazmaktadır (Stiros, 2000). 

Yaşanan bu olayın, tek bir deprem mi; birkaç depremin birleşimi mi olduğu konusunda çeşitli tartışmalar 

bulunmaktadır.  

365’te yaşanan bu olay ile ilgili farklı kayıtlar bulunsa da, düşünce birliği sağlanan veriler bulunmaktadır. 

Bunlar, Doğu Akdeniz’de 365 yılında son derece yıkıcı bir deprem yaşandığı; bu depremin alışılmışın çok 

daha üzerinde bir boyutunun olduğu; Nil Deltası üzerinde çok büyük etkileri olan bir tsunaminin yaşandığıdır 

(Jacques ve Bousquet, 1984; Jensen, 1985; Ambraseys vd. 1994; Guidoboni vd. 1994). Bu olayın Doğu 

Akdeniz üzerinde etkileri Girit, Libya, Kıbrıs, Yunanistan, Adriyatik Kıyıları, Sicilya ve Mısır kıyılarında 

jeofiziksel araştırmalar ile ayrıntılandırılmıştır. 

Girit üzerinde tarihi yazılarda bulunan bilgilere göre 365 yılında bir depremi takiben oluşan tsunami ile 

100’den fazla kasaba yıkılıp harabe haline gelmiştir. Bu deprem, daha sonrasında Georgius Monachus 

tarafından 21 Temmuz 365 depremi ve tsunamisi ile aynı olay olduğunu, olayın etkilerinin İskenderiye’de 

de hissedildiğini anlatılmıştır. Sozomenus ise bu olayı “Büyük İskenderiye Afeti” olarak tanımlamıştır. Girit’te 

100’den fazla kasabanın yıkılması ada genelinde neredeyse tüm yaşamın yok olması gibi bir anlam 

taşımaktadır. Bu tarihi verilere ek olarak, büyük bir kıyı değişimi olduğunu Socrates “Deniz çekildi ve denizin 

dibi kuru kaldı” ve “Geçmiş insanların yürüdüğü yerlere şimdi deniz geldi” gibi anlatmıştır. (Shaw vd. 2008). 

Libya’nın kuzey doğu kıyılarında bulunan Sirenayka’da bulunan kalıntılarda, birçok yok olmuş kasaba ve 

yıkılmış ev; bunların içinde de gömülmüş iskeletlere rastlanılmıştır. Bulunan madeni para ve yazıtların 

tarihleri ile eşleştirildiği zaman, bu kalıntıların 365 yılından sonra ve 378 yılından önceye dayandığına 

varılmaktadır. Benzer bir hasar, Libya’nın kuzey batı kıyılarında da rastlanılmış olup, buradaki madeni 

paraların da aynı döneme ait olduğu görülmektedir (Di Vita, 1995).  

Olayın Kıbrıs üzerindeki etkilerine bakılacak olursa, tarihi yazıtlarda 365 depreminden birçok kere 

bahsedildiği görülmektedir. Baf liman kentinin bu yıllarda tamamen harabe halinde olduğu bu yazıtlar 

içerisinde görülmektedir. Ayrıca, arkeolojik kazılar sonucunda ise Kourion kasabası’nın tümünün yıkıldığı, 

bu yıkımdaki kalıntı katmanlarının da 364, 365 yıllarına dayandığı görülmektedir. Kourion yıkım bölgesinde 
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bulunan en yeni madeni paranın da 365 yılına ait olması, bu olayın bölgedeki yıkıcı etkisini ortaya 

koymaktadır (Stiros, 2000). 

Antik belgelere göre 365 yılında Doğu Akdeniz’de çok geniş kapsamlı bir deprem ve tsunami hasarı 

oluşmuştur. Fakat bazı belgelerde çelişkiler de mevcuttur. Arkeolojik bulgular ise Korint ve Nafplion etrafında 

yoğun bir yıkım olduğunu göstermiştir. Nafplion yakınlarında 375 ile 378 yılları arasında deprem ve su 

baskınlarına karşı önlemler alınmaya çalışıldığı görülmüştür (Stiros, 2000). 

Tarihi yazıtlarda Mısır kıyılarında hiçbir sismik zarardan bahsedilmemektedir, fakat böyle bir olasılığın yine 

de gözardı edilmemesi gerekmektedir. İskenderiye çevresinde Goddio tarafından yapılan güncel deniz 

jeofizik araştırmalarında, 4. Yüzyılda yaşanmış olabilecek bir sismik yıkımla ilgili bulgular elde edilmiştir. 

Mısırda sualtında batık olarak tanımlanan kalıntılar, Akdeniz’de bulunan diğer sualtı kalıntılarından iki kat 

derinde bulunmakta olduğu ayrıca belirtilmiştir. Bu bölgedeki yıkımların tsunami kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir (Stiros, 2000). 

Girit üzerindeki bu sismik yıkım ve Nil Deltası’ndaki tsunaminin, 21 Temmuz 365’te oluşan tek bir büyük 

yıkıcı olay sonucunda ortaya çıktığı belirtilmiştir. Jeolojik bulgulara göre bölgedeki en büyük atım 9 metre 

ile bu olayda yaşanmıştır. Oluşan tsunaminin geniş bir alanda deniz tabanındaki kırılmaya, ya da daha olası 

olarak sismik şok etkisiyle kıyı ötesinde oluşan bir çökme ile oluştuğu düşünülmektedir (Taymaz vd. 1990). 

Jeolojik bulgular bu olayın Girit Rodos yayında oluşan, sismik momentinin 8 büyüklüğünde olan ve 

merkezinin Girit ve Yunan ana karasının ortasında bulunan bir olay olduğunu da göstermektedir. Son 100-

150 yıllık çerçevede Girit Rodos yayında oluşan 7.0-7.5 büyüklüğünde depremlerden elde edilen tecrübeler 

ile oluşan sismik dalgalar Doğu Akdeniz kıyılarına güçlü bir şekilde ilerleyip, Ege kıyılarına daha zayıf bir 

şekilde geldiği görülmüştür (Sieberg, 1932; Papazachos ve Papazachou, 1997). Dolayısıyla, 365’te 

yaşanan olayın Kıbrıs’ın batı kıyılarında ve Libya da çok daha etkili olduğu söylenebilir. Nil Deltası’nda 

tsunami etkileri en yüksek seviyede görülmesi de bir tektonik hareket sonucu değil, çökme sebebiyle olduğu 

da düşünülmektedir. Tarihsel bilgiler ve arkeolojik bulgular ışığında, 4. ve 6. Yüzyıllar arasında 365 deprem 

ve tsunamisi özel bir olay olarak tarihe geçmiştir. Bu yüzyıllar arasında yaşanan depremlere kıyasla, olayın 

boyutu oldukça yüksektir. 

7.2.2 Doğu Girit - Karpatos Merkezli Doğu Akdeniz Tsunamisi (1303) 

Bizans, Venedik ve çeşitli Arap kaynaklarında, Girit Rodos yayının doğu kısmında 8 Ağustos 1303 yılında 

gerçekleşen ve büyük bir tsunami yaratan, Girit ve Rodos Adası arasında oluşan bir deprem kaydından 

bahsedilmektedir. Bu olay, Doğu Akdeniz bölgesinde gerçekleşen en büyük depremlerden birisi olarak 

gösterilmektedir (Comastri vd. 1997; Papadopoulos vd. 2011). 1303 yılında oluşan bu deprem, Akdeniz 

havzasında büyük tsunamiler yaratıp, en yıkıcı etkiyi Kuzey doğu Girit’te Kandiye üzerinde göstermiştir. 

Denizin, binaları tahrip edip; can kaybına sebep olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Buna ek olarak, 

İsrail’in Akdeniz kıyısında bulunan Akka Şehri’nde de insanların dev dalgalar ile sürüklenip boğulduğu da 

yazılmaktadır (Papadopoulos vd. 2014). 365 ve 1303’te yaşanan iki olay, Doğu Akdeniz’de yaşanan ve 

etkisi en çok hissedilen olaylar olarak tarihe geçmiştir. Bu iki olayda Girit Rodos fay Hattının Doğu ve Batı 

kısımlarının kırıldığı görülmektedir. Buna göre, bu bölgeler yüksek tsunami potansiyeline sahip bölgeler 

olarak düşünülmelidir (Papadapoulos vd. 2014).  
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1303’te yaşanan tsunaminin etkileri Güney Batı Anadolu kıyılarında, Dalaman’da da görülmüştür. 1303, 

1481 ve 1741 tsunamilerine ait bulunan tsunami tortulları, Dalaman kıyılarını tarihi tsunamiler ile ilgili 

bilgilerin bulunduğu yer durumuna getirmiştir (Papadapoulos vd. 2005, 2012). 

Venedik Enstitülerindeki kaynaklarda, Kandiye Dükü Guido da Canal, “Cancelleria Maggiore of Crete”te 8 

Ağustos 1303, depremin olduğu günde ve 28 Ağustos 1303’te iki ayrı mektup’ta olayları anlatmıştır. İlk 

mektupta, konutlarda oluşan hasarlar ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kandiye Kentindeki başlıca kamu 

binalarına finansal yardım ve inşaat işçilerine zararın onarılması için yardım çağrısında bulunulduğu 

yazılmaktadır. 28 Ağustos 1303 tarihinde yazılmış olan ikinci mektupta ise adada bulunan kalelerde ve şehir 

genelinde yaşanan zararlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bu mektupta ayrıca sayısı 

belirtilmemekle birlikte, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğu belirtilmiştir (Guidobonni ve Comastri, 

1997). 

Venedik’teki Civico Correr Müzesi’nin kütüphanesinde bulunan 16 ve 18. Yüzyıla ait yazıtlar incelenmiştir. 

Bu yazıtlarda depremi dinsel terimlerle anlatıldığı görülmüştür. Ricobaldo da Ferrara’nın günlüklerinde bu 

depremden de bahsedildiği görülmüştür. 1303 depremi ve bunun Girit, Rodos, Akka ve İskenderiye’deki 

etkilerinden, Yale Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan “Zibaldone da Canal” isimli günlükte de 

bahsedilmiştir. Kıbrıs ve Rodos üzerindeki etkileri ise, “Gestes des Chiprois” olarak bilinen koleksiyonda 

Fransızca yazıtlarda belirtilmiştir. Arap kaynaklarına bakıldığında ise, yazıt ve kitabelerde bu depremin 

etkilerinden bahsedildiği de görülmektedir. Bu kaynaklarda genellikle binalara zararları ayrıntılı bir şekilde 

yer verilip, yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi hakkında bilgiler verilmiştir. Bu kaynaklardan en önemlileri, 

“Abu’l Fidâ” tarafından yazılmıştır. Buna ek olarak, Bizans kaynaklarında da depremin ve tsunaminin 

etkilerinden bahsedilmektedir (Guidobonni ve Comastri, 1997). 

Tarihi ve güncel kaynaklar incelendiğinde, 1303 depreminde oluşan tsunamiden etkilenen bölgelerden 

Kandiye’de 31 tarihi, 19 güncel kaynak; İskenderiye’de 9 tarihi, 5 güncel kaynak, Akka’da 2 tarihi 1 güncel 

kaynak, Adriyatik Denizi için 4 tarihi ve 2 güncel kaynak bulunmaktadır (Guidobonni ve Comastri, 1997). 

1303’te yaşanan bu depremin etkisiyle oluşan tsunamide Girit, Mısır sahili ve Filistin’in bir kısmındaki etkilere 

bakılacak olursa; Girit’te denizin Kandiye’nin içine çok etkili biçimde girdiği ve ölümlere sebebiyet verdiği 

yazılmaktadır. İsrail’de bulunan Akka’ya bakıldığı zaman taşkının Dayan Kulesi’ne kadar ilerlediği 

görülmektedir. İskenderiye’de ise denizin öncelikle gerilediği, daha sonrasında kıyının ötesine; şehir 

duvarlarına kadar taşkına sebebiyet verdiği anlatılmaktadır. Adriyatik Denizi’nde denizin anormal hareket 

izlediği fakat bir zarar oluşmadığı eski kaynaklarda belirtilmiştir. Mısır’da Minya’ya bakıldığı zaman Nil 

Nehri’nin sularının önce ayrıldığı, daha sonra tekrar birleştiği yazılmaktadır (Guidobonni ve Comastri, 1997). 

7.2.3 Amorgos Merkezli Güney Ege Tsunamisi (1956) 

9 Temmuz 1956 tarihinde Ege Denizi’nin güneyinde bulunan Yunanistan’ın Amorgos Adası’nda bir deprem 

gerçekleşmiştir. Bu deprem, 7.8 Mw büyüklüğü ile 20. Yüzyılda Yunanistan’ı etkileyen en büyük 

depremlerden birisi olmuştur. Bu deprem sonucunda 53 ölüm ve görece yüksek hasar oluşmuş, oluşan 

tsunami ile Cyclades (Kiklad Adaları), Dodecanese Adaları, Girit ve Türkiye kıyılarında etki göstermiş ve 

deniz Amorgos’ta 30 m, Astypalaia’da 20 m, Folegandros’ta 10 m tırmanma yüksekliğine erişmiştir (Okal 
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vd. 2009). Bu değerler, 20. Yüzyılda Akdeniz’de görülen en yüksek değerler olarak kayda geçmiştir 

(Soloviev vd. 2000).  

Amorgos’ta yaşanan bu istisnai büyüklükte deprem ve tsunaminin merak uyandıran genliği bilim dünyasının 

ilgisini çekti. İlk hasar raporları 1956’da Papastamatiou ve diğerleri, 1957’de ise Galanopoulos tarafından 

hazırlandı; 1002 yılında Papadopoulos ve Pavlives, 1994 yılında Stiros ve diğerleri tarafından Amorgos 

adasının neotektoniği açısından yorumlanmıştır. P dalgası ve ilk hareketler açısından depremin odak 

mekanizması çeşitli çalışmalarda yorumlanmıştır. Bunlar arasında Papazachos ve Delibassis’in 1969, 

Shirokova’nın 1972 ve Ritsema’nın 1974’te yaptığı çalışmalar bulunmaktadır. 1999 yılında Perissoratis ve 

Papadopoulos tsunaminin potansiyel kaynağı olarak dengesiz deniz tortularını haritalamıştır (Okal vd. 

2009). 

7.8 Mw büyüklüğündeki ana şokun ardından, yaklaşık 12 dakika sonrasında saat 03:24:07’de yaklaşık 7.2 

Mw büyüklüğünde bir artçı gerçekleşmiştir. Bu artçı depremın en büyük etkisi Santorini adasında görülmüştür 

(Okal vd. 2009). Bu depremin eğim açısı Güney Güney Doğu ile 25 derece, fay uzunluğu 81 km, fay genişliği 

41 km, deniz tabanında yer değiştirme 2.46 m olarak düşünülmüştür. Şekil 7.16’da Bu depremin kaynağı 

yer değiştirme olarak gösterilmiştir (Okal vd. 2009). 

 

Şekil 7.16 Amorgos Depremi’ne ait ilk yer değiştirme (Synolakis ve Okal, 2005) 

Synolakis ve Okal’in 2005’te yaptığı çalışmaya göre Katapalos’ta 20 metre tırmanma yüksekliği ve 

Folegandros’ta Ambeli üzerinde 14.6 metre tırmanma yüksekliği ile en yüksek seviyede etkilere ulaşmıştır. 

Öte yandan, bu depremin etkilerinden az sayılabilecek konum olan Bodrum, Yalıkavak, Didim bölgelerinde 

tırmanma yükseklikleri 1-2 metre aralığında değişmektedir. Bu çalışma kapsamında Amorgos, Astypalaia, 

Santorini, Anafi, Folengandros, Naxos, Girit, Patmos, Lipsi, Leros, Kalimos, Nisyros, Tilos, Symi, Alimia, 

Rodos Adaları ve Türkiye’de Didim, Yalıkavak Bodrum bölgelerinde tırmanma yükseklikleri tespit edilmiştir. 

Her bölgedeki en yüksek tırmanma yükseklikleri koordinatıyla Tablo 7.4’te belirtilmiştir (Okal vd. 2009). 1956 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

57 | 331 

 

Amorgos merkezli Güney Ege tsunamisinin Bodrum yarımadasındaki etkileri 50 den fazla görgü tanığı 

Bodrumlularla doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda belgelenmiştir (Cakır ve Yalçıner, 2002).    

Tablo 7.4 Kıyılardaki en yüksek tırmanma yüksekliği 

Bölge 
Numarası Enlem(◦N) Boylam(◦E) Tırmanma 

Yüksekliği(m) Ada Yer/Bölge 

1 36.7859 25.830183 20 Amorgos Mouros 

2 36.570435 26.357483 10 Astypalaia Stavros, 

3 36.356266 25.475283 3 Santorini Perissa 

4 36.344601 25.771067 3 Anafi Agios Nikolaos 

5 36.650234 24.8459 14.6 Folegandros Ambeli 

6 37.078617 25.587217 3.1 Naxos Moutsouna 

7 35.48895 24.060833 1.5 Crete Chania Souda 

8 37.354924 26.540595 3 Patmos  

9 37.295479 26.767131 3 Lipsi Wharf 

10 37.152485 26.828033 4 Leros Gourna 

11 36.949663 26.985553 2 Kalymnos Boat sunk 

12 36.61172 27.13223 3.7 Nisyros Mandraki Klearchou 
Kourouni Sk. 

13 36.43347 27.34763 3.1 Tilos Eristos 

14 36.54832 27.84643 2.4 Symi Panormitis 

15 36.2686 27.71128 2.1 Alimia Agios Georgios 
Kilisesi 

16 35.89208 27.77338 2.1 Rhodos Prasonissi 

17 37.39225 27.218033 1.5 Turkey Didim Sahili 

18 37.113918 27.292833 2.1 Turkey Yalıkavak 

19 37.042885 27.431667 1 Turkey Bodrum 

 

7.2.4 İzmit Tsunamisi (1999) 

1999 Kocaeli depremi ve bununla birlikte oluşan tsunami, bu bölgede oluşan yıkıcı olayların son dönemde 

oluşan örneklerindendir. Bu olayda rol oynayan 3 ana tektonik yapı bulunmaktadır: Doğu Anadolu Fayı 

(EAF), Kuzey Anadolu Fayı (NAF) ve Girit Rodos Yayı (Tinti vd. 2006). Bu bölgelerde yaşanmış depremlere 

örnek verilecek olursa, 18. Yüzyılda oluşan ve İzmit’ten Şarköy’e kadar uzanan 1719 İzmit Depremi (7.4 Mw 

büyüklüğünde), 1754 oluşan doğu Marmara depremi (6.8 Mw büyüklüğünde), 1766’ya ait Mayıs (7.1 Mw 

büyüklüğünde) ve Ağustos (7.4 Mw büyüklüğünde) depremleri gösterilebilir (Ambraseys ve Finkel, 1995; 

Ambraseys, 2002). İzmit’te meydana gelen Mw =7.4 büyüklüğündeki deprem, 17 km derinlikte sağ-yanal 

doğrultu atımlı fay kırılması ile oluşmuştur. Daha sonrasında ise bu deprem Kocaeli 1999 Depremi olarak 

isimlendirilmiştir (Altınok vd. 2001). 

1999 Kocaeli depremi tüm İzmit Körfezi’nde gözlenen bir tsunami oluşturmuş, ancak Marmara Denizi ya da 

Körfez’de o dönem ölçüm cihazları bulunmadığı için bir kayıt alınamamıştır. Olay sonrası saha araştırmaları 

ve görgü tanıklarıyla yapılan röportaj sonrasında tsunamiden etkilenen baskın alanları belirlenmiştir. 

Tsunami, ana şokun hemen ardından gözlenmiştir. Tsunami dalgalarının gözlemlenen tırmanma yüksekliği 

1-3 m arasında olarak görülmüştür. Tsunaminin zararları olmuş, ancak yıkıcı olmamıştır. Bazı bölgelerde 
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tsunami gemileri yer değiştirecek kadar güçlü olmuştur, örneğin Yeniköy’de 60 m uzunlukta ve 12 m 

genişlikte yüzen bir platform, kıyıdan yaklaşık 100 metre içeri sürüklenmiştir (Altinok vd. 2001; Rothaus vd. 

2004). Bir diğer örnek olarak, Değirmendere kıyısında yanaşmış olan şehir hatları vapuru dalgalardan 

etkilenmiş ve denizciler, gemiye vuran dalgaların 10 metreden yüksek olduğunu belirtmişlerdir (Altınok vd. 

2001). Kavaklı’da ise görgü tanıklarına göre tsunami 15 metreden daha yüksek dalgalar olarak gelmiştir 

(Rothaus vd. 2004). Değirmendere’de kıyı 300 metre uzunluk ve 75 metre genişlikte suyun altına kaymıştır. 

Bu alanda çok katlı bir otel ve iki bina da denize kaymıştır. Bu tsunami sonrasında kıyı şeridi tamamen yeni 

bir hal almıştır (Rathje vd. 2002, 2004; Çetin vd. 2004). Şekil 7.17’de Değirmendere kıyısında depremden 

önceki ve sonraki kıyı şeridi karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir (Yalçıner vd. 2000). Oluşan tsunaminin 

periyodu 1 dakikadan kısadır. Depremin Odak mekanizmasına bakıldığında, deniz tabanında 2,7 m yer 

değiştirme görülmektedir (Alpar, 1999; Altınok vd. 1999; Yalçıner vd. 1999; Alpar ve Yaltırak, 2000). 

Tsunaminin kıyılarda çok yıkıcı etkisi olmamasının sebebi ise İzmit Körfezi Tsunamisinin yeterince büyük 

olmamasına bağlanmıştır (Yalçıner vd. 2000). Tablo 7.5’te İzmit Körfezi’ndeki tsunamiden etkilenen bölgeler 

ve etkilenme parametreleri verilmiştir. Yıldız işareti tsunamiden etkilenen ancak büyüklüğü belirli olmayan 

bölgeleri temsil etmektedir. Çalışma, Altınok ve diğerlerinin 2001’de yaptığı saha çalışması sonuçlarından 

oluşmaktadır. 

 

Şekil 7.17 Değirmendere kıyısında 1999 depreminden önceki ve sonraki kıyı şeridi 
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Tablo 7.5 İzmit Körfezi’ndeki tsunami parametreleri. Yıldız işareti tsunamiden etkilenmiş ancak boyutu belirli olmayan 
yerleri ifade etmektedir. 

Numara Yer Geri Çekilme 
Mesafesi (m) Baskın Mesafesi (m) Tırmanma Yüksekliği (m) 

1 Darıca  4 >1 

2 Eskihisar  15 >1 

3 Dilovası   2 

4 Tavşancıl * 25-30 1.5 

5 Hereke  30 1.8 

6 Şirinyalı  15 >2 

7 Kirazlıyalı  * 2.5 

8 Yarımca 15-20 >60 2.5 

9 Körfez  100  

10 Kiler Noktası  20 2.5 

11 Derince Limanı   2-2.5 

12 Çene Suyu 80 60 2? 

13 İzmit, Marina 40 25  

14 Seymen 2 50  

15 Kavaklı  300?  

16 Değirmendere 150 35? 2.5 

17 Halıdere 15 60 0.8 

18 Ulaşlı  >5 2 

19 Güzelyalı 10-15 4 1.25 

20 Defne Mahallesi * 4 1.5 

21 Hersek  15?  

22 Havuzdere * >30  

23 Topçular * * 2? 

 

İzmit Körfezi’nin kuzey kıyısı boyunca, Hereke ve TÜPRAŞ Fabrikası arasında tsunami dalga çekilmesi 

gözlemlenmiştir. Bu bölgede tsunami 1.5-2.6 m arası tırmanma yüksekliğine ulaşmıştır. Tsunaminin en etkili 

olduğu alanlar Şirinyalı, Kirazlıyalı, Yarımca Körfez ve TÜPRAŞ olarak belirlenmiştir. Dalga, midyeleri 

kıyıdaki binaların üzerine fırlatmış, ayrıca kapı ve pencerelerde hasara sebep olmuştur. Bunlar, 1999 İzmit 

Tsunamisinin kıyılardaki etkilerini kanıtları olarak gösterilebilir (Yalçıner vd. 2000). 

7.2.5 Cezayir Kıyısı Merkezli Tsunami (2003) 

Akdeniz tektonik, zemin kayması ve volkanik kaynaklı tsunamilerin çok sayıda oluştuğu bölgedir (Soloviev, 

1990). Bölgede oluşan önemli tsunamilerden birisi de 21 Mayıs 2003’te Cezayir’in kuzey kıyılarının yaklaşık 

60 km uzağında gerçekleşmiştir. Tsunami, 6.8-6.9 Mw büyüklüğünde bir deprem etkisiyle oluşmuştur 

(Meghraoui vd. 2004; Deverechere vd. 2005). Tsunami, Batı Akdeniz’de birçok kıyıda gözlemlenmiştir 

(Alasset vd. 2006). Tsunami sonrası Cezayir kıyılarında düşük hasar tespit edilmiştir (Ayadi vd. 2003). 

Ancak İspanya’da Balearic Adaları’nda tsunami etkilerine bakıldığı zaman, tsunaminin kaynağından 300 km 

uzakta olan bu bölgede 2 metrelik dalga yüksekliğinin bölgeye ulaştığı ve yat limanlarında hasara neden 

olduğu görülmektedir (Alasset vd. 2006). 
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Akdeniz kıyılarında 2003 Cezayir tsunamisi nedeni ile çeşitli bölgelerde ölçülen su düzeyi zamansal 

değişimleri Şekil 7.18’de verilmiştir. Şekil 7.18’den de görüleceği üzere, İbiza ve Sant Antoni bölgelerinde, 

deniz seviyesinde en yüksek seviyelerde değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Buralarda bilinen maksimum 

yükseklikler ise 2 metre civarında olduğundan, ölçüm cihazlarına kıyasla oldukça yüksek değerlerde 

değişiklikler olduğu bilinmektedir. Tarihi Cezayir depremleri, 21 Ağustos ve 22 Ağustos 1856, 29 Ocak 1885 

ve 15 Ocak 1891 tsunamilerinde de Balearic Adalarında çalkantılara sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla Cezayir 

bölgesinde oluşacak bir depremin bu bölgede yansımasının olması oldukça doğaldır (Alasset vd. 2006). 

 

Şekil 7.18 Akdeniz kıyılarında 2003 Cezayir Tsunamisi nedeni ile çeşitli bölgelerde ölçülen su düzeyi zamansal 
değişimleri 

 

İlk bakışta, tsunami kaynağı olarak toprak kayması olarak düşünülmüştür. Bunun sebebi, hem Cezayir 

kıyılarında eğimin çok yüksek olması, hem de telekomünikasyon kablolarının olayın merkezinde koptuğu 

görülmesindendi (Fransa Telekom Denizaltı Raporu ve Kişisel İletişim). Ancak, büyük bir toprak kayması 

izine daha sonrasında rastlanılmamıştır. Araştırmalar sonucunda, oluşan tsunaminin bir deprem kaynaklı 

kırılma ile oluştuğu görülmüştür (Alasset vd. 2006). 

2003 tsunamisinin Fransa’nın Akdeniz kıyılarındaki etkileri, (Sahal vd. 2009)’nin saha araştırmasında 

anlatılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığı zaman 8 limanın yüksek deniz çalkantısı ile etkilendiği 

ve maddi zarar ortaya çıktığı görülmüştür. Fransa kıyılarında bulunan gel-git ölçerlerin örneklendirilme 

aralığı çok yüksek olduğu için (10 dakika), tsunami tam olarak yakalanamamıştır. Tsunami, Fransa kıyılarını 

hem gece etkilediği için, hem de tatil sezonu olmaması nedeniyle kıyılarda görgü tanığı olmamasına 

sebebiyet vermiş ve araştırmayı daha güç bir duruma getirmiş, sadece teknelerde bulunanlar ve limanlarda 

çalışanlar görgü tanıkları olarak kayda geçmiştir. Bu bölgede yapılan saha araştırmasında, 135 limanda 

inceleme yapılmış ve bunlardan 66 sının bu olayı gözlemleme kapasitesinin olduğu ve bunlardan 8 tanesinin 

de etkilendiği görülmüştür (Sahal vd. 2009). 
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7.2.6 Bodrum-Kos Tsunamisi (2017) 

21 Temmuz 2017 yerel saat 01.31’de (UTC 20 Temmuz 22:31) 36.9620o Kuzey, 27.4053o Doğu 

koordinatlarında Mw= 6.6 büyüklüğünde, 5 km derinlikte Bodrum Karaada Güneyi merkezli oluşan güçlü bir 

deprem, Bodrum-Kos arasındaki bölgede büyük dalga hareketlerine sebep olmuştur. Deprem ve dalga 

hareketleri Kos Adası’ndan da hissedilmiştir. Kos Limanı’nda büyük bir baskın alanı oluşmuş, tsunami 

altyapı ve deniz araçlarında az hasara neden olmuştur. Bodrum Yarımadası’na ve Kos Adası’na iki ayrı 

saha araştırması yapılmıştır. Bu saha araştırmalarının ana hedefleri tsunaminin kıyılardaki etkilerini kayıt 

altına almak; baskın alanı ve dalga yükseklikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde edip, tsunami 

çalışmaları hakkında bilimsel ilerleme sağlayabilmektir. Yapılan saha araştırmaları ve görgü tanıklarına 

göre, Bodrum’un batı kısmında neredeyse hiç su hareketi oluşmamıştır. Tsunaminin etkileri Bodrum’un 

güney kıyılarında, sadece 27.255o Doğu ve 27.528o Doğu boylamları arasında ve Kos Adası’nın Kuzey 

Doğu kıyılarında görülmüştür. En yüksek tırmanma yüksekliği 1.9 metre ile Gümbet’te gözlenmiştir (Dogan 

vd. 2019). 

Gökova Körfezi’nde oluşan depremin merkezi oluşmuştur. Deprem, özellikle Muğla’da olmak üzere 

kuzeybatı Egede oldukça yüksek seviyede hissedilmiştir. Deprem neticesinde oluşan tsunami, depremin 

merkezine çok yakında olan Bodrum ve Kos kıyılarında gözlenmiştir (Dogan vd. 2019). 

Yapılan ilk saha araştırması 22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Bodrum yarımadası güney sahillerinde 

Turgutreis Marina ve Yalıçiftlik arasında gerçekleşmiştir. İkinci araştırma ise 28-31 Temmuz 2017 

tarihlerinde bu bölgelere ek olarak Karaada ve Akyaka kıyılarının da eklenmesiyle yapılmıştır. 1-3 Ağustos 

2017 tarihlerinde ise Kos Adası’nda saha araştırılmasına devam edilmiştir. Tablo 7.6’da bu bölgelerde 

ölçülen tsunami tırmanma değerleri gösterilmiştir (Dogan vd. 2019). 

Depremden 5 dakika sonrasında önce denizin çekildiği depremden 12-13 dakika sonra ise ilk dalga kıyıya 

vurmuştur. Gümbet’te Belediye’ye ait kafe çevresinde, biri minibüs olmak üzere toplam 12 araç sürüklenip 

dere yatağına atılmıştır. Depremin ertesi günü, kıyı çizgisi yatayda 2 m geriledikten sonra eski düzeyine geri 

gelmiştir (Dogan vd. 2019). Gümbet Koyu’nda depremden üç saat sonra çekilen fotoğrafŞekil 7.19’da 

gösterilmiştir. 

Otellerden birindeki kamera kayıtlarına göre, tsunami, depremden 13 dakika sonra otelin kapısına kadar 

ulaşmıştır. Tsunami baskın mesafesi 60 metreye kadar ulaşmış ve bu mesafelerde 0.5-0.6 m yüksekliğe 

uzanmıştır. İkinci saha araştırmasında ise Nagi Plajı’nda suyun tırmanma yüksekliğinin 1.15 metreye 

ulaştığı ve baskın mesafesinin 35 metre olduğu tespit edilmiştir. Görgü tanıklarına göre depremden iki hafta 

öncesinde denizde bazı anormallikler yaşanmıştır. Avustralyalı bir balıkçıya göre, deniz bu depremden iki 

hafta öncesinde yukarı pompalanır gibi kabarmıştır. Karaada’da yapılan saha araştırmasında ise, küçük 

çakılların tsunami etkisiyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe taşındığı gözlemlenmiştir. Akyaka Sahilinde ise 

görgü tanıkları tsunaminin depremden yaklaşık 35 dakika sonra kıyıya ulaşıp 18 metre baskın mesafesine 

ulaştığını söylemiştir. Şekil 7.20’den Akyaka sahili görülmektedir. Sahilin sol tarafında tsunami 18 metre 

baskın mesafesi oluştururken, sağda görülen nehirde 160 metre ilerlediği balıkçılar tarafından iletilmiştir 

(Yalçıner vd. 2017). 
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Tablo 7.6 Bodrum bölgesinde çeşitli konumlarda gözlenen tsunami etkileri (Dogan vd. 2019) 

Numara Yer Bölge Boylam 
(Doğu) 

Enlem 
(Kuzey) 

Bilgi Alınan 
Yerliler 

Tsunami 
Ölçümü 

1 Turgutreis D-Marin Turgutreis 27.257491 37.001613 Marinanın Şefi Büyük çalkantı 
gözlenmedi 

2 Olivia Restoran Fener Sahili, 
Akyarlar 

27.264562 36.964772 Restoran 
Yöneticisi 

Büyük çalkantı 
gözlenmedi 

3 Kılavuz Otel Sahili Akyarlar 27.29093 36.967359 Balıkçılar ve 
Yazlık Sahipleri 

1.2 m 

4 Balmahmut'un Yeri Karaincir 27.300496 36.972961 Restoran 
Yöneticisi 

1.4 m 

5 Aspat Plajı Aspat Körfezi 27.312356 36.979592 Plaj Çalışanları 1.0 m 

6 Deve Plajı Kargı Körfezi 27.330562 37.013582 
Plaj ve 

Restoran 
Çalışanları 

0.5 m 

7 Bitez Plajı Bitez Körfezi 27.383582 37.025615 
Plaj ve 

Restoran 
Çalışanları 

0.5 m 

8 Belediye Kafesi ve 
Nehir 

Gümbet Koyu 27.405322 37.030868 
Balıkçılar, 

Ziyaretçiler ve 
Yerel Halk 

0.56 m 
Belediye, 1.9 m 

Nehir 

9 Bodrum Marina Bodrum 
Merkez 

27.424827 37.035808 
Marina 

Çalışanları ve 
Ziyaretçileri 

1.0 -1.2 m 

10 Yalı Kafe Yalıçiftlik 27.527908 36.992786 Kafe Çalışanları Büyük çalkantı 
gözlenmedi 

11 Turgut Reis Balıkçı 
Limanı 

Turgut Reis 27.256357 37.005985 Balıkçılar 0.6 m 

12 Küçük Plaj Oteli Turgut Reis 27.256784 36.982089 Plaj Barı 
Çalışanları 

Büyük çalkantı 
gözlenmedi 

13 Meteor Plajı Turgut Reis 27.278796 36.966191 Plaj Çalışanları 0.9 m 

14 Xanadu Island Otel Akyarlar 
Yarımadası 

27.286211 36.960685 
Otel Yönetimi 

ve Plaj 
Çalışanları 

0.5 m 

15 La Brezza Plajı Batı Karaincir 
Körfezi 

27.300179 36.969923 Plaj Kafe 
Yönetimi 

1.2 m 

16 Meteor Plajı 2 
Güney 

Karaincir 
Körfezi 

27.300932 36.973495 
Plaj Kafe 

Yönetimi ve 
Çalışanları 

1.4 m 

17 Tek Sitesi 
Güney 

Karaincir 
Körfezi 

27.304098 36.975839 Yazlık Sahipleri 0.8-1.0 m 

18 Bitez Mor Plajı Batı Bitez 
Körfezi 

27.372414 37.023757 Plaj Kafe 
Çalışanları 

- 

19 Güney Bitez Plajı Batı Bitez 
Körfezi 

27.37294 37.026947 Plaj Kafe 
Çalışanları 

0.9 m 

20 Doğu Bitez Plajı Doğu Bitez 
Körfezi 

27.38446 37.02477 Plaj Kafe 
Çalışanları 

0.5 m 

21 Nagi Plajı Gümbet Koyu 27.403552 37.031463 Plaj Çalışanları 1.15 m 

22 Cesar Plaj Oteli Gümbet Koyu   Otel Genel 
Yönetimi 

- 

23 Voyage Otel 
Bodrum 

Bodrum 
Marina Bölgesi 

27.416967 37.027506 Otel Yönetimi 
ve Çalışanları 

1.0 m 

24 Küçükpoyraz Karaada 27.461422 36.966323 Gözlem 1.5-2.0 m 

25 Akyaka Plajı ve 
Nehir 

Akyaka 28.324425 37.050832 
Kafe ve Balıkçı 

Kooperatif 
Çalışanları 

0.6 m 
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Şekil 7.19 Bodrum’da Gümbet Koyu’nda depremden üç saat sonra çekilen fotoğraf (Dogan vd. 2019) 

 

Şekil 7.20 Akyaka Sahili, tsunami sol tarafta 16 metreye kadar baskın alanı oluşturmuş, sağ tarafta nehir içerisine 160 
metre ilerlemiştir (Dogan vd. 2019) 

Kos Adası’ndaki saha araştırmaları, 1-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında Alessandro Annunziato, 

Gerassimos Papadopoulos ve Ergin Ulutaş tarafından yürütülmüştür. Araştırma süresince, birçok bölgede 
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tsunami izleri çıplak gözle dahi gözlenebilmiştir. Bazı bölgelerde ise görgü tanıklarının izlenimleri ile su 

seviyesi ve baskın alanları belirlenmiştir. Bölgedeki görgü tanıklarının “tsunami” kelimesinden oldukça 

korktuğu görülmüştür. Tsunami hakkında sorulduğu zaman “Hangi tsunami? Hayır, burada tusunami 

olmadı. Burada su birkaç metre yükseldi fakat tsunami değildi. Tsunami henüz görmediğimiz daha büyük 

dalgalardır!” şeklinde yanıt alınmıştır. Yapılan araştırmada, Kos’un kuzeyinde 1.5 metreye kadar yükseklik 

olduğu, Doğu kısmında ise genelde 0.7-0.8 m su yüksekliği olduğu görülmüştür (Yalçıner vd. 2017). 

Türkiye, Japonya ve Şili’de yaşanan tsunamilere karşı verilen tepkiler kıyaslandığı zaman, Japonya’da 

halkın sadece uyarı ile tahliye haline geçmediği, risk algılarından öte bir durum hissettikleri zaman tahliyeye 

başladıkları; Şili’de deprem oluştuğu anda bir uyarı olsa da olmasa da halkın kıyıdan uzaklaştığı; Türkiye’de 

ise halkın depreme karşı uygun tahliye gösterdiği, ancak tsunami tehlikesini yalnızca dalgaları gördükten 

sonra farkına vardığı görülmüştür (Yalçıner vd. 2017). 

7.3 Yaşanmış Tsunamilerden Edinilen Bilgiler ve Alınan Dersler 

Geçmiş yıllarda yaşanmış ve yukarıda anlatılmış tsunami olaylarından edinilen bilgiler ve alınan dersler 

aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

1. Tsunami enerjisi daralan körfezlerde yoğunlaşmakta ve tsunaminin kıyılardaki etkileri artmaktadır. 

Japonya’da Taro, Miyako, Yamada, Otsuchi, Kamaishi, Ofunato ve Kesennuma kentleri bu konuda 

önemli örneklerdir.   

2. Tsunami nehir ağızlarından girerek Nehir yatağı boyunca kıyıdan içerilere doğru kilometrelerce 

ilerleyebilir. Miyako, Kamaishi, Ofunato kentleri bu konuda önemli örneklerdir. Bodrum-Kos tsunami 

olayında da özellikle Bodrum yarımadasının Güney kıyılarında tsunami dere yataklarından içeri 

doğru ilerlemiş olduğundan, bu konuda başka bir örnek olarak gösterilebilir.  

3. Kıyılarda yapılacak bitkisel önlemler ve ağaçlandırma, tsunami şiddetine göre faydalı olabilecekse 

de, ağaçların sürüklenmesi durumunda ters etki oluşabilecektir.  

4. Tsunami olayı sırasında en önemli etkiler sığ sularda, limanlarda ve küçük tekne 

barınaklarında/marinalarda oluşan şiddetli akıntılara bağlı sürüklenmelerdir. Tsunami sözcüğünün 

anlamı da liman dalgası olarak bu etkilerden kaynaklanmaktadır.   

5. Tsunamilerin dalgakıranlardaki etkileri incelendiğinde net olarak görülmüştür ki taş dolgu 

dalgakıranlar (Conception-Şili, Fukushima ve Oharai-Japonya örneklerinde olduğu gibi) tsunamiden 

az etkilenmektedirler. Blok tipi dalgakıranlar (Kamaishi ve Ofunato-Japonya örneklerinde olduğu 

gibi) ise tsunami kuvvetlerine karşı dayanıklı olamamaktadırlar.  

6. Tsunamiye karşı inşa edilen kıyı duvarları faydalı etkiler yapabilecek ise de Akdeniz insanının 

denizle yakın ilişkisini engelleyen özelliği nedeni ile öncelikli tercih değildir.  Ancak İstanbul gibi 

Metropoliten bir şehrin bazı kritik kıyı bölgelerinde kıyı koruma yapılarında kret yüksekliğinin belli 

ölçüde artırılması gerekli olabileceğinden proje kapsamında bu çözümler dikkate alınmıştır. . 

7. Yukarıda anlatılan tsunami örneklerinde de görüleceği üzere, ahşap yapılar tsunami etkisi altında 

en yüksek hasar görebilirlik düzeyine sahiptir. Bu durum tsunami afet hazırlık aşamalarında göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

8. Yukarıda anlatılan tsunami örneklerinde de görüleceği üzere, betonarme yapılar tsunami etkisi 

altında dayanıklı olmakta, ancak bu tür yapıların çevresinde aşırı düzeyde oyulmalar oluşmaktadır.  
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9. Kıyı bölgelerinde inşa edilecek yapılar için yatay dalga yüklerinin de hesaplara katılması gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. 

10. Tsunamilerin kıyı bölgelerindeki heyelan alanlarını tetiklediği ve harekete geçirdiği, kıyı çizgisinde 

önemli değişimlere yol açabileceği unutulmamalıdır.  

11. Dere yataklarının menfezlerle denize bağlandığı bölgelerde tsunami dalgasının dere yatağı ve 

menfez boyunca karaya doğru ilerlemesi ve rögar kapaklarından basınçlı biçimde çıkması 

beklenmelidir.  

12. Tsunami ile kıyıya sürüklenen teressubatın yer altı drenaj yapılarını tıkama ve deforme etme 

şeklinde etkiler bıraktığı, kıyı bölgelerindeki haberleşme ve elektrik iletim direklerinde oluşturduğu 

hasar neticesinde afet sonrasında birçok kısıtın yaşanmasına sebep verebileceği görülmüştür. 

13. Erken uyarı sistemlerinin doğru şekilde çalışması ve halkın bilinçlendirilmesinin can kayıplarını 

önemli oranda azalttığı görülmüştür. 
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8 TSUNAMİ RİSK ANALİZİ VE RİSK YÖNETİMİ 

Kıyıları ve kıyı yerleşimlerini doğrudan etkileyen afetler arasında tsunamiler diğerlerine göre daha çok zarar 

vericidir. Bu zararların en düşük seviyeye indirilmesi amacıyla risk analiz çalışmaları yapılmalıdır. Risk 

analizlerine göre bölgenin tsunamiye dayanıklılığı ve kırılganlığı belirlenmelidir. Daha sonrasında ise 

belirlenen değerlere göre tsunaminin bölgede oluşturabileceği zararı hafifletmek için yaklaşımlar 

geliştirilmelidir. Tüm bu yaklaşımlar sonrasında ise alınabilecek önlemler değerlendirilmelidir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Tsunami Tehlike Azaltma Programı’nın (The National Tsunami Hazard 

Mitigation Program, NTHMP) 2001 yılındaki çalışmasına göre, tsunami dirençli bir kıyı bölgesi aşağıdaki 7 

ilkeyle sağlanabilir: 

i) Bölgenin tsunami riskinin, kırılganlığının bilinmesi, 

ii) Yeni olası baskın bölgelerinin önlenmesi ve olası kayıpların azaltılması, 

iii) Tsunami baskın alanındaki yeni yapıların doğru konumlandırılıp, ilerideki olası kayıpların en düşük 
seviyede tutulması 

iv) Kayıpların azaltılması için yeni yapıların tasarlanması ve inşa edilmesi, 

v) Mevcut düzenlemelerin güncellenmesi, güçlendirme ve arazinin yeniden kullanım planlarının 
yapılması, 

vi) Hasarın en aza indirilmesi için altyapı ve kritik tesislerin konumlandırılması ve tasarlanması 
konusunda özel önlemler alınması 

vii) Tahliye planı oluşturulması 

 

8.1 Risk Analizi 

Tsunami tehlike ve risk durumlarının belirlenmesi, geliştirilebilecek hazırlık önlemlerini ve etkili afet 

azaltmayı desteklemek için gereklidir. Çoğu kıyı bölgesi için, yinelenme periyodu yüzlerce ila binlerce yıl 

olan büyük tsunami olaylarının tarihi kayıtlarda yeterince yer almadığı görülmektedir. Bu anlamda, 

tsunamiler, tarihsel olayların tehlike ve etkileri bakımından kaynak bilgi sağlayabildiği diğer (taşkınlar veya 

hortumlar gibi) olaylardan büyük farklılık taşımaktadır. Tsunamilerin, “düşük frekans/yüksek etki” karakteri, 

tsunami tehlikesi ve risk değerlendirmelerinde açık bir belirsizlik yaratmaktadır. Son tsunami olaylarında 

yaşananlar da genellikle bu belirsizliklerin hafife alındığının altını çizmiştir.  

Tsunami baskınının kıyıdaki ilerleme bölgesi, topoğrafya ve yüzey pürüzlüğüne bağlı olarak değişmekle 

birlikte, su altında kalan bölgenin tsunamiden etkilenme düzeyi, kıyıdaki nüfus dağılımına ve yapı durumuna 

(binalar, altyapı ve kritik tesisler) bağlıdır. Tsunaminin etkisi, tsunami akım derinliği (veya hızı) ile oluşan 

sürüklenme kuvvetleri ve baskın alanındaki yapıların hasar görebilirlik seviyelerine göre ölçülür. Hasar 

görebilirlik, genellikle i) nüfusun risk farkındalığı ve bir tsunami sırasındaki tahliye davranışı, ii) yapı türü ve 

yapı kalitesinin belirlediği olası yapısal hasar ve ekonomik zarar ile iii) topluluklara ve yaşam alanlarına 

gelen zarar ve afet sonrası toparlanmaya bağlı olan sosyal hasar görebilirlik unsurlarının bileşimi olarak 

tanımlanır. . Sosyoekonomik hasar görebilirlik ise, sosyoekonomik faktörler, cinsiyet, altyapının 

kullanılabilirliği ve toplumun olaylarla baş edebilme kapasitesine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu 

parametrelerde belirsizlikler bulunmaktadır. Yakın zamanda yaşanan2004 ve 2011 tsunamileri tüm bu 

belirsizliklerin ortaya çıkmasına ve üzerinde alışmalar yapılmasına yol açmıştır.  
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Yerel ve bölgesel ölçekte risk analizlerinde, sayısal modelleme yöntemi ile belirlenmiş tsunami tehlikesi 

(karadaki akım derinlikleri) ve hasar görebilirlik modeller kullanılarak yapılmaktadır. Örneğin, Imamura vd. 

(2012) çalışmasında, Endonezya Padang şehrindeki tsunami riskini azaltma konusunda kapsamlı bir analiz 

yürütmek için olası deprem senaryolarına dayanan tsunami tehlike haritalarından başlayarak tahliye 

sırasında insanın hasar görebilirliğini mevcut tahliye süresi ile ilişkilendirerek sunmuştur. Bu risk çalışması 

kapsamında oluşturulmuş Endonezya Padang Şehri akım derinliği haritaları Şekil 8.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 8.1 Padang şehri tsunami akım derinliği haritası (Imamura vd., 2012) 

Benzer şekilde, “İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi 

Güncelleme Projesi’nde”, modelleme alanları için seçilen tsunami senaryoları sayısal modelleme yapılarak 

çözülmüş ve ilçe bazlı tsunami baskın haritaları (tsunami tehlike haritaları) elde edilmiştir (Şekil 8.2). Elde 

edilen bu sayısal modelleme sonuçları (tsunami tehlike haritaları) MeTHuVA yöntemi ile birleştirilmiştir. 

MeTHuVA metodu, hasar görebilirlik analizlerinde iki ana etken üzerinden yola çıkmaktadır. Bunlar 

Mekânsal Hasar Görebilirlik (MHG) ve Tahliye Esnekliği (TE) etkenleridir. MeTHuVA hasar görebilirlik 

analizleri, bu iki ana parametre ve bunların alt parametrelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı Çok 

Ölçütlü Karar Verme Analizi (ÇÖKA) yöntemleri kullanılarak hesaplanmasıyla, proje kapsamında İstanbul 

ilinin Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan tüm ilçelerini ve İstanbul Boğazı’na kıyısı bulunan ilçelerinin büyük 

bölümüne uygulanmıştır. Nihai ürün olarak her bir ilçe için tsunami risk haritaları elde edilmiş, bu haritalar 

kullanılarak karşılaştırmalar ve değerlendirmeler sunulmuştur (Şekil 8.3). 
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Şekil 8.2 İstanbul Bakırköy İlçesi tsunami baskın haritası 

 

Şekil 8.3 İstanbul Silivri İlçesi tsunami risk haritası 

Bölgesel veya küresel değerlendirmeler genellikle geniş çaplı oldukları için doğrudan yerel ölçekte 

kullanılmaları ve karar vermek için uygun oldukları söylenemez. Bunun yerine, hem ulusal düzeyde tsunami 

riskinin saptanması hem de ayrıntılı ve sahaya özgü çalışmalar gerektiren bölgelerin belirlenmesi için rehber 

olarak kullanılmaları daha uygundur. Dolayısıyla, yerel veya bölgesel ölçekte risk değerlendirmelerine 

dayanarak, arazi kullanım planlaması, tahliye planlaması, yapısal (mühendislik) ve yapısal olmayan (sosyal) 

önlemlerin saptanması gereklidir.  
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8.2 Bölgenin Tsunamiye Dayanıklılığı ve Kırılganlığı 

Bernard (1999), tsunamiye dayanıklı toplulukları, tsunami tehlike haritaları oluşturabilecek, eğitim 

uygulayacak ve erken uyarı sistemleri geliştirebilecek topluluklar olarak tanımlamıştır. Amerika Ulusal 

Tsunami Tehlikesi Azaltma Programı (NTHMP, 1996) çerçevesinde, tsunamiye dayanıklı toplulukların 

gelişimini ilerletecek projeler için belirlenen beş hedef sırasıyla, i) tsunami tehlikesinin boyutlarını anlamak, 

ii) tsunami riskini azaltmak için gereken araçlara sahip olmak, iii) tsunami tehlikesi hakkında bilgi yaymak, 

iv) diğer risk altındaki alanlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve v) planlamayı kurumsallaştırmak olarak 

belirtilmektedir (Dengler, 1998). Tsunamiye dayanıklı bir topluluğun zenginleştirilmiş bir tanımı Jonientz-

Triesler vd. (2005) tarafından yapılmıştır. Bu tanımda tsunami afeti durumunda vatandaşların ve 

yöneticilerin güvenliğinin korunmuş olması, toplumun kritik ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması durumlar 

esas aınlmaktadır. . Gaillard (2007) ise, bu tür dayanıklı toplulukların “afet öncesindeki sosyal yapılarını 

koruyarak ya da hayatta kalabilmek için büyük bir değişikliği kabul ederek” doğal afetlerin meydana getirdiği 

zararların üstesinden gelebileceklerini eklemektedir. Değişimin etkisi, etkilenen toplumda afet sonrası 

değişikliklerin meydana gelmesinde esneklik kavramıyla yakından ilgilidir. Bu değişiklikler teknolojik, 

ekonomik (örneğin kaynakların mevcudiyeti), davranışsal (örneğin hazırlık, risk bilinci), sosyal veya kültürel 

olabilir (Morin vd. 2008).  

Tsunamiye karşı dayanıklılığın arttırılması için öncelikle tsunami baskın haritalarının hazırlanması, hasar 

görebilirlik haritaları kullanılarak tsunami riskinin hesaplanması ve buna göre tsunami etkilerinin saptanarak 

etki azaltma konusunda yöntemler geliştirilmesi, yapısal ve sosyal uygulamaların yapılması gereklidir. 

Bunlara ek olarak, ekonomik kırılganlık da diğer bir önemli etken olarak dikkate alınmalıdır. Örneğin, 

limanların hasar görmesi, hem bölgesel hem ulusal ekonomiye büyük zarar verebilir. Bu nedenle, kıyı 

bölgelerindeki yerleşim yerlerinde yapılan risk analizleri sonuçlarına göre, bu bölgelerin dayanıklılığı ve 

kırılganlığına göre zarar azaltma çalışmalarına yön verilmelidir. 

Bu kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için, dünyada oluşan tsunamilerden büyük seviyede etkilenmiş ve 

deneyim sağlamış bölgelerdeki örneklerin incelenmesi yarar sağlayacaktır. Seng, 2012’deki çalışmalarında, 

Endonezya’daki tsunami felaketlerinin sonuçlarını ve bu sonuçların dramatik olmasının dolaylı nedenlerini 

gözler önüne sermiştir. 

 

Tablo 8.1 Endonezya ve Çevresinde Yıkıma Sebep Olan Deprem ve Tsunami Aktiviteleri (Hamzah vd. 2000 ve Seng 
2012, çalışmalarından derlenmiştir.) 

Bölge 
Büyük Kayıplara Neden 

Olan Deprem ve 
[Tsunami] Sayısı 

Meydana Gelme 
Yüzdesi Ölüm Sayısı Ölüm Yüzdesi 

Batı Sunda Kemeri 35 [16] 19.1 [15.3] 716 [36360] 6.7 [67.7] 

Doğu Sunda Kemeri 82 [10] 44.8 [9.5] 2502 [3261] 24.9 [6.0] 

Banda Kemeri 20 [35] 10.9 [32.3] 285 [5570] 2.7 [10.3] 

Makassar Geçidi 10 [9] 5.5 [8.6] 2 [1023] 0.0 [1.9] 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

70 | 331 

 

Tablo 8.1’den görüldüğü üzere, tsunamiler dünyanın bazı bölgelerinde kaynakları bilinen depremlerden 

daha fazla can ve mal kaybına sebep verebilmektedir. Bu nedenle tsunamilerin ciddi bir afet olduğu 

değerlendirilmeli, buna uygun tedbirler alınmalı ve zarar azaltma çalışmaları yapılmalıdır. Aynı çalışmadan 

çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise, Endonezya’nın sıklıkla yaşanan tsunami felaketlerinden devamlı olarak 

benzer ölçüde zarar görmesinin sebebinin, tsunamiye karşı dayanıksız bir sistem ve bilinçli bir toplumun 

oluşturulamamasıdır. Dolayısıyla, tsunamiye dayanıklı bir toplum ve sistem oluşturulması, risk altındaki kıyı 

bölgelerimizde önem teşkil etmektedir. 

Dengler’ın (2005) çalışmasında tsunamiye dayanıklı bir toplumun özellikleri özet olarak aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır.  

1. Tsunami tehlikesinin doğasını anlar, yakın ve uzak kaynaklardan gelen tsunami dalgalarının riskinin 

farkındadır.  

2. Tsunami riskini atlatacak gerekli donanıma sahiptir. Riski azaltacak malzemeleri önceden belirlemiş 

ve nasıl ulaşıp kullanacağını biliyordur. 

3. Tsunami tehlikesi hakkındaki bilgileri yayar. Savunmasız nüfusu belirler, risk altındaki ve güvenli 

bölgeleri gösteren, tahliye rotalarının belirtildiği ve alınacak önlemleri anlatan materyallere sahiptir, ayrıca 

tüm kıyı şeridi kullanıcılarına ulaştırılması gereken bilgileri yayacak bir plan geliştirmiştir. 

4. Bilgilerini risk altındaki diğer bölgelerle paylaşır. Riski azaltacak çözümleri ve materyalleri diğer kıyı 

toplulukları ile paylaşır ve farklı afetlerden edinilen deneyimi ve ilgili risk azaltma yöntemlerini tsunami riskini 

azaltmak için kullanabilir. 

5. Tsunami felaketi için planlama yapmayı sürekli hale getirir. Tsunami riskini azaltmaya yönelik 

planlarını, her tür afet risk azaltma yönetimi planlarıyla birleştirerek bir yapı geliştirir, yerel nüfusun ve 

yönetimlerin risk azaltma çabaları için desteklerini sağlar.  

Bu maddelerden de anlaşılabileceği gibi tsunamiye dayanıklı bir toplumun oluşturulması, hem devletin hem 

de vatandaşların çabalarıyla mümkündür. Tsunamilerin etkilerini azaltma planı yapılırken, bu dayanıklılık ve 

kırılganlık özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Istanbul ili dünyanın en büyük anakent şehirlerinden biridir. Şehrin tsunami baskın alalarında yer alan çok 

farklı yapılar mevcuttur. Boğaz ile ayrılan iki farklı kıtaya yerleşmiş olan şehrin, gün içi hareketli yaşamının 

sürekliliğinde deniz ulaşımı ve deniz yolları da önemli rol oynamaktadır. Bu nedenledir ki, İstanbul ilinin 

kıyılarında yer alan büyük veya orta ölçekli ticari limanlar, marinalar, balıkçı barınakları, küçük tekne 

barınakları, şehir hatları vapurlarının yolcu indirme bindirme iskeleleri, kıyılara yakın ulaşım kavşakları ve 

kara/deniz/demir yolu ulaşım hatlarının durakları ve istasyonları, park ve etkinlik alanları tsunami olayları 

için hasar görebilirlik ve kırılganlığı yükselten unsurlar olarak not edilmelidir. Buna ek olarak Istanbul ili 

özelinde ancak Türkiye kıyılarının genelinde doğal afetlere ve özellikle tsunami afetine karşı sosyal hazırlık 

ve dayanıklılık geliştirilmesi için çalışmalara ihtiyaç olduğu da not edilmelidir. Hasar görebilirlik ve 

kırılganlığın yüksek, yapısal ve sosyal dayanıklılığın düşük olduğu kıyı yerleşimlerinde riskin de yüksek 

olacağı açık bir gerçektir. Bu doğrultuda riskin azaltılması için risk yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır.   
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8.3 Risk Yönetimi 

Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki son deneyimler (Güneydoğu Asya'da 26 Aralık 2004'teki tsunami ve Mart 

2011'deki Büyük Doğu Japonya Depremi ve Tsunamisi), tsunamilerin olası sonuçlarının ölçeğinin ne kadar 

yıkıcı olduğunu açıkça göstermiştir. Bu olaylar, kıyı bölgelerinde olası tsunami hasarı ve yıkıma karşı hasar 

görebilirliğin azaltılmasına yönelik çalışmaların zorlayıcı bir ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu 

nedenle, toplumların risk altındaki bölgelerde tsunami olaylarına karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla, 

hasarı en aza indirmek ve can kaybını önlemek için gerekli hazırlıkları yapmak büyük önem taşımaktadır. 

Bunun için ise, etkili stratejilere dayalı ve planlı biçimde tsunami afet hazırlık, tsunami risk ve kriz yönetimi 

faaliyetlerini düzenli olarak yürütmek zorunludur. Tsunami riskinin etkili bir şekilde yönetilmesi ve bu 

kapsamda tsunami bilincinin arttırılması amacıyla azaltma ve hazırlıklı olma faaliyetlerinin toplumsal katılım 

ve sürdürülebilirlik unsurları gözetilerek yürütülmesi, tehlikelerin afete dönüşmemesinde belirleyici rol 

oynayacaktır.  

Tsunami olaylarına karşı hazırlıklı olma ve zarar azaltma süreci uzun süreç olup, çok farklı kurum, kuruluş 

ve disiplinin ilgi ve sorumluluk alanına giren uygulamaları içermektedir. Stratejik sosyal planlamanın yaygın 

ve kapsayıcı bir parçası olan etkili afet yönetimi planlaması, riskli bölgelerde bulunan ülkeler ve toplumlar 

için önemli bir ihtiyaç durumundadır. Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı ve insan kaynaklı afetler nedeniyle 

ortaya çıkacak risklerin de bu kapsamda ele alınması önemlidir. Daha önceki çalışmaların bulguları ve 

edinilen deneyimler, hazırlıklı olma konusunda eksikliklerin saptanması, ihtiyaçların değerlendirilmesi, 

işbirliği, koordinasyon, bilgi paylaşımı ve lojistik gereksinimleri belirlenmesine yardımcı olacaktır.  

Yaşanacak bir tsunami olayında, doğru bilgilerin iletişimi afet müdahalesinde hayati bir rol oynar. Kaotik afet 

ortamında, karar vericiler acil müdahale ve yardım kuruluşları çelişkili bilgiler ortamında yanlış veya eksik 

kararlar almak zorunda kalabilirler. Acil müdahale planları yapılırken, toplumdaki hassas grupların önceden 

tanımlanması önemlidir. Farklı kurumlar tarafından toplanan ilk bilgiler, etkilenen nüfusun ihtiyaçlarının 

değerlendirilmesine rehberlik etmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Yardım kuruluşları uygun 

malzemeleri sağlamak için, etkilenen toplulukların çeşitli kültürel, sosyal ve çevresel şartlarını dikkate 

almalıdır. Bunun için yerel önceliklere, ihtiyaçlara, kültüre ve geleneklere aşina yerel uzmanlık önemli 

faydalar sağlar. Bunlara ek olarak, mevcut bir lojistik kadrosunun yardım malzemelerinin tedarik edilmesi, 

taşınması ve dağıtılması için afet müdahalesinin çok önemli bir parçası olduğu görülmüştür. Lojistikçiler 

planlama ve karar alma sürecine önemli katkılarda bulunmaktadır ve yardım kuruluşları lojistik kapasite 

geliştirmeye önem vermelidir. Hassas bölgelerde daha fazla yerel lojistik ekibinin önceden eğitilmesi son 

derece faydalı olacaktır. Yerel kaynak kullanımı da bir başka faydalı unsurdur. Çünkü satın alınan 

malzemeler yerel halkın ihtiyaçlarına göre olacak ve yerel ekonomiyi destekleyecektir.  

Sonuç olarak, afet acil durum planlama ve yardım faaliyetlerine katılan tüm tarafların işbirliği içinde, ülkenin 

sivil savunma kuruluşu yönetim ve koordinasyonunda çalışması zorunludur.  
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9 RİSK AZALTMA YÖNTEM VE ÇALIŞMALARI 

Tsunamiler yüksek hasar seviyeleri yaratmalarına rağmen, bu zararların ve tsunami riskinin azaltılması 

birtakım önlemlerle mümkündür. Bu yöntemler, halkın bilinçlendirilmesi, yapısal önlemler, acil durum tahliye 

rotalarının oluşturulması ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gibi çeşitlendirilebilir. Etkili afet yönetimi 

için gerekli araçlardan olan erişilebilirlik, haritalama ve tahliye unsurları tsunami risk azaltma planlamasının 

parçaları olarak bu bölümde ele alınmıştır. Kıyı bölgelerinde insan yaşamına olan etkiyi ve toplam etkilenen 

nüfus sayısını en aza indirgemek için erişilebilirlik ve tahliye modellerinin analizleri gereklidir. Bu görevler, 

hem deprem hem de su baskınından kaynaklanan altyapılara (ör. ulaşım ağları) verilen hasar nedeniyle 

tsunamiler durumunda genellikle daha zordur. 

Tsunamiye karşı dirençli toplumların özellikleri, gelecekteki bir tsunami ile başa çıkabilmek için teknik, sosyal 

ve kurumsal/devlet kapasitelerine dayanarak tanımlanabilir. Tsunami hazırlığına ilişkin bir bilgi kılavuzu 

UNESCO Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu tarafından yayınlanmıştır (IOC El Kitapları ve Kılavuzları 

No. 49, 2008). Bu kılavuzda, tsunami hazırlığına ilişkin beş temel adım verilmiştir: (1) arka plan araştırması, 

(2) teorik bir tsunami tasarlanması, (3) tsunami zararının tahmin edilmesi, (4) hazırlık aşamalarının 

yapılması ve (5) bir tsunami tehlikesi azaltma planının oluşturulması (Şekil 9.1). 

 

 

Şekil 9.1 Tsunami hazırlığına yönelik beş temel adım (IOC El Kitapları ve Kılavuzları No. 49, 2008'den uyarlanmıştır). 

 

Bir toplumun tsunamiye dayanıklılığı büyük ölçüde hazırlık düzeyine bağlıdır. Bununla birlikte, bu tür bir 

hazırlık, genellikle yapısal önlemler (deniz duvarları, dalgakıranlar, tsunamiye dirençli binalar) ve tsunami 

risk değerlendirme çalışmalarının uygulanmasını (örneğin, tsunami kaynak tespiti ve tsunami zarar tahmini, 

tsunami modellemesi, risk haritalarının hazırlanması) içermektedir. Tsunamiye dirençli toplumlar inşa 

etmeyi amaçlayan çeşitli önlem ve uygulama öğeleri liste olarak Tablo 9.1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 9.1 Tsunamiye dirençli toplumların gereksinimleri (IBRD / Dünya Bankası'ndan uyarlanmıştır, 2012) 

Yapısal önlemler 

● Deniz duvarları, dalgakıranları, tsunami kontrol ormanı bölgeleri 
● Tsunamiye dayanıklı binalar  
● Bina performanslarının değerlendirilmesi  
● Hidro-meteorolojik felaketlerin rehabilitasyonu (tsunamiler ve 

depremlerle ilişkili)  
● Çok fonksiyonlu yapılar  
● Önemli ve hassas tesislerin korunması 

Yapısal olmayan önlemler 

● Toplum temelli afet risk yönetimi 
● Afet yönetim planları 
● Eğitim sektörü 
● İş sürekliliği planları 
● Tsunami (ve deprem) erken uyarı sistemleri 
● Tahliye planlaması 
● Kentsel planlama, arazi kullanımı düzenlemesi ve yer 

değiştirme için arazi kullanım stratejileri 
● Kıyı riski yönetimi 

Acil müdahale 

● Uzman ekipleri, sivil toplum örgütlerini, kar amacı gütmeyen 
kuruluşları ve gönüllüleri harekete geçirmek ve koordine etmek  

● Acil durum iletişimi  
● Acil durum malzemeleri için lojistik zincir yönetimi  
● Belediye işlevlerini ve personelini desteklemek ve güçlendirmek  
● Tahliye merkezi yönetimi  
● Geri kazanımda tepki ve eşitlikte koruma sağlanması 

Kurtarma planlaması 

● Altyapı rehabilitasyonu 
● İmar politikası ve planlama 
● Geçici barınak 
● Enkaz yönetimi 
● Geçim ve iş yaratma 

Tehlike ve risk bilgisi ve 
karar verme 

● Tsunami tespiti ve tahmini  
● Tsunami modellemesi  
● Tsunami risk haritalarının oluşturulması 
● Güvenlik açığı ve risk değerlendirmesi  
● Risk ve hasar bilgileri yönetimi  
● Risk iletişimi 

Afet riski ekonomisi, risk 
yönetimi ve risk 

finansmanı 

● Çeşitli afet risk yönetimi önlemlerinin maliyet etkinliğinin 
ölçülmesi  

● Deprem riski sigortası  
● Tsunaminin ekonomik, finansal ve mali etkilerinin 

değerlendirilmesi  
● Düşük olasılıklı, etki yaratan olayları yönetme stratejileri 

 

Temel olarak, çoğu mühendis ve bilim insanlarına dayanan tüm bu çabaların hem planlama hem de 

uygulama aşamaları için gerekli düzenlemelerle (örneğin; yerel bağlamda ve bölgesel ölçekte etkin 

kurumsal ve örgütsel çerçevelerin oluşturulması yoluyla) desteklenmesi gerekmektedir. Afet yönetim 

otoritelerinde yer alan ve iyi işleyen organizasyon yapılarının desteklenmesinde etkili uyarı ve iletişim 

sistemlerinin bulunması da önemlidir. En önemli unsurlardan biri de yalnızca teknik unsurların uygulanması 

yerine toplumların olası bir tsunamiye karşı ne kadar esnek olduklarını belirleyen bireylerin ve toplulukların 

eğitimi ve hazırlıklı olmalarıdır. Bu bağlamda, halkın bilinçlendirilmesi ve risk altındaki bireylerin eğitiminin 

teşvik edilmesi, tsunamiye dirençli toplumlar inşa etmek için yukarıda belirtilen çabaların etkinliğini artıracak 

kilit uygulamalardır. (Bu amaç için kullanılabilecek yöntemler Bölüm 8.4.1’de detaylı olarak anlatılmaktadır.) 
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Bu tür kilit uygulamaların başlatılması, araştırma için belirli sosyal yönlerin dikkate alınmasını gerektirir. 

Sosyoekonomik kırılganlığın çeşitli sosyolojik boyutlarının dikkate alınması, sosyal gruplar için kırılganlıktaki 

farklılıkları anlamak ve etkili tsunami riskini önleme politikalarını düzenlemek için çok önemlidir. Düzgün vd. 

2011, bu boyutları bireylerin / toplulukların özelliklerine göre (i) sosyo-demografik, (ii) sosyo-ekonomik, (iii) 

sosyal güvenlik, (iv) sosyo-mekansal, (v) politik ve (vi) davranışsal olarak belirlemektedir. Dolayısıyla, 

tsunamiye dirençli toplumların gereksinimleri, çeşitli sosyal boyutları da kapsayan bazı hususlar ışığında 

tartışılmalıdır. Buna göre, tsunamiye dirençli toplumların oluşturulmasında rol oynayan sosyal yönler Tablo 

9.2’de özetlenmiştir. 

Tablo 9.2 Tsunamiye dirençli toplumlar için gerekli sosyal unsurlar 

Sosyal unsurlar 

● Tsunami planlama stratejilerinin oluşturulması  
● Tsunami afet yönetimi için kurumsal çerçeve oluşturulması  
● Paydaş katılımının arttırılması  
● Etkili risk iletişiminin sağlanması (örneğin, tsunami uyarısı)  
● Tsunami farkındalığının (örneğin halk eğitimi yoluyla) arttırılması,  
● Bireylerin ve toplulukların hazırlıklı olma davranışının analizi  
● Toplulukların sosyoekonomik kırılganlığının değerlendirilmesi 

 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, erişilebilirlik, haritalama ve tahliye unsurlarının yanı sıra tsunami risk 

azaltma yöntemleri kapsamında yapısal önlemler ve yapısal olmayan önlemler ana başlıkları altında pek 

çok yöntem anlatılmış ve örneklerle sunulmuştur. 

 

9.1 Erişilebilirliğin Belirlenmesi 

Bir yerin erişilebilirliği, mevcut ulaşım yöntemlerinin tümü veya bir kısmı kullanılarak bir veya daha fazla 

farklı yerden bu noktalara ulaşmanın kolaylık derecesi olarak tanımlanmaktadır (Bavoux vd. 2005). “Fiziksel 

erişilebilirlik” terimi uzun zamandır coğrafyacılar, ekonomistler ve şehir plancıları tarafından kullanılmaktadır 

ve temel olarak seyahat giderleri göz önünde bulundurularak çeşitli kentsel / kırsal hizmetlere erişimin 

kolaylığını yansıtmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı erişilebilirlik modellemesi, afet yöneticileri 

için afet öncesi, sırası ve sonrasında etkilenecek nüfus miktarını azaltmada önemli bir rehber olabilir. CBS 

tabanlı erişilebilirlik modelleme literatüründe, basitten karmaşık olana çok sayıda erişilebilirlik önlemi 

bulunmaktadır. Basit önlemler sadece zaman ve mesafe açısından yakınlığı dikkate alırken, aynı zamanda 

hem yakınlığı hem de kullanılabilirliği hesaba katan daha karmaşık önlemler de mevcuttur (Ertuğay ve 

Düzgün, 2011). 

Bölgesel kırılganlığın temel bir bileşeni olan afet durumlarında erişilebilirliğin değerlendirilmesi farklı 

disiplinlerden birçok araştırmanın konusu olmuştur. Kriz yönetiminde bölgesel erişilebilirlik, kriz öncesi 

(tahliye) ve kriz sonrası (acil ihtiyaçlara ve diğer kaynaklara erişim) olmak üzere krizin farklı aşamalarına 

göre analiz edilir (Péroche vd. 2014). Bölgesel erişilebilirlik, özellikle de tahliye simülasyonları olmak üzere 

tsunami ile ilgili birçok çalışmanın konusu olmuştur. Bölgesel erişilebilirlik türleri, Şekil 9.2'de verilen şemada 

özetlenmiştir. Bu şemaya göre, çeşitli bölgesel erişilebilirlik türleri, maruz kalan nüfus, hayati kaynaklar ve 
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acil durum tesisleri de dâhil olmak üzere bir tsunami afetinin tipik aşamalarının bir fonksiyonu olarak 

tanımlanabilir ve analiz edilebilir. Bu erişilebilirlik türleri; (1) risk altındaki bölgeler ve planlama aşamasında 

güvenli bölgeler arasında, (2) kurtarma aşamasında kaynak sağlayan bölgeler ile risk altındaki bölgeler 

(veya etkilenen bölgeler) arasında ve (3) toparlanma/geri iyileşme safhasındaki güvenli bölgeler ve kaynak 

sağlayan bölgeler arasında olmak üzere tanımlanmıştır. Bu bölgelerin her birinde erişilebilirlik ve hareket 

kabiliyeti de dikkate alınmalıdır (Leone vd. 2013a). 

 

Şekil 9.2 Tsunami ile ilgili bölgesel erişilebilirlik türleri (Leone vd. 2013a'dan uyarlanmıştır). 

Tsunamiler için planlı tahliye durumunda, bir erişilebilirlik modelinin sağlayacağı unsurlar: (i) tehlike bölgeleri 

ve sığınak alanları arasındaki en kısa yollar boyunca erişim süresini ölçmek; (ii) zamana göre erişilebilirlik 

eğrilerini kullanarak tahliye sayısını tahmin etmek (tsunamiden önce kurtarılacak insan sayısını tahmin 

etmek üzere) ve (iii) tahliye yerlerinin ve en uygun güzergâhların, en iyi zaman/mesafe rotasına ve oraya 

yaklaşan insan sayısına bağlı olarak otomatik seçimi olarak sıralanmaktadır (Leone vd. 2013b). 

Literatürdeki örneklerden olan ve erişilebilirlik kaybını tanımlayan çalışmalarında Leone vd. 2013b, tsunami 

riskinin oldukça yüksek olduğu iki Mayotte adası kıyılarında su baskını ile bölgedeki savunmasız unsurlara 

(insanlar, ürünler, ekonomik faaliyetler ve çeşitli hizmetler dâhil) kısmen veya tamamen erişimi engelleyen 

farklı erişilebilirlik türlerinin modellenmesi, haritalanması ve ölçülmesi için tekrarlanabilir metodolojik 

yaklaşımları araştırmıştır. Bu çalışmada benimsenen modelleme yaklaşımı (CBS ortamında, en kısa 

rotaların hesaplanmasında grafik teorisi ve araçların kullanılması) temel olarak i) yol grafikleri (yol türlerini 

ayırt etme ve ortalama hızları tanımlama), ii) tahliye yollarının hasar görebilecek kısımlarının belirlenmesi, 

iii) hayati önem taşıyan değerlendirilmesi (maruz kalan nüfus ve afet yönetimi kaynakları bakımından), iv) 

baskın riski altındaki bölgelerin belirlenmesi, v) güvenli bölgelerin tespiti ve vi) tahmini tsunami varış 

sürelerinin belirlenmesine dayanmaktadır. Yine bir başka çalışmada, Fransa’da Martinique bölgesinin iki 

pilot belediyesinde tsunami tahliye alanlarını ve rotalarını optimize etmek için grafik tabanlı bir erişilebilirlik 

modeli geliştirilmiş ve sunulmuştur (Péroche vd. 2014). Model, yerel ölçekte bir nüfus veri tabanına bağlı 

yol grafiklerinin geliştirilmesi, potansiyel güvenli alanların belirlenmesi ve yayalar için hız ayarlarına 

dayanmaktadır. Önerilen yöntemin avantajı, eğer veri tabanları mevcutsa, tekrarlanabilir olması ve farklı 

çalışma ölçeklerine uyarlanabilir olmasıdır. Kamu hizmetleri ve yerel otoritelerle işbirliği içinde katılımcı bir 

saha araştırması yöntemiyle doğrulanan modelin sonuçlarının kullanılmasıyla, her iki pilot belediye için 

referans tahliye haritaları üretilmiştir. 
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Benzer şekilde, “İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi 

Güncelleme Projesi Sonuç Raporu’nda” sunulduğu üzere, İstanbul ili kıyıları için mahalle bazlı “Tahliye 

Esnekliği” analizleri yapılmış ve bir bireyin bulunduğu alanda tsunami tehlikesi anında güvenli bir yere 

ulaşabilmesi için konumundan kaynaklanan tahliye esnekliği hesaplanmıştır. MeTHuVA metodunda insani 

hasar görebilirliği hesaplamak için değerlendirmeye alınan tahliye esnekliği parametresi, binaya uzaklık, yol 

ağına uzaklık ve denize dik yolların yoğunluğu etkenleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır 

(Çankaya vd. 2016 ve Tüfekçi vd. 2018). Bu etkenler değerlendirilirken tahliyenin herhangi bir taşıt 

kullanılmadan, yaya olarak yapılacağı kabul edilmiştir. Tahliye sırasında taşıt kullanımı tahliye hızını negatif 

yönde etkileyebileceğinden yaya olarak gerçekleştirilen tahliyeler, literatürde en etkili tahliye yöntemi olarak 

kabul edilmektedir. Tahliye sırasında taşıt kullanımı ancak tsunami uyarısının oldukça erken verilebileceği, 

nüfus yoğunluğu az ve yol altyapısı oldukça iyi şekilde tahliyeye el verecek alanlarda mümkün olabilir 

(Scheer vd. 2011). Ancak İstanbul gibi nüfus yoğunluğu fazla bir metropoliten alanda, tsunami kaynağı da 

erken uyarı verilemeyecek kadar yakın iken taşıtla tahliye söz konusu olamamaktadır. 

9.2 Tahliye Planlaması 

Tsunami afetinden olası etkilenecek nüfusun, dalgaların ve/veya tsunami dalgasının taşıdığı malzemenin 

oluşturabileceği can kaybı ve yaralanmaları önlemek için, daha güvenli yerlere (örneğin daha yüksek 

zeminlere ya da dikey tahliye ile olduğu yerde yükselerek) doğru tahliye edilmesi, tsunami riskine karşı 

kırılganlığın tatmin edici bir şekilde azaltılması için temel bir gerekliliktir. Tahliye planlama süreci özellikle 

yoğun nüfuslu kıyı bölgelerinde önemlidir ve daha verimli tahliyenin sağlanması için ayrıntılı bir şekilde 

yapılması gerekmektedir. Bir tsunami tahliye planının, gerekli güncellemelerin tanımlanabileceği şekilde 

düzenli izleme yoluyla uygulanması önemlidir. Bu nedenle, tsunami tahliye planlaması, tsunami tehlike 

değerlendirmesi, erken uyarı ve tahliye modellemesi ile ilgili çalışmalarla büyük ölçüde bağlantılıdır (Scheer 

vd. 2012). Tsunami tahliye planlarını oluşturmak, öncelikle ve en önemlisi, tehlikeye maruziyetin 

değerlendirilmesi ve maruz kalan nüfusu tanımlamak için bölgenin tsunami tehlikesi açısından analizini 

gerektirir. Daha sonra, tahliye modelleme çalışmaları ile olası tahliye yolları ve barınma alanlarının tespit 

edilmesi gerekmektedir. Uygun rota ve barınakların seçimi erişilebilirlik kriterlerine dayanmalı ve ayrıca 

tahliye için sınırlı olanaklara sahip bölgelerde bulunan toplulukların ihtiyaçları da göz önünde 

bulundurmalıdır (Sahal vd. 2013; González-Riancho vd. 2013). Scheer vd. 2011a ’in AB FP6 SCHEMA 

projesi çerçevesinde hazırlayıp sundukları el kitabında verilen yöntemde, yerel tsunami risk değerlendirmesi 

ve sonraki tüm tahliye planlaması sonuçları, beklenen tsunami dalga yüksekliğine ve ilk yıkıcı tsunami 

dalgasının varış zamanına dayanmaktadır. Yöntemde ele alınan hususlar, tahliye sığınak noktaları, zaman 

haritası, her bir sığınak noktasının kapsadığı alan, en yakın sığınağa kadar olan süre, çıkış/kaçış 

noktalarının hizmet ettiği alan ve en yakın kaçış noktasına ulaşmak için gereken zaman aralığıdır. 

Ek olarak, tsunami etkilerinin anlaşılmasındaki ve öngörülmesindeki gelişmelere paralel olarak tahliye 

simülasyonlarında da önemli çalışmalar olmuştur. Literatürde, tsunami tehlikesi için tahliye sürecinin farklı 

yönleriyle ilgilenen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bazı çalışmalar, tsunami tehlikesiyle ilgili hususları ele 

alırken (örneğin, tsunami dalga yüksekliğinin hesaplanması, su baskın alanı, varış zamanı), diğer çalışmalar 

ise can kaybının hesaplanması, potansiyel kayıplar, insan zararı tahminleri vb. gibi tsunaminin insan ile ilgili 

kısımlarına odaklanmaktadır. Ayrıca, yol özelliklerini tahliye modellemesi için girdi bilgisi olarak kullanan 
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araştırmaların yanı sıra, hasar fonksiyonlarını analiz ederek binalar üzerindeki etkileri öngören çalışmalar 

da bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ele alınan konular, kritik alanların tanımlanması, tahliye süresinin 

hesaplanması ve uyarı prosedürlerinin değerlendirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.  

Örnek çalışmalardan olan Strunz vd. 2011, Alman Endonezya Tsunami Erken Uyarı Sistemi (GITEWS) için 

tsunami risk değerlendirmesi çerçevesinde, birkaç Endonezya adasının tahliyesini, zaman içinde güvenli 

bölgelere ulaşma olasılığını hesaplayıp değerlendirerek analiz etmiştir. Yine Alvear Brito ve Cruz D'Howitt 

(2009) çalışmalarında, nüfusun tahliye süresini, nüfusun güvenli alanlara ulaşmak için yeterli zamanının 

olmadığı kritik bölgeleri, güvenli bölgelere olan uzaklıkları, arazi eğimi ve yolların erişilebilirliği unsurlarını 

kullanarak CBS tabanlı bir sayısal model aracılığıyla hesaplamıştır. Clerveaux ve Katada (2008) ise, 

tsunami hidrodinamik simülasyonlarını tahliye için uyarı ve insan müdahalesi simülasyonları ile birleştiren 

ve çoğunlukla alarm iletişimini öncelikli tutan bir tsunami benzetim modeli sunmuştur. 

Tsunami tahliye planlaması ile ilgili olarak yapılan çalışmalara bakıldığında, Scheer vd. (2012) tarafından 

karar vericilere yol gösterici olabilecek nitelikte tsunami tahliye planlaması için genel bir çerçeve 

önerilmektedir. Yine Johnstone ve Lence (2012), tsunami etkisine maruz kalabilecek topluluklarda 

potansiyel hasar ve zarar durumlarını değerlendirmek ve acil durum müdahale planlarını iyileştirmek için 

baskın, zarar ve tahliye modellerinin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Scheer vd. (2011b) ise 

potansiyel dikey kaçış noktalarını belirlemek için bina hasar senaryoları kullanarak tsunami tahliye 

planlarının optimize edilmesini önermektedir. Ek olarak, Taubenböck vd. (2009), tsunami erken uyarı ve 

tahliye bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi için sosyal, uzaktan algılama ve mühendislik bilimlerinin disiplinler 

arası ortak çalışmasının önemine dikkat çekmektedir. Taubenböck vd. (2009) çalışmasında, su baskını ve 

tahliye modellemesi için, kentsel morfoloji analizleri ile nüfus değerlendirmesi ve nüfusun sosyo-ekonomik 

analizi gibi etmenleri birleştirilerek, Endonezya'nın kıyı kenti Padang için mekânsal planlama ve dayanıklılık 

kapasitesinin geliştirilmeisi ile ilgili stratejiler önermektedir. Çalışmada ayrıca, tsunami uyarısına verilen 

farklı tepkiler ve davranışları etkileyen faktörler ile acil durumlarda çeşitli sosyal grupların tepkileri analiz 

edilmiştir. 

Bir başka husus olan, mekânsal ve zamansal faktörlerden kaynaklanan kırılganlık farklılıklarının tanınması, 

tahliye planlaması ve yönetimi için son derece önemlidir. Freire vd. 2013, tahliye simülasyonu için nüfusun 

tsunami tehdidine maruz kalmasının zamana bağlılığını dikkate alan gelişmiş bir yaklaşım sunmaktadır. 

Örnek çalışma olarak altyapı, arazi kullanımı ve arazi eğimi gibi farklı bilgi kaynaklarını tsunami tehlike 

haritasına dâhil ederek, Lizbon kentindeki insanların tahliye hızları değerlendirilmiştir. Önerilen yaklaşım, 

dinamik nüfus maruziyetinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesiyle gündüz ve gece için farklı tahliye 

haritaları oluşturulmasını sağlamıştır. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, literatürde tsunami riski ve tahliyesinin farklı yönlerini ele alan pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Fakat tsunamiye yatkın bir bölgede bulunan nüfusun tahliyesinin başarılı bir şekilde 

planlanması amacıyla, var olan çalışmalardaki bazı boşluklar; (i) tahliye ile ilgili yapılan değerlendirmeler ile 

risk azaltma arasında bazı genel bağlantılar genellikle kurulsa da doğrudan bir ilişkinin olmaması, (ii) tahliye 

edilecek olan nüfusun ve toplulukların özelliklerinin değerlendirmesinin genellikle yapılmaması, (iii) nüfus 

için belirlenmiş tahliye süresinin bazen tsunaminin kıyıya varış zamanını dikkate almadan hesaplanması, 

(iv) sorumlu idarelerin, tsunami uyarısını vermek ve nüfusu bilgilendirmek için ihtiyaç duydukları zamanın 
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analizi, (v) başarılı bir tahliyeyle ilgili olarak kritik alanlarda belirlenen nüfus riskinin nasıl azaltılacağına ilişkin 

sonuçların bazen tanımlanmaması veya önerilmemesi ve (vi) yeni dikey kaçış alanları ve tahliye yolları 

yapılacak yerlerin tanımlanması ve uyarı süresinin azaltılması gibi tahliye sürecindeki iyileştirmeler için 

olanakların genellikle yetersiz olması olarak verilebilir. 

Yukarıda belirtilen bu boşlukları ortadan kaldıran kapsamlı bir tsunami tahliye planlaması çerçevesi, 

González-Riancho vd. (2013) tarafından önerilmiştir. Şekil 9.3'deki şemadan da görülebileceği gibi, önerilen 

yöntemsel yaklaşım analiz, modelleme ve planlama olarak üç ana aşamaya sahiptir. Çerçevede, tehlike 

yönleri (tsunami baskın parametreleri ve kıyıya varış zamanı), maruz kalan alanın özellikleri (insanlar, 

barınaklar ve yol ağı), mevcut tsunami uyarı yöntemleri ve zamanlaması ile nüfusun ihtiyaç duyduğu tahliye 

süresi ve tahliyeyi iyileştirecek önlemlerin belirlenmesi dikkate alınmıştır. Dolayısıyla bu çerçeve, tsunami 

tahliyesinde risk değerlendirmesi ile yönetimsel yaklaşımlar arasındaki boşluğu gidermeyi hedeflemektedir.  

 

Şekil 9.3 Tsunami tahliye planlaması çerçevesi (González-Riancho vd. 2013) 

 

Afetlerin çoğunda, temel koruyucu eylem tahliyedir ve tahliye aslında hem toplu hem de bireysel bir süreçtir. 

Sorensen ve Sorensen (2007) bir topluluk süreci olarak uyarı ve tahliyeyi tartışmış ve tahliyenin sosyal 

yapısı ile ABD'deki tahliye kavramının değişen sosyal ve teknolojik bağlamını gözden geçirmiştir. 

Tahliyelerdeki uyarı ve uyarıların yanıtlanması, uyarı sistemlerinin benimsenmesi, uyarıların alınmasının 

zamanlaması ve hane halkının tahliye edilmesine etki eden faktörler ile ilgili olarak kamuoyu davranışına 

ilişkin temel deneysel araştırma bulgularını özetlemiştir.  

En uygun tahliye yönteminin belirlenmesi, karar verilmesi gereken diğer bir husustur. Fraser vd. 2013, 

tarafından yapılan incelemelerde, Yeni Zelanda'daki Napier bölgesinde varsayımsal bir yerel deprem ve 

tsunamide yüksek alanlara ulaşmak mümkün değilse, dikey tahliyenin katılımcılar tarafından potansiyel 
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olarak hayat kurtarıcı bir seçenek olarak tanındığını tespit etmiştir. Johnstone and Lence (2012), British 

Columbia'daki Ucluelet Bölgesi için yürüyerek, araçla veya bu ikisinin birleştirilmesi halinde tahliyenin en 

etkili olup olmadığını değerlendirmektedir. 

Çeşitli modelleme çalışmalarına dayanarak tsunami riski altındaki alanların uygun tahliyesini planlamak, 

başarılı tahliyeyi sağlamak için tek başına yeterli değildir. Belirlenen tahliye planlarına dayanarak, bir şehir 

veya ülkeden vatandaşlara tahliye haritaları hakkında stratejik bilgiler ve acil durumlarda ne yapılması 

gerektiğiyle ilgili bazı genel kılavuzlar sağlanması da son derece önemlidir. Tsunami tahliye haritalarının 

tasarımı, haritaların insanlar tarafından anlaşılabilir olmasını etkileyen çeşitli faktörler olduğu için çok fazla 

özen gerektirir. Geçmiş tsunamilerden alınan derslerin, tahliye planlaması, yöntemsel ve operasyonel 

yaklaşımlarla ilgili yukarıda belirtilen birçok husus için önemli yararları olabilir (Imamura, 2009; IBRD/Dünya 

Bankası, 2012; Suppasri vd. 2013).  

9.3 Yapısal Önlemler 

Yapısal önlemler tsunamilerin kıyı bölgelerinde yarattığı zararları azaltmak için kullanılan başlıca yöntemler 

arasındadır. Dünyada inşa edilen kıyı yapıları genellikle 1) kıyı duvarları, dalgakıranlar, yapay resifler, deniz 

tabanı korumaları ve 2) yapay adalar gibi kıyıya paralel olarak inşa edilen yapılar ile mahmuzlar, jettiler ve 

liman dalgakıranları gibi kıyıya dik olan yapılar olarak iki grupta incelenir. Kıyıya paralel olan yapılar, yakın 

kıyı dalgakıranları gibi istisnalar olmasına rağmen, çoğunlukla kıyı koruma yapıları olarak inşa edilmektedir. 

Bir alana ulaşan dalga enerjisi miktarını önemli ölçüde azaltmakla birlikte, hem kıyıda hem de denizde 

meydana gelen erozyonun neden olduğu kum kayıplarına karşı etkili sahil stabilizasyon görevi gördükleri 

de kanıtlanmıştır. Yapay adalar, mahmuzlar, iskeleler ve liman dalgakıranları gibi kıyıya dik olan yapılar ise 

diğer kıyı yapısı türleridir. Bunlardan jettiler, navigasyon kanallarını yönlendirmek ve girişleri dengelemek 

için yaygın olarak kullanılırken, mahmuzlar kıyı stabilizasyonu için en yaygın kıyı yapılarıdır. Bir mahmuz 

ise kıyıdan denize uzanan, çoğu zaman kıyı şeridine dik veya hafif eğik olan aktif bir yapıdır. Mahmuz alanı 

oluşturmak için birbirleri ardı sıra seri halinde inşa edilirler ve kıyı boyunca hareket eden kumları tutarak 

kumsalların oluşturulmasına veya genişletilmesine yardımcı olurlar. Tsunami riskinin azaltılması için 

tsunami koruma yapılarının tasarlanması alınabilecek yapısal önlemler arasındadır. Kıyı alanlarına su 

baskınını engellemek için uygun özellikte kıyı koruma yapılarının inşa edilmesi önemlidir. Bu amaç 

doğrultusunda, öncelikle mevcut kıyı koruma yapılarını ve dünyadaki özelliklerini tanımak, geçmiş tsunami 

olaylarında farklı özelliklerdeki kıyı yapılarının hasar durumları ve performanslarını incelemek ve kıyı koruma 

yapılarının planlama, tasarım ve inşası konusundaki mevcut bilgileri geliştirmek gereklidir.  

Tsunami afetiyle ilgili Avrupa ve Japonya bölgelerinde yapılmış çalışmalar ve bu bölgelerin deneyimleri, yeni 

yapılacak olan uygulamalarda yol gösterici olarak alınabilir. Japonya, tsunami afetine sıklıkla maruz kalan 

bir bölge olarak, tarih boyunca tsunami kaynaklı zararı azaltmaya yönelik çalışmaların başlıca 

merkezlerinden biri olmuştur (Kawata vd. 2004). Bu çalışmaların tarihçesine bakıldığında; 

Japonya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tsunami ve fırtınalardan ciddi zararlar görmüş ve kıyı koruma 

çalışmalarına bu tarihlerden itibaren daha da ağırlık vermiştir. 

Nehir kıyıları, tahkimat duvarları, mahmuzlar ve parapetler 1956 tarihli Kıyı Kanun’larında belirtildiği üzere 

“doğrusal koruma yöntemleri”ne uygun olarak kıyı koruma amaçlı inşa edilmeye başlanmıştır. 
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1975 tarihi itibariyle, “alan koruma yöntem” konseptinde, iki ya da daha fazla parçadan oluşan, dalga 

kuvvetini azaltacak yapıların projelerine başlanmıştır. (Bu yapılara örnek olarak, ayrık dalgakıran, gömülü 

dalgakıran, yapay resifler verilebilir.) 

Sonradan, depreme dayanıklı yapılar ve zemin sıvılaşmasına dayanım çalışmaları yapılarak daha kapsamlı 

yapısal ölçümler ve uygulamalar yapılmıştır. 

2011 yılında Doğu Japonya’yı vuran tsunamiden sonra, 300 km uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğe 

ulaşabilen kıyı duvarları inşa etmiştir (Ishiwatari ve Sagara, World Bank KN 1-1, 2012). 

 

Şekil 9.4 1946'da tsunami ile yıkılan, öncesinde 100 seneye yakın bölge halkını koruyan duvar (Kaynak: Ohta vd. 
2005) 

 

Japonya özelinde tsunami tehlikesini azaltma ve/veya bertaraf etmede başvurulan beş ana kıyı yapısı 

kategorisi yapılan gözlemler ve özellikleri ile birlikte aşağıdaki gibi verilebilir: 

Kıyı duvarları/daykları: Pasifik Kıyıları boyunca Japonya'da yapılan kıyı duvarları/daykları, kıyı alanlarını 

tsunamilerden, fırtına kabarmalarından, tayfunlardan ve büyük nehir havzalarında tsunamilerden 

kaynaklanan taşkınlara karşı koruyan kıyı şeridine paralel olarak inşa edilen yapılardır. Dayklar çoğunlukla, 

hem denize hem de kıyı tarafına eğimli yüzeyler olarak önüretimli (prefabrik) beton plakalar, kaldırım taşları 

veya taşlarla kaplı bir toprak çekirdek içeren elemanlar kullanılarak inşa edilmektedir. Taban genişlikleri 

yaklaşık 5 m ila 20 m arasındadır. Genel olarak yapı kretlerinde asfalt kaplama veya beton tabliye 

bulunmaktadır. 

Tsunami duvarları/bariyerleri: Tsunami duvarları, kıyı boyunca tsunaminin yerel kıyı yapılarının üstünden 

aşmasına ve karada su baskınına karşı kıyı boyunca yerleştirilmiştir (Şekil 9.5). Yaklaşık 10 metre 

yüksekliğinde beton elemanlardan oluşur. Öte yandan, tsunami bariyerleri ise karaya inşa edilen ve 

genellikle liman içi tesisler ile kara kesimindeki yapılar arasında bir ayrım işlevi görür. Bariyerler ayrıca 5 ila 

10 m arasında değişen yüksekliğe sahip betondan yapılmaktadır. Ayrıca, bariyerlerde bulunan çelik kapılar 

limaniçi ve kent arasında araç kullanımına erişim sağlarken, elemanların üzerindeki merdivenler yaya erişimi 

sağlar. Operasyonel bir hata oluşmadıkça, tsunami durumunda çelik kapılar kapatılmaktadır. 
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Şekil 9.5  Yamada Şehri Funakoshi Körfezi’nde bulunan 12.8m yüksekliğindeki tsunami duvarı (Takahashi, 2012) 

 

Su geçitleri/kapıları: Tsunamiler nehir vadilerinde sık sık uzun mesafeler boyunca ilerleyerek baskın yaratır 

ve iç bölgede büyük hasara neden olurlar. Pek çok kapısı bulunan barajlar veya savaklar gibi olan su kapıları 

aynı zamanda nehir ağzına yakın yerlerde nehrin tsunami sebebiyle taşmasını engellemek için kullanılan 

kıyı koruma yapılarıdır. Su geçitleri normal şartlarda açık kaldıklarında gelgit değişimini ve nehir suyunun 

denize akmasını da sağlarlar. Bununla birlikte, bir tsunami durumunda kapatılırlar ve tsunami dalgasının 

nehir boyunca ilerlemesine engel olurlar. 

Dalgakıranlar: Dalgakıranlar, temelde, kıyı bölgesini yüksek dalgalar ve fırtına gibi aşırı koşullardan korumak 

için bir liman veya kıyı şeridinde inşa edilmiş yapılardır. Japonya'daki tipik dalgakıranlar, taş dolgu bir zemin 

üzerine masif prekast beton kesonlardan yapılmaktadır. Dalgakıranların denize doğru eğimleri genellikle 

tetrapod, dolos veya diğer mühendislik beton üniteleri gibi prekast beton üniteleri ile kaplanır. Liman 

girişlerinde yapılanlar limanın denize bakan kısmının olası bir tsunamiye karşı korunması olarak işlev 

görmektedir. Ayrıca, sahil boyunca doğal korumasız birçok küçük balıkçı köyünde dalgakıranlar küçük 

yapay limanlar oluşturmaktadır. 

Yeşil bantlar: Japonya kıyıları boyunca bitki kaynaklı bariyerler olarak da bilinen yeşil bantların, dalga 

enerjisini dağıtarak, akıntıları azaltarak ve kumsallardan sonra oluşan yüksek hızlı akıntıları azaltarak 

arkalarındaki kara alanlarını ikinci veya üçüncü bir hat elementi olarak korumaya yardım ettikleri pek çok 

uygulama alanında görülmüştür. Çalılar ve yeşil alanlarla birlikte sıralanan uzun ağaçlar kıyı boyunca yeşil 

bantları oluşturur. 
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Öte yandan Avrupa’daki çalışmalara bakıldığında ise, sadece Norveç’te tsunamiye karşı yapısal önlemler 

alındığı görülmüştür. Ülke, tsunami riskine karşı farklı yöntemler izlemiş ve bunların birisi de kıyı duvarları 

inşa etmek olmuştur.  

Çeşitli çalışmalar karşılaştırıldığında, tsunamiye karşı alınacak yapısal ve yapısal olmayan önlemlerin 

birleşiminin en iyi sonuçları vereceği görülmüştür. Bu birleştirilmiş çözüm, 2011 Japonya Depremi ve 

oluşturduğu tsunami sonrasında ciddi bir biçimde ele alınmıştır. Strusinska-Correia’nın 2011’de yaptığı 

çalışmada Japonya kıyılarında çeşitli alanlar için önerdiği yapısal önlemler Şekil 9.6, Şekil 9.7 ve Şekil 9.8’de 

verildiği gibi belirlenmiştir.  

 

Şekil 9.6 Tarımsal alan yapısal güncellemeleri 

 

Şekil 9.7  Endüstriyel alan yapısal güncellemeleri 

 

Şekil 9.8 Balıkçılık bölgesi ve yat alanları için yapısal güncellemeler 
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Kara kısmında yapılabilecek bu yapısal önlemlere ek olarak, denizde yapılabilecek dalgakıranlar da tsunami 

etkilerini belirli bir ölçüde azaltacaktır. Bilindiği üzere İstanbul ili Marmara kıyılarında da tsunami etkisine 

maruz kalabilecek çok sayıda önemli yapı yer almaktadır. Bunlar arasında afet sonrası toplanma alanları 

olarak seçilen Yenikapı ve Maltepe toplanma alanları, Marmaray Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, 

Ayrılık Çeşmesi istasyon girişleri, Avrasya Tüneli Haydarpaşa ve Kumkapı tünel girişleri, Haydarpaşa, 

Ambarlı, Tuzla, Yenikapı limanları, öncelikli olarak gösterilebilir. “İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami 

Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi” sonuçları kullanılarak, bu yapılar için 

tsunami baskın mertebeleri hesaplanmış ve mevcut kıyı koruma yapılarının tsunami tehlike durumları 

incelenmiş, bu yapılara gelebilecek tsunami baskınını azaltmaya yönelik yapısal önlem önerileri 

sunulmuştur. Bu öneriler temel olarak, tsunami baskın mesafesini azaltabilmek adına, Silivri ve 

Büyükçekmece’deki limanların dalgakıran kret kotlarının yükseltilmesi, Yenikapı liman tesisi kıyı koruma 

yapılarından başlayıp, Yenikapı etkinlik alanı kıyı koruma yapısını kapsayıp Samatya kıyılarına kadar 

uzanan bölgedeki kıyı koruma yapılarının kret kotlarının yükseltilmesi, Üsküdar’daki kıyı yapılarının 

yükseltilmesi, Haydarpaşa Limanı bölgesindeki dalgakıranlar ve kıyı koruma yapılarının kret kotlarının 

yükseltilmesi, Maltepe Orhangazi Şehir Parknın kıyı koruma yapılarının kret kotlarının yükseltilmesi, Tuzla 

Limanı bölgesindeki kıyı koruma yapılarının kret kotlarının yükseltilmesi ve tahliye kolaylaştırıcı olmak üzere 

üst geçitlerin kullanılması, ya da betoarme yapıların dikey tahliye amacı ile kullanılması olarak sunulmuştur. 

 

9.4 Yapısal Olmayan Önlemler 

Tsunamilerin zararını hafifletme çalışmalarından ilki ve görece daha ucuz ve kolay olanı yapısal olmayan 

önlemler almaktır. Dünyada pek çok uygulama örneği bulunan bu önlemlerden bir kısmı detayları ile birlikte 

bu bölümde sunulmaktadır. 

9.4.1 Halkın Bilinçlendirilmesi ve Eğitim 

Can ve mal kaybının en düşük seviyeye indirilmesi adına alınabilecek en önemli tedbir, halkın 

bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Tsunami Tehlike Azaltma 

Programı (The National Tsunami Hazard Mitigation Program, NTHMP) kapsamında uyguladığı ulusal eğitim 

yönergesi bu konuda yapılabilecek çalışmalarda yol gösterecektir.  

NTHMP tarafından yapılan çalışmalarda, Amerika’nın batı kıyısındaki 5 eyalette tsunami tehlikesinin 

doğasını anlatan ve tsunami durumunda iç ve yüksek bölgelere tahliye edilmesinin önemini anlatan belge 

ve materyallerin dağıtımı halkın bilinçlendirilmesi için kullanılmıştır. Bu bölgedeki okullarda tsunami afetine 

karşı alınacak önlemler, ders programlarına eklenmiştir. Bu eyaletlerde televizyonlarda ve radyolarda 

yayınlanmak üzere bilgilendirici yayınlar yapılmıştır. Müzeler, ören yerleri, festivaller gibi insanların vakit 

geçirdiği yerlerde bilinçlendirme toplantıları düzenlenmiştir.  

Eğitimin önemi, E. N. Bernard’ın 2007’de yaptığı çalışmada benzer bir şekilde örneklendirilmiştir. 1993’te 

Japonya’da yaşanan bölgesel tsunamide, tsunamiden etkilenen nüfusun %15’i hayatını kaybetmesiyle 

sonuçlanmıştır. Benzer bir tsunami Papua Yeni Gine’de 1998’de yaşandığında ise etkilenen nüfusun %40’ı 

hayatını kaybetmiştir. Bernard’a göre aradaki bu farkın sebebi Japonya’daki insanların tsunami hakkında 

bilinçlendirilmiş olup, tsunami ve depreme karşı nasıl karşılık vermesini bilmesiyle açıklanmaktadır.  
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9.4.2 Acil Durum Rotalarının Oluşturulması ve Tahliye Planı 

Afetler sırasında halkın doğru yönlendirilmesi oluşabilecek can ve mal kaybını azaltacaktır. Bu hususta 

tsunami esnasında yaşanabilecek panik ve karışıklığın önlenmesi adına çeşitli rotalar ve tahliye planları 

daha öncesinden hazırlanarak tsunami için uygun tasarlanmış bir kıyı bölgesi planlaması oluşturulmalıdır. 

Bernard (2007)’ye göre tsunamiye karşı kırılgan bölgelerde Şekil 9.9’da görüldüğü gibi uyarı levhaları 

yerleştirilerek kaçış rotaları hakkında yönlendirilme yapılmalıdır. 

 

Şekil 9.9 Tsunami tahliye rota levhası 

Bu levhalara ek olarak, tahliye planları oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken bir husus da 

tsunami modellerinden ve bunlardan oluşturulan risk haritalarından faydalanılmasıdır. Strusinska-

Correia’nın 2011 çalışmasında arazi kullanım planı hakkında, “2. Seviye tsunami” tehlike arz eden 

bölgelerde yerleşim amaçlı yapılanmaya izin verilmektedir. Tahliye haritaları da hazırlanırken, modellerden 

elde edilen dalganın zamana bağlı dağılımı ve yüksekliği mutlaka değerlendirilmelidir. Tahliye haritaları açık 

ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmalıdır.  

Imamura (2012)’de ise, tahliye modelleri statik ve dinamik olmak üzere iki ayrı şekilde incelenmiştir. 

Bunlardan ilki olan statik tahliye modeli Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) platformunda hazırlanmakta, insanların 

tahliye hızının dış etkenlere (arazi kullanımı, nüfus yoğunluğu, topoğrafik eğimler vb.) bağlı değişimi 

incelenmektedir. Dinamik modelde ise, içsel etkenlerin insanlar üzerinde etkisini, özellikle farklı tahliye 

başlangıç zamanlarını ve her farklı birey için tahliye karakterinin değişikliğine yoğunlaşılmıştır. 

9.4.3 Bitki Örtüsü 

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar (Shuto 1987, Synolakis 2002, Lynett 2003, Tsuji 2003, Danielsen 2005, 

Kathiresan ve Rajendran 2005, Tanaka 2007) kıyılardaki bitki örtüsünün tsunami enerjisinin yanında mal ve 

can kaybını azaltmada da büyük rol oynadığını göstermiştir. Tsunami zararının azaltılması bitki örtüsü 

türlerine ve özelliklerine (ağaç yüksekliği, çapı ve yoğunluğu), ormanın düzenine (kıyı boyunca uzunluğu ve 

kesit genişliğine) ve tsunami koşullarına bağlıdır. Tsunami kuvveti ağaçların aldığı hasarı doğrudan etkiler, 

ancak önceki çalışmalarda tsunami kuvveti ve ağaçların bükülme momentleri detaylı olarak ele alınmamıştır. 
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Çevre dostu olarak planlanan ormanlık set kavramı 2011 yılında, 300 km uzunluğundaki deniz duvarı 

sistemine güçlü bir alternatif olarak Morino Projesi (http://morinoproject.com/english) kapsamında 

tasarlanmıştır (Strusińska-Correia, 2017). Bu ormanlık setler 30-100 metre genişliğinde ve 5-10 metre 

yüksekliğinde doğrudan denize karşı konumlanacak şekilde tasarlanmış olup, temelleri toprak ve toksik 

olmayan tsunami enkazından (tuğla, beton, doğal ahşap) ve iyi kalitede bir toprak oluşumundan meydana 

gelmektedir. Ormanlık set için seçilen 17 ağaç türünün (yalancı kestane, meşe, Japon defne ağacı) tsunami 

sonrası saha araştırmalarında 2011 tsunamisine dayanabildiği gözlenmiştir. 20 metre yüksekliğe ulaşan 

yoğun bitki örtüsüyle kaplı tepelerin 30 metre yüksekliğinde tsunami bariyeri oluşturması ve gelecek tsunami 

olaylarında tsunami enerjisini kısmen sönümlemesi, tsunami enkazını toplaması ve can kaybını azaltması 

beklenmektedir. 

 

Şekil 9.10 Iwanuma'daki ormanlık set kesit alanı (Strusińska-Correia, 2017) 

Nandasena vd. 2012’de ise yine 2011 Büyük Doğu Japonya tsunamisi sonrasında Misawa ve Hachinohe 

kıyı bölgelerinde yapılan saha çalışmaları doğrultusunda sayısal bir model kullanarak bitki örtüsü etkisi 

analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre, Misawa’daki bitki örtüsüne sahip kumul tsunami etkisini 

hafifletmedeki ana faktörken, kumulun tek başına da tsunamiyi hafifletmede aynı etkiye sahip olduğu 

gözlenmiştir. Baskın alanındaki bitki örtüsü, maksimum akım derinliğini %12, maksimum akıntı hızını ise 

%35 oranında azaltmaktadır. 
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10 FARKINDALIK VE HAZIRLIKLI OLMA 

Tsunami tehdidi karşısında insanlar genellikle tehlikeyle ilgili faktörlere (tehlike bilgisi, risk algısı, yetkililerin 

önerileri ve güvenilirliği vb.) göre davrandıkları gibi aynı zamanda tehlikeyle ilgili olmayan yapısal faktörlere 

(gıda güvenliği, geçim, yoksulluk) göre de davranmaktadır. Bu faktörler, insanların tsunami tehlikesiyle 

yüzleşme konusundaki esnekliğinin yanı sıra, kırılganlık ve baş etme kabiliyetleri ile ilişkilidir. Mevcut 

tsunami risk ve afet yönetimi planlarında, özellikle tehlike ile ilgili olmayan faktörler çoğunlukla göz ardı 

edilmektedir. Bu nedenle, tehlike altındaki toplulukların özelliklerinin anlaşılabilmesi için öncelikle insanların 

neden tsunami tehlikesi ile tehdit altındaki alanlarda yaşadıklarını anlamak çok önemlidir. Bu özellikler, 

insanların kırılganlıklarını, baş etme kabiliyetlerini ve ayrıca topluluk esnekliğini değerlendirmeyi 

sağlayacaktır. 

Literatürdeki çalışmaların çoğu, diğer tehlikelere (çoğunlukla depremler ve çeşitli taşkınlar için) hazırlıklı 

olma durumlarını anlamaya ve analiz etmeye yöneliktir. Ancak, tsunami farkındalığı ve hazırlığına çok az 

dikkat çekilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tsunami tehlikesi için topluma hazırlık konusunda çok az 

dergi makalesi ve teknik rapor bulunmaktadır (Lindell ve Prater, 2010). Afet araştırmalarında farkındalık ve 

diğer tehlikelere hazırlık konusundaki araştırma bulgularının geniş ölçekte uygulanabilir olduğu düşünülse 

dahi, bu bulguların tsunamiler için geçerliliği sınırlıdır. 

Avrupa Birliğinin tsunami tehlikesine karşı hazırlık amacıyla desteklediği projeler arasında, 2006-2010 yılları 

arasında Tsunami Risk and Strategies for European Region, TRANSFER ve 2013-2017 yılları arasında ise 

Assessment and Strategies for Tsunamis for Europe, ASTARTE Projeleri tamamlanmıştır. Avrupa Birliği’nin 

Akdeniz kıyılarındaki tüm ülkelerden bir ya da iki araştırma merkezi olmak üzere çok katılımlı gerçekleştirilen 

bu projelerden ASTARTE Projesinde 10 adet pilot bölge seçilmiştir. Bu pilot bölgeler arasında Türkiye’den 

Güllük Körfezi ve Haydarpaşa Limanı için tsunami risk ve hasar görebilirlik analizleri yapılmıştır. Proje 

sonuçlarının yaygınlaştırılması amacıyla bültenler yayımlanmıştır. Ancak farkındalık ve algı oluşturma 

konusunda ülkelerde özel somut adımlara geçilmiş değildir. 

Özellikle son yıllarda çalışmalara bakıldığında, topluluk direncinin önemli bir göstergesi olan, farkındalık 

konusundaki tsunami çalışmaları bu raporun bir parçası olarak incelenen literatürün temelini 

oluşturmaktadır. Aslında, sosyal bilimler içindeki tsunami direncine dair mevcut çalışmaların çoğu, ağırlıklı 

olarak bireylerin tsunami tehlikesi üzerindeki farkındalığına odaklanmaktadır. Örneğin, Guastello vd. (2008), 

sosyal kıyaslama, ikna edici argümanlar, bilgi kesinliği ve karar vericilerin parametreleri içindeki görsel 

ipuçlarını yorumlama yetenekleri göz önünde bulundurularak farkındalık ve karar verme dinamiklerini 

yansıtabilen genelleştirilebilir bir afet modeli geliştirmiştir. Bununla birlikte, halkla iletişim özellikle tsunami 

olayından önce yapılmalı ve ayrı ayrı farklı gruplara göre uyarlanmalıdır. Farkındalık kavramı esasen sosyo-

ekonomik, demografik farklılıklar ile kültürel ve çevresel koşullar da dâhil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı 

olarak değişkenlik gösterebilir. Kurita vd. 2007, çalışmalarında, 2004 Hint Okyanusu tsunamisinden 

etkilenen üç ülkedeki (Endonezya, Sri Lanka ve Maldivler) insanların tsunami farkındalığı konusundaki 

bölgesel farklılıklarını tanımlamaktadır. Her ülkenin sosyo-kültürel geçmişine ve coğrafi ortamlarına 

dayanan bu karşılaştırmalı analizin sonuçları, insanların davranışlarında, yargı ayarlamalarında ve ortak 

özelliklerinde bazı farklılıklar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Örneğin, üç ülkenin sakinlerinde tsunamilerle ilgili 

öncelikli bilgi eksikliği hâkimdir.  
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Tsunami farkındalığı insanların doğrudan yanıt olarak gösterdikleri davranışlarını belirleyen önemli 

unsurlardır; örneğin, tahliye - tsunami risk yönetiminin temel bileşenlerinden birisidir. Tsunami uyarılarına 

etkili yanıt vermenin, afet eğitimine ve ayrıca insanların (tsunami) farkındalığı ile ilgili diğer birçok faktöre 

bağlı olması beklenir. Literatürde, farklı etnik grupların afetlere verdiği yanıtın afet yönetiminin farklı 

aşamalarında önemli ölçüde değiştiği bildirilmiştir. Dünyadaki kıyı topluluklarının çoğunun etnik açıdan farklı 

olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, insanların tsunamilere (ve depremlere) verdiği tepkideki 

farklılıkların ortaya çıkması olasıdır. Örneğin, Gaillard vd. (2008) Endonezya'da Aceh ili için sürdürdükleri 

çalışmada, insanların davranışlarını etkileyen kültürel, sosyal, ekonomik ve politik faktörlere dayanan 

bağlamsal bir analiz çerçevesine dayanarak, Aceh topluluklarındaki afet alt kültürünün varlığının (veya 

yokluğunun) mağdurların 2004 Hint Okyanusu tsunamisi sonrası davranışlarındaki farklılıklar olarak ortaya 

çıktığını tespit etmiştir. Bu farklılıkların, insanların kendilerini tsunamiye karşı koruma kapasiteleriyle de 

desteklendiği de vurgulanmıştır. 

Bird ve Dominey-Howes (2008), özellikle acil durum yönetimi kurumları için Avustralya'daki tsunami eğitim 

kampanyalarını geliştirmek ve risk azaltma stratejileri geliştirmek üzere tsunami tehlikesi ve riskine ilişkin 

toplum algısını tartışan çalışmalarında yararlı bilgiler toplamak üzere tasarlanmış bir anket çalışmasını test 

etmiştir. Anket sonuçlarına göre, insanlar Nisan 2007 tsunamisinden sonra verilen tsunami uyarısı 

mesajlarıyla ilgili olarak kafa karışıklığı ve yanlış anlaşılma olduğunu bildirmişlerdir. Fraser vd. 2013, ise 

Yeni Zelanda'nın Napier bölgesinde varsayımsal yerel bir deprem ve tsunamide afet farkındalığını ve 

amaçlanan tahliye davranışını araştırmıştır. Araştırma sonuçları, bölge halkında yüksek farkındalık 

seviyelerinin yanı sıra, Bird and Dominey-Howes (2008) de dâhil olmak üzere önceki araştırmalara ilişkin 

gözlemler de göz önüne alındığında önemli bir bulgu olan uyarı beklentileri konusundaki karışıklığa da işaret 

etmektedir. Bu çalışmadaki tahliye davranışlarının analizi, tahliye davranışı konusundaki uluslararası 

literatürle tutarlılık göstermektedir. Ayrıca, demografik faktörlerin karar vermede etkili olduğu gösterilmiştir. 

Ancak, bu bulguların varsayımsal bir tsunami senaryosuna dayandığı ve gerçek bir olayda gözlemlenen 

tahliye davranışları için de farklılıklar olabileceği belirtilmelidir. Bu çalışmaların her ikisi de, bu tür 

araştırmaların, tsunami tehlikesi eğitim programları üzerindeki faydalı etkilerini anlamak için yapılmasının 

önemini vurgulamaktadır. 

Son yıllardaki çalışmalar çoğunlukla farkındalık ile hazırlıklı olma arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Örneğin, 

tsunamilerle ilgili geçmiş deneyimler (aşinalık) bireylerin farkındalığını potansiyel olarak etkileyebilir ve bu 

nedenle hazırlık durumları hakkında belirli göstergeler sunabilir. Paton vd. 2010, tarafından yapılan bir 

araştırmada, tsunami tehlikesine aşina olmamanın, ilişkili farkındalığın düşük olmasına yol açabileceği, 

tsunami riski altındaki Avustralya topluluklarından biri olan Tazmanya için düşük hazırlık seviyelerinin 

doğrulandığı teyit edilmiştir. Tazmanya örneği, düşük seviye farkındalık bölgelerinde hazırlıklı olmanın bu 

model tarafından güvenilir bir şekilde tahmin edilemeyeceğini göstermiştir. Geçmiş tsunami deneyimlerinin 

önemi Rachmalia vd. 2011, tarafından da vurgulanmaktadır. Yaptıkları çalışmada, 2004 Hint Okyanusu 

tsunamisi tarafından Endonezya'nın Aceh bölgesinde etkilenen ve etkilenmeyen bölgelerde yaşayan 

insanlar arasında tsunami hazırlığının açıklayıcı karşılaştırmalı bir analizi sunulmaktadır. Tsunami afetine 

hazırlık seviyesi; (i) bilgi, (ii) bireysel acil durum planlaması ve (iii) kaynakların hareket kabiliyeti 

parametrelerine dayanarak bireysel düzeyde değerlendirilmiştir. İnsanların hazırlık düzeyinin hem etkilenen 

hem de etkilenmeyen bölgeler için olumlu olduğu görülmekle birlikte, bu üç parametrenin ortalama 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

88 | 331 

 

puanlarında büyük farklılıklar görülmüştür. Bu sonuç, insanların tsunamilere hazırlıklı olmalarındaki 

doğrudan ve dolaylı tsunami deneyiminin önemini göstermektedir. Ayrıca, farkındalık düzeyi artmasına 

rağmen, tsunamiden etkilenmeyen bölgelerde hazırlık seviyelerinin yüksek düzeyde olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Benzer bir sonuç Connor (2005) tarafından yapılan bir çalışmada da sunulmuştur. 26 Aralık 

2004'teki Hint Okyanusu tsunamisi nedeniyle halkın dikkatinin arttığını, Seaside Oregon'daki farkındalık 

seviyesini artırdığını, ancak hane halklarının ve işletmelerin acil durum hazırlığında önemli bir artışla 

sonuçlanmadığını belirtmiştir. Öte yandan, Wegscheider vd. 2011, birkaç Hintli toplulukta, 2004 Hint 

Okyanusu tsunamisi sonrası potansiyel tsunami riskini azaltmak için hazırlık tedbirleri almaya istekli 

olduğunu ve bunun risk bilincini artırdığını belirtmektedir. Bütün bu çalışmalar (Wegscheider vd. 2011 

dışında), kamuoyunun tsunami tehlikesine dikkatinin arttığını ve kamu gündeminde tsunamilerin artan 

öneminin doğrudan halkların kıyı topluluklarında hazırlıklı olmalarına yol açmadığını ileri sürmektedir. 

Dolayısıyla bu durum, risk azaltma stratejilerinin planlanması ve uygulanmasında bir temel olarak topluluk 

düzeyinde tsunami risk bilgisinin oluşturulmasının önemini arttırmaktadır. Örneğin halk eğitimi kampanyaları 

yaygın bir uygulama olmakla birlikte bu eğitimin etkinliği her zaman iyi sonuçlar garanti etmemektedir. 

Bireysel tsunami hazırlığı literatürde dikkat çeken önemli bir unsurdur. Paton vd. (2009), mevcut afet hazırlık 

modellerini değiştirmeksizin, sosyal bağlam özelliklerini, tsunami riski azaltma konusundaki kişisel 

inançlarıyla birlikte insanların hazırlık düzeylerini etkileyen faktörler olarak kabul eden bir model önermekte 

ve test etmektedir. Tanımlanan sosyal bağlam faktörleri topluluğa katılım, ortak etkinlik, güçlendirme ve 

güven olarak belirtilmiştir. Ayrıca, topluluk üyelerinin sivil afet bilgi kaynakları ile olan ilişkileri bakış 

açılarından önemli olsa da, ilk iki faktör, topluluk üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ele almaktadır. Modelin 

Alaska ve Oregon'daki kıyı topluluklarında tsunami riskli alanlarda test edilmesi, tsunami hazırlık 

seviyelerindeki farklılıkları anlayabilme ve açıklayabilme kabiliyeti için umut verici sonuçlar ortaya 

koymuştur. Genel olarak, modelin insanların hazır olma kararlarını güvenilir bir şekilde tahmin edebileceği, 

bu nedenle tsunami tehlike eğitimi için sosyal yardım stratejileri oluşturmada ve program tasarlamada 

önemli bir rol oynadığı ve sonuç olarak tsunami hazırlığını teşvik ettiği sonucuna varılmıştır. Johnston vd. 

2005, tarafından yapılan deneysel bir çalışmada ise ABD Washington eyaletinin batı kıyısındaki sakinlerin 

(toplamda 300 kişiden fazla ziyaretçi dâhil), tsunami farkındalığı araştırılmış ve ABD Ulusal Tsunami Tehlike 

Azaltma Programının bir parçası olarak yürütülen afet eğitim programının (NTHMP; Jonientz-Trisler vd. 

2005), tsunami afet hazırlığına etkisi değerlendirilmiştir. Anketlerden, odak gruplarından ve okul 

anketlerinden elde edilen sonuçlar, afet eğitimi programının, tsunami tehlikesiyle ilgili farkındalık ve bilgiye 

erişim konusunda başarılı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, hazırlık seviyelerinin düşük ila orta 

seviyelerde olduğu bulunmuştur. Bu çalışma hem önceden var olan inançların hem de yorumlayıcı 

süreçlerin barındırılmasının önemini ve bu inançları ve algıları Washington kıyılarında hazırlığı 

kolaylaştıracak şekilde yöneten girişimlerle mevcut programları güçlendirmek için ek stratejilere olan ihtiyacı 

vurgulamaktadır. Yeni Zelanda’daki tehlikeler üzerine bir araştırma enstitüsü olan GNS'in bir raporu - (Currie 

vd. 2013), Greater Wellington sakinlerinin potansiyel bir deprem ve bunun sonucunda ortaya çıkan tsunami 

konusundaki farkındalıklarını ve hazırlıklı olduklarını değerlendirmektedir. Pilot çalışmada, dört yüz görüşme 

gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Greater Wellington bölgesindeki düşük tsunami hazırlık seviyesini ortaya koyar 

niteliktedir. Bir başka çalışma (Johnston vd. 2013), Wellington, Yeni Zelanda'daki halk eğitimi kampanyaları 

sonrasında deprem ve tsunami riski ile ilgili topluluk anlayışını ve hazırlığını tartışmaktadır. Değerlendirme 
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anketlerinden elde edilen sonuçlar risk farkındalığı seviyelerinin yüksek olmasına rağmen kapsamlı hazırlık 

seviyelerinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, tüm bu çalışmalarda hazırlık ve farkındalık 

arasındaki bağlantının, diğer psikolojik ve sosyal faktörlerle ilişkili olduğu tespit edilmiş ve bu ilişkinin halkın 

eğitimi üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 

Yerel bilgi de tsunami hazırlığında rol oynaması beklenen bir diğer faktördür. Fritz ve Kalligeris (2008) 

tarafından yapılan bir araştırma, yerel tsunami mirasının, 2007 Solomon Adaları tsunamisinde (6000 evin 

zarar görmesine veya tahrip olmasına neden olan) can kaybını azaltıcı tahliye davranışlarını harekete 

geçirdiğini göstermiştir. Tahliye için uygun zamanın çok kısa olması (sadece birkaç dakika) bu çalışmanın 

bulgularının önemini arttırmaktadır. Geçmişteki deneyimler üzerine kurulu bu tür yerel kalıtsal topluluk 

temelli tsunami bilgileri, bireylerin ve toplulukların gelecek nesillere eşlik eden hazırlık davranışlarıyla aşina 

olmalarını sağlar. Benzer bir bulgu Gaillard vd. 2008’in Endonezya Simeuleuh Adası için yaptığı çalışmada 

insanların 2004 Hint Okyanusu tsunamisine cevaben gösterdikleri davranışlarla ilgili olarak ortaya 

koyulmuştur. Simeulue Adası sakinleri denizin geri çekildiğini gördüklerinde hemen çevredeki dağlara doğru 

kaçmaya yönelmişlerdir. Dolayısıyla 178.000 Banda Aceh sakininin hayatını kaybettiği olayda bu bölgede 

yalnızca 44 can kaybı meydana gelmiştir. Simeulue, Sumatra'nın batısında, deprem merkez üssünün 

yakınında bulunmaktadır. Ölümcül 1907 tsunami kuşağının neslinden diğer kuşaklara aktarılanlar, 

insanların olay sırasında neler olduğunu anlamalarını sağlamıştır. Simeulue sakinlerinin bu olguyu 

isimlendirmek için kullandıkları kendi sözcükleri “smong” bulunmaktadır (Yalçıner vd. 2005a). 26 Aralık 

2004’ün sonuçları Endonezya hükümetinin bu kelimenin resmi Endonezya diline katılmasını gündeme 

taşımıştır. “Smong” sözcüğü SeMua Orang Naik Gunung (“Herkes tepelere tırmanıyor”) söyleminin bir 

kısaltmasından oluştuğundan tsunami tehlikesinin ulusal farkındalığını arttırmada önemli rol oynamıştır. 

Adger vd. 2005, doğa tahminlerine özen gösteren balıkçı topluluklarının tsunamiden kaçındığı Tayland'daki 

Surin Adası'nda miras alınan bilgilerin başka bir uyarlamasını sunmaktadır. Tayland'da yaşayan on 

yaşındaki bir İngiliz kız çocuğu olan Tilly Smith, suyun çekilmesini okuldaki coğrafya derslerini hatırlatarak 

yaklaşmakta olan tsunaminin önleyici bir işareti olarak yorumlamıştır. Bu uyarı, plajın ve çevresinin tahliye 

edilmesini sağlamış ve böylece can kaybı yaşanmamıştır (http://portal.unesco.org). Tüm bu bulgular, toplum 

temelli eğitim ve bilinçlendirme programlarının önemini vurgulamaktadır. 
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11 ULUSLARARASI ULUSAL VE/VEYA YEREL YAKLAŞIM ÇERÇEVE VE KILAVUZLAR VE 

UYGULAMALAR 

Tsunamiler; kasırga, tayfun, fırtına dalgalanması ve taşkın gibi kıyı alanlarını tehdit eden yıkıcı doğal 

olaylardır. Tsunamiler, yalnızca insan yaşamı için değil aynı zamanda ülkelerin ekonomileri açısından da 

yıkıcı bir etkiye sahiptir. Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki son tsunami olaylarının ardından kıyı bölgelerinde 

tsunami tehlikesinin önemi konusunda farkındalık artmıştır. Tsunami farkındalığını ve hazır olma düzeyini 

artırmak, risk altındaki bölgelerde kıyı topluluklarında tsunamilere karşı dayanıklılığı artırma girişimlerinin 

başında gelmiştir. Bu doğrultuda, yerel makamlar, bölgesel hükümetler ve STK'lar ile uluslararası kuruluşlar 

(ve BM ajansları), tsunami kaynaklı afetlerin neden olduğu kriz ve zararların yönetimi için büyük bir rol 

oynamaktadır.  

Dünya genelinde, kurum ve kuruluşların tsunami kaynaklı riskin azaltılmasına yönelik benimsedikleri 

yaklaşımlar ve yürüttükleri eylemlerin derlenerek incelenmesi hem farklı yaklaşımları görebilmek, bu farklı 

yaklaşımların sonuçlarını tahmin edebilmek ve risk altındaki bölgelerde olası tsunami afeti durumunda yerel 

olarak etkin bir şekilde uygulanabilecek olan yöntemleri saptamak bakımından gereklidir. Bu bölüm ile 

tsunami kaynaklı riskin azaltılmasına yönelik benimsenen yaklaşımların, yürütülen eylemlerin ve yayınların 

(rapor, kılavuzlar ve kitapçıklar) örneklendirilmesi ve tsunami farkındalığı ve hazırlığına adanmış çeşitli 

mevcut araçların (broşürler, posterler, işaretler vb.) derlenmesi sağlanmıştır. Tsunami tehlike ve risk 

analizleri yapıldıktan sonra toplumların tsunami etkilerine karşı yapısal ve sosyal olarak hazırlanması için 

karar vericilere kapsamlı verilerin ve bilgilerin sağlanması büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla, 

sunulan bu derleme, dünyada var olan, çeşitli ve bir kısmının uygulanabilirliği ve sonuçları daha önce test 

edilmiş bu tür ürünlerin değerlendirilerek, olası Marmara Depremi ve olası tsunami olayına karşı İstanbul İli 

kıyıları için doğru yaklaşımların hem karar vericiler hem de kıyı sakinleri tarafından benimsenerek 

uygulanması için bir altlık oluşturmayı amaçlamaktadır.  

İlk kısımda, farkındalık ve hazırlıklı olma amacıyla küresel düzeyde hizmet veren önde gelen kuruluşlar ve 

ajanslar tanıtılarak bunların çeşitli yayınları özetlenmiştir. Deneyimli uzmanlar tarafından yıllar süren 

çalışmalar ve yaşanılan olaylardan edinilen deneyimler sonucunda ortaya çıkmış bu kuruluşların ürünleri 

tsunami riskini azaltma ve hazırlıklı toplumlar oluşturma konularında en iyi yol göstericilerdir. İkinci kısımda 

ise çeşitli ülkelerde kullanılan kıyı yapıları tasarım kılavuzları tsunami riskini azaltma konusunda yapısal 

önlemler anlatılmıştır. Son olarak Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde alınan önlemler 

ve yaşanan olaylardan çıkarılan dersler sonucunda uygulanan eylemler ile Türkiye’deki çalışmaların durumu 

özetlenmiştir. 

11.1 Uluslararası Kuruluşlar ve Yayınları 

UNESCO’nun Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu (IOC/UNESCO, www.ioc-unesco.org) ve 

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi (ITIC, http://itic.ioc-unesco.org/index.php) dünya çapında önde gelen 

organizasyonlardır. IOC/UNESCO bünyesinde, tsunamiler için özel bir program olan IOC Tsunami Programı 

bulunmaktadır. Küresel düzeyde kilit bir rol üstlenen bu program kapsamında, IOC Üyesi ülkelere tsunami 

riskinin değerlendirilmesi, tsunami erken uyarı sistemlerinin uygulanması (Necmioglu, 2016) ve hazırlık 

önlemleri konusunda risk altındaki toplulukların eğitimi gibi konularda destek verilerek dünya çapında 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

91 | 331 

 

tsunamiler sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir. Örneğin 

IOC/UNESCO komisyonu, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, Karayipler ve Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz 

ve Bağlı Denizler (ICG/NEAMTWS) bölgelerindeki tsunami uyarı sistemleri için geliştirilen bölgesel 

Hükümetler arası Koordinasyon Gruplarının (ICG'ler) ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılanması ve 

yönetiminden sorumludur. Bu gruplar aşağıda verilmiştir. 

▪ Karayipler ve Diğer Komşu Bölgeler için Tsunami ve Diğer Kıyı Tehlikeleri Uyarı Sistemi için 

Hükümetler arası Koordinasyon Grubu (ICG/CARIBE EWS) (The Intergovernmental Coordination 

Group for the Tsunami and other Coastal Hazards Warning System for the Caribbean and Adjacent 

Regions)  

www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_contentandview=articleandid=9andItemid=15andlang=en 

▪ Hint Okyanusu Tsunami Uyarı ve Zarar Azaltma Sistemi için Hükümetler arası Koordinasyon Grubu 

(ICG/IOTWS) (The Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning 

and Mitigation System)  

www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_contentandview=articleandid=8andItemid=13andlang=en 

▪ Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve bağlı denizlerdeki Tsunami Erken Uyarı ve Azaltma Sistemi için 

Hükümetler arası Koordinasyon Grubu (ICG/NEAMTWS) (The Intergovernmental Coordination 

Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the 

Mediterranean and connected seas)  

www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_contentandview=articleandid=10andItemid=14andlang=en 

▪ Pasifik Tsunami Uyarı ve Zarar Azaltma Sistemi için Hükümetler arası Koordinasyon Grubu 

(ICG/PTWS) (The Intergovernmental Coordination Group for the Pacific Tsunami Warning and 

Mitigation System)  

www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_contentandview=articleandid=11andItemid=12andlang=en 

ICG/NEAMTWS’in bir bileşeni olarak, NEAMTIC olarak adlandırılan NEAM bölgesi için (Kuzey-Doğu 

Atlantik, Akdeniz ve Bağlı Denizler) bir Tsunami Bilgi Merkezi de kurulmuştur. NEAMTIC, bu tür tsunami 

uyarı sistemlerinin başarılı ve etkili olması için gerekli olan genel halkın bilinçlendirilmesi ve hazırlıklı olması 

amacıyla görev yapmaktadır. NEAMTIC, kıyı bölgesindeki endüstri bölgeleri, okullar ve genel halk için karar 

vericilere tsunamiler ve deniz seviyesindeki diğer tehlikelerle ilgili riskler, uyarı sistemleri, afet yönetimi ve 

iyi uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktadır. 
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11.2 El Kitapları, Rehberler ve Raporlar 

IOC/UNESCO, tsunami toplulukların eğitimi ile tsunami riskinin azaltılması amacıyla çeşitli kitapçıklar, 

kılavuzlar veya broşürler şeklinde birçok yayın hazırlamaktadır. Amaçları ve hedef kitleleri göz önüne 

alındığında, aşağıdaki IOC/UNESCO yayınları önem teşkil etmektedir (Şekil 11.1): 

▪ Hazırlık - Afet Planlamasında Görev Alan Kişiler için Bilgi Rehberi (Preparedness - Information Guide for 

Disaster Planners, IOC Manual and Guides No. 49) (2008): UNESCO Hükümetler arası Oşinografi 

Komisyonu tarafından hazırlanan 49 No'lu IOC El Kitabı ve Rehberi 1998 yılında Japonya Hükümeti 

tarafından “Yerel Tehlike Azaltma Planlamasında Tsunami Hazırlık Rehberi” ışığında hazırlanmış bir rehber 

olup, tsunami tehlike azaltma planlamasının ve tsunami hazırlığının temel gerekliliklerini açıklamaktadır. 

▪ Tsunamiye Hazır Olma Sivil Savunma - Doğru Uygulamalar Kılavuzu (Tsunami Preparedness Civil 

Protection – Good Practices Guide) (2013): UNESCO, Kuzey-Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Bilgi 

Merkezi Hükümetler arası Oşinografik Komisyonu tarafından hazırlanan 65 sayılı IOC El Kitabı, NEAMTIC'in 

hazırladığı, sivil savunma kuruluşlarının ve kıyı şeridinde yaşayan insanların tsunaminin oluşturacağı etkiyi-

yıkımı anlamalarına ve sonuçta ortaya çıkan riskleri bilinçli bir şekilde hafifletmelerine yardımcı olabilecek 

bir rehberdir. Tsunami riski üzerine bilinçlendirme kampanyalarının daha etkin bir şekilde geliştirilmesi için 

stratejik yaklaşımlar da önerilmektedir. Bu rehber, bireylerin ve toplumun tsunami risk farkındalığına yönelik 

bilinç düzeylerinin arttırılması için sürdürülen hazırlık politikalarının daha etkin şekilde geliştirilmesi için 

çeşitli stratejik yaklaşımlar ve kılavuzlar önermektedir. Ayrıca rehberde, sivil savunma kuruluşlarının 

desteklenmesi amacıyla halkın eğitimi ve sosyal yardım sağlama konularında en iyi uygulama yöntemleri 

sunulmaktadır. 

▪Deniz Seviyesi ile İlgili Afetlere Yönelik Kıyı Yönetimi Yaklaşımları, Örnek Olaylar ve Doğru Uygulamalar: 

UNESCO'nun Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu tarafından hazırlanan 61 No'lu IOC El Kitapları ve 

Rehberleri (Coastal Management Approaches for Sea-level Related Hazards: Case Studies and Good 

Practices. IOC Manuals and Guides No. 61): Bu raporda özellikle NEAM bölgesindeki tsunami farkındalığını 

ve hazırlıklı olmayı (deniz seviyesi yükselmesi, fırtına kabarması ve kıyı erozyonu gibi deniz seviyesine bağlı 

diğer afetler için de) teşvik etmek için doğru ve yanlış uygulama örnekleri üzerinde durularak, iklim değişikliği 

ve deniz seviyesine bağlı kıyılardaki riskler anlamında yöneticiler, ulusal ve yerel düzeyde kalkınma 

planlamacıları ve uygulayıcıları ile karar vericiler için yararlı bilgiler ve dersler sunulmaktadır.  

▪Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde Afet Bilinci ve Risk Azaltılması (2009) (Hazard Awareness and Risk 

Mitigation in Integrated Coastal Management (ICAM). IOC Manual and Guides No. 50). UNESCO 

Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu tarafından 2009 IOC El Kitabı ve Kılavuzları: Kıyı alanları yönetimi 

için çalışan ulusal ve yerel kurumlar, tsunamilerin, fırtına kabarmalarının ve diğer kıyı afetlerinin kıyı 

şeridinde yaşayan insanlara, altyapıya ve ilgili ekosistemlere indirgenmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bu 

kılavuzlardan büyük ölçüde yararlanabilir. 

▪Tsunami Riskinin Azaltılması ve Yönetilmesi (2011) (Reducing and managing the risk of tsunamis. IOC 

Manuals and Guides No. 57) UNESCO Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu tarafından yayınlanan 57 

sayılı IOC El Kitapları ve Rehberleri: Bu raporun hedef kitlesi, Türkiye’nin de arasında bulunduğu NEAM 

bölgesindeki ülkelerin ulusal sivil savunma kuruluşları ve afet yönetim kurumlarıdır. Bu ülkelerde tsunami  

risk değerlendirmesi ve riskin azaltılması için mevcut süreçleri destekleme ve tamamlamaya yönelik 

hazırlanmıştır. 
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Şekil 11.1 Tsunami farkındalığını ve hazırlıklı olmayı arttırmak için IOC/UNESCO yayınlarından örnekler. 

11.3 Broşürler, Posterler ve Diğer Bilgilendirici Dökümanlar 

Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu (IOC/UNESCO) tarafından yayınlanan “Tsunami Sözlüğü” tsunami 

konusunda faydalı bir bilgilendirici kaynak oluşturmaktadır (Şekil 11.2). 2008 sürümü İngilizce, İspanyolca, 

Fransızca ve Endonezyaca dillerinde sunulurken, 2013 sürümü sadece İngilizce ve Arapça olarak 

mevcuttur. Sözlük, çeşitli terimlerin tanımını içermektedir ve IOC Küresel Tsunami Uyarı ve Tehlike Azaltma 

Sistemleri (ICG'ler) hakkında bilgi vermektedir. Sözlük oldukça kapsamlı olmasına rağmen kullanılan dil 

anlamında uzman olmayan kitleler tarafından kolay anlaşılır değildir. Ayrıca, ITIC ve IOC/UNESCO 

tarafından yazılan “Tsunami – Büyük Dalgalar” adında 12 sayfalık bir broşür (“Tsunami - The Great Waves”) 

bulunmaktadır (Şekil 11.3). Bu broşür, tsunaminin ne olduğunu, ne kadar hızlı ve ne kadar büyük 

olabileceğini, nedenlerinin neler olabileceğini açıklamaktadır. Bununla birlikte tsunami uyarı merkezlerinin, 

araştırma programlarının ve ne zaman ne yapılacağını açıklayan güvenlik kurallarının geliştirilmesi de dâhil 

olmak üzere tsunami tehlikesinin azaltılması için yürütülen programları da içermektedir. Aralık 2012 sürümü 

İspanyolca, Fransızca ve Çince olarak mevcuttur. 
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Şekil 11.2 IOC/UNESCO tarafından sunulan Tsunami Sözlüğü (Solda: 2008, sağda: 2013)  
(http://itic.ioc-unesco.org/images/stories/about_tsunamis/tsunami_glossary/tsunami_glossary_en_2013_web.pdf) 

 

 

Şekil 11.3 Tsunami, Büyük Dalgalar (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148609) 

 

ITIC'in ana görevlerinden biri, tsunami farkındalığını ve hazırlıklı olmayı arttırmak için temel olarak 

kullanılabilecek ve farklı diller için özelleştirilmiş olan eğitim materyalleri geliştirmektir. Örneğin, Şekil 11.4'te 

gösterilen “Tsunami Farkındalık Posteri”, tsunami hakkında basit ve kısa bilgiler vermeye yöneliktir. Bilginin 

önemini vurgulayan poster, tsunami uyarı işaretlerini açıklar ve olası bir tsunami durumunda yapılması 

gerekenleri önermektedir. Afiş, İspanyolca, Çince, Korece, Japonca, Fransızca ve Portekizce olarak 

mevcuttur. Farkındalığı ve hazırlıklı olmayı arttırmak için daha fazla materyal örneği, http://itic.ioc-

unesco.org/ adresindeki ITIC web sitesinin “Farkındalık ve Eğitim” bölümünden edinilebilir. 
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Şekil 11.4  Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi'nden Tsunami Bilinci Posteri (İngilizce) (http://itic.ioc-
unesco.org/index.php?option=com_contentandview=articleandid=1327andItemid=2406andlang=en) 

NEAMTIC ayrıca Avrupa Komisyonu’nun da desteğiyle, vatandaşların (özellikle de gençlerin) ve sivil 

savunma otoritelerinin hazırlıklı olmasını geliştirmek için çeşitli eğitim materyalleri ve faaliyetleri geliştirmiştir. 

Kılavuzlar, posterler, çevrimiçi kurslar, oyunlar ve videolar, NEAMTIC web sitesinde (http://neamtic.ioc-

unesco.org/) bulunabilecek araçlar arasındadır. NEAM bölgesindeki tsunami tehlikesini ve riskini açıklayan 

broşür Şekil 11.5'te verilmiştir. 

NEAM bölgesi kıyılarının popüler turistik yerler arasında olduğu düşünüldüğünde, turistleri hedef alan 

materyaller hazırlanması da önemlidir. Şekil 11.6, NEAMTIC ve IOC/UNESCO tarafından yayınlanan “Otel 

misafirleri için tsunamiler için bir rehber” dokümanı turistler için özel olarak tasarlanmış bir posteri 

göstermektedir. Bu posterde, NEAM bölgesindeki tsunami riski tanımlanmış ve tahliye süreci açıklanmıştır. 

Farkındalığın arttırılmasının bir diğer önemli yönü de çocuklara tsunami kavramını tanıtan ve onları bu afete 

aşina hale getiren malzemelerin bulunmasıdır. Bu bağlamda, NEAMTIC, tsunami gerçeklerinin ve kamu 

güvenliği ile ilgili konuların resim oyunları ve çizgi karakterlerin (Superneamtic, Tsumino ve Seadrop) 

yardımı ile açıklandığı bir poster yayınlamıştır (Şekil 11.7). 
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Şekil 11.5 NEAMTIC ve IOC / UNESCO tarafından sunulan tsunami tehlikesi ve riski üzerine bir broşür. 
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Şekil 11.6 NEAMTIC ve IOC / UNESCO tarafından otel misafirleri için afiş kılavuzu. 

 

 

 

 

 

Şekil 11.7 NEAMTIC tarafından çocuklar için eğitim materyalleri 

11.4 Yerel Uygulama Örnekleri 

11.4.1 Halkın Eğitimi Amaçlı Kaynaklar 

Eğitim tsunami konusundaki araştırmaların odak noktası olmasa da, bilimsel makaleler çoğu zaman kıyı 

şeridinde yaşayan insanlar arasında önleyici eğitim faaliyetlerine duyulan ihtiyacın altını çizmektedir. 
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Dolayısıyla, küçük rehberler, broşürler ve posterler gibi eğitim araçları, halkın farkındalık düzeyini ve hazırlık 

seviyesini arttırmada çok yardımcı olabilir. Halk için tsunamilerle ilgili örnek bir kılavuz belge, Virgin Adaları 

Afet Yönetimi Bölümü (İngiltere) tarafından hazırlanmıştır. “Aileler ve İşletmeler için Tsunami Rehberi” isimli 

bu kitapçık, Virgin Adaları'ndaki geçmiş tsunamiler ve oluşturdukları tehlikeleri açıklamakla beraber tsunami 

uyarı işaretleri ve acil durum uyarı sistemi gibi çeşitli temel kavramlara da değinmektedir. Belge ayrıca, 

insanları farklı tsunami türleri (yakın alan veya bölgesel/uzak alan) ve geri kazanım/toparlanma süreci için 

tahliye planı oluşturulması konularında yönlendirici bir kaynaktır. Bu dokümanın kapak sayfası ve içindekiler 

listesi Şekil 11.8'de verilmiştir. 

 

Şekil 11.8  Virgin Adaları için tsunami rehberi (İngiltere) 
(İndirme adresi: http://bviddm.wpengine.com/download/tsunami-guide/) 

Karayipler'de, tsunamilere karşı dayanıklılığı arttırmak amacıyla, “Tsunami ve Diğer Kıyı Tehlikeleri Uyarı 

Sistemi Projesi”, 2010 yılında Karayip Afet Acil Durum Yönetimi Ajansı (CDEMA) tarafından Amerika Birleşik 

Devletleri Ajansı Uluslararası Kalkınma (USAID) ortaklığında uygulanmıştır. Batı Hint Adaları Üniversitesi 

Sismik Araştırma Merkezi ve TSUNAMISMART Projesi, halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi için materyallerin 

üretilmesini ve yayılmasını sağlamıştır. Üç ana tsunami teması (bilim, etki ve güvenlik) altında geliştirilen 

tsunami broşürleri örnekleri Şekil 11.9’da verilmiştir. Aynı proje kapsamında, aynı zamanda öğretimin 

desteklenmesi için tasarlanmış bir öğretmen eğitimi kaynak seti (Şekil 11.10) de üretilmiştir. “Sınıfta tsunami 

bilimi ve güvenliği” isimli bu kaynak, tsunamiler hakkında dört ders içermektedir: (1) Tsunami akıllı ol!, (2) 

Bir tsunami yaşamak, (3) Büyüklerine tsunamiyi öğret ve (4) Bir tsunami için hazırlan. Her ders için bir 

öğretmen kılavuzu ile bir öğrenci çalışma kitabı vardır ve sorgulamaya dayalı etkinlikler içermektedir. 

Doküman içerisinde ayrıca bir tsunami sözlüğü ve Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümü de bulunmaktadır. 
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Şekil 11.9 Karayipler'deki tsunami broşürleri 

 
Şekil 11.10 Öğretmenler için eğitim kaynağı seti - Karayiplerden bir örnek 

 

11.4.2 Videolar 

Videolar, farkındalığı ve hazırlığı arttırmada en etkili araçlardan biridir. ITIC tarafından oluşturulan “Tsunami 

Öğretmeni ABD” (“Tsunami Teacher USA”) adlı video, temel tsunami bilgisi ve tsunamilere karşı korunma 

yollarını anlatmaktadır. Bu altı dakikalık videoda (İngilizce ve Samoaca dilinde), 2009 Samoa Tsunamisi 

çeşitli konuları göstermek için bir örnek çalışma olarak kullanılmıştır. Bir başka örnek video da Kanada’nın 

batısında bir eyalet olan “British Columbia” Acil Durum Yönetimi tarafından sunulan “Tsunami 101” 

videosudur. Bölge halkını hazırlık ve müdahale faaliyetlerine çekmeyi amaçlayan video, 2012 HaidaGwaii 
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tsunamisini kullanarak tsunami kaynak mekanizmaları, tsunami dalgalarının büyüklüğünü etkileyen faktörler 

gibi tsunaminin temel unsurlarını tanıtmaktadır. Çocukları tsunamiler konusunda eğitmek için San Diego 

İlçesi tarafından hazırlanan kısa film de bir diğer örnektir. Bu videoların başlangıç görüntüleri Şekil 11.11'de 

sunulmuştur. 

 
Şekil 11.11 ITIC (sol üstte), Acil Durum Yönetimi British Columbia (sağ üstte) ve San Diego County tarafından eğitim 

materyalleri olarak tsunami videoları 
(İndirme adresi: http://www.youtube.com/watch?v=tUN_UTY0GNoandlist=PL3BDBAAAA7D4EB2DAandindex=11, 

http://prezi.com/6uh4yak0ke_g/tsunami-101/?utm_campaign=shareandutm_medium=copy) 

 
2004 Hint Okyanusu Tsunami'sinden sonra Fransız Sivil Toplum Kuruluşu “Planet Risk” ve CNRS Image 

tarafından bilim insanlarının danışmanlığı ile 30 dakikalık bir Fransa-Endonezya ortak belgesel filmi 

çekilmiştir (Morin vd. 2008). Film, Pasifik Tsunami Müzesinde halkın dikkatini çekmek için kullanılan bir 

yöntem olarak hayatta kalma ifadesiyle başlamaktadır (Dudley, 1999). Daha sonra, toplum bilincini arttırmak 

amacıyla 1907 (Simeulue), 1994 (Batı Java) ve 2004 (Banda Aceh) tsunamilerine değinerek 

Endonezya'daki geçmiş tsunami felaketlerinin tarihini anlatmaktadır. Aynı zamanda pedagojik olarak uygun 

bir şekilde de tsunami kaynakları ve mekanizmaları, önleyici işaretler, cankurtaran tavsiyesi ve Java'nın 

güney kıyılarında tahliye tatbikatı, topluma bir tsunami sırasındaki doğru tutumu öğretmek için sunulmuştur. 

Filmin tanıtımı, eğitim broşürleri (Şekil 11.12) ve filmin içeriğini tamamlayan altı pedagojik poster seti ve 26 

Aralık 2004 tsunamisinin fotoğraf sergisi ile tamamlanmıştır.  
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Şekil 11.12 Endonezya halkına dağıtılan yaklaşan bir tsunaminin ön belirtilerini gösteren broşür. (ana başlıklar 
Türkçe’ye çevrilmiştir) 

11.4.3 Tabelalar 

Tsunami tabelaları kıyılarda yaşayan sakinler için temel öneme sahiptir. Dünyada çeşitli tabela örnekleri 

kullanılmaktadır. Bazı tsunami işaret örnekleri Şekil 11.13'te verilmiştir. 

Yeni Zelanda'daki Wellington Acil Durum Ofisi tarafından önerilen tsunami güvenli bölgesi uygulaması “Blue 

Line” Şekil 11.14'te gösterilmiştir. GNS Bilim kuruluşu tarafından yürütülen modelleme çalışmalarına 

dayanarak olası bir tsunaminin dışında olduğu tespit edilen alan mavi çizgi ile boyanarak tsunaminin güvenli 

bölgesini temsil etmektedir. Normal uyarı işaretlerinden farklı olarak, bu yeni uyarı levhaları, tsunami 

tahliyesi konusunda toplum bilincini arttırması ve işaret kirliliğini de azaltması bakımından daha tercih 

edilebilir bir örnek uygulama özelliği taşımaktadır. Blue Tsunami Line projesi, Uluslararası Acil Durum 

Yöneticileri Birliği'nin 2012 yılında “Küresel ve Okyanus Halkı Bilinci” kategorisinde iki ödül kazanmıştır. Bu 

tür bir uygulamanın etkinliği henüz nicel olarak değerlendirilmemesine rağmen, Wellington Kent Konseyi 

projeyi genişletmeyi planlamaktadır (http://www.stuff.co.nz/; http://wellington.govt.nz/). 
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ISO tarafından onaylanmış tsunami işaretlerinden genel örnekler  

(soldan sağa: yanal tahliye, düşey tahliye, tsunami tehlikesi) 

 

Tsunami bilgi tahtası, Endonezya 

. 

 

Tsunami tehlike bölgesi işaretleri, Amerika Birleşik 

Devletleri. 

 

 

Tsunami tehlike bölgesi işaretleri, Şili. 

 

Tsunami tehlike bölgesi işaretleri, Amerika Birleşik 

Devletleri. 

  

 

Tsunami güvenli alanları işaretleri, soldan sağa:  Japonya, Yeni Zelanda, Alaska. 

 

Şekil 11.13 Bazı tsunami işaret örnekleri 
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Şekil 11.14 Wellington, Yeni Zelanda'daki Blue Line uygulaması (http://www.stuff.co.nz/) 

11.4.4 Web Siteleri 

Yerel otoritelerin web sitelerinin rolü, farkındalık ve hazırlıklı olmak için yukarıda belirtilen faaliyetler yoluyla 

tsunami direncinin arttırılması için yadsınamayacak kadar büyüktür. Bu bağlamda, Oregon Eyaleti Jeoloji 

ve Mineral Endüstrileri Bölümü altında çalışan Oregon Tsunami veri merkezi (Oregon Tsunami 

Clearinghouse) örnek verilebilir. Web siteleri (Şekil 11.15), farklı kitlelere yönelik gerekli tüm tsunami ile ilgili 

bilgileri sağlayan bir merkez olarak hareket etmektedir. Diğer ilgili yetkililere kendi web sitelerini tasarlarken 

yol gösterici bir örnek olarak kullanılabilir. Yine Wellington Şehir Konseyi’nin bir diğer web sitesi olan 

(http://wellington.govt.nz/about-wellington/emergency-management/prepare-for-an-emergency/tsunami), 

Oregon Tsunami veri merkezi kadar kapsamlı olmasa da, halka temel bilgiler sağlamaktadır. 

 

Şekil 11.15 Oregon Tsunami Clearinghouse web sitesi (http://www.oregongeology.org/tsuclearinghouse/) 

Oregon Tsunami veri merkezi web sitesi ayrıca bölgedeki tüm tahliye haritalarına erişim sağlamaktadır. 

Örneğin Cannon Kıyısı için web sitesinden erişilebilen tsunami tahliye haritası Şekil 11.16'da 

gösterilmektedir. Tsunami tahliye haritaları tasarlanırken dikkat edilmesi gereken bir konu, bilgi içeriğinin 
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seçimi, genelleştirilmesi ve sembolize edilmesidir (Kurowski vd. 2011). Hem doğa bilimciler hem de sosyal 

bilimciler birlikte çalışmalıdır. Bunların tümü, tahliye haritalarının yerel halk tarafından anlaşılabilir olmasını 

etkileyen önemli faktörlerdir. Tsunami tahliye haritalarının potansiyel kullanımının kamuya açık 

değerlendirmesi (bkz. Dall'Osso ve Dominey-Howes, 2010) sorumlu kurumlar/ofisler (özellikle yerel 

hükümet planlamacıları ve acil risk yönetimi uzmanları) tarafından tahliye planlarını oluşturulurken yapılması 

gereklidir. 

 

Şekil 11.16 Cannon Beach, Oregon için tsunami tahliye haritası broşürü 
(http://www.oregongeology.org/tsuclearinghouse/pubs-evacbro.htm) 

Günümüz teknolojisi ile tahliye bölgelerini gösteren çevrimiçi etkileşimli haritalara sahip olmak da 

mümkündür. Bu amaca hizmet eden bir harita görüntüleyiciye Kuzeybatı Pasifik'teki Oregon Tsunami veri 

merkezi web sitesinden ulaşılabilmektedir. Şekil 11.17'de görüldüğü gibi, sistem kullanıcının farklı tsunami 

bölgeleri (örneğin, uzak deprem ve tsunami ile yerel Cascadia depremi ve tsunamisi) arasında ayrım 

yapmasını ve adres veya kıyı alanına göre arama yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca, tsunami tahliye 

bölgeleri hakkında bilgi veren mobil uygulamalar da mevcuttur. Böyle bir bilgi sistemi, acil durumlarda halk 

için temel bir zorunluluktur. 
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Şekil 11.17 Kuzeybatı Pasifik için tsunami tahliye bölgesi haritası görüntüleyicisi 

(http://nvs.nanoos.org/TsunamiEvac). 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, çeşitli eğitim materyalleri ve etkinlikleriyle tsunamilere karşı farkındalık ve 

hazırlıklı olma, yerel yetkililerin ve tehlike azaltma ve acil durum yönetiminden sorumlu kurumların birincil 

görevi olmalıdır. Bununla birlikte, tsunami riski olan bölgelerde yaşayan insanlara sağlanan birçok bilgi 

kaynağı olmasına rağmen, bu bilgilerin (çeşitli yollarla dağıtılan) bireyler arasında farkındalığı ve hazırlıklı 

olmayı etkin bir şekilde destekleyip desteklemediği açık bir şekilde değerlendirilmemektedir. Dengler (2005), 

tsunami riskinin azaltılmasında birincil araç olarak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tsunami Tehlike Eğitimi 

Programı (NTHMP; Dengler, 1998) ile iyi bir şekilde bütünleşmiş olan tsunami eğitim faaliyetleri, materyalleri 

ve programlarının etkilerini tartışmaktadır. Oregon, Washington ve Kuzey Kaliforniya'daki değerlendirme 

anketlerinden elde edilen sonuçlar, tsunami farkındalığının ve genel halk arasında tsunami tehlikelerinin 

tanınmasının, NTHMP'nin kabul edilmesinden bu yana arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, Johnston 

vd. 2001, farkındalıklarının artmasına rağmen, halkın tsunami riskini azaltmak için harekete geçme 

konusunda aktif olarak yer almadığını öne sürmektedir. Böyle bir katılım eksikliğinin arkasındaki nedenin, 

tsunami tehlikesinin azaltılmasının kurumsal bir eylem olduğu şeklindeki algıdan kaynaklanıyor olabileceği 

öne sürülmektedir. 

Sonuç olarak söylenebilir ki tsunami eylem planları hazırlanırken çeşitli eğitim materyalleri ve faaliyetlerinin 

üretilmesi çok önemlidir. Ayrıca, bu çabaların etkinliğini analiz eden, etkin iyileşmenin sağlanıp 

sağlanamadığını gösteren sistemler kurmak da şarttır. Buna göre mevcut sistemin sürekli olarak gözden 

geçirilmesi de gelişmeye ışık tutacaktır. 

11.5 Tsunamiye Karşı Kıyı Koruma Yapılarının Tasarım Yaklaşımları ve Kılavuzlar 

Kıyı koruma yapılarına ilişkin tasarım yaklaşımları ile ilgili çeşitli kurallar ve yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Örneğin, IOC (UNESCO Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu) bünyesinde çalışan uluslararası 

uzmanlar tarafından kıyı tehlikeleri ve kıyı alanları yönetimi ve planlaması konularını ele alan rehberler 

mevcuttur. Bu rehberler, karar vericilere ve yöneticilere, tsunamilerden, fırtına dalgalanmalarından ve diğer 
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kıyı tehlikelerinden kaynaklanan kıyı topluluklarına yönelik risklerin azaltılmasında Entegre Kıyı Alanı 

Yönetimi (ICZM) çerçevesinde yardım etmeyi amaçlamaktadır. 

Teknik, ekonomik ve çevresel konularda uluslararası uzmanlardan oluşan bir organ olan Dünya Su 

Taşımacılığı Altyapısı Birliği (PIANC), çeşitli çalışma gruplarına sahiptir. Bu gruplardan biri, liman işçilerine 

ve operatörlerine bilgi verme amacıyla, tsunamilere yatkın bölgelerde yapısal önlemler ve stratejiler üzerinde 

çalışmaktadır. 2011 tsunamisinin ardından, PIANC, Japonya Liman ve Havaalanı Araştırma Enstitüsü'nün 

yaptığı çalışmalara dayanarak ayrıntılı saha araştırmaları ve gözlemleri içeren bir rapor hazırlamıştır 

(PIANC, 2014). Raporun sonuç bölümünde, tsunami kaynaklarının yeni en kötü senaryoları ve kıyı koruma 

yapılarının ve kıyı kentlerinin tasarımına yönelik yeni yaklaşımlar ele alınmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri, 

tasarım ölçütlerinin yükseltilmesidir. Önceki yöntemde Seviye-1 tsunami olarak tanımlanan alışılagelmiş 

tasarım parametreleri kullanılırken, yeni yaklaşımda Seviye-2 tsunami olarak tanımlanan ve en kötü 

senaryoda alınması gereken parametreleri göstermektedir. En kötü senaryo ise, Seviye-1 için 100 yılda bir 

görülebilecek olan bir tsunami iken Seviye-2 için her 1000 yılda bir görülebilecek olan bir tsunami 

varsayımına dayanmaktadır. Şekil 11.18’de iki farklı tasarım seviyesi için yapısal önlem tasarımı örneği 

verilmektedir. 

 

Şekil 11.18 Japonya’da kıyı koruma yapıları için 2011 Tsunamisinden önce ve sonra uygulanan iki farklı seviye 
tasarım parametresinin şematik gösterimi 

Bir diğer önemli proje olan Avrupa-Japonya ortaklığında gerçekleşmiş “Tsunamiye Karşı İleri Düzey 

Dayanıklılık için Önlem Yapıları Geliştirme ve Risk Değerlendirme” (RAPSODI) projesi, sayısal tsunami risk 

değerlendirmesi için bir yöntem geliştirmek ve tsunami etkilerine karşı dayanıklılığın arttırılması için tsunami 

etkilerini azaltıcı yapıları tasarlamak amacıyla yürütülmüştür. Projenin kapsamında, öncelikle kıyı yapıları 

ve tsunamilere karşı risk azaltma stratejileri bakımından Avrupa ve Japonya arasında bir karşılaştırma 

yapılmış ve 2011 Tohoku Tsunamisi sonrasında toplanan veriler ışığında kıyı koruma yapılarının tsunami 

etkisi altında hasar mekanizmalarının ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Yine ilgili literatürün analizi sonucu, 

farklı tip kıyı koruma yapılarının hangi tsunami yükleri altında ne tür hasar mekanizmasına sahip olduğunu 

gösteren bir matris ortaya çıkarılmıştır. Saha gözlemlerine dayanarak, hasar mekanizmalarını yaratan iki 

ana süreç belirlenmiştir: (1) yapı boyunca su seviyesi farkı ve (2) dalga kuvveti. Kıyı duvarları, kıyı tahkimatı, 

setler, dalgakıranlar, liman ve kronman duvarları ile tsunami engelleyici kapılar ele alınan başlıca yapılardır. 

Çalışmada, yoğunluklu olarak 2011 Tsunamisi ve sonrasında yapılan saha çalışmaları kullanılmıştır. 
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Yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkarılan farklı tipteki kıyı koruma yapılarının tsunami yükleri altındaki 

potansiyel hasar modlarının listelendirildiği matris (Dogan vd. 2014) Tablo 11.1’de verilmektedir. 

Tablo 11.1 Kıyı Koruma Yapıları Hasar Düzeyi Modları Matrisi (Dogan vd. 2014) 

 

Dogan vd. (2014)’e göre, kıyı yapılarının büyük çoğunluğu, belirli kuvvetler tarafından başlatılan, yukarıda 

da bahsedilen hasar mekanizmalarının birleşimi sonucunda önemli ölçüde zarar görmüş veya yıkılmıştır. 

Tsunaminin yapı üzerinde oluşturduğu bu kuvvetler aşağıda verilmektedir:  

1- Hidrostatik kuvvet (Hydrostatic Force), 
2- Sürüklenme kuvveti (Hydrodynamic (Drag) Force), 
3- Kaldırma kuvveti (Buoyant Force), 
4- Kabarma kuvveti (Surge Force) ve 
5- Enkaz etkisi (Debris Impact). 

Üç temel parametre bu kuvvetlerin büyüklüğünü ve etki noktasını tanımlamak için gereklidir: (1) akım 

derinliği, (2) akım hızı ve (3) akım yönü. Bu parametreler ise temelde (a) tsunami dalga yüksekliği ve dalga 

periyodu; (b) kıyı topografyası ve (c) karadaki yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır. İlgili kuvvetlerin hesabı için 

önerilen ve çoğu ampirik katsayılar içeren formüller özet halinde Dogan vd. (2014)’te verilmiştir. 

Çeşitli ülkelerin tsunami afetine karşı somut olarak aldığı önlemler, eylemler ve mevcut tasarım yaklaşımları 

ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmektedir. 

11.5.1 Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği (ASCE), tutarlı bir yapısal performans 

standardı ve ulusal tsunami tasarım kuralları elde etmek amacıyla, binalar ve diğer yapıların tasarımı için 
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yeni nesil bir tsunami tehlike analizi ve tasarım parametreleri geliştirmiştir. “ASCE 7 Tsunami Yükleri ve 

Etkileri” ve “ASCE 7 Asgari Tasarım Yükleri” bu konudaki çalışmaları ortaya koyan ürünlerdir 

(https://www.asce.org/asce-7/). ASCE 7-16 Tsunami Yükleri ve Etkileri bölümü, Alaska, Washington, 

Oregon, Kaliforniya ve Hawaii eyaletlerinde kullanılmak üzere tsunami esnekliği için ilk ulusal ve fikir birliğine 

dayalı standart olma özelliğini taşımaktadır. Yeni ASCE 7 koşulları, olası tehlike analizi, tsunami 

hidrodinamiği ve yapısal analiz ile tutarlı bir dizi birleşik analiz ve tasarım yöntemi uygulamaktadır. ASCE 

Tsunami Yükler ve Etkiler Alt Komitesi tarafından geliştirilen yaklaşım, tsunami tehlike haritalamasının 

tasarım için ve performansa yönelik tasarım gereksinimlerinin geliştirilmesinde kullanıldığı, Performansa 

Dayalı Mühendisliğin modern bir yaklaşımını yansıtmaktadır. Yeni ASCE 7 tsunami tasarım hükümleri, 

yapısal bileşenler için aşırı yükleme koşullarında bile kabul edilebilir bir güvenlik seviyesine sahip bir tasarım 

gerektirmektedir.  

Bunlara ek olarak, ABD Ulusal Tsunami Zarar Azaltma Programı (NTHMP, 2001) kapsamında üretilen 

Tsunamiler için Tasarım kuralları bulunmaktadır. Bu kuralların amacı, beş Pasifik eyaletindeki (Alaska, 

Kaliforniya, Hawaii, Oregon ve Washington) kıyı topluluklarının tsunami tehlikelerini, maruz kalmalarını ve 

kırılganlıklarını anlamalarına yardımcı olmak ve riski azaltmaktır. Bu kurallar, kıyı şeridinde yaşayan insanlar 

için yerel olarak seçilmiş ve atanmış idari yetkililer tarafından kullanılmak üzere, planlama, imar, bina 

düzenlemesi, topluluk iyileştirme ve ilgili arazi kullanımı ve geliştirme fonksiyonlarıyla ilgili tasarlanmıştır.  

Bu kurallar yedi temel ilkeye göre düzenlenmiştir:  

İlke 1: Topluluğunuzun tsunami riskini bilin: tehlike, hasar görebilirlik ve maruz kalma,  

İlke 2: Gelecekteki tsunami kayıplarını en aza indirmek için tsunami çalışma alanlarında yeni 
yapılanmalardan kaçının,  

İlke 3: Tsunami araştırma alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri takip edin ve gelecekteki tsunami 
kayıplarını en aza indirecek şekilde uygulayın, 

İlke 4: Yeni bina tasarımlarını tsunami hasarını en aza indirecek şekilde yapın,  

İlke 5: Mevcut durumu yeniden geliştirme, iyileştirme ve yeniden kullanım planları ve projeleri ile tsunami 
kayıplarını en aza indirgeyin,  

İlke 6: Tsunami hasarını en aza indirecek altyapı ve kritik tesisleri tasarlarken özel önlemler alın,  

İlke 7: Tahliye için plan yapın. 

 

Bu kılavuz, her ilke için tartışma, konuyla ilgili arka plan bilgilerini, ilkenin uygulanması için önerilen işlem 

adımlarını ve özel stratejileri içermektedir. Kılavuzdaki bazı örnek çalışmalar Pasifik bölgesindeki 

toplulukların tsunami tehlikesini nasıl ele aldıklarını göstermektedir. Her ne kadar bu belge Pasifik bölgesi 

için hazırlanmış olsa da, başka bölgeler için de faydalı bir yol göstericidir. 

Bir diğer rehber, “Tsunamilerden Dikey Tahliye için Yapıların Tasarımı İçin Rehber İlkeler (FEMA, 2008)”, 

tsunami tehlikesi hakkında genel bilgiler ile sahaya özgü tsunami akım derinliği ve akıntı hızı dâhil olmak 

üzere tsunami tehlikesini belirleme konusunda rehberlik etmektedir. Tsunami tehlikesinin tanımlanması 

(olayın yeri ve dalgaların belirli bir bölgeye ulaşma süresi), tsunami yükü etkilerinin tahmini, yapısal tasarım 

kriterleri ve tasarım kavramları ile dikey tahliye yapıları için çeşitli alternatifler arasında seçim yapma, dikey 

tahliye yapılarının konumlandırılması ve boyutlandırılması dâhil olmak üzere pek çok teknik konuyu 

kapsamaktadır. Ayrıca, Japonya'dan gelen dikey tahliye yapılarının örneklerini içermekte ve varsayımsal bir 
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topluluk için bir dizi tahliye yapısının tasarlanması ve yapılandırılması kavramlarını göstermektedir. Kılavuz, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde tsunami tehlikesine maruz kalan alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, 

ancak benzer tehlikelere maruz kalan diğer alanlarda bulunan tesislerde de kullanılabilir. Bu kılavuz aynı 

zamanda bir tsunami olayında tahliye için güvenli bir sığınak olması amaçlanan tsunamiye dayanıklı 

yapıların inşasını tasarlayan mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, devlet ve yerel hükümet yetkilileri ile 

bu yapıların kullanıcıları ve sahipleri için yararlı bilgiler içeren bir kaynaktır. Bu rehberde sunulan kurallara 

uygun olarak tasarlanan dikey tahliye yapılarının, varsayılan tasarım koşullarında güvenli bir sığınak 

sağlaması beklenmektedir. 

11.5.2 İngiltere 

Avrupa kıyıları aslında değişken koşullara ve farklı kıyı koruması planlarına sahiptir. İngiltere ve 

Danimarka'daki bazı kıyılar soğuk iklime, güçlü dalgalara ve bu koşullar sonucunda ortaya çıkmış ayrı 

yapılara sahipken, Akdeniz ülkeleri düşük gelgit aralığı ve ılımlı dalgalar ile nitelendirilmektedir. Avrupa 

ülkelerindeki kıyı yapıları çoğunlukla fırtına kabarmaları ve kıyı erozyonu ile ilgilidir. Avrupa geçmişte büyük 

tsunamiler yaşamış ve benzer ya da muhtemelen daha büyük olayların tekrar yaşanması mümkün olsa da 

(Louat ve Baldassari, 1989; Soloviev, 1990, 2000; Tinti vd. 1996, 2004; Pelinovski vd. 2002; Lander vd. 

2002; O'Loughlin ve Lander, 2003; Sahal vd. 2010); tsunamiye karşı tasarlanmış bir kıyı koruma yapısı 

ve/veya tasarım kılavuzları bulunmamaktadır. Bu nedenle, olası tsunamiler, kıyılardaki yaşam 

yoğunluğunun artması nedeniyle büyük bir tahribata yol açabilir (TRANSFER, 2009). 

İngiliz tasarım rehberlik kılavuzlarının en güncel ve kullanımda olanları; i) Dalga Aşma (Overtopping) El 

Kitabı (Pullen vd. 2007), ii) The Rock El Kitabı (CIRIA, 2007), Topuk Yapıları (Toe Structures) El Kitabı 

(Bradbury vd. 2012) ve iii) Kıyı Mühendisliğine Betonun Kullanımı: Doğru Uygulama Rehberi (CIRIA, 

2010)’dur. Tsunamiye karşı tasarım ilkeleri bu yayınlarda yer almamaktadır. 2011 tsunamisinden sonra 

yayımlanan Topuk Yapıları (Toe Structures) El Kitabı’nda bile, yalnızca Japon bir araştırmacı tarafından 

yürütülen tsunami tasarım derinliği ile ilgili yapılan araştırmalarla bağlantılı olarak bahsedilmektedir 

(Nishimura vd. 1978). Benzer şekilde diğer Avrupa ülkeleri de, Avrupa standartlarının ve yerel ve 

uluslararası rehberliğin bir birleşimini kullanmaktadır. 

Bununla birlikte birçok Avrupa ülkesi tsunami tehlike analizleri yapmıştır. Örneğin, 2004 Box Günü 

tsunamisinden sonra, Birleşik Krallık hükümeti, ülkenin tsunami riski altında olup olmadığını değerlendirmek 

üzere raporlar hazırlamıştır (DEFRA, 2005 ve DEFRA, 2006). 

11.5.3 İspanya 

İspanya ROM 1.0-09 programı kapsamında geliştirilen kıyı yapıları tasarım rehberi içeriğinde “Proje Tasarım 

ve Dalgakıranların İnşası İçin Öneriler (Bölüm I: Hesaplama ve Proje Faktörleri)” başlıklı bir bölüm 

bulunmaktadır. Bölümün amacı, tasarım, yapım ve bakım süreçleri için bir dizi genel düzenleme ve teknik 

esaslar sağlamaktır. Bu bölümde ayrıca tsunamiye dayanıklı tasarım yaklaşımlarına ilişkin öneriler de 

verilmiştir. Esas olarak ABD, Japonya ve diğer Avrupa ülkelerinde yayınlanmış olan dünyadaki kıyı koruma 

yapılarına ilişkin düzenleyici rehberlere oldukça kısıtlı bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle uluslararası 

ölçekte kıyı ve deniz yapıları alanındaki rehber ilkeler için henüz oluşum sürecinde olduğu söylenebilir. 
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ROM 1.0-09 (http://www.puertos.es/es-es/BibliotecaV2/ROM%201.0-09.pdf), proje tasarım esaslarının 

uygulanması için, kıyı koruma yapılarının tasarımına etki eden olayları (atmosferik ve deniz seviyesine bağlı 

etmenler) tanımlar ve analizini yapar. Tsunamiler ise tasarım sürecinde önemli bir etken olarak kabul 

edilmektedir. Dokümanda yapının kullanım ömrü boyunca tsunaminin olağandışı bir etken olarak görülmesi 

gerektiği belirtilmiştir. İspanya'daki sismik kökenleri nedeniyle tsunamilerin diğer etmenlerinden bağımsız 

olarak oluştukları da vurgulanmaktadır. Bu sebeple tsunamiler, atmosferik ve deniz seviyesine bağlı 

etmenler ile ortak bir tanıma dâhil değildir. 

11.5.4 Japonya 

Japon tsunami tasarım esaslarına özgü kıyı koruma yapılarının tasarımında dikkate alınan su seviyeleri, 

1896 Meiji Sanriku tsunamisi ile ilişkiliydi ve 2011 tsunamisinden daha düşük tasarım parametreleri olan bu 

olayın dikkate alınması büyük bir felaketle sonuçlandı (ERI, 2011). 2011 tsunamisinin ardından, hem devlet 

kuruluşları hem de akademik araştırmacılar, kıyı yapılarının hasar mekanizmalarını anlamak için önemli 

çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar PIANC (Dünya Su Taşımacılığı Altyapısı Birliği) (2014), Arikawa vd. 

2012, Mano vd. 2013 ve Jayaratne vd. 2013 gibi yayınlarda sunulmuştur. Bu araştırmalar, kıyı koruma 

yapıları için en sağlam ve güvenilir tasarım modelini elde etmek için şu anda Japon teknik standartlarının 

ve kılavuzlarının iyileştirilmesini sağlamak için kullanılmıştır.  

Japonya kıyı koruma yapılarının tasarımı için bir dizi zengin standart ve el kitabına sahiptir. Örneğin, acil 

durumlarda kullanılması ve tsunami kuvvetleri hakkında bilgi toplanmasını kolaylaştırmak için Arazi, Altyapı, 

Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) Arazi ve Altyapı Yönetimi (NILIM) isimli bir yayın (NILIM, 2013) 

hazırlamıştır. Öte yandan, 2007 Teknik Standartlar dokümanı Limanlar Bürosu (PHB), MLIT ve Limanlar ve 

Havaalanları Araştırma Enstitüsü (PARI) katkılarıyla 2014 yılında (PHB, 2014) revize edilmiştir. 

Buna rağmen, 2011'in olayının beklenmedik büyüklüğü, Kamaishi'nin endüstriyel limanını koruyan tsunami 

dalgakıranı, Sendai'deki uluslararası havaalanında tsunami bariyeri, Tarō'da 10 m yüksekliğindeki deniz 

duvarı ve Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ni koruyan deniz duvarı gibi çok sayıda kritik kıyı koruma 

yapısının çökmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, 2011 Tsunamisi’nin ardından, Japonya’daki tsunamiye 

karşı alınan önlemler tekrar gözden geçirilmiş, yapısal ve yapısal olmayan önlemlerin performansları 

değerlendirilerek gerektiği yerlerde güncellemeler yapılmıştır. Yapısal önlemleri temel olarak yeniden inşa 

edilen kıyı yapıları ve kot yükseltme çalışmaları oluştururken; yapısal olmayan önlemleri sayısal modelleme 

çalışmaları ve uyarı sistemleri oluşturmaktadır. Afetin etkilerini azaltmak ve gelecek afetlere yönelik önlemler 

almak amacıyla üretilen çözüm yöntemleri ile ilgili tespitler arasında öncelikli olanı, yapısal ve yapısal 

olmayan çözümlerin 2000 km gibi uzun bir kıyı şeridi boyunca beş yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede 

ayrıntılarıyla tasarlanması, planlanması ve neredeyse tamamıyla hayata geçirilmesidir. Bu duruma tek 

istisna Fukushima’da bulunan ve afet esnasında soğutma sistemleri bozularak devre dışı kalan nükleer 

santraldir. Nükleer santraldeki son durumu takip eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından 1 Şubat 

2017’de yayınlanan bildirime göre (IAEA 2017, www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/status-update) 

örneklenen suda bulunan radyasyon miktarı tehlike oluşturacak değerden düşük bulunmuştur. Nükleer 

santrallerin özellikleri sebebiyle, bu etkinin ortadan kaldırılması gelişmeler olumlu yönde olsa dahi uzun 

zaman alacaktır. 
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11.6 Tsunamiye Karşı Somut Eylemler ve Uygulamalar 

Dünyada tsunami olaylarına karşı somut olarak alınan önlemler ve uygulamalar ile ilgili olarak 2011 

Tsunamisi’nin ardından Japonya’da yapılan gözden geçirme, yeniden inceleme, planlama ve yeniden yapım 

çalışmaları en önemli örnek ve yol gösterici yaklaşımları temsil etmektedir. Bu uygulamalar Güler vd. 

2018’de ayrıntılı olarak incelenmiştir. 2011 afeti öncesinde Japon araştırmacılar ve hükümetindeki yaygın 

kanı, tsunami afetinin çeşitli kıyı koruma yapıları ile önlenebileceği yönündeydi. 2011 afeti sonrasında ise 

bu anlayış, yapılan gözlemler ve alınan derslere bağlı olarak değiştirilmiştir. Bu değişimin en temel 

sebeplerinden biri, yakın kıyıda tsunami ile ilintili hidrodinamik parametrelerin (tsunami genliği, akım 

derinliği, akım hızları, tsunami etkisi ile yapılara etkiyen kuvvetler gibi); diğer bir deyişle, kıyı yapıları ana 

tasarım parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan; temelde tsunaminin oluşumunu, denizde ve karada 

ilerlemesini hesaplayan sayısal modellerin ana girdisi olan fay kırılma parametrelerinin belirlenmesinde 

karşılaşılan belirsizliklerdir. Ayrıca, bu tür olayları engelleyebilecek ölçekte büyük kıyı yapıları, kıyı 

alanlarında yaşayan insanların denizle olan ilişkisinin arasına bir set çekmekte ve bu durum bazı bölgelerde 

yerel halkının tepkilerine yol açabilmektedir. Kıyı duvarlarının yüksekliklerine ve yapımına dair Japon halkı 

genelinde ortak bir görüş bulunmamaktadır. Bu gözlemler sonucunda, Japonya’da bütünleşik ve katmanlı 

bir afet yönetimi algısı ortaya konulmuştur (Raby vd. 2015, Takahashi vd. 2016). Buna göre, yapısal ve 

yapısal olmayan çözümlerin birlikte kullanılması esas alınmalıdır (Raby vd. 2015, Suppasri vd. 2016, 

Takahashi vd. 2016). Yapısal önlemler yıkımın önlenmesi ve/veya geciktirilmesi için çalışırken, yapısal 

olmayan etkin erken uyarı ve afet önleme mekanizmaları devreye sokularak, bölgede yaşayan insanların 

ve canlıların afetin etkileyebileceği bölgeden hızlıca tahliye edilmeleri planlanmaktadır. Böylelikle, yineleme 

periyodu yüksek olan tsunamilerin oluşması durumunda dahi can kaybının minimum düzeye çekilebileceği 

düşünülmektedir. 

Bu gözlemler ve bilgiler ışığında, 2011 afeti sonrasında Japonya’da alınan bir dizi önlem, uygulama ve 

yeniden yapım çalışmaları aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1. Yapısal çözüm yöntemleri olarak güncellenmiş tasarım yöntemleri ile inşa edilen dalgakıranlar 

(Kamaishi ve Ofunato dalgakıranları), yeni kıyı duvarları inşası (Ofunato Limanı ve Kesennuma 

Limanı kıyı duvarları) ve kıyı tahkimatı inşaatları yapılmıştır (Koizumi ve Sendai kıyı tahkimatları). 

Örneğin Yamada şehrinde kıyı duvarı yaklaşık 7 metre yükseklikte inşa edilirken eski duvar gibi 

yatık yüzeyli değil, yeni teknolojiyle dik yüzeyli olarak inşa edilmektedir (Şekil 11.19). 

2. Kot yükseltme çalışmaları ve yeniden şehir planlaması kapsamında tsunami baskın alanları 

gözetilerek yeni şehir yerleşim planları oluşturulmuştur. Buna göre yer yer kot, yapay dolgu alanları 

kullanılarak yükseltilmiş, yer yer kıyıda kalan yerleşim birimleri, yüksek yerlere taşınmıştır. Dolgu 

alanlarla kot yükseltme çalışmaları içinse kademeli şekilde dolgu yapılarak yükseltilen tepecik 

bölgeler çeşitli ileri zemin etütleri uygulanarak sağlamlaştırılmaktadır. Kıyı tahkimatı art alanında yer 

alacak kıyı yerleşim yerleri kotu yükseltilmiş bu alanlarda inşa edilecektir. Bu sayede bölge halkının 

ve yerleşim yerlerinin “İkinci Seviye Tsunamiler” esnasında oluşacak yüksek seviyelerdeki tsunami 

baskınlarından korunması hedeflenmektedir.  

3. Yapısal çözümlerin birlikte kullanılması ise bir başka yaklaşım ve uygulamadır. Bu kapsamda, 2011 

afeti sonrasında yeniden inşa edilen şehirlerden bazılarında, birden fazla yapısal çözümün birlikte 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

112 | 331 

 

kullanıldığı çözümler de uygulanmıştır. Bu tip çözümlerde, genellikle kıyı tahkimatları ile kıyı 

ormanları birlikte kullanılmaktadır. Böylelikle daha ekonomik yapıların üretilmesi hedeflenmektedir. 

Sendai kıyılarında gerçekleştirilen çok katmanlı kıyı afetleri koruma sistemine göre kıyıdan başlayıp 

karada iç kesimlere doğru kademeli olarak planlanan kıyı afetleri koruma sistemleri 

uygulanmaktadır (Koshimura vd. 2014). Sendai bölgesinde, yapısal çözümlerin birlikte kullanılması 

ile ilgili çizimler Şekil 11.20’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 11.19 Yamada şehri eski ve yeni kıyı duvarları (Güler vd. 2018) 

 

Şekil 11.20 Yapısal çözümlerin birlikte kullanılması, Sendai (Güler vd. 2018) 

4. Yapısal olmayan çözüm yöntemleri ve uygulamalar içinse öncelikli olarak sayısal modelleme 

çalışmaları öne çıkmıştır. Sayısal modellerin performanslarını arttırmak için, daha hassas verilerin 

elde edilmesine ve kullanılmasına başlanmıştır. LIDAR ve/veya uydu fotoğrafları kullanılarak 

verilerin elde edildiği çeşitli yöntemler ile yüksek çözünürlüklü topoğrafik ve bina verileri 
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oluşturulmakta ve bu veriler benzetim çalışmalarında kullanarak daha ayrıntılı çözümler ortaya 

konulmaktadır. Japonya’da 2011 afeti sonrasında yüksek hesaplama kapasitesine sahip sistemler 

kullanılarak, gerçek zamanlı tsunami benzetimi yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

5. Erken uyarı sistemi ile ilgili yapılan güncelleme çalışmalarına ek olarak, 2011 afeti ile belirlenen 

tsunami baskın alanları, afetin ardından güncellenen uyarı levhaları ile hemen her yerde 2011 

tsunamisinin baskın alanının ulaştığı yükseklikler belirtilerek insanların bilgisine sunulmuştur (Şekil 

11.21). Bu sayede afet durumunda insanların kaçmaları gereken yükseklikler belirtilmiştir. 

6. Farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında ise afetle birlikte yaşama ile kent belleğinin 

yaratılması ve sürekliliğinin sağlanması konularında uygulamalar yapılmıştır. Pek çok şehirde bilinçli 

olarak yerinde bırakılmış hasarlı binalar ve/veya semboller; afet esnasında çekilen fotoğrafların 

kronolojik bir şekilde sunulduğu ve afet sonrasında enkazdan toplanan cisimlerin sunulduğu 

küçüklü/büyüklü birçok müzeler veya sergiler; yeniden yapım süreçlerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı 

alanlar yaratıldığı görülmüştür. Böylelikle bölgede yaşayan insanlar tarafından geçmişte kalan 

afetlerin unutulmaması, afetlerle birlikte yaşamanın öğrenilmesi ve gelecek nesillere yaşanan bu 

afetin boyutlarının çarpıcı bir şekilde aktarılmasının sağlanabilmesi hedeflenmiştir. 

 

 

Şekil 11.21 2011 Tsunamisi baskın derinliği işareti, Kamaishi (Güler vd. 2018) 

 

11.6.1 Türkiye’deki Çalışmalar 

Türkiye’deki afet yönetimi çalışmaları 1999 İzmit Depremi’nin ardından yoğunluk kazanmış, 2009 tarihinde 

ise afet yönetimi üzerine çalışan kurumlar birleştirilerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

altında toplanmıştır.  
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü liderliğinde yürütülen Mardim 

Projesi Kapsamında tsunami afetine karşı hazırlıklı olmayı amaçlayan pek çok ürün hazırlanmıştır. Bu 

ürünlerden biri “Tsunami Bilgilendirme El Kitabı’dır (Şekil 11.22).  

 

Şekil 11.22 Mardim Projesi kapsamında KRDAE tarafından hazırlanan tsunami bilgilendirme el kitabı 

Bu el kitabında, tsunaminin tanımı, nasıl oluştuğu, Akdeniz ve Türkiye çevresindeki tsunami tehlikesi ile 

Türkiye çevresinde meydana gelmiş tarihsel tsunamiler gibi bilgilendirici açıklamalar yer almaktadır. 

Bunların yanı sıra, tsunami erken uyarı sistemleri, Türkiye’de tsunami konusunda yürütülen çalışmalar, 

sayısal modelleme çalışmaları, Marmara’da tsunami tehlikesi ve Marmara için önerilen erken uyarı sistemi 

bilgileri de yer almaktadır (Necmioglu, 2016). Bu dokümana göre, Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve 

bağlantılı denizlerde çalışma grubunda bulunan Türkiye, tsunami uyarı ve zararları hafifletme sistemi 

üzerine Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi-Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Merkez, 

tsunami tehlikesinin en sağlıklı ve bilimsel bir şekilde anlaşılması için 24 saat/7 gün tsunami gözlemleri 

yapmaktadır. Gözlem istasyonları karada ve deniz tabanında bulunan yer hareketi algılayıcılarından 

oluşmaktadır. Algılayıcılardan gelen sinyaller ile 5.5’dan büyük depremler ve bunların tsunami oluşturma 

ihtimalleri incelenmektedir. Gerekli durumlarda bilgi mesajları gönderilmektedir. KRDAE tarafından 

hazırlanan ve sunulan Marmara tsunami erken uyarı sistemi, 2002’den bu yana işletilmekte olan İstanbul 

deprem erken uyarı sistemi içerisinde çalışacak şekilde tasarlanmaktadır (Şekil 11.23). 
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Şekil 11.23 Marmara için tasarlanan KRDAE Marmara Tsunami Erken Uyarı Sistemi şeması 

Yine KRDAE Afet Hazırlık Yönetim Birimi (AHEB) tarafından MARDIM Projesi kapsamında hazırlanmış olan 

çocuklar için bilgilendirici bir deprem ve tsunami hazırlık videosu bulunmaktadır (Şekil 11.24). 

 

Şekil 11.24 Çocuklar için hazırlanan deprem ve tsunami hazırlık videosundan bir görüntü 
(https://youtu.be/2GGToHY_vTc) 

Afet farkındalığı, afetler ile birlikte yaşamak ve kent belleğinin devamlılığının sağlanması konularında ise 

ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu “Avrupa için Tsunamilere Karşı Araştırma, Strateji, 

Saptama ve Risk Azaltma Projesi (ASTARTE)” (http://www.astarte-project.eu) projesi kapsamında geçmiş 

tsunamilerin etkilediği Güllük Körfezi’ndeki çeşitli yerleşim alanlarında (Güllük, Güvercinlik, Yalıkavak) 

tsunami farkındalık anketleri uygulanmıştır (ASTARTE, 2017). Bu anketin sonuçlarına göre, ender görülen 

doğal afetlerden olması nedeniyle tsunamiler ve kıyı alanlarına etkileri hakkında çok düşük bir farkındalık 

olduğu ortaya çıkmış, tsunami farkındalığının arttırılabilmesi için eğitim verilmesi gerekliliği ortaya 

konmuştur.   
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12 RİSK AZALTMA İÇİN BELİRLENEN ÖNLEMLER VE DOĞRULANMASI  

12.1 Kritik Kıyı Alanları için Yapısal Önlemler 

İstanbul İli Marmara kıyıları için tsunami kaynaklı riskin azaltılmasına yönelik alınması önerilen yapısal 

önlemler ve bu önlemlere ilişkin temel bilgiler bu bölümde sunulmuştur. Burada öncelikle kritik kıyı 

alanlarında tsunami etkilerinin azaltılması amacı ile çeşitli yapısal önlemler seçilmiş ve bu önemler 

modelleme yardımı ile irdelenmiş ve aşağıdaki bölümlerde ayrı ayrı anlatılmıştır. Tsunaminin kıyı 

bölgelerinde yarattığı zararları azaltmak için kullanılan başlıca yöntemlerden olan ve dünyada uygulamaları 

bulunan yapısal önlemler Bölüm 9’da verilmiştir. Bu yapısal önlemler başlıca kıyı duvarlarının inşa edilmesi, 

tsunami bariyerlerinin inşa edilmesi, nehir ağzına yakın bölgelerde su geçitleri/kapılarının inşa edilmesi, 

dalgakıranların inşası ve kıyı şeridinde yeşil bant alanı oluşturulması ile mevcut kıyı koruma yapılarının kret 

kotlarının yükseltimesi ve kıyı dolgu alanlarındaki yapıların kret kotlarının yükseltilmesi olarak özetlenebilir.  

Bir kıyı bölgesinde alınabilecek yapısal önlemler belirlenirken o bölgenin tüm özellikleri dikkatle incelenmeli 

ve önlemler o bölgeye özgü olarak önerilmelidir. Dolayısıyla, İstanbul ili Marmaya kıyısında bulunan ilçeler 

için önerilen yapısal önlemler belirlenirken, bu alanların yoğun kullanım durumunda olması, kıyılardaki dolgu 

alanlarının mevcut durumu, önlemin kıyının veya kritik yapının durumuna göre uygulanabilirliği göz önünde 

bulundurulmuştur. Örneğin, kıyı duvarı inşası özellikle Akdeniz ülkelerindeki toplumlar tarafından son 

derece olumsuz karşılanmaktadır. Deniz ile iç içe yaşamaya alışkın ve kıyılarda yoğunlukla bulunan bu 

toplumlar deniz ile bağlantılarını büyük ölçüde azaltacak bu tür yapıların inşasına karşı çıkmaktadır. İstanbul 

gibi kıyı bölgelerini yoğun şekilde kullanan ve deniz trafiği de bir o kadar yoğun olan bir metropolde olası 

tsunami baskınını önlemek için yapısal önlem olarak kıyı duvarı inşasının önerilmesi gerçekçi değildir. Yine 

hem Avrupa hem de Anadolu yakasında kıyı boyunca kıyıya paralel olarak bulunan sahil yolları kıyı 

şeridinde yeşil bant uygulamasını mümkün kılmamaktadır.  

Bu çalışmada, “İstanbul ili Marmara Kıyıları için Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi 

Projesi” kapsamında 17 Marmara kıyı ilçesinde hesaplanmış olan baskın analizi sonuçları ve önemli kıyı 

yapıları ve deniz ulaşım sistemlerinin tsunami tehlike durumları temel alınarak öncelikli olarak 

değerlendirilen yapısal önlemler belirlenmiştir. Önerilen 11 yapısal önlem doğrultusunda bu eylemlerin 

gerçekleştirilmesi durumunda ortaya çıkacak yeni durumların etkileri araştırılmış ve bu eylemlerin geçerliği 

irdelenmiştir. 11 öneri bölgesi Şekil 12.1’a, b ve c’de genel gösterim olarak verilmektedir. Bu kapsamda, 

mevcut veri tabanı etkilenecek olası alanlar için yeniden uyarlanmış ve NAMI DANCE modeli ile benzetimler 

yapılarak tsunami baskın haritasının nasıl değiştiği araştırılmıştır. Elde edilen bulgular her eylem için detaylı 

olarak aşağıda verilmektedir.  

Bu bölümde verilen farklı bölgelerdeki yapısal önlem önerileri problem ve çözüm anlamında genel bir 

yaklaşımla ele alınmıştır. Dolayısıyla, burada verilen öneriler ve sonuçların uygulamaya geçirilmesi 

aşamasında her bir bölge için yerinde özel inceleme yapılarak bölgenin kullanım amaçlarına uygun detaylı 

yapısal çözüm seçeneklerinin üretilmesi ve bu seçeneklerin yüksek çözünürlüklü benzetimler yardımıyla 

irdelenerek güvenli ve işlevsel açıdan uygun çözümlerin belirlenmesi en sağlıklı ve zorunlu yöntemdir. Bu 

amaç için önemli kıyı bölgelerinde çeşitli yapısal önlem seçenekleri çıkarılmış, modelleme yardımı ile her 

bir yapısal önlemin faydaları irdelenmiş ve yapısal önlem seçenekleri sunulmuştur.  
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 c 

Şekil 12.1 İstanbul İli Kıyılarında Önerilen Yapısal Önlemlerin Genel Gösterimi 
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12.1.1 Yenikapı Etkinlik Alanı 

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) 

kapsamında hesaplanan baskın mertebeleri ve risk haritaları değerlendirildiğinde, Yenikapi kıyı dolgu 

alanının baskın altında kaldığı ve tsunami etkisine maruz kalacak önemli yapılardan biri olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Yenikapı kıyı dolgu alanı bölgesi yapısal önlem gerektirmektedir. Bu kıyı dolgu 

alanı kıyı şeridindeki kıyı koruma yapısının kret kotunun (Şekil 12.1, 1 numaralı bölge) mevcut aynı malzeme 

ile mevcut kot olan 2.5m’den 1 metre yükseltilerek 3.5m’ye çıkarılması proje çıktıları ve değerlendirmeler 

sonucunda önerilen yapısal önlemlerden biridir. Bu eylemin gerçekleştirilmesi durumunda oluşacak yeni 

senaryo veri tabanında güncellenmiş ve NAMI DANCE modeli ile en kritik senaryolardan biri olan LSY 

senaryosu için (ODTÜ, 2018) benzetimler yapılmıştır. Benzetim sonuçlarına göre hesaplanan tsunaminin 

bu alandaki baskın mertebesi eski durum ve yeni durum için Şekil12.2’de verilmektedir. 

 

Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

 

Kıyı Tahkimatının 1m Yükseltilmesi Durumunda LSY Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil12.2 Yenikapı Etkinlik Alanı Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası Benzetim Sonuçları 
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Sonuçlardan görüldüğü üzere, Yenikapı Etkinlik Alanı kıyı şeridindeki koruma yapısının 1m yükseltilmesi 

Güney yönünden gelen dalganın karadaki akım derinliğini dolayısıyla tehlike mertebesi ve buna bağlı olarak 

tsunami riskini azaltsa da, Güneydoğu ve Güneybatı yönlerinden karaya giren dalgalar sebebi ile baskın 

mesafesinin azalması anlamında yeterli bir etki sağlayamamıştır. Dolayısıyla, etkinlik alanı zemin kotunun 

2m yükseltilmesi ve kıyı şeridindeki koruma yapısının da 3m yükseltilerek zemin kotundan 1m yüksek hale 

getirilmesi ve böylelikle insanların sahil kullanımına engel olmayacak şekilde planlanması ikinci bir yapısal 

önlem olarak düşünülebilir. Bu yeni durum için LSY senaryosuna göre (ODTÜ, 2018) yapılan benzetim 

sonuçları Şekil12.3’te verilmektedir. Önemle belirtilmelidir ki, bu senaryoya göre oluşan dalgaların karadaki 

ilerlemesi Güneydoğu ve Güneybatı yönünden olduğundan alanın kıyı şeridindeki tahkimatın yükseltilmesi 

tek başına yeterli değildir. Kıyı tahkimatının yükseltildiği kısımların Yenikapı Etkinlik Alanı Doğu ve Batı 

yönlerinde Samatya kıyılarına doğru olarak uzatılması ek önlem olarak düşünülmesi gerekmektedir. 

 

Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

 

Kıyı Tahkimatının 3m Yükseltilmesi Durumunda LSY Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil12.3 Yenikapı Etkinlik Alanı Önerilen İkinci Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası Benzetim Sonuçları 
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Önerilen bu ek yapısal önlem (Yenikapı etkinlik alanı zemininin 2m yükseltilmesi ve Yenikapı limanından 

batıya Samatya kıyılarına kadar uzanan kıyı tahkimatının 2m yükseltilmesi durumu, Şekil 12.4) 

uygulandığında LSY senaryosu ile yapılan benzetim sonucuna göre Yenikapı etkinlik alanında en yüksek 

akım derinlikleri dağılımı Şekil 12.5’te verilmiştir. Şekilde görüldüğü Yanikapı Etkinlik alanı kıyı tahkimatı 

kret kotunun doğuda Yenikapı limanı ve batıda Samatya kıyılarını kapsayacak biçimde en az 5m kotuna 

yükseltimesi ve etkinlik alanı zemin kotunun mevcutttan en az 2m daha yükseltilmesi durumunda etkinlik 

alanına LYS senaryosuna göre oluşacak tsunaminin etkisi azaltılabilecektir. Öte yandan, bu ek yapısal 

önlem mevcut veri tabanında uygulanarak sismik senaryo PIN (ODTÜ, 2018) için de yeni benzetimler 

yapılmış ve sonuçlar Şekil 12.6’da sunulmuştur. Sonuçlardan görülebileceği üzere Yenikapı Etkiknlik Alanı 

bölgesinde sismik senaryo PIN için hedeflenen su baskınını azaltma mertebesine ulaşılabileceği ve etkinlik 

alanının büyük ölçüde baskına maruz kalmadan korunabileceği anlaşılmaktadır. 

Yenikapı etkinlik alanının afetlere karşı dayanıklı olması, özellikle tsunami baskınına maruz kalmaması afet 

sonrası yapılacak acil durum eylemlerinde hizmet vermeye devam etmesi için yukarıda anlatılan yapısal 

önlemlere ek olarak alanın kıyıya yakın bölümünün sık ağaçlarla donatılması tsunami riskini azaltabilecektir. 

Burada önemle belirtilmelidir ki Yenikapı etkinlik alanının kıyı bölümünün sık ağaçlarla donatılması tek 

başına çözüm değildir. 

 

Şekil 12.4 Yenikapı Etkinlik Alanı Doğu ve Batı Yönlerinde Uzatılması ve Yükseltilmesi Önerilen Ek Önlem Bölgesi 
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Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

 

Kıyı Tahkimatının 3m Yükseltilmesi ve Yükseltmenin Doğu ve Batı Yönlerinde de Uzatılması Durumunda LSY 
Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.5 Yenikapı Etkinlik Alanı Önerilen Üçüncü Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası LSY Senaryosuna Göre 
Benzetim Sonuçları 
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Mevcut Durum için PIN Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

 

Kıyı Tahkimatının 3m Yükseltilmesi ve Yükseltmenin Doğu ve Batı Yönlerinde de Uzatılması Durumunda PIN 
Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.6 Yenikapı Etkinlik Alanı Önerilen Üçüncü Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası PIN Senaryosuna Göre 
Benzetim Sonuçları 

12.1.2 Avrasya Tüneli Kumkapı Giriş Bölgesi 

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) 

kapsamında hesaplanan baskın mertebeleri ve risk haritaları değerlendirildiğinde, Avrasya Tüneli Kumkapı 

giriş bölgesi baskın altında kalan ve tsunami etkisine maruz kalacak önemli yapılardan bir diğeri olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla, Avrasya Tüneli Kumkapı giriş bölgesi için gerekli yapısal önlem 2010 yılında 

ODTÜ tarafından yapılan proje ile dikkate alınmış ve tünelin yeraltı girişinin kıyı tarafına duvar inşa edilmiştir.  

Bu bölgedeki kıyı şeridinde yer alan taş dolgu kıyı tahkimatının kret kotunun (Şekil 12.1, 2 numaralı bölge) 

mevcut aynı malzeme ile 1 metre ve arkasındaki yürüme yolunun da aynı biçimde yükseltilmesi proje çıktıları 

ve değerlendirmeler sonucunda önerilen yapısal önlemlerden biridir. Bu eylemin gerçekleştirilmesi 
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durumunda oluşacak yeni senaryo veri tabanında güncellenmiş ve NAMI DANCE modeli ile en kritik 

senaryolardan biri olan LSY senaryosu için (ODTÜ, 2018) benzetimler yapılmıştır. Benzetim sonuçlarına 

göre hesaplanan tsunaminin bu bölgedeki baskın mertebesi eski durum ve yeni durum için Şekil 12.7’de 

verilmektedir. Benzetimler bölgedeki veri tabanı ve önerilen kıyı tahkimatının 1m yükseltilmiş veri tabanı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak, Avrasya Tüneli’nin Kumkapı yeraltına giriş bölgesinin deniz tarafında 

yer alan koruma duvarı (Şekil 12.8) benzetimlerde kullanılan veri tabanında mevcut değildir. Bu nedenle 

belirtilen koruma duvarının koordinatlı yerleşim planı ve yükseklik değerleri kullanılarak veri tabanının 

güncellenmesi ve kıyı tahkimatının kret kotunun arkasındaki yürüme yolu dâhil en az 2m yükseltilmesi 

durumunda tünel girişinin tsunami baskınına karşı güvenirliği benzetim yapılarak saptanabilecektir. Önerilen 

bu yapısal önlemlere ek olarak kıyı tahkimatının ve yürüme yolunun arkasındaki yeşil alanın (Şekil 12.8) sık 

ağaçlarla donatılması tsunami riskini azaltabilecektir. Ancak tünel girişinin ve kıyıya paralel yolun tsunami 

durumunda tahliyeyi engelleyeceği için üst geçit ile arka alana bağlanması tahliye kolaylaştırıcı çözüm 

olacaktır.  
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Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

 

Kıyı Koruma Yapısının 1m Yükseltilmesi Durumunda LSY Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.7 Avrasya Tüneli Kumkapı Giriş Bölgesi Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası Benzetim Sonuçları 
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Şekil 12.8 Avrasya Tüneli Kumkapı Girişi Koruma Duvarı 
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12.1.3 Marmaray Üsküdar İstasyonu Bölgesi 

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) 

kapsamında hesaplanan baskın mertebeleri ve risk haritaları değerlendirildiğinde, Marmaray Üsküdar 

istasyonu bölgesinin baskın altında kaldığı ve tsunami etkisine maruz kalacak önemli yapılardan biri olduğu 

sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Marmaray Üsküdar istasyonu bölgesi yapısal önlem gerektirmektedir. 

Ancak bölgede sonradan inşa edilen denizden 2 metre yükseklikteki dolgu alanının (Şekil 12.1, 3 numaralı 

bölge) veri tabanına işlenerek dikkate alınması bölgedeki baskın mertebesini etkilemektedir. Dolayısıyla, bu 

eylem durumunda oluşacak yeni senaryo veri tabanında güncellenmiş ve NAMI DANCE modeli ile en kritik 

senaryolardan biri olan LSY senaryosu için (ODTÜ, 2018) benzetimler yapılmıştır. Benzetim sonuçlarına 

göre hesaplanan tsunaminin bu bölgedeki baskın mertebesi eski durum ve yeni durum için Şekil 12.9’da 

verilmektedir. Sonuçlardan görüldüğü üzere, yeni durumda Marmaray Üsküdar istasyonu girişleri su baskını 

alanı dışında kalabilecektir.    

 

2m Yükseklikteki Kıyı Dolgu Alanı Olmadan LSY Senaryosuna Göre 
Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

 

2m Yükseklikteki Kıyı Dolgu Alanı Durumunda LSY Senaryosuna Göre 
Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.9 Marmaray Üsküdar İstasyonu Kıyı Dolgu Alanı Öncesi ve Sonrası Benzetim Sonuçları 
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12.1.4 Haydarpaşa Limanı 

Deneyimler göstermiştir ki, afetler sonrasında şehirlerin ihtiyaç duyduğu yardımların ulaştırılmasında 

limanlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenledir ki limanlar kritik yapılar konumunda olup afetlere karşı 

dayanıklı olmaları ve görevlerini aksatmadan sürdürmeleri gerekmektedir. Haydarpaşa limanının da tsunami 

etkileri durumunda dayanıklılığının sağlanması önemlidir.  

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) 

kapsamında hesaplanan baskın mertebeleri ve risk haritaları değerlendirildiğinde, Haydarpaşa Limanı 

dalgakıranları ve liman bölgesinin baskın altında kaldığı ve tsunami etkisine maruz kalacak önemli 

yapılardan biri olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Haydarpaşa Limanı bölgesi yapısal önlem 

gerektirmektedir. Haydarpaşa Limanı taş dolgu açık deniz dalgakıranlarının (Şekil 12.1, 4 numaralı bölge)  

kret kotlarının mevcut aynı malzeme ile 1’er metre yükseltilerek 4m’den 5m’ye çıkarılması proje çıktıları ve 

değerlendirmeler sonucunda önerilen yapısal önlemlerden biridir. Bu eylem durumunda oluşacak yeni 

senaryo veri tabanında güncellenmiş ve NAMI DANCE modeli ile en kritik senaryolardan biri olan LSY 

senaryosu için (ODTÜ, 2018) benzetimler yapılmıştır. Benzetim sonuçlarına göre hesaplanan tsunaminin 

bu alandaki baskın mertebesi eski durum ve yeni durum için Şekil 12.10’da verilmektedir. Sonuçlardan 

görüldüğü üzere, Haydarpaşa Limanı dalgakıranlarının 1m mertebesinde yükseltilmesi durumunda bile 

limanın kuzey bölgesinde baskın alanları küçülmektedir.  

Bahsedilen yapısal önlem (Haydarpaşa Limanı taş dolgu açık deniz dalgakıranlarının kret kotlarının mevcut 

aynı malzeme ile 1’er metre yükseltilerek 4m’den 5m’ye çıkarılması) değişikliği veri tabanında uygulanarak 

Üsküdar ilçesi için kritik sismik senaryo olan PIN’e göre (ODTÜ, 2018) benzetim yapıldığında ise zaten su 

baskını anlamında bu senaryoya göre düşük seviyede olan akım derinliklerinde ya da baskın mesafesinde 

belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir (Şekil 12.11). 
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Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Açık Deniz Dalgakıranlarının 1m Yükseltilmesi Durumunda 
LSY Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği 

Dağılımı 

Şekil 12.10 Haydarpaşa Limanı Dalgakıranları Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası Benzetim Sonuçları 

 

 

Mevcut Durum için PIN Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Açık Deniz Dalgakıranlarının 1m Yükseltilmesi Durumunda 
PIN Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği 

Dağılımı 

Şekil 12.11 Haydarpaşa Limanı Dalgakıranları Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası Benzetim Sonuçları 
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12.1.5 İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı (Kuzey) 

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) 

kapsamında hesaplanan baskın mertebeleri ve risk haritaları değerlendirildiğinde, Maltepe ilçesi kıyı dolgu 

alanlarının kuzeyinde yer alan bölgenin baskın altında kalan ve tsunami etkisine maruz kalacak önemli 

bölgelerden bir diğeri olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Maltepe ilçesi kıyı dolgu alanlarının 

kuzeyinde yer alan bölge yapısal önlem gerektirmektedir. Bu bölgedeki kıyı şeridinde yer alan dalgakıranın 

(Şekil 12.1, 5 numaralı bölge) kret kotunun mevcut aynı malzeme ile 1.5 metre yükseltilerek 3.5m’den 5m’ye 

çıkarılması proje çıktıları ve değerlendirmeler sonucunda önerilen yapısal önlemlerden biridir. Yine Maltepe 

ilçesi kıyı dolgu alanlarının kuzeyinde yer alan açık deniz dalgakıranının (Şekil 12.1, 6 numaralı bölge)  kret 

kotunun mevcut aynı malzeme ile 1metre yükseltilerek 4m’den 5m’ye çıkarılması önerilen yapısal 

önlemlerden bir diğeridir. Bu eylem durumunda oluşacak yeni senaryo veri tabanında güncellenmiş ve NAMI 

DANCE modeli ile en kritik senaryolardan biri olan LSBC senaryosu için (ODTÜ, 2018) benzetimler 

yapılmıştır. Benzetim sonuçlarına göre hesaplanan tsunaminin bu bölgedeki baskın mertebesi eski durum 

ve yeni durum için Şekil 12.12’de verilmektedir. Sonuçlardan görüldüğü üzere, bölgedeki dalgakıranların 1-

1.5m mertebesinde yükseltilmesi durumunda park bölgesindeki baskın alanlarında önemli azalma 

görülmemiştir.  

Dolayısıyla, hem bölgedeki kıyı şeridinde yer alan dalgakıranın (Şekil 12.1, 5 numaralı bölge) kret kotunun 

mevcut aynı malzeme ile yükseltilerek 5.5 m’ye çıkarılması hem de Maltepe Orhangazi Şehir Parkı 

kuzeyinde yer alan açık deniz dalgakıranının (Şekil 12.1, 6 numaralı bölge) kret kotunun mevcut aynı 

malzeme ile 5.5 m’ye çıkarılması ikinci bir yapısal önlem olarak düşünülmüştür. Önerilen bu değişiklikler 

veri tabanında uygulanarak hem denizaltı heyelanına bağlı senaryo olan LSY hem de sismik senaryo PIN 

(ODTÜ, 2018) için yeni benzetimler yapılmıştır. Her iki senaryonun benzetim sonuçları (mevcut durum ve 

önerilen yükseltmeler sonrası olmak üzere) sırasıyla Şekil 12.13 ve Şekil 12.14’te sunulmuştur. Sonuçlardan 

görüldüğü üzere önerilen değişikliklerin yapılması durumunda LSY senaryosuna göre Maltepe Orhangazi 

Şehir Parkı kuzey bölgesinde akım derinlikleri önemli ölçüde azalabilecek ve olası tsunami durumunda 

üstesinden gelinmesi daha kolay bir hale gelebilecektir. Yine baskın mesafelerinde az da olsa gerileme 

görülmektedir. Söz konusu senaryo PIN olduğunda ise hem akım derinlikleri hem de baskın mesafesinde 

belirgin şekilde azalma olabilecek ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı kuzey bölgesi bu senaryoya göre olası 

tsunami durumunda büyük ölçüde su baskınına maruz kalmadan çok daha güvende kalabilecektir. 
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Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Kıyı Şeridi Dalgakıranı 1.5m ve Açıkdeniz Dalgakıranının 
1m Yükseltilmesi Durumunda LSY Senaryosuna Göre 

Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.12 İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Kuzey Bölgesinde Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası 
Benzetim Sonuçları 

 

   

Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Kıyı Şeridi Dalgakıranı ve Açıkdeniz Dalgakıranının 5.5m 
Seviyesine Yükseltilmesi Durumunda LSY Senaryosuna 

Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.13 İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Kuzey Bölgesinde Önerilen İkinci Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası 
LSY Senaryosuna Göre Benzetim Sonuçları 
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Mevcut Durum için PIN Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Kıyı Şeridi Dalgakıranı ve Açıkdeniz Dalgakıranının 5.5m 
Seviyesine Yükseltilmesi Durumunda PIN Senaryosuna 

Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.14 İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Kuzey Bölgesinde Önerilen İkinci Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası 
PIN Senaryosuna Göre Benzetim Sonuçları 

12.1.6 İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı (Güney) 

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) 

kapsamında hesaplanan baskın mertebeleri ve risk haritaları değerlendirildiğinde, Maltepe kıyı dolgu 

alanlarının güneyde kalan bölümünün baskın altında kaldığı ve tsunami etkisine maruz kalacak önemli 

yapılardan biri olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Maltepe kıyı dolgu alanlarının güneyinde kalan 

bölge yapısal önlem gerektirmektedir. Bu bölgenin kıyı şeridindeki taş dolgu kıyı koruma yapısının (Şekil 

12.1, 7 numaralı bölge)   kret kotunun ve derenin girişindeki mahmuzun kret kotunun mevcut aynı malzeme 

ile yükseltilerek 3.5m’ye getirilmesi proje çıktıları ve değerlendirmeler sonucunda önerilen yapısal 

önlemlerdendir. Bu eylem durumunda oluşacak yeni senaryo veri tabanında güncellenmiş ve NAMI DANCE 

modeli ile en kritik senaryolardan biri olan LSBC senaryosu için (ODTÜ, 2018) benzetimler yapılmıştır. 

Benzetim sonuçlarına göre hesaplanan tsunaminin bu alandaki baskın mertebesi eski durum ve yeni durum 

için Şekil 12.15‘de verilmektedir. Sonuçlardan görüldüğü üzere, bölgedeki kıyı tahkimatının 1-1.5m 

mertebesinde yükseltilmesi durumunda parkın güney bölgesindeki baskın alanlarında önemli azalma 

görülmemiştir.  
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Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Kıyı Tahkimatının Yükseltilmesi Durumunda LSY Senaryosuna 
Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.15 İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Güney Bölgesinde Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası 
Benzetim Sonuçları 

Dolayısıyla, hem Maltepe Orhangazi Şehir Parkı güney bölgesi kıyı şeridindeki taş dolgu kıyı koruma 

yapısının (Şekil 12.1, 7 numaralı bölge) mevcut aynı malzeme ile yükseltilerek 5.5 m’ye çıkarılması hem de 

derenin girişindeki mahmuzun kret kotunun mevcut aynı malzeme ile yükseltilerek 5.5m’ye getirilmesi ikinci 

bir yapısal önlem olarak düşünülmüştür. Önerilen bu değişiklikler veri tabanında uygulanarak hem denizaltı 

heyelanına bağlı senaryo olan LSY hem de sismik senaryo PIN (ODTÜ, 2018) için yeni benzetimler 

yapılmıştır. Her iki senaryonun benzetim sonuçları (mevcut durum ve önerilen yükseltmeler sonrası olmak 

üzere) sırasıyla Şekil 12.16 ve Şekil 12.17’de sunulmuştur. Sonuçlardan görüldüğü üzere önerilen 

değişikliklerin yapılması durumunda LSY senaryosuna göre Maltepe Orhangazi Şehir Parkı güney 

bölgesinde akım derinlikleri önemli ölçüde azalabilecek, baskın mesafelerinde az da olsa gerileme söz 

konusu olabilecek ancak belirgin koruma sağlanması mümkün olamayacaktır. Ancak sismik senaryo olan 

PIN söz konusu olduğunda ise hem akım derinlikleri hem de baskın mesafesinde belirgin şekilde azalma 

olabilecek ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı güney bölgesi bu senaryoya göre olası tsunami durumunda 

büyük ölçüde su baskınına maruz kalmadan çok daha güvende kalabilecektir. 

Maltepe Orhangazi Şehir parkı alanının afetlere karşı dayanıklı olması, özellikle tsunami baskınına maruz 

kalmaması afet sonrası yapılacak acil durum eylemlerinde hizmet vermeye devam etmesi için bu alanda 

zemin kotunun en az 2m ve kıyı tahkimatının da 3m yükseltilmesi tsunami baskın riskini azaltacaktır. 

Önerilen bu yapısal önlemlere ek olarak parkın kıyıya yakın bölümünün sık ağaçlarla donatılması tsunami 

riskini azaltabilecektir.  
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Mevcut Durum için LSY Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Kıyı Tahkimatının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi 
Durumunda LSY Senaryosuna Göre Karada En Yüksek 

Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.16 İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Güney Bölgesinde Önerilen İkinci Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası 
LSY Senaryosuna Göre Benzetim Sonuçları 

 

  

Mevcut Durum için PIN Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Kıyı Tahkimatının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi 
Durumunda PIN Senaryosuna Göre Karada En Yüksek 

Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.17 İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Güney Bölgesinde Önerilen İkinci Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası 
PIN Senaryosuna Göre Benzetim Sonuçları 
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12.1.7 Büyükçekmece Güzelce Marina, İDO Deniz Otobüsü İskelesi ve Gürpınar Su Ürünleri 

Hali 

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) 

kapsamında hesaplanan baskın mertebeleri ve risk haritaları değerlendirildiğinde, Büyükçekmece 

açıklarında varsayılan olası denizaltı heyelanı senaryosu (LSBC) sebebiyle Büyükçekmece kıyıları için 

hesaplanan tsunami dalga yüksekliklerinin fazla olması, yoğun sahil kesimi yerleşimi ile düşük kotlu ve 

düşük eğimli morfoloji nedenleriyle Büyükçekmece ilçesi diğer ilçelere göre daha fazla tsunami riski 

altındadır. Dolayısıyla, bu proje kapsamında Büyükçekmece kıyıları boyunca yapılan saha araştırmasında 

belirlenen i) Güzelce Marina (Şekil 12.1b, 8 numaralı bölge), ii) İDO Deniz Otobüsü İskelesi (Şekil 12.1b, 9 

numaralı bölge) ve iii) Gürpınar Su Ürünleri Hali (Şekil 12.1b, 10 numaralı bölge) dalgakıranlarının mevcut 

aynı malzeme kullanılarak kret kotlarının 5.5m seviyesine yükseltilmesi bölge kıyıları için önerilebilecek 

yapısal önlemler olarak düşünülmüştür. Bu eylemler durumunda oluşacak yeni durum veri tabanında 

güncellenmiş ve NAMI DANCE modeli ile Büyükçekmece ilçesi için kritik senaryolar olan denizaltı heyelanı 

senaryosu LSBC (ODTÜ, 2018) ve sismik senaryo CMN (ODTÜ, 2018)  için benzetimler yapılmıştır. 

Benzetim sonuçlarına göre hesaplanan tsunaminin bu alandaki baskın mertebesi eski durum ve yeni durum 

olarak LSBC senaryosu için sırasıyla Şekil 12.18 (i), Şekil 12.19 (ii) ve Şekil 12.20’de (iii), CMN senaryosu 

için ise sırasıyla Şekil 12.21 (i), Şekil 12.22 (ii) ve Şekil 12.23’te (iii) verilmektedir.  

Sonuçlardan görüldüğü üzere, Güzelce Marina dalgakıranının Büyükçekmece Güzelce bölgesi kıyısında 

lokal bir yapı olması ve kret kotunun yükseltilmesinin de kısıtlı bir yapısal önlem olması sebebiyle baskın 

mesafesi ve akım derinliklerinin azalması yönünde çok düşük seviyede bir iyileşme sağlayabilmiştir. Yine 

İDO Deniz Otobüsü İskelesi dalgakıranının kret kotunun yükseltilmesi de iskele bölgesinde akım 

derinliklerini azaltsa da baskın mesafesinde bir değişiklik oluşmamaktadır. Su ürünleri hali önündeki 

dalgakıran yapısının da kret kotunun yükseltilmesi ne baskın mesafesi ne de akım derinliklerinin azalması 

yönünde belirgin bir etki sağlayamamıştır. Dolayısıyla bu bölgeyi de kapsayacak şekilde ilçe kıyıları için 

alternatif önlemler düşünülmüş ve önerilmiş, saha araştırması ile desteklenmiştir. Bu önlemler ve ilçe 

kıyılarının durumu Bölüm 12.4.2’de verilmiştir. 
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Mevcut Durum için LSBC Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım 
Derinliği Dağılımı 

 

Marina Dalgakıranının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi Durumunda LSBC 
Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.18 Güzelce Marina Dalgakıranı Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası LSBC Senaryosuna Göre 
Benzetim Sonuçları 
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Mevcut Durum için LSBC Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

 

İskele Dalgakıranının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi Durumunda LSBC Senaryosuna Göre 
Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.19 İDO Deniz Otobüsü İskelesi için Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası LSBC Senaryosuna Göre 
Benzetim Sonuçları 
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Mevcut Durum için LSBC Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım 
Derinliği Dağılımı 

 

Hal Önü Dalgakıranının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi Durumunda 
LSBC Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.20 Gürpınar Su Ürünleri Hali için Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası LSBC Senaryosuna Göre 
Benzetim Sonuçları 
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Mevcut Durum için CMN Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım 
Derinliği Dağılımı 

 

Marina Dalgakıranının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi Durumunda CMN 
Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.21 Güzelce Marina Dalgakıranı Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası CMN Senaryosuna Göre 
Benzetim Sonuçları 
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Mevcut Durum için CMN Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

 

İskele Dalgakıranının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi Durumunda CMN Senaryosuna Göre 
Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.22 İDO Deniz Otobüsü İskelesi için Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası CMN Senaryosuna Göre 
Benzetim Sonuçları 
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Mevcut Durum için CMN Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım 
Derinliği Dağılımı 

 

Hal Önü Dalgakıranının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi Durumunda CMN 
Senaryosuna Göre Karada En Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.23 Gürpınar Su Ürünleri Hali için Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası CMN Senaryosuna Göre 
Benzetim Sonuçları 
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12.1.8 Silivri Limanı 

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) 

kapsamında hesaplanan baskın mertebeleri ve risk haritaları değerlendirildiğinde, Silivri ilçesinde nüfus ve 

yapı yoğunluğunun bulunduğu merkez mahallelerinin baskın riski altında olduğu görülmektedir. Bu durumda 

Silivri Limanı dalgakıranının bulunduğu doğrultuda kuzeybatı yönünde mevcut aynı malzeme ile uzatılarak 

kret kotunun 5.5m seviyesine yükseltilmesi (Şekil 12.1c, 11 numaralı bölge) Silivri merkez bölgesi için 

önerilen bir yapısal önlem olarak düşünülmüştür. Bu eylem durumunda oluşacak yeni durum veri tabanında 

güncellenmiş ve NAMI DANCE modeli ile Silivri ilçesi için kritik senaryolar olan denizaltı heyelanı senaryosu 

LSBC (ODTÜ, 2018) ve sismik senaryo CMN (ODTÜ, 2018)  için benzetimler yapılmıştır. Benzetim 

sonuçlarına göre hesaplanan tsunaminin bu alandaki baskın mertebesi eski durum ve yeni durum olarak 

LSBC ve CMN senaryoları için sırasıyla Şekil 12.24 ve Şekil 12.25’te verilmektedir.  

  

Mevcut Durum için LSBC Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Liman Dalgakıranının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi 
Durumunda LSBC Senaryosuna Göre Karada En Yüksek 

Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.24 Silivri Liman Dalgakıranı Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası LSBC Senaryosuna Göre Benzetim 
Sonuçları 
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Mevcut Durum için CMN Senaryosuna Göre Karada En 
Yüksek Akım Derinliği Dağılımı 

Liman Dalgakıranının 5.5m Seviyesine Yükseltilmesi 
Durumunda CMN Senaryosuna Göre Karada En Yüksek 

Akım Derinliği Dağılımı 

Şekil 12.25 Silivri Liman Dalgakıranı Önerilen Yapısal Önlem Öncesi ve Sonrası CMN Senaryosuna Göre Benzetim 
Sonuçları 

Sonuçlardan görüldüğü üzere, Silivri Limanı dalgakıranının lokal bir yapı olması ve bulunduğu doğrultuda 

kuzeybatı yönünde uzatılarak kret kotunun 5.5m seviyesine yükseltilmesinin de kısıtlı bir yapısal önlem 

olması sebebiyle ne baskın mesafesi ne de akım derinliklerinin azalması anlamında Silivri ilçesi merkez 

mahallelerinde belirgin bir etki sağlayamamıştır. Dolayısıyla ilçe kıyıları için alternatif önlemler düşünülmüş 

ve önerilmiş, saha araştırması ile desteklenmiştir. Bu önlemler ve ilçe kıyılarının durumu Bölüm 12.4.1’de 

verilmiştir. 
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12.2 Yapısal Olmayan Önlemler 

Yapısal önlemlerin yanı sıra, İstanbul ili Marmara kıyılarında tsunami risk azaltma çalışmalarında ele 

alınması önerilen diğer önlemler yapısal olmayan önlemlerdir. Yapısal olmayan önlemler, yapısal önlemlere 

göre daha düşük maliyete sebep olacak uygulamalardır. Ele alınan yapısal olmayan önlem, tipine göre 

uygulaması ve sürdürülebilirliği yer yer uzun sürebilecek ve dolayısıyla tam etkileri daha uzun sürede 

görülmeye başlayabilecek bir uygulama olsa bile, halk tarafından benimsendiği sürece özellikle tsunami 

sırasında oluşabilecek can kayıplarını sıfıra indirebilecek güçte olabilir.  

Bu bölümde, bu proje kapsamında, yapısal olmayan önlemler hedef alınan uygulama alanlarına göre dört 

ayrı başlıkta incelenmiştir. Bu başlıklar altında önerilen her bir yapısal önlem adımının tsunami risk azaltma 

çalışmalarındaki önemleri vurgulanmış ve bu önlemler kapsamında ele alınması gereken noktalar 

detaylandırılmıştır.  

12.2.1 Farkındalık Arttırma ve Eğitim 

2004 Hint Okyanusu Tsunamisi ve 2011 Tohoku Tsunamisi genel anlamda tüm dünya üzerinde tsunamiye 

karşı olan farkındalığı artırmışlardır. 1999 İzmit depremi ise tüm Türkiye ve İstanbul’da deprem ve diğer 

doğal afetlerin ciddiyeti konusunda insanların farkındalığının artmasını sağlamıştır. Ancak, İstanbul ili de 

dâhil olmak üzere ülkemizin çevresindeki denizlerde yakın geçmişte adından söz ettirecek bir tsunami 

yaşanmamış olması büyük bir şans olmasının yanı sıra, insanların tsunami konusunda geçmişten ya da 

kültürden gelen bir bilgi ve farkındalığa sahip olmamasına da neden olmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizin 

çevresindeki denizlerde 2004 Hint Okyanusu ve 2011 Büyük Doğu Japonya tsunami olaylarındaki kadar 

büyük tsunami oluşamayacağı yargısı, bu doğal afetin verebileceği hasarın göz ardı edilmesine de neden 

olmaktadır. Tsunami ile ilgili yeterli ve doğru bilgiye sahip olmayan bireyin risk algısı, insan psikolojinin 

doğası gereği bu tehlikeyi yok sayma eğilimindedir. Buna karşılık yeterli farkındalığa ulaşmış bir toplumda 

ise tsunami riskini azaltmak üzerine yapılacak diğer çalışmalar da toplum tarafından çok daha kolay 

benimsenecektir. Bu sebeple farkındalığın arttırılması ve gerekli bilincin oluşturulması üzerinde yapılacak 

çalışmalar, tüm tsunami risk azaltma çalışmaları içinde bir önceliğe sahip olup büyük önem arz etmekte ve 

verilmesi gereken emekleri hak etmektedir. Farkındalık arttırma ve eğitim çalışmalarının toplumun farklı 

kesimlerinde nasıl ele alınması gerektiğiyle ilgili bazı önerilere ilerleyen alt başlıklarda değinilmiştir. Bu 

çalışmalar sayesinde süreç içinde oluşan farkındalık düzeyini ölçmek ve gelişimi takip emek için eğitimlerin 

ilerletildiği alanlarda belirli zaman aralıkları ile yapılacak anketler ile mevcut stratejilerin faydalarının tespiti 

ve gerekli durumlarda farklı yöntemlerin geliştirilip kullanılması hedeflenebilir. 

12.2.1.1 Kurum ve Kuruluş Personellerinin Eğitilmesi 

Tsunami risk azaltma çalışmaları kapsamında farkındalığı arttırılması ve eğitimin sağlanması gereken 

kurum ve kuruluşlar temel olarak Bölüm 5.2’de belirlenmiş tüm paydaşları içermektedir. Tüm bu kurum ve 

kuruluşlarda görev alan idareci ve personellerin tsunami ile ilgili farkındalıklarını arttırmaya yönelik eğitim 

çalışmaları idareci ve personellerin değişebileceği göz önünde bulundurularak tekrar eden şekilde 

düzenlenmelidir. Bu eğitim çalışmalarında ana amaç tsunami afetinin anlaşılır hale gelmesini, gerçekleşme 

olasılığın varlığının kabullenilmesini ve alınması gereken önlemler ile bu doğa olayından en az hasarla 

kurtulmanın mümkün olduğu bilincini çalışanlara aktarmak olmalıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek 
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çalışmaların kurumdan kuruma çalışma alanlarına yönelik değişiklik göstermesi beklenebilir, ancak temelde 

izlenebilecek ana çalışma konuları aşağıdaki gibi listelenebilir: 

• Tsunami afeti ile ilgili genel bilgilendirme eğitimleri 

• İlgili kurumun tsunami afetinden etkilenme olasılığını içeren raporların sunulması 

• Acil durum planlarının oluşturulması 

• Tatbikatların gerçekleştirilmesi 

Bunlara ek olarak, Bölüm 5.2’de yapılan paydaş analizi haritalama çalışmasında ‘paydaş grubu A’da yer 

alan kuruluşların yönetimsel ya da varoluşsal tanımları sebebiyle afet yönetimi konusunda sorumluluk sahibi 

olmaları sebebiyle yukarıda belirtilen farkındalık arttırma ve eğitim çalışmalarına ek olarak atması gereken 

adımlar vardır. Yukarıda listelenenlerin dışında bu grupta yer alan kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde 

personellerine verilebilecek eğitimlerin dışında ele alabileceği konular aşağıdaki gibi listelenebilir. Bu 

konulardaki çalışmalar bu grupta bulunan kurum ve kuruluşların çalışma alanlarını göz önünde bulundurarak 

iş bölümü ve koordinasyonla ilerletilmelidir. 

• İl genelinde tsunami acil durum planlamalarında sorumlu olunan konumlarda aktif yer almak,  

• Afet anında işleyişte olması gereken kurumlar arası koordinasyonu kurgulamak 

• Afet yönetiminde sorumlu olan kurumlar arasında tsunami tatbikatları düzenlemek 

• Uyarı sistemlerinin işleyişini planlamak, 

• Tsunami tahliye rotalarının ve uyarı tabela ve işaretlerinin konumlarının tespit edilmesini sağlamak 

• Tsunami afet risk yönetimi üzerine yapılan çalışmaların bilgilerinin diğer kurumlara ve halka sağlıklı 

bir biçimde iletilmesini sağlamak 

• Tsunami konusunda risk algısının doğru şekillenmesi için gerekli bilgilendirmeleri, medya, sosyal 

medya ve web siteleri aracılığıyla yaygınlaştırılmasını sağlamak 

• ‘Paydaş grubu A’ içinde bulunmayan kurum ve kuruluşların yukarıda bahsi geçen adımları atmasına 

ve eğitimleri planlamasına yardımcı olmak 

• Tsunami afeti ile ilgili bilgilendirmelerde, tsunami riski ile ilgili raporların sunulmasında, tsunami afet 

acil durum planlarının oluşturulmasında ve tatbikatların gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmak  

12.2.1.2 Etkilenecek Halkın Eğitilmesi 

Özellikle tsunami afetinde gerçekleşebilecek can kayıplarının önüne geçebilmek için, olası bir tsunamiden 

etkilenebilecek halkın eğitilmesi oldukça önemlidir. Tsunami ile daha önce karşı karşıya gelmiş toplumlar, 

edindikleri acı tecrübeler neticesinde tsunami anında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında belli 

bir bilgi seviyesine sahip olarak yaşamlarına devam ederler. Ancak ülkemiz genelinde yakın geçmişte yıkıcı 

etkisi olan bir tsunami yaşanmamıştır. Bu sebeple halkta oluşturulması hedeflenen farkındalık düzeyine 

ulaşmak bir nebze daha zorlayıcı olabilir. Bunun yanı sıra gerekli farkındalık seviyesine ulaşmak amaçlı 

yapılacak eğitim çalışmalarındaki yaklaşım da oldukça önemlidir. Halkın eğitimi için uygulamaya 

alınabilecek çalışmalar aşağıdaki gibi listelenebilir: 

• İnsanların topluca bulunduğu sosyal ortamlarda (konser, sinema, alışveriş merkezleri, camiler, lokal 

ve dernekler) bilgilendirici broşür dağıtımı, video gösterimi ya da kısa canlı sunumların yapılması 
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• İnsan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda (parklar, toplu taşıma araçları) tsunami tehlike 

alanlarının ve tahliye rotalarının sunulduğu tabela ve bilgilendirme ekranlarının bulundurulması 

• Tsunami tahliye bölgelerinde yer alan esnafın bilgilendirilmesi ve tahliye-yönlendirme çalışmalarına 

katkılarının sağlanması 

• Hassas ve kırılganlığı yüksek grupların (yaşlılar, engelliler vb.) bilinçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar 

12.2.1.3 Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin eğitilmesi 

Tsunami ile ilgili farkındalığın arttırılma çalışmalarının okul çağından başlaması tüm toplumda bilincin 

gelişmesinde etkili, hızlandırıcı ve süreklilik sağlayan bir etkendir. Bu etkinin önemli kanıtlarından birisi 2011 

Tohuku Tsunamisi sonrası ‘Kamaishi mucizesi’ olarak anılan durumdur. Kamaishi şehrinde lise çağındaki 

çocuklar, eğitimleri kapsamında öğrendikleri bilgilerin sayesinde deprem sonrası herhangi bir resmi uyarıyı 

beklemeden tahliyeyi başlatmışlar ve çevredeki ilkokul çağındaki çocukları ve kentin sakinlerine de tahliye 

için yol göstermişlerdir. Bu olay Japonya’da 2011 Tohuku tsunamisinden en çok etkilenen bölgelerden 

birinde bulunan Kamaishi şehrinde yaşanan can kayıpları arasında okul çağında hiçbir çocuk olmamakla 

birlikte ölüm oranının azalmasında etkili olmuştur (Matsuura ve Shaw 2015). Kamaishi’de yaşanan bu 

olaydan yola çıkılarak söylenebilir ki, okul müfredatına dâhil edilmiş içinde tsunami afetini de kapsayan bir 

afet farkındalık eğitimi bu bilincin genç yaşta kazanılmasını, okul çağı çocuklar sayesinde ebeveynlere bilgi 

aktarımının kolaylaşmasını ve gelecek kuşakların bu farkındalığa sahip kişiler tarafından yetiştirilmesini 

sağlayarak bu bilincin kültürün kalıcı bir parçası olmasına katkı sağlayacaktır. Bu aşamaya gelinmesi 

hedeflenerek çıkılan yolda öncelikle tsunami tahliye bölgelerinde bulunan okullardan başlanarak aşağıdaki 

adımlar ele alınabilir. 

• Afet eğitimi sağlama konusunda deneyimli ve sorumlu kurumların da yardımıyla tsunami afet acil 

durum planlarının yapılması 

• Acil durum planları kapsamında tatbikatların yapılması 

• Afet eğitimi sağlama konusunda deneyimli ve sorumlu kurumlar tarafından okul yöneticilerine, 

öğretmenlere ve öğrencilere farklı düzeylerde tekrarlı eğitimler verilmesi 

• Pedagojik unsurlara dikkat edilerek hazırlanan tsunami bilgilendirme videoları, tabelaları, broşürleri 

hazırlanması ve bunların uygun ortamlarda öğrencilere sunulması 

• Hâlihazırda ilkokul ve ortaokul düzeyinde farklı seviye sınıflarda müfredat kapsamında bulunan 

“Şehrimiz İstanbul” dersine İstanbul’da olası afet riskleriyle ilgili bölümlerin eklenmesinin yanı sıra, 

tsunami afeti ve tahliyesi ile ilgili bilgilerin aktarımının sağlanması 

12.2.1.4 Yerli ve Yabancı Turistlerin Bilgilendirilmesi 

İstanbul tarihi ve turistik dokusu ile yılın her döneminde yurtiçi ve yurtdışından pek çok ziyaretçi misafir 

etmektedir. Geçici süre ile İstanbul’da bulunan bu ziyaretçilerin de olası tsunami afeti ve alınabilecek 

tedbirler konusunda bilgilendirilmesi gereklidir. Bu kapsamda aşağıdaki adımlar ele alınabilir. 

• Turizm Müdürlükleri ve Turizm şirketleri ile işbirliği yapılarak bu alanlara yönlendirilen turistlere 

uygun dillerde hazırlanmış bilgilendirme dokümanı dağıtımı 

• Oteller ile işbirliği 
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12.2.2 Tsunami Hasarını Önlemeye Yönelik Çevre Düzenlemeleri 

Tsunamiler oluşum mekanizmalarından kaynaklı olarak rüzgâr dalgalarından oldukça farklı karakterlere 

sahiptirler ve sebep oldukları hasar ve yıkım, sahip oldukları yüksek akıntı hızından kaynaklanmaktadır. Bu 

şiddetli akıntılar düşük akım derinliklerinde dahi oldukça hasar vericidir. Yarım metre akım derinliğiyle karşı 

karşıya kalan yetişkin bir kişinin ayakta durması olanaksızken, yine bu akım derinliğinde bir araba rahatça 

sürüklenebilir. Bu nedenle bir tsunami karaya varana kadar ve vardığında önüne çıkan çoğu şeyi 

beraberinde sürükler ve tsunami tarafından taşınan bu malzemeler yıkım gücünü arttırarak daha fazla 

hasara, yaralanmaya, can ve mal kaybına sebep olur. Tüm bu hasar gücü aynı zamanda elektrik, su ve 

kanalizasyon sistemlerine zarar verebilir, iletişim, ulaşım, sağlık ve güvenlik sistemlerini sekteye uğratabilir. 

Zarar gören bu altyapı sistemleri afet sonrası toparlanma ve iyileşme süreçlerinde zorluklara ve gecikmelere 

sebep olacaktır. 

Yapısal olmayan önlemler kapsamında Marmara Denizi’nde gerçekleşebilecek olası bir tsunaminin sebep 

olacağı hasarı azaltmak için kıyı alanlarında “İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar 

Görebilirlik ve Tehlike Analizi” projesinde sunulan tsunami su baskını ve MeTHuVA risk haritaları göz 

önünde bulundurularak yapılabilecek düzenlemeler ve planlamalar aşağıdaki gibi listelenebilir. 

• Tehlike alanı içinde bulunan kıyı alanlarında mevcut yapı ve insan yoğunluğunu azaltmaya yönelik 

kentsel dönüşüm çalışmaları 

• Yapı ve insan yoğunluğunun azaltılamayacağı kesimlerde gerekli yapısal önlemlerin 

planlanmasının yanı sıra bu bölgelerde etkin farkındalık yaratma çalışmaları 

• Hesaplanmış tsunami tehlike alanlarında risk oluşturabilecek yeni yapıların konumlandırılmasının 

engellenmesi 

• Tsunaminin yarattığı akıntı ile beraberinde taşıyabileceği malzemelerden kaynaklanan yıkıcı 

etkisini azaltmak için gerekli çevre düzenlemelerinin yapılması 

o Şehir eşyalarının stabilitelerinin sağlanması 

o Mevcut ağaçların kök yapılarının tsunami akıntısına karşı direncinin değerlendirilmesi ve 

gerekirse tehlike alanı dışına taşınması 

o Kıyıda bulunan restoran ve kafe gibi işletmelerin açık alanda bulunan eşyalarının 

sabitlenmesi 

12.2.3 Deniz Ulaşımı Unsurları İçin Alınabilecek Önlemler ve Yapılabilecek Düzenlemeler 

Tsunami dalgasının en şiddetli etkileri dalganın genliğinin arttığı ve şiddetli akıntılara sebep olduğu liman 

içlerinde görülür. Bu sebeple liman içerisine giren dalga hem o sırada liman içerisinde bulunan deniz 

araçlarının hasar görmesine, hem de bu araçların dalganın etkisi ile kıyıya sürüklenerek kıyıdaki yapılara 

ve tesislere zarar vermesine sebep olabilmektedir. Olası bir tsunami sırasında deniz araçlarının en az hasar 

görebileceği ve en az hasara sebep olacağı yerler açık denizlerdir. Ancak hâlihazırda liman içinde bulunan 

araçlar için açık denize doğru yol alma ve güvenli noktalara ulaşma süresi ile tsunaminin kıyılara varış 

süresinin değerlendirilmesinin doğru yapılması can ve mal kaybının önlenmesi açısından önemlidir. 

Bunların yanı sıra deniz ulaşımının tüm elementlerinin afet sonrası süreçte de büyük önemi vardır. Özellikle 

deprem tarafından tetiklenmiş bir tsunami senaryosunda, depremin yıkıcı etkisi ile kara ulaşımı büyük 
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ölçüde hasar görmüş olabileceğinden, afet sonrası acil durum yönetiminde deniz ulaşımına ihtiyaç seviyesi 

artabilecektir. Böyle bir durumda tsunamiden hasar görmüş deniz ulaşımı unsurları afet sonrası acil durum 

müdahale dönemi yönetimi için hizmet sağlayamamasına sebep olabilir. Afet risk yönetiminin özellikle can 

kaybı sayısında kritik öneme sahip bu sürecinde büyük fayda sağlayacak deniz ulaşımı unsurlarının afet 

anının hemen akabinde en kısa sürede çalışır duruma gelmesi için gerekli önlemler alınmış ve afet yönetimi 

planlamaları yapılmış olmalıdır.  

Bu kapsamda özellikle deniz toplu ulaşımına ve deniz turizmine hizmet veren limanlar ve ayrıca barınak ve 

marinaların olası bir tsunami durumunda en kısa sürede şoku atlatma, toparlanma ve işler vaziyete 

geçebilmeye yönelik atılması gereken adımlar detaylı ve kapsamlı bir biçimde ele alan acil durum planları 

hazırlanmalıdır. Temel olarak bu acil durum planı hazırlama sürecinde tsunami özelinde ele alınması 

gereken noktalar aşağıda listelenmiştir: 

• Erken uyarı sistemlerinin takibi ve afet anlarında uyarıların tüm liman, marina, barınaklar ve deniz 

araçlarına zamanında aktarılması için gerekli sistemin oluşturulması 

• Resmi ya da doğal (depremin sebep olduğu sarsıntı, denizin çekilmesi) herhangi bir tsunami uyarısı 

sonrasında tüm deniz ulaşımı unsurlarının en az hasarla afeti atlatmak için alınacak önlemlerde 

sorumlu kişilerin belirlenmesi.  

• Deniz ulaşımı unsurlarında görev alan tüm personele tsunami ve tsunami anında yapılması 

gerekenlerle ile ilgili eğitim verilmesi ve bu konudaki farkındalığın arttırılması 

Kent içi deniz ulaşımı için kullanılan deniz araçlarının yanı sıra, boğaz geçişleri için Yenikapı, Sarayburnu, 

Ahırkapı, Sirkeci, Tuzla, Kartal, Pendik açıklarında bekleyen gemilerin, olası bir tsunami sırasında kıyıya 

doğru sürüklenmesinin büyük bir tehlike arz edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tehlikenin önüne 

geçilebilmesi için gemi bekleme yerlerinin, gemilerin sürüklenmesine engel olabilecek gerekli su 

derinliklerinde konumlandırılması gerekir. Buna ek olarak, bu gerekli uyarıların ve talimatların doğru ve 

zamanlı şekilde tüm deniz araçlarına iletilmesi gerekir. 

12.2.4 Tsunami Tahliye Rotalarının Belirlenmesi 

Olası bir tsunami olayı sırasında, başarıyla gerçekleştirilecek bir tahliye özellikle can kayıplarının önüne 

geçebilmek için büyük önem taşımaktadır. Başarılı bir tahliyenin gerçekleşmesi için ise, tsunami sırasında 

ortaya çıkabilecek panik halinin önüne etkili bir şekilde geçebilmek gerekir. Bu sebeple tsunami tehlikesi 

altında bulunan bölgelerin tsunami tahliye planlarının yapılması ve tahliyeye uygun rotaların belirlenmesi ve 

topluma bu bilginin doğru ve etkili bir şekilde aktarılması önemlidir. Bu bilgilerin insanlara aktarılması 

tsunami tahliye rotaları olarak belirlenmiş yollara konumlandırılabilecek uyarı ve yönlendirme levhaları ile 

tsunami tahliye rotalarını gösteren haritalar ile gerçekleştirilebilir. 

Bu bölümde, İstanbul ili Marmara kıyısı ilçelerinde olası bir tsunami sırasında tahliye rotaları olarak 

kullanılabilecek, insanların yaya olarak denizden ve tsunami baskın alanından en hızlı şekilde 

uzaklaştırabilecek yolların belirlenmesi ile ilgili çalışılmıştır. Bölüm 12.4’te her bir ilçe için sunulan tsunami 

tahliye rehberlerinin içeriklerinde de yer alan tahliye yollarının seçimi sırasında dikkate alınan 

değerlendirmeler ve izlenen adımlar aşağıda sırasıyla detaylandırılmıştır. 
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Öncelikle her bir ilçe için “İstanbul ili Marmara Kıyıları için Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike 

Analizi Projesi” kapsamında hesaplanan sismik ve heyelan kaynaklı en kritik tsunami senaryoları ile 

belirlenen su baskını alanlarından faydalanarak tsunami tahliye bölgelerinin belirlenmiştir. Bu aşama 

sonunda ilçe sınırları içinde kalan alanlar tsunami tehlikesine göre üç sınıfa ayrılmıştır;  

• Tsunami Tahliye Bölgesi: hesaplanan kritik tsunami senaryolarına göre sismik kaynaklı tsunami su 

baskın alanında bulunan bölgeler. Herhangi bir tsunami tehlikesi durumunda bu alanların dışına 

çıkılması hedeflenmelidir. 

• Şiddetli Tsunami Durumunda Tahliye Bölgesi: hesaplanan kritik tsunami senaryolarına göre 

heyelan kaynaklı tsunami su baskın alanı içinde bulunan bölgeler. Şiddetli tsunami tehlikesi 

durumunda bu alanların dışına çıkılması hedeflenmelidir. 

• Güvenli Bölge: hesaplanan en kritik tsunami senaryoları sonuçlarına göre tsunami su baskın alanı 

içinde bulunmayan alanlar. 

Tsunami tahliye bölgeleri belirlendikten sonra, kıyıda bulunan insanların bu alanlar içinden en hızlı ve kolay 

şekilde çıkabilmelerini sağlayabilecek olan kıyılara ve dere yataklarına dik olan yollar mevcut yol veriseti 

içinden ayıklanarak belirlenmiştir. Bu yollar, baskın alanlarından uzaklaşmayı sağlayan rotaların temelini 

oluşturdukları için tahliye rotası belirlenmesi çalışmalarının ilerlemesinde önemli bir altyapı oluşmasını 

sağlamıştır. Ancak kıyılara ve dere yataklarına dik olan bu yollar arasında her an insan geçişine olanak 

sağlayamayabilecek, serbest erişime açık olmayan site içi yollar ve kurum ya da kişilere ait özel arazi içinde 

bulunan yollar da bulunmaktadır. Dolayısıyla bahsedilen yöntem ile seçilen yollarda daha ileri bir seçim 

işlemi gerekli görülmüştür.  

Bu ileri seçim aşamasında ilk olarak erişim olmayan yolların belirlenmesi için yapılan arazi çalışmalarında 

toplanan verilerden ve çevrimiçi sokak görüntülerinin verisetlerinden faydalanılmıştır. Temel olarak bu 

aşamada, kurum ya da kişilere ait özel arazi içinde bulunan ve serbest erişime kapalı olan yollar tespit 

edilmiş ve bu yollar tahliye rotası olarak belirlenecek yollar arasından elenmiştir.  

Gerçekleştirilen bu ileri seçim aşaması tamamlandıktan sonra belirlenen yollar tahliye rotası olarak seçilmek 

üzere değerlendirmeye alınmıştır. Serbest erişime açık olduğu tespit edilen yollar arasından tsunami tahliye 

rotası olarak en etkili şekilde hizmet sunabilecek yollar belirlenmiştir. Tahliye rotası olarak önerilen yollar 

seçilirken aşağıdaki noktalar üzerinde durulmuştur. 

i. Mümkün olabildiğince kıyıya yakın kesimden başlaması 

ii. Belirlenen rotanın kesintisiz olması 

iii. Rota boyunca ilerlemenin en etkili olacak şekilde tahliye bölgelerinin doğrultusuna tercihen dik 

olması  

iv. İnsanları en kısa sürede ve en az mesafe katederek tahliye bölgelerinin her ikisinin de dışına 

çıkararak güvenli bölgeye ulaştırabiliyor olması 

Tahliye rotalarını belirlemede kullanılan bu ölçütlerin yanı sıra, her ilçe içinde kıyı boyunca tahliye rotalarının 

dağılımı ve birbirine olan mesafeyi belirlemek için ilk olarak tsunami dalgalarının kıyıya varış süreleri göz 

önünde bulundurulmuştur. Tablo 12.1’de her ilçe için en kritik tsunami senaryosu ile tsunami dalgası 

oluşması ve dalganın kıyıya varması arasındaki süre ve bir kişinin bu sürede hızlı yürüme hızı olarak 
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tanımlanan 1.5 m/sn (Knoblauch et al., 1995) hız ile katedebileceği en uzak mesafe verilmiştir. Tahliye 

rotalarının ilçe içindeki dağılımı ise, seçilen tahliye rotalarının birbirinden olan uzaklığının insanların 

yürüyerek katedebileceği mesafeden daha kısa olması hedeflenmiştir. Bu sayede kıyı boyunca seçilen iki 

tahliye rotasına da eşit uzaklıkta bulunan bir kişi, herhangi bir tahliye rotasına ortalama dalga varış 

süresinden önce ulaşabilecektir. Tahliye rotalarının ilçe içinde birbirine uzaklıkları bu yol ile belirlenirken, 

dağılımlarını ve konumlarını belirlerken öncelik olarak insanların toplu olarak bulunduğu park bahçe gibi 

alanlarda, ilçe merkezlerinde ve ilçenin kalabalık bölgelerinde bulunmasına dikkat edilmiştir.  

Tsunami tahliye rotaları ile ilgili seçimlerin sonuçlandırılması için yukarıda bahsi geçen tüm ölçüt ve kurallar 

dikkate alınmıştır. Ancak sonuç olarak belirlenen tahliye rotalarının bazıları tüm ölçütleri yerine getirirken 

bazıları ise tahliye yolu olarak etkili bir şekilde servis verebilmeleri için bazı düzenlemeler gerektirmektedir. 

Bu düzenlemeler başlıca tahliye rotasının devamlılığını sağlayabilmek için ana yollar üzerine inşa edilmesi 

gereken üstgeçitlerin yapılması, belirlenen rotalar üstünde halihazırda bulunan üstgeçitlerin tsunami 

dalgasına karşı dirençli olacak şekilde güçlendirilmesi, belirlenen rotaların tahliye olan insanları güvenli 

alana daha az mesafe yürüyerek ulaştırabilmesi için yeni yol yapılması, belirlenen tahliye rotalarında 

yollardaki bozuklukların giderilerek yaya tahliyesi için elverişli hale getirilmesi ve özellikle görece dar yollar 

içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına alınması 

olarak sıralanabilir. 

Tablo 12.1 İlçe bazlı tsunami dalga varış süreleri ve bu sürelerde 1.5 m/s hız ile ulaşılabilecek en uzun mesafe 

İlçe Adı 
Tsunami Dalgaları Kıyılara 

Ortalama Varış Süresi (dakika) 

1.5 m/sn yürüme hızıyla 
ulaşılabilecek en uzun 

mesafe (metre) 

Silivri 18 1620 

Büyükçekmece 6 540 

Beylikdüzü 6 540 

Avcılar 5.5 495 

Küçükçekmece 11 990 

Bakırköy 6 540 

Zeytinburnu 10.5 945 

Fatih (Güney Bölge) 8.5 765 

Fatih (Kuzey Bölge) 12 1080 

Beyoğlu 12 1080 

Beşiktaş 14.5 1305 

Üsküdar 11 990 

Kadıköy 9 810 

Maltepe 12 1080 

Adalar 5 450 

Kartal 12.5 1125 

Pendik 10.5 945 

Tuzla 9.5 855 
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Bunların yanı sıra, tahliye rotası belirlenebilmesi ya da önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi 

için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektiren alanlar 

da tespit edilmiştir. Bu alanlar normalde erişime kapalı olan ancak yakınlarında tahliye için daha uygun bir 

rota tespit edilemeyen site, kampüs ya da tesis içi bölgeler, dikey tahliye yapılarının önerilmesinin uygun 

görüldüğü bölgeler, güvenli alana ulaşılması için gerekli tahliye rotasının demiryolundan karşıya geçilmesini 

gerektiren bölgeler ve güvenlik sebebiyle tahliye rotası tespit edilememiş askeri ve adli kurumların 

yakınlarındaki bölgeler olarak sıralanabilir. 

Ek olarak, içerisinden önerilen bir tahliye rotası geçmeyen ancak konumları kıyıda ve baskın alanları içinde 

bulunan kurumlar, tesisler ve sitelerin kendi içlerinde güvenli alanlara nasıl ulaşabilecekleri ile ilgili acil 

durum planlamalarını yapmaları teşvik edilmeli ve bu planların varlığı ilgili kurumlarca takip edilmelidir. 

Bölüm 12.4’te proje kapsamındaki 17 ilçe için önerilen tahliye rotaları ve yukarıda belirtilen sebeplerle, 

kullanılabilir olması için düzenleme gerektiren tahliye rotaları ve tahliye rotası belirlenebilmesi için ileri 

çalışma gerektiren alanlar harita üzerinde gösterilmiştir. Bunların yanı sıra tsunami bilgilendirme tabelaları 

için önerilen konumlar da haritada gösterilmiştir. Bilgilendirme tabelaları için öncül olarak önerilen konumlar 

tahliye rotası olarak önerilen yolların kıyı kısımlarında, ek olarak kıyı boyunca belli aralıklarla ve insanların 

yoğunlukla bulunduğu alanlardır. Ancak bu tabelaların sayıları ve konumlarının gerekli görüldüğü 

durumlarda yerel yönetimlerce verilecek kararlar doğrultusunda güncellenmesi önerilmektedir. Buna ek 

olarak bu elemanların (tahliye rotaları, bilgilendirme tabelaları) ilgili birimlerce takip altında olmaları ve 

düzenli olarak bakımlarının yapılmaları, gerekli görüldüğünde güncellenmeleri olası bir tsunami durumunda 

başarılı bir tahliyenin gerçekleşebilmesi için büyük önem arz etmektedir. 

Tsunami Eylem planının uygulama safhalarında engelli bireylerin de hızlı tahliyesini sağlayacak 

düzenlemelerin dikkate alınması, planlanması ve hayata geçirilmesi önemlidir. 

12.3 Önerilen Önlemlerin Gerçekleştirilmesi Sonucunda Azalacak Risk ve Yeni MeTHuVA 

Risk Haritaları 

“İstanbul ili Marmara Kıyıları için Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi” 

kapsamında yapılan risk analizlerinin hesaplamasında MeTHuVA Risk Denklemi kullanılmıştır. 

��	
 � ��� ∗ � ���� ∗ ��� 
Bu denklemde, TB, tsunami benzetimleri sonucu elde edilen Tsunami Baskınını; MHG, Mekânsal Hasar 

Görebilirliği; TE, Tahliye Esnekliğini göstermektedir. Denklemdeki n parametresi ise bölgenin tsunamiye 

karşı hazırlıklı olma ve farkındalık seviyesini belirten ve 1 ve 10 arasında değer alan bir katsayıdır. Bölge 

halkının tsunami olayını yaşadığında gerekli olan farkındalık, hazırlık ve zamanında tahliye konularında 

yeterince bilgi ve deneyim sahibi olduğu durum 10 ile en hazırlıksız olduğu durum ise 1 ile temsil 

edilmektedir. Bu parametre risk analizindeki mevcut verisetleri ve türevlerinin sağlayamadığı ve tsunami 

riski üzerinde etkisi bulunabilecek her türlü parametreyi hesaplamalara katmak amaçlıdır. ‘n’ parametresinin 
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alt etmenleri içinde yapısal önlem anlamında olarak ele alınabilecek bazı parametrelerin bulunmasının yanı 

sıra, pek çok etmen yapısal olmayan önlemler ile ilgilidir. 

MeTHuVA Risk Denklemi tüm parametreler içinde toplumun hazırlıklı olma ve farkındalık düzeyini temsil 

eden n parametresi, zaman içinde etkili olarak değiştirilebilecek tek parametredir. Bu değer “İstanbul ili 

Marmara Kıyıları için Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi” kapsamında yapılan 

risk değerlendirilmelerinde 3 olarak kabul edilmiştir. Kabul edilen bu değer, 2004 Hint Okyanusu Tsunamisi 

ve 2011 Büyük Doğu Japonya Deprem ve Tsunami felaketlerinin ardından tüm dünyada tsunami olayına 

karşı artan farkındalık ve 1999 İzmit depreminden sonra Marmara Denizi için gerçekleştirilen ulusal ve 

uluslararası projeler ve İstanbul ili için tsunami afeti ile ilgili çalışmaları yürütecek kurumun belirli olması, 

tsunami baskın haritalarının hazırlanmış olması ve tsunami riski için MeTHuVa gibi bir karar destek 

sisteminin geliştirilmiş olması gözetilerek bu projede İstanbul ilçeleri için uygun görülen n parametresi 

değeridir (Çankaya vd. (2016) ve Tüfekçi vd. (2018a). 

“İstanbul ili Marmara Kıyıları için Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi” 

kapsamında yapılan çalışmalar ve “İstanbul ili Tsunami Eylem planı Hazırlanması Projesi” kapsamında ele 

alınabilecek önlemler ile toplumun hazırlıklı olma ve farkındalık düzeyini temsil eden n parametresinin yeni 

değeri 4 olarak uygun görülmüştür. Bu değerin yükselmesinde “İstanbul ili Tsunami Eylem planı 

Hazırlanması Projesi” kapsamında önerilen önlemler olan, kıyı koruma yapılarının geliştirilmesinin 

hedeflenmesi, tsunami tahliyesine uygun yolların belirlenme çalışmalarının başlatılması ve halkın 

bilinçlendirilmesi için hazırlanacak tsunami tahliye rehberi el kitapçıklarının oluşturulması etkili olmaktadır.  

Önerilen bu önlemlerin yanısıra halka verilebilecek düzenli eğitimler, düzenlenecek tatbikatlar ve medya 

üzerinden yapılabilecek doğru bilgilendirmeler, ‘n’ parametresi için belirlenen değerin daha yüksek 

seviyelere çıkarılmasını sağlayacaktır.  

MeTHuVA metodu çıktısı olan ve daha önce “İstanbul ili Marmara Kıyıları için Tsunami Modelleme, Hasar 

Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi” kapsamında her ilçe için ilk belirlendiği değer olan n=3 değeriyle 

hesaplanan MeTHuVA risk haritaları, bu proje kapsamında önerilen önlemlerin yerine getirilmesi sonucunda 

elde edilebilecek n=4 değeri ile tekrar hesaplanmıştır. Önerilen önlemlerin yerine getirilmesi durumunda 

ulaşılabilecek ‘n’ değerinin artışı ile her ilçede en kritik tsunami senaryosu için MeTHuVA Risk değerlerinde 

elde edilen azalma Tablo 12.2’de en yüksek değerlerle temsil edilecek şekilde özetlenmiştir. Bu tabloda 

proje kapsamındaki her ilçe için n=3 ve n=4 ile hesaplanan en yüksek MeTHuVA Risk değerlerinin yanısıra, 

risk üzerindeki azalmanın daha net görülebilmesi için azalan risk miktarı da sunulmuştur. 
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Tablo 12.2 Çalışma kapsamındaki ilçeler için mevcut durum (n=3) için hesaplanan ve önerilen önlemlerin alınması 
sonrasında (n=4) ulaşılabilecek en yüksek MeTHuVA Risk değerlerinin karşılaştırılması 

İlçe Adı 
En yüksek  

MeTHuVA Risk değeri 
(n=3 iken) 

En yüksek  
MeTHuVA Risk değeri  

(n=4 iken) 

‘n’ parametresindeki artış ile 
birlikte azalan  

MeTHuVA Risk  miktarı 

Silivri 42,5 31,9 10,6 

Büyükçekmece 56,6 42,4 14,2 

Beylikdüzü 47,5 35,6 11,9 

Avcılar 38,7  29,0 9,7 

Küçükçekmece 30,6 22,9 7,7 

Bakırköy 29,4 22,1 7,3 

Zeytinburnu 20,9 15,7 5,2 

Fatih 19,6 14,7 4,9 

Beyoğlu 4,6 3,5 1,2 

Beşiktaş 3,1 2,3 0,8 

Üsküdar 7,1 5,3 1,8 

Kadıköy 14,7 11,0 3,7 

Maltepe 16,0 12,0 4,0 

Kartal 12,7 9,5 3,2 

Pendik 15,8 11,8 4,0 

Tuzla 17,6 13,2 4,4 

Adalar 64,4 48,3 16,1 

 

Tablo 12.2’de özetlenen MeTHuVA Risk değerleri, her ilçe içinde ‘n’ parametresindeki artışa bağlı olarak 

değişen MeTHuVA Risk dağılımlarını göstermek üzere Şekil 12.26’dan Şekil 12.42’ye verilen haritalarda 

sunulmuştur. Bu haritalarda her ilçe için ilk olarak ‘n’ parametresinin “İstanbul ili Marmara Kıyıları için 

Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi” kapsamında belirlendiği şekilde 3 değeri 

ile hesaplanmış MeTHuVA Risk haritaları sunulmuş, sonrasında ise mevcut proje kapsamında önerilen 

önlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda alacağı değer olan 4 değeri ile hesaplanmış yeni MeTHuVA Risk 

dağılımları verilmiştir. Yeni ‘n’ parametresiyle hesaplanmış bu haritalarda en yüksek risk değerleri Tablo 

12.2’de de görüldüğü şekilde azalmasına rağmen, henüz İstanbul ili için tsunami konusunda hazırlıklı olma 

ve farkındalık düzeyindeki artışlara bağlı risk azalması, risk haritalarında belirgin bir şekilde 

gözlenemeyebilir. Bu sebeple önerilen önlemler alındığında MeTHuVA risk değerlerinde gerçekleşen 

azalmayı daha net vurgulamak amacıyla her ilçe için üçüncü bir harita üretilmiştir. Bu haritalarda ise yine 

her bir ilçe için ‘n’ parametresinin yeni ve eski değerleri ile hesaplanan MeTHuVA Risk değerlerinin farkı ele 

alınmış ve önerilen önlemler alındığında azalacak risk seviyesi sunulmuştur. 
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a 

b 

c 

Şekil 12.26 Silivri ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.27 Büyükçekmece ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.28 Beylikdüzü ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a b 

 c 

Şekil 12.29 Avcılar ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a b 

 c 

Şekil 12.30 Küçükçekmece ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.31 Bakırköy ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.32 Zeytinburnu ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.33 Fatih ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.34 Beyoğlu ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.35 Beşiktaş ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a b 

 
c 

Şekil 12.36 Üsküdar ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.37 Kadıköy ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.38 Maltepe ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.39 Kartal ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.40 Pendik ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.41 Tuzla ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı 
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a 

b 

c 

Şekil 12.42 Adalar ilçesi a n=3 MeTHuVA Risk haritası. b n=4 MeTHuVA Risk haritası. c Önerilen önlemlerin 
alınmasıyla azalan MeTHuVA Risk dağılımı   
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12.4 İlçe Bazlı Saha Araştırması ve Belirlenen Önlemler 

12.4.1 Silivri İlçesi 

Silivri ilçesinde, tsunami tehlikesine bağlı riskleri denetleyen iki önemli unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

kıyı yapısının morfolojisidir. Tüm ilçe kıyısı boyunca art arda tekrarlayan kayalık kıyılar (falezler) ve düzlükler 

riskin ciddi oranda farklılaştığı iki ayrı morfolojik yapıyı meydana getirmektedir (Şekil 12.43). Tsunami dalga 

yükseklikleri kıyı boyunca farklılıklar göstermesine rağmen kıyı çizgisine paralel şekilde uzanmış ve kumsal 

bitimi ile başlayarak 5 ila 40 m arasında değişen yükseltilere ulaşan, dik ve dike yakın eğimli falezlerin varlığı 

tsunami dalgalarının bu yamaçları aşarak yamaç üstüne ulaşmasını ve karada ilerlemesini önlemektedir. 

Dolayısı ile bu bölgelerdeki dalga etkisi, falezler ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan plaj (kumsal) alanları 

ile sınırlı kalmaktadır. Oysaki bölgedeki diğer bir morfolojik unsur olarak gözlenen; dere yataklarının yer 

aldığı deniz seviyesine yakın yükseklik değerleri içeren alüvyon düzlükleri ile yine düşük kotlu aşınım 

düzlüklerinde, su basma mesafeleri metrelerce hatta kilometre düzeyinde hesaplanmıştır.  

İlçede tsunami riskini denetleyen ikinci ana unsur ise arazi kullanım şekilleridir. Tsunami etkisi altında 

kalacağı düşünülen Silivri sahillerinin büyük bölümü yazlık siteler, tatil köyleri ve otellerden oluşmakta olup 

bu yapılar ve sahil sadece yaz aylarında (Haziran-Eylül) yoğun olarak kullanılmaktadır. Yaz ayları dışında 

bu alanlar adeta terk edilmiş kent görünümündedir. Bölge, yazın ikamet eden nüfus dışında yine aynı dönem 

içerisinde günübirlik olarak ziyarete gelen çoğunlukla yerli, az sayıda yabancı turist tarafından da 

kullanılmaktadır. Tsunami riski içerip de daimi olarak yaşamın devam ettiği, insan ve yapı yoğunluğunun 

bulunduğu alanlar ise Silivri ilçe merkez mahalleleri ve Selimpaşa Mahallesi ile sınırlıdır. Tsunami baskın 

mesafesinin artması, riskleri de beraberinde arttırmaktadır. Bu nedenle falez bölgelerindeki risk sadece 

plajlar ve bu plajların kullanım zamanlarındaki insan yoğunluğu ile sınırlı iken diğer bölgelerdeki risk çok 

daha fazladır. Dolayısı ile alınacak önlemlerin boyutları da farklılık arz etmektedir. Bu farklılıklar gözetilerek 

baskın alanlarında tsunami risklerinin azaltılması ile ilgili alınması gerekli önlem ve tavsiyeler aşağıdaki 

bölümde anlatılmıştır. 
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Şekil 12.43 Silivri İlçesinde tsunami riskini kontrol eden morfolojik değişim (falez ve düzlükler) 

Falez Bölgelerinde Alınabilecek Önlemler:  

Falez önü bölgelerinde riskin azaltılması için yapısal önlemlerden çok yapısal olmayan önlemlere ağırlık 

verilmesi uygun olacaktır. Bu alanlar için olası bir tehlike öncesinde kıyı şeridinin hızlıca tahliyesi en uygun 

yöntem olarak belirtilebilir. Bunun için öncelikle bölgeyi kullanan kişilerin (sürekli veya günübirlik) farkındalık 

düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması sonrasında ise belirli aralıklar ile bölgede tatbikatların 

düzenlenmesi gerekmektedir. Farkındalık düzeyinin arttırılması için en etkili yöntemlerden birisi uyarıcı, 

yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgeye yerleştirilmesidir. Sahil, falez üstü 

bölgeler ve falezlerden sahile ulaşan yollara uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretçiler yerleştirilmelidir. 

Bilgilendirici tabelalarda, olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda harekete geçileceği 

ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği aktarılmalıdır. Oluşabilecek panik ortamı 

düşünülerek en yakın tahliye koridoruna yönlendirici tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine 

güvenli bölge sınırlarını işaretleyen işaretler yerleştirilmelidir. Bu tabela ve panoların istenen amaca 

ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gereklidir.   

Bu alanlar için uygulanması gereken diğer bir işlem ise belirlenen ve duyurulan tahliye rotalarının sürekli 

açık ve işler durumda tutulmasıdır.  Bölgenin tamamında kıyıya erişim için oluşturulmuş patika yollar ile 

merdiven yapıları bulunmaktadır. Ancak bunların neredeyse tamamı düzensiz ve bakımsızdır. Çoğunluğu 

oldukça dar, çöp, toprak, moloz ve otlarla kaplı iken birçok merdiven yapısı bozulmuş ve sahille bağlantısı 

kesilmiştir (Şekil 12.44). Bölgenin jeolojik ve morfolojik yapısı gereği normal şartlarda dahi patika yolların 
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kullanımı tehlike arz etmektedir. Bu alanların maksimum yoğunluk değerlerine ve bir kişinin ortalama tahliye 

süresine bağlı olarak yapılacak tasarımlar ile tüm tahliye hatları yenilenmeli veya onarılmalıdır.  

 

Şekil 12.44 Falez bölgelerindeki sahile erişim yolları; a) Patika yol, b) Merdivenlerdeki heyelana bağlı deformasyonlar, 
c) Merdivenlerin dalgaya bağlı aşınması ve işlevini yitirmesi, d) Düzensiz patika yol, e) Merdivenlerdeki yüzeysel 

drenaj aşındırması, f) Merdivenlerin kullanımını kısıtlayan engeller 

Patika şeklindeki yollar ve hâlihazırda merdivenli iniş alanları yapılacak planlamalar neticesinde uygun 

genişlik ve rıht yükseklikleri ile yeniden inşa edilmeli, tahliyeyi sağlayacak ve olası can kayıplarını en aza 

indirecek bu alanlar sürekli bakımlı tutularak sürekli işler halde olmaları sağlanmalıdır. Bölgedeki merdiven 

yapılarının bozulmasında üç unsur göze çarpmaktadır. Bunlar yamaç akmaları-heyelanlar, deniz-kıyı 

aşındırması ve yüzeysel drenaj sorunlarıdır (Şekil 12.45). Yüksek yamaç eğimli ve yamaçta asılı duran 

gevşek malzemeler üzerine inşa edilmiş merdivenlerin zamanla gelişen heyelan veya akma yapıları 

neticesinde deformasyona uğradıkları ve birçoğunun artık kullanılamaz hale geldiği gözlenmiştir. Tahliye 

rotalarında yapılacak yenileme veya onarım çalışmaları öncesinde duraylılık sorunu gözlenen (Şekil 12.46) 

sahaların ve potansiyel duraylılık sorunlu tüm alanların ıslah çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca dalga 

aşındırmasına bağlı deformasyonların önlenmesi için gerekli yapısal tedbirler alınmalı, merdiven 

kenarlarında oluşan yüzeysel su akışının oluşturacağı aşınmaya bağlı deformasyonları engelleyici önlemler 

geliştirilmelidir. 
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Şekil 12.45 Merdivenlerdeki çevre kaynaklı deformasyon örnekleri; a, b) Deniz-kıyı aşındırmasına bağlı deformasyon, 
c) Heyelan nedeniyle deformasyon 

Yamaçların tabanının dalga aşındırmasına bağlı olarak bozulmasını önlemek için ise şev topuklarına uygun 

büyüklükte ve deniz etkisi ile aşındırmaya dayanıklı kaya bloklar yerleştirilmesi düşünülebilir. Özellikle şev 

üstlerinde yapıların bulunduğu alanlarda bu ve benzeri önlemler alınmalıdır. Çünkü tsunami dalgalarının bu 

tür hassas alanlarda topuk aşındırması ile duraylılık sorunlarını tetiklediği bilinmektedir. 

 

Şekil 12.46 Sahil boyunca gözlenen duraylılık sorunu olan alanlar 

Kıyı Düzlüklerinde Alınabilecek Önlemler:  

Falezler haricinde, kıyı düzlüklerinin gözlendiği çoğunlukla derelerin denetimindeki ve deniz seviyesine 

yakın kot değeri gösteren alüvyoner düzlük alanlarda tsunamiye bağlı su baskın mesafelerinin kilometre 

düzeyinde kıyıdan içeriye ulaşabileceği hesaplanmıştır (Şekil 12.43). Bu nedenle bu kıyılarda alınabilecek 

önlemler daha karmaşık olup konuma ve arazi kullanım özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Bir 

genelleme ve sınıflandırma yapılacak olursa, bölgede 10-15 metreden daha az genişliğe sahip kumsalların 

bulunduğu alanlar ile 15 metreden daha geniş kumsala sahip alanlarda alınabilecek önlemler farklı olmakla 
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birlikte, arazi kullanımları ve yapı tiplerindeki farklılıklara göre de önlemler değişebilmektedir.  Bu ve benzer 

özelliklerin değişimine bağlı olarak uygulanabilecek önlemler şu şekilde sıralanabilir; 

Dar kumsalı olan alanlar: Silivri ilçesinin tsunami tehlikesi altındaki kıyı alanları çok büyük oranda yazlık 

kullanımı olan sayfiye bölgelerinden oluşmaktadır. Kış aylarında bu bölgeler terk edilmiş şehirleri andırsa 

da yaz aylarında nüfus ciddi şekilde artmaktadır. Bu nedenle olası Marmara depremi ve buna bağlı 

tsunaminin yaz aylarında meydana gelmesi durumunda büyük can ve mal kayıplarına yol açabilecektir.  

Tsunami dalgasının kıyıda ilerlemeye başladığı bölgeler olan kumsalların genişlikleri ve kullanım şekilleri, 

alınması gereken önlemler açısından belirleyici bir etkendir. Arazi incelemeleri esnasında, kumsalı 10-15 

metreden dar olan bölgelerde inşa edilmiş yapıların temel seviyeleri ve yapı yüksekliklerinin, geniş kumsalı 

olan bölgelerden farklılık arz ettiği gözlenmiştir. Dar kumsalı olan alanlarda inşa edilmiş yapılar kumsal bitimi 

ile başlayan 1 – 4 metrelik duvarların gerisindeki yükseltilmiş bahçelerin içerisinde yer almakta olup 

genellikle 2 ve daha fazla katlı site tipi yapılardır (Şekil 12.47). Bu durum, iki unsur planlı bir yönetim anlayışı 

ile avantaj olarak kullanılabilir. 

     

Şekil 12.47 Kumsalı dar bölgelerde yüksek duvar gerisinde inşa edilmiş yapılar 

Yapıların bahçesi ile kumsalı ayıran bu duvarların birçoğu ileri derecede bozulmuş hatta bazıları yıkılmış 

durumdadır. Mevcut halleriyle bile bu duvarlar tsunami dalgasının etkisini azaltıcı, bazı bölgelerde ise kıyıda 

ilerlemesini engelleyici özellik taşımaktadır. Bu nedenle bu alanlardaki kıyı duvarları, tsunami dalgası ile 

duvar yüzeyine gelecek yatay yükler de hesaba katılarak bölgesel bir planlama ile onarılmalı ya da 

yenilenmelidir. Planlama yapılırken gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan 

kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) 

yapılarak duvar yükseklikleri dalga yüksekliğine bağlı olarak uygun şekilde arttırılabilir. Bu yükseltme 

çalışması en kritik senaryo olan denizaltı heyelanına bağlı dalgalar için kesin çözüm olmasa da sismik 

aktiviteye bağlı oluşabilecek dalgaların engellenmesi açısından etkili olacaktır. Sahilin dar oluşu bu bölgenin 
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kullanım yoğunluğunu sınırlayan doğal bir etkendir. Buna karşın tehlike anında bölgenin uygun şekilde ve 

hızlıca tahliye edilmesi de gerekecektir. Tahliyenin başarılı olması için halkın bilinçlendirilmesi ve tahliye 

yollarının uygun hale getirilmesi gereklidir. Bazı bölgelerde mevcut duvarlar nedeni ile sahilin tahliyesi için 

kullanılabilecek yollar sınırlı olmasına rağmen duvar gerisinde yer alan site içi ve dışı tüm yollar sahile dik 

uzanmakta ve kuzey yönünde hızlıca tahliyeyi sağlar niteliktedir. Siteler büyük oranda bahçe duvarları veya 

demir parmaklık türü yapılar ile sınırlandırıldığından acil tahliye durumlarında site içi yollar herkesçe aktif 

olarak kullanılamayacak, sadece site sakinlerinin kullanımında kalacaktır (Şekil 12.48). Bu nedenle olası 

tehlike durumlarında yolların kullanımını sınırlayan ve tahliyeyi zorlaştıran bu kapıların açık tutulması 

gerekecektir. Alınacak bu ve benzeri küçük tedbirler ile bu alanların başarılı şekilde tahliyesi 

gerçekleştirilebilir ve olası can kayıplarına engel olunabilir. Tahliye için kullanılacak merdiven ve diğer sahil 

çıkış yollarının bölgede oluşan yoğunluğu dakikalar içerisinde tahliye edebilecek seviyede iyileştirilmesi ve 

her daim bakımları yapılarak işlev görür tutulmaları gereklidir. Tüm bu işlemler ve halkın bilinçlendirilmesi 

için ise bölgede site ve kooperatifleşmenin yaygın olması bir avantaj olarak kullanılmalıdır. Site yönetimleri 

koordinasyonunda düzenlenecek toplantılarla bölge halkının eğitimi başarı ile gerçekleştirilebilir. Bu 

toplantılarda bölgenin olası riskleri ve buna karşı yapılması gerekenler yazılı, görsel ve sözlü olarak 

aktarılmalıdır. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı hazırlanmış ilgi ve bilgi düzeyini arttırıcı video gösterimleri 

yapılmalı, yerli ve yabancı uyruklu kişiler için el broşürleri hazırlanmalıdır. Günübirlik veya kısa süreli bölgeyi 

kullanacak kişiler için sahildeki duvarlar üzerine bilgilendirici panolar oluşturulmalı ve acil durumlarda 

yapılması gerekenler, tahliye rotaları, güvenli bölge sınırları gibi konular bu panolar ile halka aktarılmalıdır. 

Belirli aralıklar ile tahliye yollarını gösterir işaretler ve güvenli alan sınırları yollar üzerine işaretlenmelidir. 

Ayrıca sahil duvarı gerisinde yer alan 3 ve daha fazla katlı yapılar dikey tahliye alanları olarak kullanılabilir. 

Yine apartman veya site yönetimleri ile koordineli olarak dikey tahliye yöntemleri hakkında bilgilendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. 

         

Şekil 12.48 Tahliyeye engel olabilecek nitelikte sahil duvarları ve site giriş kapıları 
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Geniş kumsalı olan alanlar: Balaban, Sancaktepe, Semizkumlar, Mimarsinan ve Selimpaşa 

mahallelerinde ortalama 30 m genişlikte kumsallar bulunmakta olup, bu kumsalların yer yer 60 metreye 

kadar genişliğe ulaştığı gözlenmektedir. Bu bölgelerdeki binaların temelleri dar kumsaldakilerin tersine 

doğrudan plaj kumulu üzerine oturtulmuş ve genellikle 1 ve 2 katlı müstakil yapılar şeklinde oluşturulmuştur. 

Ancak 3 ve daha fazla katlı yapılardan oluşan siteler de bulunmaktadır (Şekil 12.49a, b). Bu yapıların da 

çok büyük bölümü aktif olarak yaz sezonunda kullanılmaktadır. Bu tür geniş kumsallarda tsunami dalgasının 

ilerlemesini önleyecek veya etkisini azaltacak herhangi bir engelin bulunmaması nedeni ile oluşacak çamur 

akıntısı, yapıların bulunduğu bölümde ciddi birikinti yığılmasına da neden olacaktır. Bu nedenle gerek 

tsunami akıntı hızını azaltmak gerekse plaj kumulunun çamur akıntısına dönüşüp hasarı arttırmasını 

engellemek amacıyla yapılar ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan plaj bölümünde uygun bitki türleri 

kullanılarak “Yeşil Kuşak” alanları oluşturulabilir. Hali hazırda seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma 

çalışmaları yapılmış bölümler bulunmaktadır. Ancak mevcut ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları 

itibarıyla amaca uygun olmadığından bu alanlarda tsunami etkisine dayanabilecek özellikteki bitkilerle 

sıklaştırma veya yeniden düzenleme çalışması uygulanabilir (Şekil 12.49c, d).  

 

Şekil 12.49 a, b) Geniş kumsalı olan yerlerde yapılan yapılar, c, d) Kıyı ağaçlandırmaları, e, f) Kıyıya açılan geniş ve 
dar tahliye yolları   
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Sahilin geniş olması nedeni ile bu alanları kullanan kişi sayısı da oldukça fazla olacaktır. Plaj gerisinde 

tahliye için kullanılabilecek umuma açık yollar yeterince geniştir. Ancak villa tipi müstakil yapıların yoğun 

olduğu kesimlerde plaja açılan oldukça dar sokaklar da bulunmaktadır (Şekil 12.49e, f). Bu bölgede de site 

ve müstakil yapıların bahçe duvarları veya çit yapıları ile korumaya alınması site içi yollara genel erişimi 

sınırlamaktadır. Dolayısı ile insanların daha yoğun olarak bulunacağı bu tür geniş kumsalların tahliyesinde 

öngörülmeyen pek çok sorunun yaşanması (örneğin yollara yapılacak yoğun araç parkı) göz önünde 

bulundurularak, ilçe belediyesi ve ilgili paydaşların görüşleri dikkate alınarak dikey tahliye amaçlı tsunami 

kuleleri inşası düşünülebilir. 

Bazı Özel Alanlar İçin Alınabilecek Önlemler: 

Silivri ilçesinde konumu, kullanımı ve yetki durumuna göre değerlendirildiğinde farklılık arz eden, bununla 

birlikte önlem alınması gerekli olan özellikli alanlar bulunmaktadır.  

Bu alanlardan birisi Semizkum Mahallesi’ndeki kamp alanı olup alanda bazı özel önlemler alınması 

gerekecektir. Söz konusu kamp alanında bulunan konteyner, baraka, çadır ve ahşap kulübe tipinde yapılmış 

müştemilatlar tsunami öncesinde oluşacak depremde en az hasar alacak yapı tipleri olsa da olası bir 

tsunamide en çok hasar görecek hatta tamamen hasar görecek türde yapılardır. Hafif ve temelsiz olmaları 

nedeni ile suyun etkisiyle bulundukları yerden sökülüp önce kıyıda ve sonra da deniz istikametine 

sürüklenerek hasar görmeleri kaçınılmazdır. Öncelikle kamp alanının kuzeydeki Terakki Caddesi’ne yakın 

ve su baskını alanı içinde olmayan bölgeye doğru taşınması düşünülmelidir. Kampın taşınması mümkün 

değil ise bu bölgede ikamet eden kişilere bölge riskleri hakkında bilgi verilmeli ve acil durumlar için tahliye 

planları aktarılarak tatbikatlar ile bilinç düzeyi arttırılmalıdır. Kampın kuzey kesimi tarla olarak 

kullanıldığından gerek zemin yapısı gerekse ekin açısından tahliyeye engel durumlar oluşabilecektir. Bu 

nedenle kampa erişimi sağlayan ve başarılı tahliye için en önemli güzergâh haline gelecek Zahit Sokakta 

genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları yapılarak bu yol sürekli açık tutulmalıdır (Şekil 12.50). 

 
Şekil 12.50 Semizkum Mahallesi’ndeki kamp alanı 

Diğer bir özel alan ise tarihi kimliği ile Selimpaşa Sahili’nde yer alan höyük ve diğer tarihi yapılardır. Bu tarihi 

yapıların korunması ile ilgili çalışmalar yetkili kurumların katılımı ve gözetimi ile belirlenmeli ve yürütülmelidir 

(Şekil 12.51). 
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Şekil 12.51 Selimpaşa Mahallesindeki Höyük Alanı a) Google Earth görüntüsü, b) Cadde görünümü 

Bir diğer alan ise yine Selimpaşa Mahallesi sahilinde yer alan Kadir Has Üniversitesi Kampüsü ve Ahmet 

Ziylan Ortaokulu alanıdır. Söz konusu bölgede oluşacak tsunami su baskınının çok büyük bölümü bu iki 

eğitim kurumunu etkileyecektir. Gerek ortaokul gerekse kampüs alanının çevresi duvarlar ile çevrilidir. Buna 

rağmen duvar tipi ve yüksekliklerinin tasarımlarının uygun olmaması, bununla birlikte Hekimdere ve 

Selimpaşa derelerinin varlığı su baskını etkisini arttırmaktadır. Bu eğitim kurumlarının bahçe duvarlarının 

uygun tasarım ve yükseklikte yenilenmesi su baskını etkisini büyük ölçüde azaltacaktır (Şekil 12.52). Ayrıca 

bu okullarda öğrencileri bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapılmalı, okul binaları üst katlarının dikey tahliye 

için kullanılabileceği bilinci verilmelidir. Bununla birlikte 1000, 1003 ve 1004. Sokak önünde yapımı devam 

eden sahil dolgusu ve kıyı duvarı inşaatlarının da bu kısımdaki dalga etkisini azaltacak şekilde devam 

ettirilmesi uygun olacaktır (Şekil 12.53). 

 

Şekil 12.52 Kadir Has Üniversitesi Kampüs Alanı ve Bahçe Duvarları 

 

 

Şekil 12.53 1003 ve 1004 sokak önünde yapımı devam eden sahil dolgusu ve kıyı duvarı 
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D110 Karayolu ve Alınabilecek Önlemler: 

Bölge ulaşımını önemli ölçüde sağlayan ana arterlerden birisi olan D110 karayolu Silivri kıyılarına paralel 

şekilde uzanmakta olup olası bir tsunami baskınından önemli şekilde etkileneceği görülmektedir. 

Karayolunun özellikle kıyıya yaklaştığı bölgelerde geçmiş dönemlerde yapılan yol yükseltme çalışmaları 

tsunami su basma mesafelerini kısmen de olsa kısıtlar nitelikte olumlu rol oynarken, tahliye koridorlarını 

kesen yapısı ile de olumsuzluk yaratmaktadır. Afetler esnasında lojistik açıdan önemli arterlerden birisi 

olması nedeni ile gerek işlevselliğini koruması gerekse ortaya çıkardığı olumsuzlukların önlenmesi adına 

önlemler alınması gerekecektir.  

Otoyolun kıyıya en yakın olduğu Gümüşyaka ve Balaban Mahalle sınırlarında yapılan ortalama 2 m 

düzeyindeki yol yükseltme çalışması, bu bölgede gerçekleşmesi beklenen tsunami su basma alanının doğu 

ve batı kenarlarında baskının kuzeye ilerlemesini önemli ölçüde engellese de, baskın alanı aksında bu etkiyi 

gösterememektedir (Şekil 12.54). Yolun işlevselliğini korumak açısından ilgili paydaşların da görüşleri 

dikkate alınarak sudan etkilenmeyecek kota kadar yeniden yükseltilmesi önerilebilir. Ya da hem tsunami 

etkisini azaltmak hem de ses bariyeri oluşturmak amacı ile yol kenarı duvarları inşa edilebilir. 

 

Şekil 12.54 Yol Yükseltme İşleminin Tsunami Baskınına Etkisi 
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Ancak mevcut haliyle bile yol şevi duvarları sahil kısmındaki insan tahliyesini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Aşılması mümkün olmayan yükseklikteki yol şevi duvarının sahil tahliyesine engel olmaması için ise bölgede 

bulunacak en yüksek insan yoğunluğunu karşılayacak şekilde üst geçitlerin yapılması gerekecektir. Üst 

geçitler dikey tahliye imkânı sağlayacağı gibi bölgesel tahliye planlamasına da önemli katkı sağlayacaktır. 

Hâlihazırda bulunan bir adet üst geçit bu bölgenin tahliyesi için yeterli olmayacağı gibi mevcut hali ile oldukça 

yıpranmış ve sınırlı kapasitelidir. Benzer durum Silivri merkezi ve Selimpaşa Mahallesi’ndeki baskın alanları 

için de geçerlidir (Şekil 12.55). Bu alanlarda da dalga yüksekliği ve tahliye edilmesi gerekecek insan 

yoğunluğuna bağlı olarak uygun konumlarda üstgeçitler planlanarak inşa edilmeli, aynı zamanda yolun trafik 

güvenliğini sağlayacak şekilde önlemler alınmalıdır. 

 

Şekil 12.55 D110 karayolu geçişinde yatay ve dikey tahliyeyi sağlayacak üstgeçitlerin durumu (Birçok üstgeçit olası 
bir depremde ayakta kalamayacak derecede yıpranmış durumdadır) 

Silivri İlçe Merkezi için Alınabilecek Önlemler:  

Silivri ilçe merkezinde tsunamiden etkileneceği hesaplanan beş mahalleden sadece Mimar Sinan 

Mahallesi’nin batı kesimi kısmen yazlık kullanımda olup diğer alanlar aktif yaşamın devam ettiği yerlerdir. 

Bölge, bu kullanımı ile ilçenin diğer yerleşimlerinden farklı olarak zaman bağımsız sürekli risk altındadır. 

Aynı zamanda Kayalı (Boğluca) ve Fener Deresi’nin bu noktada buluşması nedeni ile su basma 

mesafelerinin kıyıdan yaklaşık 3 km kadar içeride olacağı hesaplanmıştır. Ancak su baskınına uğrayacak 

alanların önemli bir kısmının hâlihazırda, park ve eğlenme/dinlenme alanları, günübirlik tesis alanları, yeşil 

alanlar, mera ve ağaçlandırılacak alanlar olarak planlanmış olması, özellikle Kayalı ve Fener Dereleri’nin 

baskın sınırlarının “Taşkına Maruz Alan ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alan” olarak planlanmış olması afet 

odaklı planlama ile risklerin azaltılması açısından alınmış son derece önemli kararlardır. Bu kararların 

ivedilikle hayata geçirilmesi bölgede alınması gereken önlemleri de ciddi oranda azaltacaktır (Şekil 12.56).  
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Şekil 12.56 Silivri İlçesi 1/5000 İmar Planı (cbs.ibb.gov.tr/Map# adresinden alınmıştır). Planda; Kayalı (Boğluca) ve 
Fener Deresi ve taşkın alanları “Koruma Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup alt fonksiyon olarak “Yapı Yasağı ya da 

Sınırlaması Getirilen Alan” fonksiyonundadır. 

Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nin D110 karayolu güneyinde, Kayalı ve Fener Dereleri arasında kalan kesimi 

ile liman kuzeyinde kalan alanlar en çok etki altında kalacak bölgeler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 

bölgenin tsunami etkisinden korunması amacı ile mevcut limanın genişletilerek kotlarının arttırılması gerekli 

incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate 

alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak önerilebilir. Bunun dışında 

yapılacak en uygun önlem yatay ve dikey tahliye yöntemlerinin uygulanması olacaktır. Söz konusu alanlarda 

yer alan yapılar büyük oranda 4 – 6 kat olarak inşa edilmiştir. Bu yapılar dikey tahliye alanları olarak 

kullanılabilecektir. Ayrıca bu bölgedeki yollara en uygun tahliye güzergâhlarını gösteren yönlendirici 

tabelalar eklenmelidir. Tahliyenin D110 istikametine yapılmasının zorunlu olduğu konumlarda mevcut üst 

geçitler önemli kaçış rotalarından olacaktır. Ancak mevcut üst geçitler oldukça yıpranmış durumda olup 

(Şekil 12.55) en yüksek yoğunluğu karşılamaktan uzak gözükmektedir. Bu alanlardaki geçitlerin amaca 

uygun şekilde yenilenmesi, yapılacak analizlere göre yer değişikliği gerekmesi durumunda yerlerinin uygun 

konumlara kaydırılması gerekecektir. 

Uygulanması gereken bir diğer yöntem ise liman çalışanlarının ve gemi adamlarının eğitilmesi olacaktır. 

Olası bir tsunamide deniz araçları için en güvenli yerler açık denizlerdir. Liman içerisinde yer alan gemilerin 

dalgaların etkisi ile kıyıya sürüklendikleri ve ciddi hasarlara uğradıkları bilinmektedir. Bu nedenle yapılacak 

eğitimler ile mümkün olduğunca limandaki gemilerin acil durumlarda liman dışında emniyetli derinliğe 

alınması sağlanmalıdır. Liman içinin korunması amacıyla mendireklerin kret kotlarının yükseltilmesi 

gereklidir. Ancak bu uygulamalara gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan 
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kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) 

yapılarak karar verilmelidir. 

Bölgesel Planlama Çalışmaları:  

Tehlike altındaki alanlar için hazırlanacak Nazım ve Uygulama İmar Planlarında mümkün olduğunca yapı 

yoğunluklarını azaltıcı önlemler alınmalı, yeni yapılaşma alanları riskli alan dışarısına taşınmaya 

çalışılmalıdır. Bölgede yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına ve afet güvenli yeni yapılaşmalara yön 

vermek amacıyla bölgesel planlamalar hazırlanmalıdır. Bu planlarda mevcut riskleri en aza indirecek türde 

su basman seviyeleri belirlenmiş ve tsunami su baskını ile oluşacak yanal yükleri karşılayacak dayanıma 

sahip yapı tasarımlarının yapılmasını sağlayacak plan notları eklenmelidir. Hâlihazırda boş olan alanların 

fonksiyon planlamaları yapılırken sahil kesimleri eğlenme/dinlenme alanları olarak planlanmalı ve yukarıda 

söz edilen tüm hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçlar gözetilerek hazırlanan planların 

uygulamaya geçirilmesi gereklidir. 

Silivri İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Silivri ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Silivri ilçesi için bu düzenlemeler, tahliye 

rotasının devamlılığını sağlayabilmek için ana yollar üzerine inşa edilmesi gereken üstgeçitlerin yapılması 

ve belirlenen rotaların olan insanları güvenli alana daha az mesafe yürüyerek ulaştırabilmesi için yeni yol 

yapılmasını içermektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya yolların 

konumları Silivri ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.57) mevcuttur. 

Silivri İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Silivri ilçesine özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.57). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile oluşabilecek 

tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye rotaları, bilgi ve 

yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık çalışmalarına yol 

gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile geliştirilecek güncel 

sürümleri farkındalığın arttırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.57 Silivri ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 

12.4.1 Büyükçekmece İlçesi  

Marmara denizindeki tsunami oluşabilecek bölgeler arasında yer alan Büyükçekmece açıklarındaki denizaltı 

heyelanı, Marmara kıyı şeridindeki pek çok ilçe için en kritik tsunami senaryosudur. Bu nedenle, 

Büyükçekmece İlçesi kıyıları için hesaplanan tsunami dalga yükseklikleri diğer ilçelere göre fazladır. 

Bununla birlikte yerleşim birimlerinin sahil kesiminde yoğunlaşıyor olması ve bu yerleşimlerin büyük 

bölümünün topografik olarak düşük kotlu ve düşük eğimli morfolojide yer alması su baskın mesafelerinin 

(Şekil XX) ve buna bağlı risklerin artmasına sebep olan diğer etkenlerdir. Kıyı şeridi boyunca yapılan saha 

çalışmaları esnasında alınacak bazı önlemlerin sismik aktivite ile oluşabilecek hasarları engelleyebileceği 

veya etkisini azaltabileceği değerlendirilmesine rağmen aynı yaklaşımı heyelana bağlı tsunami oluşumu için 

söyleyebilmek olası değildir. Bu nedenle Büyükçekmece İlçesi için alınabilecek önlemleri bu iki farklı 

senaryoya göre değerlendirmek daha uygun olacaktır. 

Sismik Aktiviteye Bağlı Tsunami Su Baskını İçin Alınabilecek Önlemler: 

İlçede sismik aktiviteye bağlı olası tsunami baskınını denetleyen ana unsur morfolojik yapıdır. Pınartepe 

Mahallesi sahili ile Mimar Sinan Mahallesi, Liman Sokak’tan başlayarak Yenimahalle başlangıcına kadar 

olan kıyı şeridinde hâkim olan yamaç ve falezler tsunami dalgalarının önünde bir duvar etkisi göstermekte 

ve kıyıdan içeriye ilerlemesine engel olmaktadır. Bu bölgede Bahçelievler Mahallesi kıyısında yer alan sınırlı 

sayıda yapı dışında su baskınına maruz kalacak herhangi bir yapılaşma da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

bu bölgelerdeki dalga etkisi, falezler ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar ile sınırlı kalmaktadır. Mimar 
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Sinan Mahallesi Liman Sokak ile Sinanoba Burnu arasında kalan kısım park, yeşil alan ve yürüyüş yolları 

şeklinde düzenlenmiş iken Sinanoba ile Yenimahalle arasındaki kısım birkaç küçük kumsal ve deniz 

kullanımı amaçlı düzenlenmiş iskele dışında erişimi olmayan doğal alanlardan oluşmaktadır (Şekil 12.58). 

Dolayısıyla, bu bölgeler için oluşabilecek tsunami su baskını riski alanların kullanım zamanı ve yoğunluğuna 

bağlıdır. Bu riskin azaltılması için alınabilecek en uygun önlem ise olası bir tsunami tehlikesi öncesinde kıyı 

şeridinin hızlıca tahliyesi olacaktır. Bunun için öncelikle bölgeyi kullanan kişilerin (sürekli veya günübirlik) 

farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, daha sonra ise belirli aralıklar ile bölgede 

tatbikatların düzenlenmesi gerekecektir. Farkındalık düzeyinin arttırılması için en etkili yöntemlerden birisi 

uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgeye yerleştirilmesidir. Sahile, 

falez üstü bölgelere ve falezlerden sahile ulaştıran yollara uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretçiler 

konulmalıdır. Bilgilendirici tabelalarda, olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda 

harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği aktarılmalıdır. 

Oluşabilecek panik ortamı düşünülerek en yakın tahliye koridoruna doğru yönlendirici tabelalar 

yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölgeye erişildiğini gösteren işaretler konulmalıdır. Bu 

tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım 

işlemlerinin yapılması gereklidir. 

       
Şekil 12.58 Büyükçekmece Kıyılarındaki Yamaç ve Falezler ile bu alanların kullanım a) Yenimahalle-Güzelce arası b) 

Güzelce-Sinanoba arası c) Sinanoba-Ekinoba arası, d) Ekinoba-Mimar Sinan Arası 

Bu alanlarda uygulanması gereken diğer bir işlem ise belirlenen ve duyurulan tahliye rotalarının sürekli açık 

ve işler tutulması olacaktır. Tahliye için kullanılacak rotalar çoğu zaman yamaç veya falezlerden sahile inen 
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merdivenlerdir. Bu bölgedeki merdiven yapılarının bir kısmı yeterli genişlikte ve bakımlı iken bir kısmı ise 

düzensiz ve bakımsızdır. Bazıları oldukça dar, bazıları çöp, toprak, moloz ve otlarla kaplı, bazıları deforme 

olmuş iken bazı merdivenlerin erişimi kilitli kapılar ile sınırlandırılmış durumdadır (Şekil 12.59). Alan kullanım 

yoğunluklarına göre tahliye açısından yetersiz olduğu belirlenen konumlarda yeni tahliye koridorları 

oluşturulmalı, mevcut merdivenler mevcut yapılar uygun genişlik ve rıht yükseklikleri ile yeniden inşa 

edilmelidir. Bu bilinç ile kaçış rotası olarak belirlenen tüm tahliye koridorlarının sürekli işler halde tutulması 

için gerekli iş ve işlemler yapılmalıdır. 

 
Şekil 12.59 Yamaç ve Falez bölgelerindeki sahile erişim yolları a, b) Tahliyeye uygun merdiven yapıları c) Dar, ve 

bakımsız merdivenler d) Erişimi engellenmiş merdiven, e) Tehlike arz eden merdiven 

İlçe kıyı şeridinde, yamaç ve falezlerin hâkim olduğu alanlar dışındaki diğer tüm bölgeler morfolojik olarak 

birbirine benzer özellik göstermesine rağmen bu alanların tsunami su baskın mesafelerinde ve buna bağlı 

risk düzeylerinde de görece farklılıklar gözlenmektedir. Yapılan arazi çalışmalarında bu farklılıkların arazi 

kullanım şekillerine bağlı olduğu görülmüştür. Özellikle Celaliye ve Kamiloba Mahalleleri sahilinde yer alan 

yapılar genellikle blok nizam, 6-8 katlı ve uzun cepheleri sahile paralel olarak inşa edilmiştir. Yüksek katlı 

yapıların arasında kalmış 1 ile 3 katlı müstakil yapılarda bulunmaktadır. Kat yüksekliği ne olursa olsun bu 

yapıların neredeyse tamamının denize bakan cepheleri dalga etkisini azaltmak için 2-4 m yükseklikte 

değişen duvarlar ile örülmüştür (Şekil 12.60). Sismik aktiviteye bağlı tsunami senaryosuna göre oluşabilecek 

dalgaların büyük kesimi bu duvarlar sayesinde kıyıdan kara tarafına doğru ilerleyemeden sönümlenmesi 

beklenmektedir. Kıyı duvarını aşan dalgaların ise sahilde adeta bir duvar gibi duran betonarme yapılar 

tarafından engellendiği ve yapıların hemen arkasından geçen D100 karayoluna erişemediği hesaplanmıştır. 

Birkaç küçük konumda dalgaların, yapı bulunmayan veya tek katlı ayrık nizam yapıların oluşturduğu 

boşluklardan geçerek D100 karayoluna doğru ilerlemesi ve İstanbul Caddesini (yan yol) etkilemesi 

beklenmelidir.  Ancak bu kısımlarda da D100 karayolunun İstanbul Caddesine göre 1-4 m arasında 

yükseltilmiş olması nedeniyle su baskını yan yol ile sınırlı kalabilecektir (Şekil 12.60).    
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Yapıların önünde yer alan kıyı duvarlarının birçoğu ileri derecede deforme olmuş hatta bazıları yıkılmış 

durumda olsa bile mevcut halleriyle tsunami dalgalarının etkisini azaltıcı ve kıyıda ilerlemesini önleyici özellik 

taşımaktadır (Şekil 12.61). Sismik aktiviteye bağlı oluşabilecek tsunami dalgalarının engellenmesi açısından 

söz konusu duvarların yenilenmesi büyük faydalar sağlayacaktır. Bu yenileme esnasında gerekli 

incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate 

alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak duvar yüzeyine gelecek yatay 

yüklerin de hesaba katılması, yüksekliklerin de dalga yüksekliği dikkate alınarak uygun şekilde arttırılması 

önerilmektedir. 

 
Şekil 12.60 Celaliye - Kumburgaz arası sahilde arazi kullanımları a, b) Denize paralel inşa edilmiş blok nizam ve 

yüksek katlı yapılar, c, d, e) Kıyı duvarları, f, g, h) D100 otoyolundaki yükseltmeler  
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Şekil 12.61 Yapıların denize bakan cephesinde inşa edilmiş kıyı duvarlarındaki tahribat örnekleri a) Beton aşınması, 

b) Kıyı kum aşınması, c) Yığma duvarın aşınma sonucu çökmesi 

Uygulanabilecek bir diğer önlem ise bölgenin uygun şekilde ve hızlıca tahliye edilmesi olacaktır. Tahliyenin 

başarılı olması için halkın bilinçlendirilmesi ve tahliye yollarının uygun hale getirilmesi gereklidir. Ancak 

sahildeki kıyı duvarları ve yaygın blok nizam yapılaşma nedeni ile sahil bölgesinin tahliyesinde sorunlar 

yaşanması olasıdır. Bu aşamada en uygun ve hızlı tahliye yöntemi sahildeki yüksek katlı yapıların üç ve 

daha üstü katlarına yapılacak dikey tahliye yöntemi olacaktır. Bu nedenle acil durumlarda bu yapıların 

kullanılabilir olmasına yönelik çalışmalar ve hazırlıklar yapılmalı, apartman ve site yönetimleri 

koordinasyonunda düzenlenecek toplantılarda acil tahliye planları oluşturulmalıdır. Bölgenin yoğun olarak 

kullanıldığı yaz dönemlerinde ise yatay tahliye için kaçış rotalarının oluşturulması da gereklidir. Yatay tahliye 

aşamasında en büyük engel D100 karayoludur. Emniyetli bir tahliye için en uygun rota karayolu üzerinde 

bulunan üst geçitler olacaktır. Ancak mevcut geçitlerin kapasitesi ve depreme dayanıklılığı yeterli 

gözükmemektedir (Şekil 12.62). Bölgede bulunabilecek en yüksek insan yoğunluğunu karşılayacak şekilde 

üst geçitler yenilenmeli veya ilave geçitler yapılmalıdır.  

 
Şekil 12.62 Kamiloba Mahallesinde yer alan bir üst geçit 

Kumburgaz Mahallesi ve ilçe merkez mahallelerinde (Mimarsinan, Dizdariye, Fatih, Cumhuriyet ve Atatürk) 

ise su baskın mesafelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bu bölgelerde yüksek katlı yapıların 

uzun cephelerinin denize dik ve ayrık nizam inşa edildiği, deniz ile aralarında daha geniş bir kumsal alan 

bulunduğu, kumsal ile yapıların arasında duvar bulunmadığı, yapılar arasında kalan denize dik yolların 

oldukça geniş olduğu ve 1-3 katlı müstakil yapıların sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Bu sebeplerle, 

tsunami dalgaları etkilerini azaltabilecek ciddi bir engelle karşılaşmadıkları için yapılar arasında kalan 

boşluklardan rahatça ilerlemekte ve baskın mesafesini arttırmaktadır (Şekil 12.63). Bu alanlarda 

uygulanabilecek en temel önlem güvenli bölge sınırına erişilecek tahliye yollarının oluşturulması ve halkın 

bilinçlendirilmesi çalışmaları olacaktır. Bu nedenle güvenli bölge sınırlarının işaretlenmesi ve bu bölgeye en 
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hızlı ve güvenli erişimi sağlayacak tahliye yolları üzerine yönlendirici işaretlerin konulması gerekecektir. Bu 

bölgede yer alan 4 ve üstü katlı yapılardan uygun olanlarının dikey tahliye için kullanılabileceği de 

unutulmamalı, bunun sağlanabilmesi için imkânlar aranmalıdır. 

 
Şekil 12.63 Büyükçekmece İlçe Merkezi ve Kumburgaz sahilinde arazi kullanımları nedeni ile baskın mesafesinin 

arttığı bölgeler a) Düşük katlı, kıyı duvarsız ve ayrık nizam yapılaşma, b) Geniş cephesi denize dik yapılar ve geniş 
boşluklardan oluşan alanlar 

Denizaltı Heyelanına Bağlı Tsunami Su Baskını İçin Alınabilecek Önlemler: 

Olası bir denizaltı heyelanına bağlı tsunami oluşumunda bölgede beklenen yüksek dalgalar nedeni ile yer 

yer falezler bölgesinde dahi suların şev üstüne doğru ilerlediği görülmektedir. Bu denli yüksek dalgaların 

önlenmesi için dünya genelinde uygulanan yapısal önlemler dalgakıranlar veya yüksek kıyı duvarlarıdır. 

Ancak İstanbul il alanında bu tür yapısal önlemlerin uygulanması birkaç özellikli nokta dışında olası 

görülmemektedir. Bu nedenle en kötü senaryo olarak hesaplanan bu durumun üstesinden gelebilmenin en 

etkin yolu bölge halkının bilinçlendirilmesi olacaktır. İlçenin sahip olduğu tsunami tehlikesi ve buna bağlı 

riskler anlatılarak bu tehlikelerden korunmak için yapılması gereken önlemler hakkında bilinç ve farkındalık 

düzeyini arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır.  

Bu en kritik senaryo için ele alınabilecek en etkin risk azaltma önlemi tahliye yollarının geliştirilmesi olacaktır. 

Su baskını tehlikesi altındaki tüm alanların hangi şekilde tahliye edileceği planlanmalı ve bu planlar sözlü, 

basılı ve görsel iletişim araçları kullanılarak duyurulmalıdır. Bir diğer önlem ise bölgesel planlamalar ile 

yoğunluk azaltıcı işlemlerin uygulanması, mevcut yapılar için kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları 

kapsamında uygun yapılaşma tiplerinin tasarlanarak uygulatılması olacaktır. 

Büyükçekmece İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Büyükçekmece ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli 

bölgeye ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre 

belirlenmiştir. Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için 

düzenlemelerden geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Büyükçekmece ilçesi için bu 

düzenlemeler; belirlenen rotalar üstünde halihazırda bulunan üstgeçitlerin tsunami dalgasına karşı dirençli 

olacak şekilde güçlendirilmesi, belirlenen rotaların insanları güvenli alana daha az mesafe yürüyerek 

ulaştırabilmesi için yeni yol yapılması, belirlenen tahliye rotalarında yollardaki bozuklukların giderilerek yaya 

tahliyesi için elverişli hale getirilmesi ve dar yollar içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi 
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tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına alınmasını içermektedir. Ayrıca Büyükçekmece ilçesi sınırları 

içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi 

için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. 

Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya yolların konumları Büyükçekmece ilçesi 

için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.64) mevcuttur. 

Büyükçekmece İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Büyükçekmece İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir 

poster hazırlanmıştır (Şekil 12.64). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek güncel sürümleri farkındalığın arttırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 

 

Şekil 12.64 Büyükçekmece ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 

12.4.2 Beylikdüzü İlçesi 

Marmara depremine bağlı olası bir tsunaminin İstanbul kıyılarında oluşturacağı riskler ve bu risklere karşı 

alınması gerekli önlemlerin büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde, su baskınından etkilenecek ilçeler 

içerisinde Beylikdüzü İlçesi en avantajlı olanlardan birisidir. Bu avantajı sağlayan baskın yapı ise morfolojik 

özelliklerdir. İlçenin neredeyse tüm sahil kuşağı ortalama yükseklikleri 15-20m ye varan yamaçlar ile 
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çevrilmiş durumdadır. Bu yamaçlar adeta bir kıyı duvarı şeklinde davranış göstermekte olup gerek sismik 

aktiviteye gerekse denizaltı heyelan oluşumuna bağlı tüm tsunami oluşumunda dalgaların kıyıdan içeriye 

doğru ilerlemesini büyük oranda engellemektedir (Şekil 12.72). Büyükçekmece Körfezi ve Marmara 

Denizine bakan bu yamaçların aynı zamanda aktif ve potansiyel heyelan sahaları olması nedeni ile bu 

bölgelerde yapılaşma da oldukça sınırlıdır.  

Sahile yakın inşa edilmiş yapılar, genellikle denizden içeri doğru sokulan vadilerin yamaçlarında ve 

heyelanlar ile oluşmuş denize yakın kot değerlerindeki geniş basamak düzlüklerinde yer almaktadırlar. 

Bölgede sismik aktiviteye bağlı tsunaminin oluşturacağı su basma mesafesi söz konusu morfolojik yapı 

nedeni ile sahil kesimi ile sınırlı kalmakta olup (Şekil 12.72 kırmızı renkli alanlar) su ile temas edeceği 

hesaplanan yapı sayısı da son derece azdır (Şekil 12.65). Bu yapıların büyük çoğunluğu da sahilde yer alan 

günübirlik tesislerdir. Bölge için en kritik senaryo olarak hesaplanan denizaltı heyelanına bağlı tsunami 

oluşumunda ise su ile temas edecek yapılar Dereağzı ve Sahil Mahallelerinde yaklaşık olarak 20 m 

eşyükselti eğrisi altında kalan alanlardaki yapılar ile Gürpınar Mahallesinde Pekmez Caddesi ve yakın 

civarındaki bazı yapılardır. Bununla birlikte söz konusu bu yapıların çok büyük kısmı yazlık konut olarak 

sınırlı sürelerle kullanılmakta, bir kısmı ise bölgedeki heyelanlar nedeni ile değişik oranlarda hasar görmüş 

metruk görünümlü yapılardır. Bahsedilen nedenlerle bölgedeki risk düzeyinin diğer ilçelere oranla daha 

düşük olması nedeniyle alınması gerekli önlemler de nispeten daha kolay olacaktır. Bu alanlarla ilgili 

alınması gereken önlemler devam eden başlıkta sunulmaktadır. 

           
Şekil 12.65 Beylikdüzü İlçesi Sahil Kullanımları a) Gürpınar b) Dereağzı 

Bununla birlikte, ilçe sahilinde üç adet kritik ve stratejik değere sahip tesis bulunmaktadır. Bunlar Ambarlı 

Termik Santral ve Akaryakıt Dolum Tesisleri, Ambarlı Liman ve Marina İşlemeleri ile İstanbul Büyükşehir 
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Belediyesine ait Su Ürünleri Hal binasıdır. Bu yapıların tsunami risklerine karşı korunması için uygulanması 

gerekli önlemler ile diğer alanlar için gerekli önlemler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bu nedenle 

Beylikdüzü ilçesi tsunami riskine karşı alınması gereken önlemler iki başlık halinde sunulmaya çalışılacaktır.  

Sahil Şeridi Boyunca Alınması Gerekli Önlemler: 

Beylikdüzü İlçesinin Marmara Denizi ile komşuluğu olan ve olası tsunami durumunda baskın tehlikesi altında 

olan beş mahallesi bulunmaktadır. Bunlardan Marmara ve Yakuplu mahalleleri sahillerinin tamamı yukarıda 

değinilen stratejik ve kritik öneme sahip tesislerce kullanıldığından, bu başlık altında sunulacak önlemler 

Gürpınar, Dereağzı ve Sahil mahallelerini kapsamaktadır.  

İlçe kıyılarında sismik aktiviteye bağlı tsunami su baskın alanları kıyı yamaçları sayesinde sahil yolları ve 

kumsal alanları ile sınırlı kalmaktadır. Dolayısı ile ilçede tsunamiye karşı alınacak önlemlerin bölge için en 

kritik senaryo olan denizaltı heyelan aktivitesine bağlı su baskınına göre tasarlanması, dikkate alınan her iki 

senaryoyu da kapsayacağı için daha etkin olacaktır. Bu kapsamda riskin önlenmesi amacıyla alınabilecek 

en uygun önlem, olası bir tsunami tehlikesi öncesinde kıyı şeridinin hızlıca tahliyesi olacaktır.  

Bunun için öncelikle bölge halkının ve ziyaretçilerin farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin 

yapılması sonrasında ise belirli aralıklar ile bölgede tsunami tatbikatlarının düzenlenmesi gerekecektir. 

Farkındalık düzeyinin arttırılması için en etkili yöntemlerden birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici 

amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgeye yerleştirilmesidir. Sahil yolu üzerinde uygun bölgelere ve sahile 

ulaştıran yollara uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretler konulması yararlı olacaktır. Bilgilendirici 

tabelalarda, olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda dikkatli ve hazır duruma 

geçileceği ile bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği aktarılmalıdır. Tsunami 

baskınına karşı en uygun tahliye yöntemi risk bölgesinden yaya olarak gerçekleştirilen yatay veya dikey 

uzaklaşma yöntemidir. Ancak hâlihazırda bölgede bulunan sahil yolları ve sahile erişimi sağlayan kıyıya dik 

yolların genişliği, riskli alanın araçla tahliyesi için bile uygun gözükmektedir (Şekil 12.66). Bununla birlikte 

oluşabilecek panik ortamı düşünülerek araç ve yayaları en yakın tahliye koridoruna doğru yönlendirici 

tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölgeye erişildiğini gösteren işaretler konulmalıdır. 

Bu tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım 

işlemlerinin yapılması gereklidir.  Bölgede yayaların tahliyesi için kullanılacak rotalar çoğu zaman bu yollar 

olacaktır. Bazı bölgelerde ise yamaçlardan sahile inen merdiven yapıları bulunmaktadır (Şekil 12.67). 

Mevcut merdiven yapılarının geneli düzenli ve tahliyeye uygun inşa edilmiş olmasına rağmen zaman zaman 

tekrarlayan irili ufaklı yamaç heyelanları nedeni ile bu yapıların deforme oldukları gözlenmiştir. Tahliye 

rotalarının oluşturulması safhasında, bölgenin en yoğun şekilde kullanıldığı dönemlerdeki insan yoğunluk 

değerlerine göre tahliye açısından yetersiz olduğu belirlenen bölgelere uygun genişlik ve rıht 

yüksekliklerinde yeni tahliye koridorları oluşturulmalı, deforme olan veya yeni kurulan tüm tahliye 

koridorlarının sürekli işler halde tutulması için gerekli iş ve işlemler yapılmalıdır. En kritik senaryonun 

gerçekleşmesi durumunda üç ve daha yüksek katlı yapılar dikey tahliye için kullanılabilecektir. Ancak bölge 

topografyası nedeni ile dalga tırmanma yükseklikleri ve mesafeleri kısa olduğu için güvenli bölge sınırına 

gitmek en uygun korunma yöntemi olacaktır. 
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Şekil 12.66 İlçedeki sahil yollarına örnekler 

 
Şekil 12.67 Yamaçlardan sahile iniş için yapılmış merdiven yapıları 

Kıyı kesiminde bulunan ve su baskınından etkilenecek yapı stokunun önemli kısmı yıpranmış niteliktedir. 

Bölgenin tsunami etkisi dışında deprem, heyelan, sıvılaşma, zemin büyütmesi gibi sorunları da 

düşünüldüğünde, yapılacak bölgesel bir dönüşüm planlanması ile olası risklerin en aza indirilmesi 

sağlanabilir. Bu bölge için yürürlükteki 5000 ve 1000 ölçekli planlarda bu alanların tamamı “Jeolojik, 

Topografik, meteorolojik Taşkın Gibi Nedenlerle Özel Önlem Gerektiren ve Yapı Yasaklı Alanlar” sınıfında 

kalmakta olup, bunlar afet odaklı planlama ile risklerin azaltılması açısından alınmış son derece önemli 

kararlardır (Şekil 12.68). Bu kararların ivedilikle hayata geçirilmesi bölgede alınması gereken önlemleri de 

ciddi oranda azaltacaktır. Bununla beraber kıyı kullanımlarının da plana yansıtılması düşünüldüğünde, 

mevcut riskleri ortadan kaldıracak tipte su basman yükseklikleri belirlenerek tsunami su baskını ile oluşacak 

yanal yükleri karşılayacak dayanıma sahip yapı tasarımlarını sağlayan plan notları eklenmelidir. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

193 | 331 

 

 

Şekil 12.68 Beylikdüzü İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

 

Kritik ve Stratejik Yapılar İçin Alınması Gerekli Önlemler: 

Balıkçı Barınağı ve Su Ürünleri Hali: Denizden gelecek dalgalardan korumak ve deniz araçlarının güvenli 

şekilde limanı kullanabilmesi amacıyla hal binası güneyinde 5-6 m yüksekliğinde mendirek ve dalgakıran 

yapıları inşa edilmiştir. Sismik aktivite ile oluşacak tsunami dalgalarını, mevcut koruma yapıları çok büyük 

oranda engellemekte iken hal yapısının güneydoğu cephesinde dalgakıran yapısı olmaması nedeni ile bu 

noktadan girecek sular hasara neden olabilecektir. Ancak en kötümser heyelan senaryosunda ortalama 

dalga yüksekliklerinin 10 m dolayında olması nedeni ile bu koruma yapılarının kret kotları yükseltilse dahi 

hal binasının ciddi derecede sudan etkilenmesini engelleyemeyecektir. Bu nedenle sismik aktivite 

senaryosundan korunabilmek amacı ile yapının güneydoğu cephesine de koruma yapılarının inşası 

önerilebilir. Ancak bu tür tesislerin kendi işletme planlarına uygun önlemlerin tasarlanması en uygun yöntem 

olacaktır. Örneğin tesis alanı içerisinde uygun olacak bir konuma dikey tahliye yapısı oluşturulması fakat bu 

yapının aynı zamanda işletmenin rutin ihtiyaçları içinde kullanılabilir şekilde imal edilmesi düşünülebilir. 

Bununla birlikte, mevcut yapı yüksekliğinin dikey tahliye için uygun olmaması nedeniyle yapıda çalışan 

kişilerin güvenli alanlara tahliyesi gerekecektir. Bu nedenle kurum çalışanlarına olası riskler hakkında gerekli 

bilgiler aktarılmalı ve tahliye planları oluşturularak tatbikatlar yapılmalıdır. Sahil şeridi için bir önceki başlıkta 

belirtilen tahliye yollarının tasarlanması aşamasında bu tesis çalışanları için de kullanıma uygun tahliye 

rotalarının tesis yönetimi ile koordinasyonlu şekilde hazırlanması uygun olacaktır. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

194 | 331 

 

 
Şekil 12.69 Su Ürünleri Hali 

Ambarlı Liman ve Marina İşletmeleri: Limanlar yüklendikleri görevler dışında olası bir afet durumunda 

şehrin ihtiyaç duyacağı her tür malzemenin deniz yoluyla etkin şekilde ulaştırılabilmesi açısından son derece 

önemli lojistik tesislerdir. Bu sebeple her zaman hizmet verebilir konumda olmaları oldukça önemlidir.  

Sismik aktiviteye bağlı oluşacak tsunami senaryosuna göre yapılan analizlerde liman ve marina alanının 

bazı bölgelerinde yarım metreyi geçmeyen su baskınları oluşabilecektir. Ancak denizaltı heyelanına bağlı 

tsunami senaryosunun gerçekleşmesi durumunda liman ve marina bölgesinde ciddi hasarın oluşabileceği 

görülmektedir. Limanda depolanan konteynerlerin oluşacak dalgalarla Marmara Denizi’ne taşınması ikincil 

kazaların oluşma ihtimalini doğuracaktır. Bu nedenle konteyner depolama ve sabitleme usullerinde bir takım 

önlemler alınması gerekebilir. Konteynerlerin liman sathı boyunca uygun şekil ve yükseklikte dizilimi ile kıyı 

duvarı benzeri bir yapı oluşturularak suyun liman içerisine ilerlemesi engellenebilir. Ancak bu tür karmaşık 

işletme yapısı ve uygulama yönetmelikleri olan tesisler için önerilecek ve tasarlanacak her türlü önlem planı 

mutlaka liman işletmesi ile koordineli şekilde modelleme çalışmaları yapılarak hazırlanmalı ve 

uygulanmalıdır. 

 
Şekil 12.70 Ambarlı Limanı 

Ambarlı Termik Santral ve Akaryakıt Dolum Tesisleri: Yakıt tankları ve elektrik santrali barındırması 

nedeni ile alanın mutlaka tsunami etkisinden korunması gerekmektedir. Ancak bölgede yer alan en özellikli 

işletme olması nedeni ile bu alan için yapılabilecek tüm önlem ve önerilerin Tesis Yönetiminde görevli 

uzmanlar ile birlikte belirlenmesi gereklidir. Söz konusu alanın bir kısmı da Avcılar Belediyesi sınırları 

içerisinde kaldığından yapılacak çalışmalar tüm paydaşlar ile koordinasyon içerisinde yürütülmelidir. 
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Şekil 12.71 Ambarlı Termik Santrali ve Akaryakıt Dolum Tesisleri 

Beylikdüzü İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Beylikdüzü ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Beylikdüzü ilçesi için bu düzenlemeler; 

belirlenen rotaların insanları güvenli alana daha az mesafe yürüyerek ulaştırabilmesi için yeni yol yapılması 

ve dar yollar içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına 

alınmasını içermektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya yolların konumları 

Beylikdüzü ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.72) mevcuttur. 

Beylikdüzü İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Beylikdüzü İlçesi’ne özel A0 ebadında örnek bir poster 

hazırlanmıştır  (Şekil 12.72). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile oluşabilecek 

tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye rotaları, bilgi ve 

yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık çalışmalarına yol 

gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile geliştirilecek güncel 

sürümleri farkındalığın arttırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.72 Beylikdüzü ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 

12.4.4 Avcılar İlçesi 

Marmara Denizi’nde sismik aktiviteye bağlı oluşacak bir tsunaminin Avcılar ilçesi kıyılarındaki etkisi diğer 

ilçelere göre kıyaslandığında oldukça sınırlıdır. Ancak deniz altı heyelan aktivitesine bağlı olası bir 

tsunamide ilçenin Marmara Denizi’ne komşu tüm kıyı şeridi sudan etkileneceği gibi dalgaların, deniz ile gölü 

ayıran lagünü de aşarak Küçükçekmece Gölü kıyılarında su baskınına neden olabileceği sayısal modelleme 

çalışmaları ile ortaya koyulmuştur. Her iki senaryoya göreen çok etkilenecek bölgeler Ambarlı ve 

Denizköşkler sahili ile Gümüşpala Mahallesinin doğu kesimi olmaktadır (Şekil 12.86).  

İlçenin batı sınırında Ambarlı Dolum Tesislerinden başlayarak Küçükçekmece lagün düzlüğüne kadarki tüm 

kıyı şeridi yüksekliği 10-20 m arasında değişen yamaçlardan oluşmaktadır. Bu yamaçlar dalgaların kıyıda 

ilerlemesini önleyen kıyı duvarı özelliği göstermektedir. Ancak yamaçlarda yer alan birçok işletme ve konut, 

bu bölgede sıkışarak kabaran dalgalardan etkilenmektedir. Ambarlı Dolum Tesislerinden İDO iskelesine 

kadarki kısım yer yer kumsallardan oluşmakta olup doğal yapısını korurken İDO iskelesinden itibaren 

yamaçların ön kısmı deniz doldurularak oluşturulmuş rekreasyon alanlarından oluşmaktadır. Gerek doğal 

yapıdaki kumsal alanlarında gerekse deniz dolgusu ile kazanılmış rekreasyon alanlarında önemli bir 

yapılaşma bulunmamaktadır. Bu bölgeler açık ve yeşil alanlardan ibaret olup günübirlik amaçlarla 

kullanılmaktadır. Bu nedenle sözkonusu alanlar için öngörülen riskler kullanım yoğunluğu ve zamanı ile 

sınırlıdır. 
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Sahil boyunca hâkim yamaçların eğimi Denizköşkler Mahallesi’nin doğusunda hızlıca azalmakta ve göl ile 

denizi ayıran iç-dış kumsal düzlüğü (lagün) ile birleşmektedir. Sismik senaryoya göre oluşabilecek tsunami 

dalgaları bu düzlükte rahatça ilerleyebilmekte, denizaltı heyelanı senaryosuna göre oluşması beklenen 

dalgalar ise bu düzlüğü de aşarak göl içerisine ulaşmakta ve kuzeyde Firuzköy ve Tahtakale Mahallelerine 

kadar ilerlemektedir. Ancak Gümüşpala Mahallesi dışındaki göl kıyıları ve kuzeydeki su baskın alanları 

hâlihazırda aktif olarak kullanımı olmayan alanlardır. Dolayısı ile ilçede morfolojik yapıları gereği dalga 

etkisine en açık olan ve aynı zamanda yerleşim açısından en yoğun kullanılan bu üç mahalle olası bir 

tusunamide en büyük etkinin görüleceği yerlerdir.  

İlçede tüm baskın alanları için tsunami risklerine karşı alınması gereken önlemler devam eden başlıklarda 

sunulmaktadır. Yukarıda aktarılan özelliklerden dolayı tavsiye edilecek önlemler, Marmara sahil kesimi ve 

Göl kıyısı olarak iki başlık halinde sunulmuştur. Ayrıca bölgede önemli ve stratejik tesis olarak yer alan 

Ambarlı Limanı Akaryakıt Dolum Tesislerinde alınacak önlemler ayrı bir başlık altında sunulmuştur. 

Marmara Sahil Şeridi Boyunca Alınması Gereken Önlemler: 

İlçenin Marmara Denizi’ne komşuluğu bulunan ve bu nedenle tsunami etkisine açık iki mahallesi 

bulunmaktadır. Bunlar Ambarlı ve Denizköşkler Mahalleleridir. Sismik etkiye bağlı oluşabilecek tsunami 

dalgalarının Ambarlı Mahallesi’nde, Balaban mevkii olarak bilinen ve hâlihazırda doğal yapısını koruyan 

kumsal alanı ile İDO İskelesi’nin yer aldığı liman içerisinde etkili olacağı, Denizköşkler Mahallesi’nde ise 

sahil park alanlarının doğu kesimi ve Gümüşpala Mahallesi doğusundaki iç-dış kumsal alanında etkili 

olacağı görülmektedir (Şekil XX Kırmızı renkli alanlar). Denizaltı heyelanına bağlı tsunami oluşumunda ise 

dalga yükseklikleri ve dolayısıyla tsunami etkisinin çok daha yüksek olacağı ve dalgaların tüm kıyı boyunca 

yamaçlarla beraber Küçükçekmece Gölü kıyılarında etkili olacağı hesaplanmıştır (Şekil 12.86 Sarı renkli 

alanlar). Tüm kıyı alanları için önerilecek önlemlerin, her iki senaryonun gerçekleşme durumunda da 

oluşacak riskleri önlemeye yönelik uygulanması gerekecektir. Bu kapsamda bölgenin kendine has bazı 

özelliklerinden de faydalanılarak bazı yapısal önlemlerle birlikte yapısal olmayan önlemlerin alınması riskin 

azaltılması anlamında uygun olacaktır. Öncelikle pratikliği ve etkisi açısından en uygun önlem, olası bir 

tehlike öncesinde kıyı şeridinin hızlıca tahliyesi olacaktır. Bunun için bölge halkının ve sahili kullanan 

ziyaretçilerin farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması sonrasında ise belirli aralıklar ile 

bölgede tatbikatların düzenlenmesi gereklidir. Farkındalık düzeyinin arttırılması için en etkili yöntemlerden 

birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgeye yerleştirilmesidir. Plaj 

alanlarında ve sahil yolu üzerinde uygun bölgelere ve sahile ulaştıran yollara uygun aralıklar ile bu tabela 

ve işaretçiler konulmalıdır. Bilgilendirici tabelalarda, olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi 

durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği 

aktarılmalıdır. Tsunami baskınına karşı en uygun tahliye yöntemi risk bölgesinden yaya olarak 

gerçekleştirilen yatay veya dikey uzaklaşma yöntemidir. İlçede sahil boyunca kıyıya dik inen birçok cadde 

ve sokak bulunmaktadır. Bu sokak ve caddeler kıyıya paralel uzanan yamaçlardan aşağı doğru uzanmaları 

nedeni ile hem yatay hem de düşey tahliye imkânı sağlama özelliğindedir (Şekil 12.73). Bu nedenle olası 

bir risk anında bu yolların tamamı tahliye için kullanılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu çerçevede, tehlike 

durumlarında oluşabilecek panik ortamı düşünülerek konuma bağlı en yakın tahliye koridoruna doğru 

yönlendirici tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölgeye erişildiğini gösteren işaretler 
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konulmalıdır. Uygun yerlerde zemin ve asfalt kaplamaları renklendirilerek yönlendirmeye yardımcı işaretçiler 

ile donatılabilir. Tahliye rotalarının oluşturulması aşamasında, sahilin en yoğun şekilde kullanıldığı 

dönemlerdeki insan yoğunluğuna göre yetersiz olduğu belirlenen bölgelere yeni tahliye koridorları 

oluşturulmalıdır. Bölgede yerleştirilecek bilgilendirici ve yönlendirici tabela, işaretçi ve panoların istenen 

amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gereklidir. 

Ayrıca sahil yolu üzerinde ve gerisinde bulunan 4 ve daha yüksek katlı betonarme yapıların en üst katları 

dikey tahliye için kullanılabilir. Ancak bölge topografyası nedeni ile dalga tırmanma yükseklikleri ve su 

basma mesafeleri göz önünde bulundurulduğunda hızlıca güvenli bölge sınırına gitmek en uygun korunma 

yöntemi olacaktır. 

 
Şekil 12.73 Ambarlı Termik Santrali ve Akaryakıt Dolum Tesisleri 

Etkin bir tahliyenin gerçekleştirilmesi için sorundan etkilenen tüm paydaşların sürece katılımlarının 

sağlanması gereklidir. Özellikle yaz aylarında insanların yoğun olarak bulunduğu sahil şeridi boyunca 

faaliyet gösteren ve konumları itibarıyla en fazla dalga etkisine maruz kalacak günübirlik işletmeler (Şekil 

12.74; restoran, kafeterya vb.) ve su baskın mesafesi içerisinde ikamet eden konut sahipleri konunun en 

önemli paydaşları olacaktır. 

 
Şekil 12.74 Sahile yolu üzerinde bulunan ve direk dalga etkisine açık konumdaki işletmelerden bazıları 

Tsunami riskini azaltmak ve tsunami etkisinden korunmak için etkin yöntemlerden biri olan halkın 

bilinçlendirilmesi çalışmaları dışında tsunami akıntı hızı ve taşıdığı birikinti (moloz, enkaz vb.) etkisini 

azaltarak olası yapısal riskleri azaltabilecek birtakım uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar her ne 

kadar bölgede oluşabilecek denizaltı heyelanına bağlı dalgaları tamamen durdurabilecek çalışmalar olmasa 

da sismik etkiye bağlı ve benzeri ölçekteki dalgaların önlenmesi veya etkisinin azaltılması için gerekli 

incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ve paydaşların görüşleri dikkate 
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alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak düşünülmelidir. Bunlardan ilki deniz 

kıyısındaki kaya dolgu alanlarının yükseltilmesi çalışmasıdır. Sahil park alanlarının deniz kıyısındaki kaya 

dolgular (Şekil 12.75) uygun kotlarda yükseltilebilir. Bu çalışmalar yapılırken kullanılan kaya ve beton 

malzemenin dalga etkisi ile kıyı içerisine sürüklenmesini önleyecek dayanım ve ağırlıklarda tasarlanması 

önemlidir.  

 
Şekil 12.75 Sahile kıyısı boyunca gözlenen kıyı koruma amaçlı kaya dolgular 

Tsunami etkisini azaltabilecek bir diğer uygulama ise uygun türde bitkilerden seçilip uygun sıklıkta 

yerleştirilerek yeşil kuşak alanlarının oluşturulmasıdır. Özellikle Denizköşkler Mahallesi sahilindeki dolgu 

alanları ve lagün alanın deniz tarafı (dış kumsal) bu uygulama için uygun yerlerdir. Hali hazırda bu alanlarda 

seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapılmış bölümler bulunmaktadır. Ancak mevcut 

ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun olmadığından bu alanlarda tsunami 

etkisine karşı dayanım gösterebilecek özellikteki bitkilerle sıklaştırma veya yeniden düzenleme çalışması 

uygulanabilir (Şekil 12.76). 

 

Şekil 12.76 Uygun bitkiler ile “Yeşil Kuşak Bariyeri” oluşturmaya müsait sahil park alanlarından bir örnek 

Bölgede kullanılabilecek ve geliştirilebilecek bir diğer önlem ise site ön duvarlarıdır. Sahil yolu üzeri ve 

gerisindeki yamaçlarda kurulmuş yapıları sahil yolundan ayıran ortalama 3-5 m yüksekliğinde duvar yapıları 

bulunmaktadır. Bu duvarların yükseklikleri ve dayanımlarının tsunami etkisine karşı koyabilecek şekilde 

yeniden düzenlenmesi halinde birçok yapının tsunami dalgasına maruz kalmasına engel olabilecek veya 

hasar durumunun azaltılmasına katkı sağlayabilecektir (Şekil 12.77). 
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Şekil 12.77 Yamaçlarda yerleşmiş yapıları sahil yolundan ayıran duvarlardan bazıları (Duvarın dayanımı ve 

yükseklikleri arttırılarak dalga etkisi azaltılabilir.) 

Bir diğer yapısal önlem ise İDO iskelesi mendirek kaya dolgu yapısının ve liman içinde yer alan koruma 

duvarlarının kret kotlarının yükseltilmesi olacaktır (Şekil 12.78). Mevcut durumda mendirek yapısındaki 

kayalar ve iç duvarlar yıpranmış ve yer yer deforme olmuş niteliktedir. Bu hali ile su etkisine bağlı 

sürüklenerek kıyıya kadar savrulacak bloklar olabilir. Dolayısı ile yapılacak bir düzenlemede hareket etmesi 

olası bu tür bloklar sıkıştırılmalı veya değiştirilmeli bu aşamada mümkün olduğunca kret kotlar yükseltilerek 

liman içi ve gerisinin güvenlik seviyesi arttırılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca liman görevlilerine ve barınağı 

kullanan tüm personele tehlike durumunda liman içinde oluşabilecek olaylar ve buna karşı yapılması 

gereken önlemler hakkında eğitimler verilmeli, kıyıya sürüklenerek ağır hasarlar oluşturabilecek büyük 

gemilerin limandan çıkartılıp uygun su derinliğine ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler planlanmalıdır.  

 
Şekil 12.78 Ambarlı İDO Limanı ve Balıkçı Barınağı (Dalgakıran ve iç duvar onarılarak ve kret kotları yükseltilerek 

bölge daha güvenli hale getirilebilir.) 

Göl Kıyısı Boyunca Alınması Gerekli Önlemler: 

Denizaltı heyelanına bağlı olarak oluşabilecek bir tsunamide dalgaların Küçükçekmece Gölü içerisinde 

ilerleyerek başta Gümüşpala Mahallesi olmak üzere, Üniversite, Firuzköy, Yeşilkent ve Tahtakale 

mahallelerinin göl kıyılarında etkili olması beklenmektedir (Şekil.1). Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerinde az 
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sayıda yapı kısmen sudan etkilenirken, Üniversite ve Tahtakale Mahallelerinde su baskınına maruz kalacak 

herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu alanlar için önerilecek önlem halkın risk 

durumunda nasıl davranacakları konusunda bilinçlendirilmesi çalışması olmalıdır. Bu alanlar aynı zamanda 

dere taşkın alanları niteliğinde olduğu için bu bölgelerin yapılaşmaya açılmaması olası risklerin doğmadan 

engellenmesi açısından son derece önemlidir (Şekil 12.79).  

 
Şekil 12.79 Firuzköy ve Tahtakale Mahallelerindeki su baskın alanları 

Göle sınırı olup baskından en fazla etkilenecek mahalle ise Gümüşpala’nın doğusudur (Şekil 12.80). 

Gümüşpala Mahallesini etkisi altına alacak dalgaların hâkim geliş yönü Marmara Denizi olacağından 

alınacak önlemlerin de öncelikle deniz tarafından başlaması uygun olacaktır. Bu kapsamda öncelikle bir 

önceki başlıkta anlatılan halkın bilinçlendirilmesi ve tahliye rotalarının oluşturulması çalışmaları bu bölge 

için de aynen uygulanmalıdır. Ayrıca lagün dış kumsal kesiminde (deniz tarafındaki park alanında) yeşil 

kuşak oluşturulması da faydalı olacaktır (Şekil 12.81). Ancak bu önlemler bölgedeki riski tamamen ortadan 

kaldırmak için yeterli olmayacaktır. Bölgenin arazi kullanım dağılımına bakıldığında karadaki en yüksek akım 

derinliği değerlerinin görüldüğü bölgelerin büyük kısmının kamu kurumları tarafından kullanıldığı ve bu 

alanlara kritik öneme sahip tesislerin konumlandırıldığı, konut alanlarının ise akım derinliklerinin nispeten 

azaldığı sınır alanlarda kümelendiği görülmektedir. Park ve yeşil alan olarak ayrılmış deniz tarafındaki tek 

kritik tesis İSKİ ye ait Atık Su Ön Arıtma Tesisidir (Şekil 12.81). Göl tarafında kalan bölümde ise Türkiye 

Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait Askerlik Şubesi, İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii 

ve Ticaret A.Ş.) Hizmet Alanı ve Depoları, Avcılar Belediyesi’ne ait birçok hizmet biriminin şantiye ve 

malzeme depolama sahaları, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait ilk ve orta öğretim 

kurumları ve hastahane gibi kritik öneme sahip birçok yapı yer almaktadır (Şekil 12.82). Aynı zamanda kent 

için son derece önemli lojistik ve ulaşım güzergâhlarından olan E-5 otoyolu, Gümüşpala ve Denizköşkler 

mahalle sınırını oluşturacak şekilde lagün boyunca uzanmaktadır. Tsunami etkisi altında kalacak söz 

konusu kamu tesislerinin daha güvenli alanlara taşınması makul bir öneri olacaktır. Ancak bu mümkün değil 

ise güvenliklerinin sağlanması gerekecektir. Bu nedenle gerek ulaşım aksının güvenliğinin sağlanması 

gerekse göl tarafında kurulu kritik tesislerin risk altında kalmaması için önerilebilecek kapsamlı yapısal 
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önlemlerden biri E-5 otoyolu kotunun, batı kısmında yan yol ile arasında uygulandığı şekilde yükseltilmesi 

olacaktır (Şekil 12.83a). Otoyol güzergâhı boyunca su yüksekliklerinin en fazla 7-8 m seviyesinde olacağı 

hesaplanmaktadır. Yolun bu düzeyde yükseltilememesi durumunda yolun her iki tarafına duvar yapımı 

önerilir. Bu duvarların aynı zamanda ses ve emisyon yalıtımı amacıyla da kullanılabilecektir. Bu türden bir 

yapısal önlemin maliyeti ve uygulanabilirliği düşünüldüğünde elbette fayda zarar analizlerinin de yapılması, 

alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesi de gündeme gelecektir. Ancak denizaltı heyelanı senaryosuna 

göre daha iyimser olan sismik senaryoda dahi bahsedilen kamusal tesislerin su baskınına maruz kalacağı 

ve ciddi hasarlar oluşabileceği gözden kaçırılmamalıdır. 

 
Şekil 12.80 Gümüşpala ve Denizköşkler mahallelerinin doğusu ve bu mahalleleri ayıran E-5 Otoyolu 

 
Şekil 12.81 Dış kumsalda yer alan İSKİ Arıtma Tesisleri ve doğu sınırındaki yeşil kuşak uygulamasına uygun sahil 

park alanı 
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Şekil 12.82 İç Kumsalda yer alan kurumlar a) Belediye Birimleri, b) MSB Askerlik Şubesi, c) İGDAŞ, d) İlk ve Ortaokul 

Alanı, e) Hastahane 

İç kumsal üzerinde (göl tarafında) yer alan bu tesislerin korunması adına önerilebilecek alternatif bir diğer 

önlem ise, bu tesisler ile E-5 otoyolu yan yol üzerindeki çevre güvenlik duvarlarının uygun kotlarda 

yükseltilerek yeniden düzenlenmesi olacaktır (Şekil 12.83b). Bu öneri sadece tesislerin güvenliğini 

sağlayacak olup E-5 otoyol geçiş güvenliğini sağlamamaktadır. 

 
Şekil 12.83 a) E-5 otoyolunun lagün geçişi batısında yan yol ile arasında uygulanan yükseltme işlemi, b) E-5 ile 

kamusal kullanım alanlarını ayıran çevre güvenlik duvarları 

Kamu tesislerinin ve kıyı park alanlarının korunması için alınabilecek bu önlemlerin yanında sahanın hızlıca 

tahliyesi de gereklidir. Ancak gerek tahliye yollarının uzaklığı gerekse tahliye için öngörülen sürelerin sınırlı 

olması nedeni ile lagün sahasının tahliyesi için yeterli süre bulunamayabilir.  Bu nedenle alan içerisine, ilçe 

belediyesi ve ilgili paydaşların görüşleri dikkate alınarak dikey tahliyeye uygun yapılar tesis edilmesi veya 

mevcut kamu yapılarının varsa 3. ve 4. katlarının kullanılması düşünülebilir. Ayrıca, E-5 lagün geçişi 

üzerinde uygun görülecek noktalara hem iç-dış kumsal geçişini sağlayacak hem de tehlike durumlarında 

dikey tahliye alanı olarak kullanılabilecek şekilde üst geçitler yerleştirilebilir. Dikey tahliye için düşünülecek 
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bu tür yapıların alandaki insan yoğunluğunu karşılayabilecek genişlikte aynı zamanda tsunami yüklerine ve 

lokal zemin problemlerine karşı dirençli olacak şekilde tasarlanması gereklidir. Bu bölgede görev yapan 

çalışanların ve park alanlarını kullanan ziyaretçilerin tehlike durumlarında nasıl davranmaları gerektiği 

konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim ve tatbikat faaliyetleri yürütülmelidir. Bu eğitim ve tatbikat faaliyetleri 

bölgede yer alan hastane ve okullar için uygun içeriklerde hazırlanmalı ve yürütülmelidir. 

Bölgesel Planlama Çalışmaları:  

Ambarlı ve Denizköşkler Mahallelerinin Marmara Denizi’ne bakan yamaçları ile Gümüşpala, Üniversite ve 

Firuzköy Mahallelerinin göle bakan yamaçları aktif ve potansiyel heyelan sahaları olması nedeni ile bu 

bölgelerde yapılaşma diğer alanlara kıyasla oldukça sınırlıdır. Akaryakıt dolum tesisleri ile İDO Limanı 

arasında kalan bölge aktif heyelan sahası olması nedeniyle afet bölgesi ilan edilmiş olup yapılaşmaya 

kapatılmıştır. Bölge yamaçlarındaki duraylılık sorunları nedeni ile 1/5000 ölçekli N.İ. Planı ve 1/1000 ölçekli 

U.İ. Planında bu yamaçlar jeolojik sakıncalı alanlar olarak gösterilmiştir. Yamaç önü sahil dolgu alanları 

“Günübirlik Tesis Alanları, Doğal Sit Alanları, Açık ve Yeşil Alanlar” olarak planlanırken, sahil dolgusu 

dışındaki doğal alanlar “Kumsal ve Plaj Alanları ile Koruma Alanları” olarak planlanmıştır (Şekil 12.84). 

 
Şekil 12.84 Avcılar İlçesi 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı 

Bölgenin tsunami etkisi dışında deprem, heyelan, sıvılaşma, zemin büyütmesi gibi sorunları da 

düşünüldüğünde söz konusu planlara uygun şekilde yapılaşmanın azaltılarak bölgedeki yoğunluğun 

azaltılmasına yönelik tasarlanacak bölgesel dönüşüm projeleri ile olası risklerin en aza indirilmesi 

sağlanabilir. Bu tür çalışmalar afet odaklı planlama ile risklerin azaltılması açısından alınmış son derece 

önemli kararlar olacaktır. Bu kararların ivedilikle hayata geçirilmesi olası tsunami afetine karşı bölgede 
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alınması önerilen önlem gereksinimini de ciddi oranda azaltacaktır. Bununla beraber kıyı kullanımlarının 

sınırlı şekilde günübirlik tesisler ile kullanılmasının düşünülmesi durumunda, mevcut riskleri azaltmak 

amacıyla su basma seviyelerine göre ve tsunami yüklerini karşılayacak dayanıma sahip yapı tasarımlarını 

sağlayacak plan notları planlara eklenmelidir. 

 

Kritik ve Stratejik Yapılar İçin Alınması Gerekli Önlemler: 

Ambarlı Termik Santral ve Akaryakıt Dolum Tesisleri: Yakıt tankları ve elektrik santrali barındırması 

nedeni ile alanın mutlak şekilde tsunami etkisinden korunması gereklidir (Şekil 12.85). Ancak bölgede yer 

alan en özellikli işletme olması nedeni ile bu alan için yapılabilecek tüm önlem ve önerilerin Tesis 

Yönetiminde görevli uzmanlar ile birlikte belirlenmesi gereklidir. Söz konusu alanın bir kısmı da Beylikdüzü 

Belediyesi sınırları içerisinde kaldığından yapılacak çalışmalar tüm paydaşlar ile koordinasyon içerisinde 

yürütülmelidir. 

 
Şekil 12.85 Ambarlı Termik Santrali ve Akaryakıt Dolum Tesisleri 

Avcılar İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Avcılar ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Avcılar ilçesi için bu düzenlemeler; tahliye 

rotasının devamlılığını sağlayabilmek için ana yollar üzerine inşa edilmesi gereken üstgeçitlerin yapılmasını 

içermektedir. Ayrıca Avcılar ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da önerilen 

tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile 

birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya 

yolların konumları Avcılar ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.86) mevcuttur. 

Avcılar İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Avcılar İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.86). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile oluşabilecek 

tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye rotaları, bilgi ve 
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yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık çalışmalarına yol 

gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile geliştirilecek ve güncel 

sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 

 

Şekil 12.86 Avcılar ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.5 Küçükçekmece İlçesi 

Küçükçekmece İlçesi’nin Marmara Denizi ile komşuluğu bulunan tek yerleşim birimi Fatih Mahallesidir. 

Mahallenin bir bölümü Küçükçekmece Lagünü kıyı kordonunun (iç-dış kumsalın) doğu kısmında kurulu iken 

bir bölümü de göl kıyısına doğru uzanmıştır. Bu konumu itibarı ile Marmara Denizi’nde oluşabilecekolası bir 

tsunamidenilçede en çok etkilenen mahalle durumundadır. Sismik kaynaklı bir tsunami oluşumunda Fatih 

Mahallesi’nin sadece iç-dış kumsalda bulunan kesimi etkilenirken, denizaltı heyelanı kaynaklı bir tsunami 

oluşumunda göl içerisine kadar ulaşan dalgaların ilerlemesi ile mahallenin neredeyse tamamı sudan 

etkilenmektedir. Dalgaların gölde ilerlemesi ile oluşan etki sadece Fatih Mahallesi ile sınırlı kalmayıp tüm 

Küçükçekmece Göl kıyısındaki mahalleleri de değişen oranlarda etkilemektedir (Şekil 12.98). Bu özellik 

nedeni ile ilçede tsunamiye karşı alınması gerekli önlemler “Fatih Mahallesi” ve “Diğer Mahalleler” olarak iki 

başlık altında aktarılmaya çalışılmıştır. 

Fatih Mahallesi’nde Alınması Gerekli Önlemler: 

Fatih Mahallesi’nin neredeyse tamamı deniz ve göl seviyesine yakın kıyı düzlüklerinde yer almaktadır. Bu 

nedenle kaynağı ne olursa olsun (sismik-denizaltı heyelanı) Marmara’da meydana gelecek olası bir 

tsunamiden en çok Fatih Mahallesi’nin etkilenmesi beklenmektedir. Ancak mahalledeki olası riskleri 

sınırlayan bir takım avantajlar da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi karadaki akım derinliğinin yüksek 

olacağı hesaplanan Marmara Denizi kıyıları ve iç-dış kumsal bölgesinin büyük kısmının yeşil alan, park 

alanı, plaj, sera ve fidanlık, günübirlik tesis alanları, depolama alanları, otoparklar ve boş alanlardan 

oluşuyor olmasıdır (Şekil 12.87). Bu nedenle bu bölgedeki tsunami kaynaklı riskler, alanların kullanım 

zamanı ve yoğunluğu ile sınırlı olup başarılı bir tahliye ile bu riskleri büyük oranda azaltmak mümkün 

olabilecektir.  

 
Şekil 12.87 Sahil ve gerisinde yer alan plaj, park ve boş alanlar 
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Olası bir tsunami tehlikesi öncesinde kıyı şeridinin hızlıca insandan tahliyesi için bölge halkının ve sahili 

kullanan ziyaretçilerin farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, sonrasında ise belirli 

aralıklar ile bölgede tatbikatların düzenlenmesi gerekecektir. Farkındalık düzeyinin arttırılması için en etkili 

yöntemlerden birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgeye 

yerleştirilmesidir. Plaj alanlarında, sahil yolu üzerinde ve park alanlarında uygun bölgelere uygun aralıklar 

ile bu tabela ve işaretçiler konulmalıdır. Bilgilendirici tabelalarda, olası tsunami riski hakkında bilgiler 

verilirken hangi durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi 

gerektiği aktarılmalıdır. Tsunami kaynaklı su baskınına karşı uygun tahliye yöntemlerinden biri risk 

bölgesinden yaya olarak gerçekleştirilen yatay veya dikey uzaklaşma yöntemidir. Bu nedenle yatay tahliye 

yollarının önceden belirlenmesi gereklidir. Ancak sahil parklarının ve plaj alanlarının güvenli bölgelere olan 

uzaklığı ve olası tahliye yollarını kesen su kanalları ve otoyolların varlığı düşünüldüğünde yatay tahliye 

konusunda bazı yetersizlikler yaşanabilecektir (Şekil 12.88). Bu yetersizlikleri çözümleyebilmek için ise 

dikey tahliyenin devreye alınması gerekir. Dış kumsal bölgesi ve orta adada yer alan yapıların büyük 

çoğunluğu 3 ve daha fazla katlı yapılardan oluşmaktadır (Şekil 12.89). Bu yapıların üst katları gerek bu 

yapılarda ikamet edenler gerekse bölgede bulunanlar için dikey tahliye alanı olarak kullanılabilecektir. 

Özellikle yaz aylarında insanların yoğun olarak bulunduğu sahil şeridi boyunca faaliyet gösteren ve 

konumları itibarıyla en fazla dalga etkisine maruz kalacak günübirlik işletmeler (restoran, kafeterya, otel vb.) 

ile su basma mesafesi içerisinde ikamet eden konut sahipleri konunun en önemli paydaşları olarak sürece 

dâhil edilmeli ve tahliye planlaması birlikte yapılmalıdır. Yatay tahliyenin yetersiz görüleceği bölgeler için bu 

yüksek katlı yapıların dikey tahliyeye elverecek şekilde düzenlenmesi bu şekilde sağlanabilecektir. Bu 

yapılarda tesis edilecek afet gönüllüleri tehlike anında dikey tahliyeyi kolaylaştıracak şekilde yönlendirmeler 

yapmalıdır. Bu yapıların iç merdivenleri ile üst kata erişilebileceği gibi dış cephelerine tesis edilecek yangın 

merdivenine benzer, ancak daha geniş ve yatay su yüklerine karşı dayanımlı olacak şekilde tasarlanmış 

tırmanma yapıları ile yapıların üst katlarına erişim sağlanabilecektir. Yatay tahliyeyi engelleyen otoyol 

üzerine gerekli yerlere uygun genişlik ve yükseklikte üst geçitler tasarlanabilir. Bu üst geçitler aynı zamanda 

dikey tahliye alanları da olacaktır. Bölgede yer alan su kanalları üzerinde yer yer köprüler bulunmasına 

rağmen yeterli tahliyenin sağlanamadığı noktalarda yeni köprü geçişlerinin yapımı planlanmalıdır. Tüm 

çabalara rağmen bölgenin en çok kullanıldığı dönemdeki yoğunluğunu tahliye edebilecek planlama 

yapılamadığı ya da yetersizliğin devam ettiğinin görülmesi durumunda park ve kumsal alanlarında dikey 

tahliye için tsunami kulelerinin yapımı da gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka 

alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel 

modelleme) yapılarak düşünülmelidir.   
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Şekil 12.88 İç-Dış kumsal alanında yatay tahliyeyi güçleştiren unsurlar (su kanalları ve otoyol) 

 

Şekil 12.89 İç-Dış kumsal alanında bulunan ve dikey tahliye için kullanılabilecek yüksek katlı yapılar 

Tüm tahliye planları hazırlandıktan sonra, tehlike durumlarında oluşabilecek panik ortamı düşünülerek 

konuma bağlı en yakın tahliye koridoruna doğru yönlendirici tabelalar bölgeye yerleştirilmeli, tahliye 

koridorları üzerine güvenli bölgeye erişildiğini gösteren işaretler konulmalıdır. Uygun yerlerde kaldırım ve 

asfalt kaplamaları renklendirilerek yönlendirmeye yardımcı işaretçiler ile donatılabilir. Bölgede yerleştirilecek 

bilgilendirici ve yönlendirici tabela, işaretçi ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren 

sürekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gereklidir.  

Halkın bilinçlendirilmesi ve tahliye rotalarının oluşturulması çalışmalarına ek olarak dalga akıntı hızını ve 

taşıdığı birikinti (enkaz, moloz vb.) etkisini azaltarak olası yapısal riskleri azaltabilmek ve baskın mesafesini 

düşürebilmek adına bölgedeki boş alanlarda yeşil kuşak bariyer oluşturma işlemi de uygulanabilir. Hali 

hazırda bu alanlarda seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapılmış bölümler 

bulunmaktadır. Ancak mevcut ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun 

olmadığından bu alanlarda tsunami etkisine karşı durabilecek yapıya sahip özellikteki bitkilerle sıklaştırma 

veya yeniden düzenleme çalışması uygulanabilir. 
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Fatih Mahallesinin iç-dış kumsal alanı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece 

Belediyesi hizmet birimleri ve şantiyeleri yer almaktadır. Bu şantiyelerde birçok araç ve malzeme 

depolanmaktadır. Bu bölgede yer alan su kanallarının içerisinde ve kanal etrafında yoğun şekilde deniz 

araçları bulunmaktadır (Şekil 12.90). Bu malzemeler olası bir tsunamide ciddi hasarlar görebileceği gibi 

sürüklenerek çevrede farklı hasarlara da yol açabilirler. Kamusal kullanıma ait olan alanların ve bu 

alanlardaki araç ve malzemelerin daha güvenli alanlara taşınması planlanmalıdır. Su kanallarında park 

halinde bulunan deniz araçları için ise deniz içerisinde dalga etkisine karşı korunaklı inşa edilmiş bir liman 

tesis edilmesi uygun olacaktır. Bu tarz bir barınak yapımı planlanması durumunda oluşturulacak dalga 

kıranların kıyı alanının dalga etkisine karşı güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanması uygun olacaktır. 

 
Şekil 12.90 İç-Dış kumsal alanında bulunan kamuya ait malzeme ve araç park alanı ile kanal ve karadaki tekneler  

Denizaltı heyelanına bağlı tsunami oluşumunda Fatih Mahallesi’nin Küçükçekmece Gölü kıyılarının da 

sudan önemli derecede etkileneceği hesaplanmıştır. Marmara Kıyı şeridinde yüksek değerlere ulaşan dalga 

yükseklikleri, dalganın iç-dış kumsalda ilerlemesi esnasında etkisini azaltmakta veE-5 otoyolundan itibaren 

düşerek Mimar Sinan Köprüsü ve kuzeyine erişmektedir. Göl ile denizi birleştiren su kanallarını da 

kullanarak ilerleyen dalgalar Prof. Dr. Aziz Sancar ve İstanbul Caddelerini aşarak topoğrafyanın yükselmeye 

başladığı Hatboyu Caddesi üzerinden Cennet Mahallesi sınırına kadar ulaşmaktadır. Göl çevresinde 

dalgalardan en çok etkilenecek alan da bu bölgedir. Daha kuzeyde Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi ile birleşen 

Meltem Sokak sonundan itibaren etkisini kaybetmeye başlamakta ve Kanarya Mahallesi Koyu’na dönen 

burundan sonra dalga etkisi oldukça azalmaktadır (Şekil 12.98). Haritadan da anlaşılacağı üzere 

Küçükçekmece Göl kıyıları boyunca topografik yükseltinin başlamasıyla dalga etkisinin azaldığı, bu nedenle 

de Hatboyu Caddesi yatay tahliye için güvenli bölge sınırı olarak kabul edilebilir.  

Mimar Sinan Köprüsü ile Fatih Mahallesi Burnunda bulunan Meltem Sokak sonuna kadarki göl kıyı şeridi 

yüksek katlı yapılardan oluşmaktadır (Şekil 12.91). Bu yapılar arasında kalan tüm sokaklar kıyıya dik olarak 

erişim imkânı sağlamaktadır. Dolayısı ile bu yolların tamamı yatay tahliye için kullanılabileceği gibi yapıların 
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da hemen hemen tamamı dikey tahliye için uygun niteliktedir. Bu alanda oluşacak tsunami etkisinin 

azaltılmasına yönelik olarak göl kıyısı gezi yolu boyunca uygun yüksekliklerde kıyı duvarı uygulaması 

yapılabilir ya da mevcuttaki kaya dolgu yapısının kotu yükseltilebilir. Ancak bu uygulamalar ile ilgili olarak 

gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri 

dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak karar verilmelidir. Burundan 

sonra Kanarya Mahallesi’ne kadarki sahil şeridi ise parklar, yürüyüş yolları ve spor sahalarından oluşmakta 

olup bu bölgede günübirlik birkaç tesis dışında herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır (Şekil 12.92). 

Analizlere göre park alanının tamamının sudan etkilenmesi beklenmektedir. Ancak baskın mesafesinin 

sınırlı olması nedeniyle bu alanların tahliyesi için uygun rotalar oluşturularak ve duyurularak halkın 

bilinçlendirilmesi riskin azaltması için yeterli olacaktır. Bu aşamada tren yolu duvarları ve raylar güvenli bölge 

olan Hatboyu Caddesi’ne erişimi engelleyeceğinden tren yolunun üst geçitle aşılması sağlanmalıdır. 

Hâlihazırda bölgede bu geçişi sağlayan 1 adet üst geçit bulunmaktadır. Ancak bu geçidin bölgede bulunacak 

en yüksek insan yoğunluğunu tahliye etmek için yeterli olamayacağının belirlenmesi durumunda ilave 

geçitler yapılmalıdır. Bu durumda yeni yapılacak üst geçitler aynı zamanda dikey tahliye alanı da olarak 

kullanılabilecek şekilde planlanmalıdır.  

 
Şekil 12.91 Fatih Mahallesi Göl kıyı şeridi a)Fatih burnundan güneye bakış b) Mimar Sinan Köprüsü kuzey kıyıları c) 

Mimar Sinan Köprüsü güney kıyıları 
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Şekil 12.92 Fatih Mahallesi Burnundan itibaren Kanarya Mahallesi’ne kadarki alanda yer alan sahil parkı 

 

Göl Kıyısı Boyunca Alınması Gereken Önlemler: 

Küçükçekmece İlçesi’nde denizaltı heyelanı etkisi ile oluşabilecek bir tsunamiden etkilenmesi beklenen 

diğer mahalleler ise Kanarya, İstasyon ve Yarımburgaz Mahalleleridir. Kanarya Mahallesi sahili büyük 

oranda spor alanları, parklar, yeşil alanlar ve sahil yürüyüş yollarından oluşmaktadır (Şekil 12.93). Sayısı 

az da olsa bu alanda kamu ve özel mülkiyete ait yapılar da yer almaktadır. 

  
Şekil 12.93 Kanarya Mahallesi sahilini örnekleyen görüntüler 

Modelleme sonuçlarına göre bu alanda dalgaların Hatboyu Caddesine kadar ulaşacağı ve bu yapıları 

etkileyeceği öngörülmüştür. Bu alanda Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait araç 

parkı, Kanarya İlkokulu ve Galatasaray Spor Kulübü Kürek Şubesi Tesisleri bulunmaktadır. Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait araç parkı göl kıyısında yer almakta olup çok sayıda hizmet aracı bu alanda 

park halinde bulunmaktadır. Parkın etrafı yaklaşık 1 m yüksekliğinde duvar ile çevrilidir, dolayısıyla söz 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

213 | 331 

 

konusu duvar yüksekliğinin 1m düzeyinde arttırılması park alanındaki araçların sudan etkilenmesini 

engelleyebilecektir (Şekil 12.94). 

 

 
Şekil 12.94 Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmet araç park alanı 

 

Aynı şekilde Kanarya İlkokulu’nun bahçe duvarlarının ilgili paydaşların da görüşleri dikkate alınarak 

yükseltilmesi suların okul bahçesine girmesini önemli oranda etkileyecektir. Okulda öğrenim gören 

öğrenciler, eğitmenler ve tüm çalışanlar için tahliye planı oluşturularak zaman zaman tatbikatlar yapılmalı 

ve bilinç düzeyi arttırılmalıdır. Yapının 2. ve 3. katları dikey tahliye alanı olarak kullanılabileceği gibi Hatboyu 

Caddesi’ne doğru yatay tahliye planı da uygulanabilir. Galatasaray Spor kulübü Kürek şubesi çalışanları için 

de bu alan yatay tahliye için kullanılabilecektir (Şekil 12.95).  

 

 
Şekil 12.95 Kanarya İlkokulu (boş alanın sonundaki mavi renkli yapı) ve Galatasaray Spor kulübü Kürek şubesi yatay 

tahliyesine uygun Hatboyu Caddesi 
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Kanarya sahil şeridi boyunca tsunami etkisini azaltmaya yönelik yeşil kuşak bariyer çalışması da yapılabilir. 

Ayrıca gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların 

görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak kıyı boyunca 

düşünülebilecek düzenleme ile kıyı koruma yapıları yükseltilebilir veya kıyı duvarları inşa edilebilir (Şekil 

12.96).  

 
Şekil 12.96 Kanarya sahilindeki kıyı koruma yapıları ve yeşil kuşak oluşturmaya uygun alanlar   

İstasyon Mahallesi’nde ise Halkalı Tren İstasyonu terminal binası, göl tarafındaki lojistik destek alanları ve 

tır parkı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ait Halkalı Gümrük Müdürlüğü Binası’nın sudan etkileneceği 

hesaplanmıştır. Göl kıyısında gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan 

kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) 

doğrultusunda yapılacak düzenlemeler bu etkinin azaltılması için uygulanabilecek yöntemler olacaktır. 

Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait araç parkı alanının güvenliği için önerilen 

duvar yükseltme çalışmasının, bu bölgede etkilenecek tüm sahanın planlanması ile gerçekleştirilmesi daha 

uygun olacaktır. Bu önlemler alınıncaya kadar bu alanları kullanan tüm kişilerin bilinç düzeylerinin 

arttırılması ve tehlike anında tahliye işlemlerine katılmalarına yönelik bilgilendirici tabela ve işaretçilerin 

uygulanması gereklidir.   

Yarımburgaz Mahallesi’nde ise sudan etkileneceği hesaplanan sınırlı sayıda yapı bulunmaktadır. 

Küçükçekmece Gölü’nün en kuzeyinde göl taşkın alanı kenarında kurulu fabrika yapısının bir kısmı su 

baskınına maruz kalabilecektir (Şekil 12.97). Bu bölge taşkın alan sınırları içerisinde kaldığından tamamen 

kullanım dışıdır. Bu nedenle söz konusu fabrika, çevre duvarlarının yükseltilerek tedbir alınabileceği 

konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca yine göl kıyısı boyunca bazı sera alanlarının da sudan etkilenmesi söz 

konusudur. Bu bölgeyi kullanan kişilerin de tehlike durumunda tahliyeye katılmaları için gerekli 

bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmelidir. 

 
Şekil 12.97 Yarımburgaz Mahallesi kuzeyinde tsunami su baskınına maruz kalacağı hesaplanan alanlar   
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Küçükçekmece İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Küçükçekmece ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli 

bölgeye ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre 

belirlenmiştir. Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için 

düzenlemelerden geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Küçükçekmece ilçesi için bu 

düzenlemeler; tahliye rotasının devamlılığını sağlayabilmek için ana yollar üzerine inşa edilmesi gereken 

üstgeçitlerin yapılmasını içermektedir. Ayrıca Küçükçekmece ilçesi sınırları içinde özellikle Küçükçekmece 

Gölü ve Marmara Denizi arasında kalan alanlarda insanları güvenli alana kısa sürede ulaştırabilecek tahliye 

rotaları belirlenemediğinden yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile birlikte detaylı 

çalışmalarla planlanabilecek dikey tahliye yapıları önerilmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme 

gerektiren alanlar ve/veya yolların konumları Küçükçekmece ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi 

posterinde (Şekil 12.98) mevcuttur. 

Küçükçekmece İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Küçükçekmece İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir 

poster hazırlanmıştır (Şekil 12.98). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler posterde yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok 

hazırlık çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi 

ile geliştirilecek güncel sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.98 Küçükçekmece ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.6 Bakırköy İlçesi 

Bakırköy İlçesi sahil şeridinin çok büyük bir kısmı park ve bahçeler, plajlar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile sahil 

yolu ve marinalardan oluşmaktadır. Marmara Denizi’nde oluşabilecek sismik aktiviteye bağlı bir tsunaminin 

ilçe kıyılarındaki etkisinin, günübirlik kullanımlı olan bu alanlarla sınırlı kalacağı, bununla birlikte bu alan 

içerisinde yer alan belirli sayıdaki ticari işletme ve konutun da kısmen tsunami dalgasından etkilenebileceği 

hesaplanmıştır (Şekil 12.112 Kırmızı alanlar). Bu senaryoya bağlı oluşabilecek riskler, sahil şeridi boyunca 

yürütülecek tahliye çalışmalarıyla büyük oranda azaltılabilecektir. Ancak denizaltı heyelanına bağlı bir 

tsunamiden ilçe kıyılarının ciddi şekilde etkileneceği görülmektedir. Bunun en büyük nedeni, Ayamama, 

Tavukçu ve Ayvalı Dere yatakları boyunca tsunami dalgalarının kilometre mertebesinde kıyıdan içeriye 

doğru ilerlemesi ve sahil şeridinin hemen gerisinde hizmet veren ticari, turistik, kültür, eğlence, sağlık, eğitim 

gibi birçok tesisin artan dalga yüksekliği ile su baskınına maruz kalmasıdır (Şekil 12.112 Sarı alanlar). Sahil 

şeridi gerisinin bu denli yoğun kullanılması nedeni ile oluşacak risklerin engellenmesine yönelik çalışmalar 

da karmaşık ve zor hale gelmektedir. Bu özellikleri nedeni ile ilçedeki olası baskın alanlarında tsunami 

riskinin azaltılması ile ilgili alınması gerekli önlem ve tavsiyeler kıyı morfolojisi, arazi kullanımı ve önlem türü 

gözetilerek dört farklı başlık halinde aşağıda sunulmuştur. 

Basınköy ve Şenlikköy Mahalleleri Sahil Şeridi Boyunca Alınması Gerekli Önlemler: 

İlçenin batısında yer alan Basınköy ve Şenlikköy Mahallelerinin sahilleri oldukça dar sayılabilecek bir kıyı 

düzlüğü ve hemen gerisinden başlayan eğimli yamaçlardan oluşmaktadır. Bu yamaçlar sismik aktiviteye 

bağlı oluşabilecek tsunami dalgalarının kıyıda ilerlemesini engelleyen bariyer görevi üstlense de, denizaltı 

heyelanına bağlı tsunami dalgaları bu yamaçların tamamında etkili olmakta, hatta yer yer yamaç üstü 

düzlüğüne kadar erişebilmektedir (Şekil 12.112). Bu nedenle olası bir tehlike anında sadece kıyı 

düzlüklerinin tahliyesi riskleri önlemeye yeterli olmayabilir ve kullanımda olan yamaçların tamamının tahliye 

edilmesi gerekecektir. Ancak bölgedeki arazi kullanım şekli bu alanların tahliye edilmesini oldukça 

zorlaştırmaktadır.  Basınköy Mahallesi’nin Küçükçekmece lagününe bakan kıyı düzlüğünü Basınköy-

İstanbul Caddesi oluşturmaktadır. Caddenin kaldırım seviyesinden başlayarak 1-3 metre yüksekliğe erişen 

bariyer ve duvarlar, bu duvarların gerisindeki düzensiz yamaç eğimleri ve yamaçlardaki yoğun bitki örtüsü 

güvenli bölge sınırı olan yamaç üstü düzlüğüne (Çınar Sokak ve Hat Üstü Sokak seviyesi) erişimi 

güçleştirmektedir (Şekil 12.99).  
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Şekil 12.99 Basınköy-İstanbul Caddesi boyunca tahliyeyi zorlaştıran etkenler 

Üstelik yamaçların düzleştiği güvenli bölge sınırında demir yolu hattı da bulunmaktadır. Aynı durum 

Basınköy Mahallesi’nin Atatürk Deniz Köşkü’ne kadarki tüm yamaçlarında (Marmara Denizi’ne bakan) 

gözlenmektedir. Bölgede uygun aralıklarla oluşturulacak merdiven yapılarıyla bu yamaçlar tahliyeye elverişli 

rotalar haline getirilse bile demiryolu hattının ve her iki yönünde bulunan güvenlik duvarlarının ne şekilde 

aşılabileceği konusu demiryolları idaresinin il veya bölge müdürlükleriyle istişare edilerek belirlenmelidir 

(Şekil 12.100a). Demiryolunun geçilmesi mümkün değil ise Basınköy-İstanbul Caddesi üzerindeki duvarların 

gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri 

dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak yükseltilmesi ile tsunami 

dalgalarının yamaçlardaki tırmanma etkisinin azaltılması ve böylelikle güvenli bölge sınırının tren yolu altına 

çekilmesi sağlanabilir. Bu yamaçlarda oluşturulacak seyir terası tipindeki tahliye koridorları aynı zamanda 

Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi iç-dış kumsal alanının tahliyesi için de oldukça kritik öneme sahip 

olacaktır. Tüm çabalara rağmen bölge tahliyesinin bu yamaçlardan sağlanamaması durumunda alternatif 

rotalar araştırılmalıdır. Bu kapsamda Basınköy-İstanbul Caddesi üzerinden geçen E-5 otoyol viyadüğüne 

erişimi sağlayacak bağlantılı bir merdiven yapılması (Şekil 12.100b) veya bölgedeki yoğunluğu 

karşılayabilecek özellikte dikey tahliyeye uygun tsunami kulelerinin yapımı ilçe belediyesi ve ilgili 

paydaşların görüşleri dikkate alınarak düşünülebilir.  

 
Şekil 12.100 a) Basınköy Mahallesi kıyı tahliyesine engel olan yamaç üstündeki tren yolu güvenlik duvarları b) 

Alternatif tahliye alanı olarak Basınköy-İstanbul Caddesi üzerinden geçen E-5 otoyolu 
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Ayrıca Basınköy-İstanbul Caddesi üzerinde tarihi Kibrithane binaları hizasından başlayarak Menekşe tren 

yolu altgeçidine kadar olan sahil şeridinde kurulu restoranların tamamının dalgalardan ciddi oranda 

etkileneceği de anlaşılmaktadır. Bu bölgede hesaplanan dalga yüksekliklerine göre büyük çoğunluğu 2 

kattan oluşan bu restoran yapılarının üst katlarının dikey tahliye alanı olarak kullanılması da mümkün 

görünmemektedir (Şekil 12.101). Tren yolu menekşe alt geçidine yakın olan restoranlar tahliye için bu hattı 

kullanabileceklerdir. Ancak uzak alandaki diğer restoranlarda bulunanlar için bu mümkün olmayacağından 

işletme sahiplerinin katılımı ile düzenlenecek toplantılarda işletmelerin fiziki yapıları ve en yoğun oldukları 

dönemler göz önüne alınarak kapsamlı bir tahliye planı oluşturulması gerekecektir.  

 
Şekil 12.101 a) Basınköy Mahallesi kıyısında yer alan restoranlar b) Sahilin ve yakın restoranların tahliyesine imkân 

sağlayan Menekşe tren istasyonu alt geçidi  

Basınköy-İstanbul Caddesi, sahil restoranların bitiminden itibaren yumuşak bir eğimle yamaç üzerine doğru 

tırmanmaya başlayarak tren yolu hattı ile teğet halde gelmekte ve Yeşilköy-Halkalı Caddesine 

bağlanmaktadır. Şenlikköy Mahallesi’nin bitimine kadar devam eden bu caddelerin güneyinde kalan 

yamaçlarda, Atatürk Deniz Köşkü ve batısındaki otopark alanından başlayarak sırasıyla, Belediye 

Başkanlığı Köşkü ve Lojmanları,  Florya Sahil Parkı, Aqua Florya AVM, İstanbul Akvaryum ve Crowne Plaza 

yapıları bulunmaktadır. Modelleme sonuçlarına göre, Bakırköy İlçesi için en yüksek tsunami dalgalarının bu 

yamaçlarda oluşacağı hesaplanmıştır. Kıyı şeridinde dalgaların yamaç üzerindeki Basınköy-İstanbul ve 

Yeşilköy-Halkalı Caddelerine kadar ulaşacağı hatta Kanlı Kuyu Deresi boyunca tren yolunu da aşarak Florya 

Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Ormanı’nın güneyi ile İSTEK Özel Bilge Kaan Fen Lisesi’ni etkileyeceği 

öngörülmektedir. Dolayısı ile bu yamaçlardaki parkları, plajları, sahil gezi yollarını ve yapıları kullanan 

kişilerin olası bir tehlike öncesinde bölgeyi hızlıca tahliye etmesi gereklidir. Tahliye için en uygun yer, yamaç 

düzlüğündeki Basınköy-İstanbul ve Yeşilköy-Halkalı Caddeleri olacaktır. Ancak bu caddelerin Florya 

Akvaryum Tren İstasyonu üstgeçidine kadarki bölümü de su baskınına maruz kalacağından tren 

istasyonunun da kuzeyine doğru geçilmesi gerekecektir. Ancak emniyet bariyerleri nedeni ile tren yolunu 

her noktada rahatça geçmek mümkün olmayacağı için dalganın cadde seviyesine gelmesini önleyecek 

tedbirlerin alınması uygun olacaktır. Tüm cadde boyunca devam eden dekoratif duvar yapısının (Şekil 
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12.102) gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların 

görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak monoblok duvar 

haline getirilmesi ve uygun kotta yükseltilmesi caddenin su baskınına maruz kalmasını önleyebilecektir. 

Florya Akvaryum Tren İstasyonu üstgeçidinden sonra Şenlikköy Mahallesi bitimine kadar Yeşilköy-Halkalı 

Caddesi güvenli bölge olarak kullanılabilecektir. Ayrıca bu alanda kurulu Aqua Florya AVM, İstanbul 

Akvaryum ve Crowne Plaza yapılarının cadde seviyelerine denk gelen katları dikey tahliye alanı olarak 

kullanılabilecektir. 

 
Şekil 12.102 Basınköy-İstanbul ve Yeşilköy-Halkalı Caddesi boyunca izlenen dekoratif duvarlar 

Bu iki mahalle sahili için önerilen tahliye alanlarının belirlenmesi ve kullanıma uygun hale getirilmesinden 

sonra halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yürütülmesi gereklidir. Olası bir tehlike öncesinde risk altındaki 

bölgelerin hızlıca tahliyesi için öncelikle bölgeyi kullanan kişilerin (sürekli veya günübirlik) farkındalık 

düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması sonrasında ise mümkün olduğunca belirli aralıklar ile 

bölgede tatbikatların düzenlenmesi gerekmektedir. Farkındalık düzeyinin arttırılması için etkili yöntemlerden 

birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgeye yerleştirilmesidir. Park 

ve bahçelere, plajlara, sahil yürüyüş yolları üzerine ve cadde seviyesinde uygun yerlere belirli aralıklar ile 

bu tabela ve işaretçiler yerleştirilmelidir. Bilgilendirici tabelalarda, olası tsunami riski hakkında bilgiler 

verilirken hangi durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi 

gerektiği aktarılmalıdır. Oluşabilecek panik ortamı düşünülerek en yakın tahliye koridoruna yönlendirici 

tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölge sınırlarını gösteren işaretler yerleştirilmelidir. 

Bu tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım 

işlemlerinin yapılması gereklidir. Uygulanması gereken diğer bir işlem ise belirlenen ve duyurulan tahliye 

rotalarının sürekli açık ve işler durumda tutulmasıdır. 
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Yeşilköy ve Yeşilyurt Mahallesi Sahil Şeridi Boyunca Alınması Gerekli Önlemler: 

İlçenin batısında hâkim olan dar kıyılı yamaç morfolojisi, İBB Florya Sosyal Tesisleri’nden itibaren gittikçe 

değişerek yerini yayvan bir morfolojiye bırakmaktadır. Yeşilköy Mahalle yerleşiminin tamamı, Marmara 

Denizi’ne doğru düşük eğimli bir düzlükte kurulmuş olup sahil şeridi oldukça geniş kumsallar ve park 

alanlarından oluşmaktadır (Şekil 12.103). Marmara Denizi’nde sismik etki ile oluşacağı öngörülen tsunami 

dalgalarının sadece plaj ve gerisindeki park alanlarında etkili olacağı hesaplanmış olup sahil kıyısında yer 

alan az sayıda yapı su baskınına maruz kalabilecektir. Ancak denizaltı heyelanı ile oluşabilecek tsunami 

dalgalarının tüm kıyı düzlüğünü aşarak yapıların içine doğru metrelerce ilerleyebileceği hesaplanmıştır. 

Bununla birlikte mahalledeki yapılaşmanın son derece yoğun, yüksek katlı ve genellikle bitişik nizam olması 

nedeniyle kıyı şeridinde kurulu yapıların duvar etkisi göstererek tsunami dalgalarının etkisini büyük oranda 

azaltacağı, ancak dalga yönüne dik sokaklar vasıtası ile suyun mahalle içlerine doğru ilerleyebileceği 

görülmektedir (Şekil 12.104). 

 
Şekil 12.103 Yeşilköy Mahallesi sahil şeridi 
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Şekil 12.104 Yeşilköy Mahallesi sahil şeridinde bitişik nizam ve yüksek katlı yapılar 

Mahalledeki hizmet sektörünün de gelişmiş olması nedeni ile özellikle yaz aylarında bölgedeki sosyal 

tesisler, plajlar ve park alanları yerli halk ve günübirlik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu 

nedenle tsunami dalga etkisini sınırlayacak olsa bile plajlar ve park alanlarının kullanımını kısıtlayan yapısal 

önlemlerin uygulanması pek mümkün görülmemektedir. Mahalle özelinde alınabilecek öncelikli ve etkin 

yöntem olası bir tehlike durumunda sahil şeridinin hızlıca tahliye edilmesi olacaktır. Tahliyenin başarılı 

olması için halkın bilinçlendirilmesi ve tahliye yollarının uygun hale getirilmesi gereklidir. Mahallede sahile 

erişimi sağlayan ve tahliye için kullanılabilecek çok sayıda yol bulunmaktadır (Şekil 12.105a). Ancak bazı 

bölgelerde kıyı gerisinde inşa edilmiş tesisler ya da blok nizamlı yapılar ve bu yapıların güvenlik duvarları 

sebebiyle tahliyeyi zayıflatan zonlar oluşabilir (Şekil 12.105b). Yapıların denize bakan cephelerindeki 

güvenlik duvarları dalga etkisini sınırlayıcı ve muhtemel hasarları engelleyici olmaları nedeni ile korunması, 

hatta konuma bağlı dalga yüksekliklerine göre iyileştirilmeleri gerekli olsa da; diğer taraftan tahliyeyi 

engelleyici özellik de gösterebilirler.  Bu tür alanların varlığının tespiti için bölgenin en çok kullanıldığı zaman 

yoğunluğu dikkate alınarak analizler yapılması gereklidir. Bu analizler neticesinde zayıflık tespit edilen 

bölgelerdeki tahliyenin iyileştirilmesi için alternatifler geliştirilmelidir. Dalga yüksekliğinden daha fazla kata 

sahip yapıların dikey tahliye için elverişli oldukları unutulmamalıdır. Gerekli bölgelerde yapı sahipleri ile 

yapılacak görüşmelerle bu yapıların dikey tahliye alanı olarak kullanımını sağlayacak planlamalar 

yapılmalıdır. Mahallede tahliye başarısını etkileyebilecek bir diğer etken ise bölge esnaflarıdır. Sahil 

alanlarında ve gerisinde yer alan çok sayıdaki restoran, kafeterya veya lunapark gibi eğlen-dinlen 

alanlarında hizmet sunan esnafın bölge riskleri hakkında bilgilendirilmesi ve olası tehlike öncesinde alanın 

tahliyesini gerçekleştirmede aktif görev almalarının sağlanması gereklidir. Bunun için uygun içerikte 

hazırlanmış eğitimler ile esnafın bilgi ve bilinç düzeyi arttırılırken amaca uygun hazırlanmış broşür ve 

dokümanların halka ulaştırılması da sağlanabilir. Tüm bu çalışmalar ile belirlenen ve duyurulan tahliye 

rotalarının sürekli açık ve işler durumda tutulması sağlanmalıdır.  
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Şekil 12.105 Yeşilköy Mahallesi tahliyesi a) Tahliyeye uygun yollar b) Tahliyeye engel yapı çevre ve güvenlik duvarları 

Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağındaki tüm personel de olası riskler hakkında 

bilgilendirilmeli, tehlike öncesinde yapılması gerekenler hakkında eğitilmelidir. Yaşanmış tsunamilerden 

edinilen tecrübelere göre liman içerisine giren dalgalar ile barınaklardaki birçok deniz aracı hasar görmekte, 

birçoğunun karaya sürüklenmesi ile öngörülemeyen hasarların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle 

olası bir tehlike anında deniz araçları için en güvenli bölgenin açık deniz olduğu, mümkün olduğunca tehlike 

durumlarında limanın boşaltılmasının sağlanması gerektiği konusunda çalışmalar yürütülmelidir. 

Yeşilyurt Mahallesi’nde ise, sismik aktivite veya denizaltı heyelan aktivitesi ile oluşabilecek bir 

tsunamide mahallenin büyük kısmı dalgalardan etkilenmektedir. Hatta denizaltı heyelanına bağlı bir 

tsunamide dalgaların mahalle sınırını aşarak kuzeyde Yeşilköy mahallesine kadar ilerleyeceği 

hesaplanmıştır. Ancak mahallenin doğusunda kalan bu alanın tamamında Türkiye Cumhuriyeti Milli 

Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait “Hava Harp Okulu” ve İSKİ’ye ait “Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 

Tesisleri” bulunmaktadır. Bu alanlarda alınması gerekli önlemlerin ilgili kurumların koordinasyonunda 

belirlenmesi gereklidir. Yeşilyurt Mahallesi batısında tsunamiden etkilenecek alan ise Sahil Caddesi altında 

kalan dar bir şerit ile sınırlıdır (Şekil 12.106). Bu alanın büyük bölümünde Polat Renaissance Hotel’e ait 

yerleşke ve Yeşilyurt Spor Kulübü tesisleri bulunmaktadır. Geriye kalan alan ise park ve yeşil alan olarak 

ayrılmış durumdadır. Bu nedenle Yeşilyurt Mahallesi için önerilebilecek önlem risk bölgesinin tahliyesi ile 

sınırlı olacaktır. Alanın kuzeyinde yer alan Sahil Caddesi tahliye için güvenli bölgedir. Otel ve spor kulübü 

ile yapılacak çalışmalar ve park alanına yerleştirilecek bilgilendirici tabelalar ile alanı kullanan kişilerin bilgi 

ve bilinç düzeylerinin arttırılarak olası bir tehlike öncesinde su baskınına maruz kalacağı hesaplanan bu 

alanlardan hızlıca Sahil Caddesi’ne tahliyenin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 
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Şekil 12.106 Yeşilyurt Mahallesi sahilinde tsunamiden etkileneceği hesaplanan alan ve güvenli alan Sahil Caddesi 

Ataköy Mahallelerinde Sahil Şeridi Boyunca Alınması Gerekli Önlemler: 

10 kısım ve 4 mahalleden oluşan Ataköy yerleşimi, Ayamama ve Tavukçu dere yataklarının yer aldığı deniz 

seviyesine yakın yükseklik değerleri içeren taşkın ovası düzlüğünde kurulmuştur. Bu özellikleri yanında 

Marmara Denizi’ne komşulukları nedeni ile olası bir tsunamiden daha fazla etkileneceği hesaplanan 

mahalleler Ataköy 1 ve 2-5-6 Kısım Mahalleleridir. Sismik etki ile oluşacak tsunami dalgaları bu iki 

mahallenin sadece sahil yolu (Rauf Orbay Caddesi) altında kalan kısımlarını etkileyecek iken, denizaltı 

heyelanı ile oluşabilecek bir tsunamide su basma mesafeleri kilometre düzeyine erişerek kuzeydeki 3-4-11 

kısım ve 7-8-9-10 kısım mahallelerine kadar ulaşmaktadır. Ancak Ataköy 7-8-9-10 kısım mahallesinde 

dalgalardan etkilenecek alanın tamamı İSKİ’ye ait “Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 2. Kademe Tesisleri” 

içerisinde kaldığından bu alanlarda alınması gerekli önlemlerin İSKİ koordinasyonunda belirlenmesi 

gereklidir. Ataköy 3-4-11 kısım mahallesinde ise dalgaların 50 cm mertebesinde akım derinliği ile Adnan 

Kahveci Bulvarı ile Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi arasında kalan bölümde sınırlı olacağı hesaplanmıştır. 

Akım derinliğinin ve baskın alanının sınırlı olması nedeniyle söz konusu alanda yapılacak bilinçlendirme 

çalışmaları ile olası riskler önlenebilecektir. Bu bölgede baskın alanı dışına doğru yapılacak tahliyeler yeterli 

olacağı gibi bölgedeki tüm yapılar aynı zamanda dikey tahliye alanı olarak kullanılmaya müsaittir. Bu 

mahallede akım derinliğinin 1 m düzeyinde hesaplandığı tek alan ise 60.Yıl Ataköy İlkokulu ve yakın 

civarıdır. Okul binasının 4 katlı olması nedeni ile 2 ve üstü katlar dikey tahliye için uygun olacaktır. İlçede 

tsunamiden etkileneceği öngörülen tüm eğitim birimlerinde yapılacağı gibi, bu okul için de yaş gruplarına 

uygun hazırlanacak eğitimler ile tehlike durumlarında nasıl davranılacağı ve tahliyenin nasıl 

gerçekleştirileceği eğitimleri verilerek tatbikatlar yapılması gereklidir.  

Başta da belirtildiği üzere tsunami dalgalarından en çok etkileneceği hesaplanan iki mahalleden birisi olan 

Ataköy 1. Kısım mahallesinin deniz kıyısında Ataköy Marina ve hemen gerisinde “Sheraton İstanbul Ataköy 

Otel” ve Galeria AVM yapısı bulunmaktadır. Ayrıca yapımı devam eden yeni marina alanı ve gerisinde metro 
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kazı çalışması bulunmaktadır (Şekil 12.107). Yeni yapılan marina kapsamında inşa edilen mendirek yapısı 

halen devam etmekte olup bu alan için yeni bir önlem sunmak bu aşamada anlamlı değildir. Mendirek 

yapısının tamamlanması durumunda gerisinde kalan otel ve AVM ile birlikte metro giriş bölgesindeki alanın 

güvenliğini sağlaması beklenmektedir. Ataköy 1. Kısım mahallesinin Rauf Orbay Caddesi (sahil yolu) 

kuzeyinde kalan ve dalgalardan etkilenen alanı için alınması gereken önlemler ise 2-5-6 Kısım Mahallesi 

kapsamında aşağıda sunulmaktadır.  

 
Şekil 12.107 Ataköy 1.Kısım Mahallesi sahilinden görünüm. (Galeria AVM, Otopark Binası, Metro Şantiyesi ve Liman 

inşaatı) 

Bölgede tsunami dalgalarından en çok etkilenmesi öngörülen mahalle Ataköy 2-5-6 kısımdır. Mahallenin 

Rauf Orbay Caddesi (sahil yolu) güneyinde kalan kıyı düzlüğünde son yıllarda birçok yapı inşa edilmiş olup 

çevre düzenleme çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığı görülmektedir. Geniş oturum alanına sahip 

yüksek katlı birçok yapı arasında kalan tarihi Baruthane binası ve kulesi etrafında bir millet bahçesi 

bulunmaktadır (Şekil 12.108). Olası bir tsunamide en yüksek dalga etkisinin Rauf Orbay Caddesi altında 

kalan bu bölgede oluşacağı, caddenin kuzeyinde nispeten daha düşük dalga yükseklikleri oluşacağı 

hesaplanmıştır. Ancak bu alanda dalga etkisini azaltacak makul yapısal önlem uygulaması mümkün 

görünmemektedir.  Kıyı şeridi boyunca blok kayalar ile oluşturulmuş kıyı koruma yapılarının birkaç metre 

daha yükseltilmesi veya site yönetimlerince alınacak kararlar ile çevre güvenlik duvarlarının yükseltilmesi 

önerileri sadece sismik aktiviteye bağlı tsunami dalgalarının engellenmesi veya etkisinin azaltılmasını 

sağlayabilecektir (Şekil 12.108b). Aynı etkiyi en kritik senaryo olan deniz altı heyelan aktivitesine bağlı 

tsunami için göstermesi beklenmemektedir. Bu sebeple alanda uygulanabilecek uygun önlem tahliye 

çalışması olacaktır. Ancak en kritik senaryonun gerçekleşmesi durumunda tsunami dalgalarının mahallenin 

tamamında etkili olacağı hesaplanmıştır. Bu sebeple oluşturulacak birçok tahliye rotası uzun olacağından 

tahliyelerin başarılı olması da kesin değildir.  Mahalledeki birçok yapının yüksek katlı olması bir avantaj 

olarak kullanılarak tüm mahalle için ilçe belediyesi ve ilgili paydaşların görüşleri dikkate alınarak bir dikey 

tahliye planı oluşturulmalıdır (Şekil 12.108a). Dikey tahliye olarak kullanılacak yapılar önceden belirlenmeli 

ve duyurulmalıdır. Bölgeye yerleştirilecek tabelalarda olası riskler halka anlatılmalı ve hangi durumda tahliye 

alanlarına doğru yönelmek gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Mahallede birçok park alanı 

bulunmaktadır. Bilgilendirici tabelalar bu parkların tamamına yerleştirilmelidir. Tehlike anında oluşacak 

panik ortamı göz önünde bulundurularak dikey tahliye için seçilecek yapılara yönlendirici işaretler 

yerleştirilmeli, mümkünse bu yapılar seçiciliği yüksek renkler ile boyanmalı veya işaretlenmelidir. Mahallede 

tsunamiden etkilenmesi beklenen birçok eğitim birimi bulunmaktadır. Burada eğitim gören öğrenci profiline 

uygun içerikte eğitimler düzenlenmeli ve düzenli aralıklar ile tatbikatlar yapılmalıdır. 
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Şekil 12.108 a) Ataköy 2-5-6 kısım Mahallesi kıyı düzlüğünde yapılan yüksek katlı yapılar b) Sahildeki kıyı koruma 

yapıları ve yapı güvenlik bariyerleri c) Baruthane Millet Bahçesi 

Ataköy Marina’da ve Deniz Otobüsleri İskelesi’nde güvenliği sağlayacak önlemler alınması da gerekecektir. 

Bu bölgede çok sayıda sosyal alan (eğlen-dinlen) bulunmaktadır (Şekil 12.109). Bölgenin en fazla 

kullanıldığı dönem yoğunluğuna göre tahliye planları hazırlanmalı ve bu alanı kullanan tüm kişiler 

bilgilendirilmelidir.  

 
Şekil 12.109 Ataköy 1 Kısım Mahallesi sahilindeki Ataköy Marina ve İDO İskelesi 
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Zeytinlik, Cevizlik ve Sakızağacı Mahalleleri Sahil Şeridi Boyunca Alınması Gerekli Önlemler: 

Ataköy Marina’nın kuzeyinde bulunan Zeytinlik ve Cevizlik Mahallelerinde su basma mesafeleri oldukça 

sınırlıdır. En büyük dalga yüksekliklerinin sahil yolu üzerinde ve sahil yoluna cepheli yapıların önünde 

gerçekleştiği görülmektedir. Benzer durum Sakızağacı Mahallesi için de geçerlidir (Şekil 12.112). Tsunami 

dalgaları sahil yolunda (Kennedy Caddesi) ve güneyinde yer alan sahil parklarında etkili olmakta, yapılar ile 

temas ettiği noktada etkisini yitirmektedir. Bunun en büyük sebebi sahil yoluna cepheli yüksek katlı yapıların 

bitişik nizam olarak inşa edilmiş olmaları ve sahile dik inen sokak sayısının azlığıdır. Sahil yoluna cepheli 

yüksek katlı yapılar dalgaların önünde bir kıyı duvarı işlevi görerek dalga etkisini büyük oranda azaltmaktadır 

(Şekil 12.110). Bununla beraber özellikle Cevizlik Mahallesi’nde kısmen de Zeytinlik Mahallesi’nde sahile 

dik açılan sokaklardan giren dalgaların sokak içlerinde metrelerce ilerlemekte oldukları da benzetim 

sonuçlarında görülmüştür. Bu alanlardaki yapıların tamamı yüksek katlı olduğu için bir tehlike durumunda 

dikey tahliye amaçlı kullanılması düşünülebilir. Ancak sahile cephesi olan yapılarda tsunami dalgaları etkisi 

ile hasarlar oluşabileceği, buna karşın baskın mesafesinin yatay tahliyeye elverecek ölçüde kısa olması 

nedeni ile sahile dik yollar kullanılarak yapılacak yatay tahliyenin riskleri azaltma anlamında daha etkin bir 

tercih olacağı söylenebilir. Zeytinlik Mahallesi için Lamibey Sokak, Cevizlik Mahallesi için ise Kartopu Sokak 

güvenli bölge sınırı olarak kabul edilebilir. Sakızağacı Mahallesi’nde ise bu etkinin daha çok Aksu Caddesi 

ile Ayvalıdere arasındaki bölümde etkili olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda sahil cepheli yapılar yüksek 

katlı da olsa (Pruva 34 konutları) bitişik nizam olmadıkları için yapı arası boşluklarından geçen dalgalar Aksu 

Caddesi’nin oluşturduğu geniş boşluğu ve Ayvalıdere yatağını da kullanarak Yenimahalle, Kartaltepe ve 

Osmaniye Mahallelerine kadar ulaşmaktadır. Yenimahalle’de Aksu Caddesi ile Tayyareci Sadık Sokak 

arasında kalan yapılar, Kartaltepe Mahallesi’nde ise Aksu Caddesi üzerinde yer alan yapılar baskından 

etkilenmektedir. Aksu Caddesi’nin batısında kalan ve caddeden uzaklaşmaya elverişli tüm dik yollar tahliye 

rotası olarak belirlenebilir. Osmaniye Mahallesi’nde ise Veliefendi Hipodromu’nun çok büyük kısmının 

dalgalardan etkileneceği hesaplanmıştır. Veliefendi Hipodromu’ndaki riskleri azaltmak için alınması gereken 

önlemler TJK ile yapılacak görüşmeler ile belirlenmelidir. 

 
Şekil 12.110 Sahil yolu üzerindeki yapılaşmalar  

Tahliye planlamasına ihtiyaç duyulan kritik alanlardan bir diğeri Sakızağacı Mahallesi sahil park alanlarıdır 

(Şekil 12.111). Dalgalardan en çok etkilenecek alan olmasına rağmen kıyıya dik yolların yetersizliği ve sahil 

yolunun geçilme zorluğu nedeni ile bu alanlar için alternatifler geliştirilmelidir. Bölgenin en yoğun kullanıldığı 

dönemde tahliyeyi sağlayabilecek uygun noktalara yaya üst geçitleri yapılabilir. Bu geçitler aynı zamanda 
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dikey tahliye alanları olarak kullanılabilecektir. Bu parklarda baskın etkisini azaltabilecek bir diğer uygulama 

ise uygun türde bitkilerden seçilerek “Yeşil Kuşak” alanlarının oluşturulmasıdır. Hali hazırda sahil parkının 

tamamında seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Ancak mevcut ağaçlar gerek 

sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun olmadığından bu alanlarda tsunami etkisine 

dayanabilecek özellikteki bitkilerle sıklaştırma veya yeniden düzenleme çalışması uygulanabilir.  

 
Şekil 12.111 Sakızağacı Mahallesi Sahil Parkı  

Bakırköy İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Bakırköy ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Bakırköy ilçesi için bu düzenlemeler; tahliye 

rotasının devamlılığını sağlayabilmek için ana yollar üzerine inşa edilmesi gereken üstgeçitlerin 

yapılmasıdır. Ayrıca Bakırköy ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da 

önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari 

makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren 

alanlar ve/veya yolların konumları Bakırköy ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 

12.112) mevcuttur. 

Bakırköy İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Bakırköy İlçesi’ne özel A0 ebadında örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.112). Bu posterde sismik aktivite ve denizaltı heyelanı ile oluşabilecek tsunami 

baskın alanları ile olası bir tsunami öncesinde yapılması gerekenler yer almaktadır. Ayrıca tahliye rotaları, 

bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önerilen önlem yerleri bu posterde gösterilmiştir. Bu hali ile daha 

çok hazırlık çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya 

işlenmesi ile geliştirilecek güncel sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.112 Bakırköy ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 

12.4.7 Zeytinburnu İlçesi 

Zeytinburnu İlçesi’nin Marmara Denizi ile kıyısı olan tek mahallesi Kazlıçeşmedir. Bölgede sahil yolu olarak 

bilinen Kennedy Caddesi, mahalle yerleşimleri ile deniz arasında uzanan ve tüm ilçe sahilini boydan boya 

kat eden önemli bir ulaşım güzergâhıdır. Kennedy Caddesi’nin deniz tarafı yeşil alanlar, park ve spor alanları 

ile yürüyüş yollarından oluşmaktadır. Deniz tarafında kurulu önemli bir yapı ZEYPORT Liman İşletmeleri ve 

balıkçı barınağıdır. Marmara Denizi’nde oluşabilecek sismik aktiviteye bağlı tsunami etkisinin yoğun olarak 

bu liman ve kıyı şeridinde olacağı, karadaki dalga ilerleyişinin Kennedy Caddesi ile sınırlı kalacağı, cadde 

üzerindeki az sayıda yapının da su baskınına maruz kalacağı hesaplanmıştır (Şekil 12.120 Kırmızı alanlar). 

Denizaltı heyelan aktivitesi ile oluşacak bir tsunamide ise dalgaların sahil yolunu da aşarak gerisindeki 

yapılaşmaların içlerine kadar ulaşabileceği hesaplanmıştır (Şekil 12.120 Sarı alanlar). Ancak sahil yolu 

gerisinde oluşabilecek karadaki akım derinliklerinin üç metreden az olacağı tahmin edilmektedir. 

Zeytinburnu İlçesi için en kötü senaryo olarak belirlenen Yenikapı denizaltı heyelanına bağlı tsunaminin 

gerçekleşmesi durumunda sahil yolu gerisinde su baskınına maruz kalabilecek alanlar, doğuda Kazlıçeşme 

Meydanı, batıda Ayvalı Dere yatağı boyunca Sümer ve Veliefendi mahalleleri ile sahil yolu üzerinde yeni 

inşa edilen toplu konut alanları ve oteller bölgesidir. Bu özellikleri nedeni ile ilçedeki olası baskın alanlarında 

tsunami riskinin azaltılması ile ilgili alınması gerekli önlem ve tavsiyeler en kötü senaryo gözetilerek 

belirlenmeye çalışılmış ve aşağıda sunulmuştur. 

 

 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

230 | 331 

 

Tsunami Riskinin Azaltılmasına Yönelik Alınması Gerekli Önlemler: 

İlçenin doğu sınırını oluşturan Yedikule Surlarından başlayarak tarihi Kayık Hanı (şimdi Fox Tv)  binasına 

kadar olan sahil şeridinde, Uluslararası Barış Parkı, Kazlıçeşme Meydanı ve Kazlıçeşme Sahil Parkı 

bulunmaktadır (Şekil 12.113). Sahil parkları ve diğer yeşil alanlar özellikle yaz aylarında yoğun şekilde 

kullanılmaktadır. Kazlıçeşme Meydanı’nın bir kısmı İSPARK tarafından otopark olarak, bir kısmı ise 

Zeytinburnu İlçe Belediyesi ve diğer kamu kurumlarınca geçici araç gereç ve malzeme depolama alanı 

olarak kullanılmaktadır. Yine bu meydan içerisinde tarihi eser niteliği olan Kazlı ve Kazlıdere Fatih Camileri 

yer almaktadır. Bu alanlardaki tsunami riski bölgenin kullanım zamanlarındaki insan, araç ve malzeme 

yoğunlukları ile sınırlı olup, olası bir tehlike öncesinde bölgenin hızlıca tahliyesi alınabilecek basit ve uygun 

önlemlerden biri olacaktır. Bunun için öncelikle konuma göre en uygun tahliye rotalarının belirlenmesi ve 

bölgeyi kullanan kişilerin (sürekli veya günübirlik) farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, 

sonrasında ise mümkün olduğunca belirli aralıklar ile tatbikatların düzenlenmesi gerekmektedir. Farkındalık 

düzeyinin arttırılması için en etkili yöntemlerden birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile 

hazırlanmış tabelaların bölgeye yerleştirilmesidir. Park alanlarında uygun yerlere, parka ulaştıran yollara ve 

otopark alanına uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretçiler yerleştirilmelidir. Bilgilendirici tabelalarda, alanın 

olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar 

kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği aktarılmalıdır. Oluşabilecek panik ortamı düşünülerek en yakın 

tahliye koridoruna yönlendirici tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölge sınırlarını 

gösteren işaretler konulmalıdır. Bu tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren 

sürekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gereklidir. Anlatılan bu alanlar için güvenli bölge sınırı Abay 

Caddesi olacaktır (Şekil 12.120).  

 
Şekil 12.113 Zeytinburnu Doğusu Sahil Kullanımları a) Kayık Hanı ve Kazlıçeşme Sahil Parkı, b) Kazlıçeşme 

Meydanı, c) Yedikule Surları ve Uluslararası Barış Parkı 
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Sahil yolunun kuzeyindeki alanlardan Abay Caddesi’ne yaya erişiminde sorun görünmemektedir. Ancak 

sahil yolu güneyindeki (deniz tarafı) park alanlarından güvenli bölgeye yaya olarak erişmek için Kennedy 

Caddesi’ni geçmek gerekecektir. Bunun için bölgede bir adet yaya üst geçidi ile iki adet araç ve yaya 

geçişine uygun köprülü kavşak bulunmaktadır. Tsunami tehlike durumunda tahliye için, köprülü kavşakların 

kenarlarında yayalar için ayrılmış kaldırımları kullanmak özellikle yaşlı, hasta, çocuk gibi hareketliliği kısıtlı 

kişiler için zaman kaybettirici olabilecektir. Bu nedenle köprü üstlerinden direk parka iniş-çıkışa uygun 

merdivenler yapılmalıdır. Köprülü kavşakların kara tarafında topografik yükseklikler aniden artmakta ve 

kavşak ayakları bu yükseltilere dayanmaktadır. Köprü altı ve çevresi ise bu yükseltiye uygun duvarlar veya 

yeşil alan düzenlemesi yapılmış dolgular ile oluşturulmuş olup bu yükseltiler bariyer işlevi görerek tsunami 

dalgasının karada ilerlemesini önleyici etki göstermektedir (Şekil 12.114). Bu alandaki geçitlerin üstleri aynı 

zamanda dikey tahliye ve güvenli bölge alanı olarak kullanılabilecektir. Dikkat edilmesi gereken unsur 

bölgenin en yoğun kullanıldığı dönemde tahliye rotalarının yetersiz kalmamasıdır. Yetersizliğin görülmesi 

durumunda ise ya koşullar iyileştirilmeli ya da sahilde uygun yerlere dikey tahliye için tsunami kulesi yapımı 

düşünülmelidir. Kara tarafında yer alan ve su baskınına maruz kalabileceği hesaplanan yapıların ikinci ve 

daha üst katları dikey tahliye için kullanılabilir. Belirlenen ve duyurulan tahliye rotalarının sürekli açık ve işler 

durumda tutulması gereklidir.   

 
Şekil 12.114 Zeytinburnu doğusunda tahliye rotası, aynı zamanda dikey tahliye alanı olabilecek geçitler. (Geçitlerin 

kara tarafındaki ayakları topografik yükseltilere yaslanmış durumda olduğundan tsunami dalgasının ilerlemesini 
önleyici etki göstermektedir.) 

Tahliye rotalarının oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları dışında yine bu bölgede dalga akıntı 

hızı ve taşıdığı birikinti (enkaz, moloz vb.) etkisini azaltarak karadaki su basma mesafesini kısaltabilecek 

birtakım uygulamalar da bulunmaktadır. Bunlardan biri deniz kıyısındaki kıyı koruma amaçlı kaya dolgu 

alanlarının yükseltilmesi olabilir (Şekil 12.115 a, b, c). Tsunami dalga etkisine dayanımlı uygun büyüklükte 

kaya bloklar kullanılarak uygun kotlarda yükseltme işlemi uygulanabilir. Baskın etkisini azaltabilecek bir 

diğer uygulama ise uygun türde bitkilerden seçilerek “Yeşil Kuşak” alanlarının oluşturulmasıdır. Hali hazırda 

seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapılmış bölümler bulunmaktadır (Şekil 12.115d, e). 
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Ancak mevcut ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun olmadığından bu 

alanlarda tsunami etkisine dayanabilecek özellikteki bitkilerle sıklaştırma veya yeniden düzenleme 

çalışması uygulanabilir.  

 
Şekil 12.115 a, b, c) Zeytinburnu doğusundaki kıyı koruma yapıları, d, e) Yeşil kuşak uygulanabilecek alanlar 

Ayrıca Kazlıçeşme Meydanı’nın güvenliğinin sağlanması için bu meydanın çevre duvarının yükseltilmesi 

düşünülebilir (Şekil 12.116a). Duvar gerisinde yer alan ağaçların uygun türler ile sıklaştırılması sağlanarak 

duvar gerisinde ikinci bir bariyer de oluşturulabilir. Meydan içerisinde tarihi nitelikte iki adet cami 

bulunmaktadır (Şekil 12.116b, c). Meydanda oluşabilecek su baskınının engellenemediği durumlarda bu 

yapıların korunması için alınması gereken önlemler tarihi yapıların korunması konusunda faaliyet yürüten 

kurumlar ile yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 
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Şekil 12.116 Kazlıçeşme Meydanı çevre duvarları ve gerisindeki bitki örtüsü, b) Kazlıçeşme Fatih Cami, c) Kazlı Cami 

Kayık Hanı (Fox Tv) binasından itibaren ilçenin batı sınırını oluşturan Ayvalı Dere’ye kadar olan bölgenin 

sahil tarafı ise dar bir şerit halinde bisiklet ve yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş kaldırımdan oluşmaktadır. 

Kara tarafında ise halen devam eden veya tamamlanmış çok sayıda yüksek katlı toplu konut ve otel 

bulunmaktadır (Şekil 12.117). Bu bölgede de öncelikle tahliye çalışmasının planlanması gereklidir. Ancak 

sahil yolunun genişliği ve orta refüj yüksekliği, uzun bir aksta üst geçit olmaması, sahile bağlantılı dikey 

yolların bulunmayışı gibi unsurlar bu bölgenin tahliyesinde zayıflıklar oluşturmaktadır. Yapılacak üst geçitler 

ile yayaların kara tarafına aktarılmasının sağlanması durumunda bu bölgedeki yapı ve oteller dikey tahliye 

için kullanılabilecektir. Bunun için söz konusu yapıların yönetimleri ile yapılacak görüşmeler ile tehlike 

durumunda dikey tahliyenin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır.  

 
Şekil 12.117 Kayık Hanı ile Ayvalı Dere arası sahil yolundan görünüm 

İlçe sahilinde tsunamiden en çok etkilenecek alan ise Zeytinburnu Balıkçı Barınağı ve 5 adet iskele ve 7 

adet Ro-Ro rampası ile hizmet veren (ZEYPORT) Zeytinburnu Liman İşletmeleri ve Gümrük Müdürlüğüne 

ait liman yapısıdır (Şekil 12.118). Limanda, İstanbul Liman Başkanlığı Denet Memurluğu, Zeytinburnu 

Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Saymanlık Veznesi, İEM Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Zeytinburnu 

Deniz Limanı Büro Amirliği, Karaköy Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği birimleri görev yapmaktadır. 

İşletme sistemi ve tabi olduğu yasal mevzuatlar gereğince bu saha içerisinde alınması gereken önlemler 
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limanda faliyet gösteren tüm birimlerin katılımıyla belirlenmelidir. Ancak balıkçı barınağındaki mendirek 

yapısı ile Ayvalı Dere girişindeki mahmuz yapılarının kret kotları yükseltilerek gerek limanın gerekse liman 

gerisindeki alanın güvenliği arttırılabilir.  

 
Şekil 12.118 Zeytinburnu Balıkçı Barınağı ve ZEYPORT Limanı (©Google Earth, 01.03.2020 görüntüsü) 

Liman gerisinde sahil yoluna paralel uzanan tren yolu güzergahının yükseltilmesi ile oluşturulan duvarlar 

tsunami dalgasının bu noktada ilerlemesini önleyici etki gösterse de (Şekil 12.119) araç geçişi için ayrılan 

tren yolu alt geçidinden ve daha çok Ayvalı Dere yatağından giren dalganın Sümer ve Veliefendi 

Mahallelerinde su baskınına neden olacağı hesaplanmıştır (Şekil 12.120). Sümer ve Veliefendi 

Mahallelerinde Ayvalı Dere yatağı ile dereye paralel uzanan Prof.Dr. Turan Güneş Caddesi arasında kalan 

kısımlarda su baskınına maruz kalacağı öngörülen yapılar ve yine bu kesimde yer alan park alanlarını 

kullanan kişilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmelidir.  Bu alanlar içinde tahliye planlarını 

ve güvenli bölge sınırlarını belirten bilgilendirici ve yönlendirici işaret ve tabelalar hazırlanmalıdır. 

 

Şekil 12.119 Balıkçı Barınağı gerisinde sahil yoluna paralel uzanan tren yolu güzergâhı duvarları 
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Zeytinburnu İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Zeytinburnu ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Zeytinburnu ilçesi için bu düzenlemeler; tahliye 

rotasının devamlılığını sağlayabilmek için ana yollar üzerine inşa edilmesi gereken üstgeçitlerin yapılması 

ve belirlenen rotaların olan insanları güvenli alana daha az mesafe yürüyerek ulaştırabilmesi için yeni yol 

yapılmasını içermektedir. Ayrıca Zeytinburnu ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası 

belirlenebilmesi ya da önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili 

kurum/kuruluş ve idari makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve 

düzenleme gerektiren alanlar ve/veya yolların konumları Zeytinburnu ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye 

rehberi posterinde (Şekil 12.120) mevcuttur. 

Zeytinburnu İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Zeytinburnu İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.120). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler posterde yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok 

hazırlık çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi 

ile geliştirilecek güncel sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.120 Zeytinburnu ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.8 Fatih İlçesi 

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç kıyılarına komşuluğu nedeni ile yarımada özelliğinde olan Fatih 

İlçesi’nin tsunami tehlikesi altında olan uzun bir kıyı şeridi bulunmaktadır (Şekil 12.132). Buna karşın 

neredeyse tüm kıyı şeridini çevreleyen yüksek surlar tsunami dalgalarının kıyıdan içeri doğru ilerlemesini 

önlemektedir. Yerleşim yerlerinin büyük bölümünün surların iç kısmında kalması nedeni ile Fatih İlçesi “Sur 

İçi” olarak da adlandırılmıştır. Dolayısı ile tsunami dalgaları çoğu zaman sur içerisinde kalan yapılara 

erişemeden etkisini kaybetmekte, sadece kıyı boyunca devam eden sahil yolu ve etrafındaki park alanlarını 

etkilemektedir. Surların hemen arkasında yer alan ve Yedikule’den Sirkeci’ye kadar devam eden tren yolu 

etrafındaki güvenlik duvarları, surların tahrip olduğu bölgelerde tsunami dalgalarının yapılara ulaşmasını 

engelleyen ikinci bir bariyer işlevi görmektedir. Surların tamamen yıkıldığı ve tren yolu duvar yüksekliğinin 

yeterli gelmediği birkaç bölgede ise dalgalar yapılara kadar ulaşmaktadır. Bu durumda da genellikle bitişik 

nizam ve yüksek katlı inşa edilmiş yapılar dalganın şehir içine doğru ilerlemesine engel olmaktadır.  Birkaç 

bölgede ise tren yolu alt geçitleri, kıyıya dik cadde ve sokaklar vasıtası ile tsunami dalgaları yapılaşmaların 

içerisine doğru ilerleyebilmektedir. Son yıllarda sahil şeridinde inşa edilen yapılar ise (ki bazıları kritik öneme 

sahip yapılardır) tsunami dalgalarının etkisine açık haldedir. 

İlçedeki olası baskın alanlarında tsunami riskinin azaltılması için alınması gerekli önlem ve tavsiyeler 

bahsedilen bu özellikler dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmış ve aşağıda sunulmuştur.  

Tsunami Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Alınması Gerekli Önlemler: 

a) Surların Önünde Kalan Alanlar: 

Tarihi surlar ile kıyı çizgisi arasındaki bölgede tüm kıyı şeridi boyunca devam eden sahil yolu bulunmaktadır. 

Sahil yolunun bazen sur tarafında, bazen sahil şeridi boyunca, bazen de her iki tarafında park ve yeşil 

alanlar yer almaktadır. Bazı kısımlar ise sadece yürüyüş ve bisiklet yolundan oluşan dar kaldırımlar şeklinde 

düzenlenmiştir (Şekil 12.121).  

 
Şekil 12.121 Sur önü alanların kullanım şekilleri 
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Bölge, tarihi dokusu nedeni ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte, tüm sahil şeridi ve park alanları 

özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bu alanlardaki olası riskleri gidermek için pratik 

önlemlerden biri alanda bulunanların güvenli bölgeye doğru hızlıca tahliye edilmesi olacaktır. Surlar, tsunami 

dalgalarının kıyıda ilerlemesini önleyerek tehlikenin sınırlı kalmasına olumlu yönde katkı sağlarken aşılamaz 

durumları nedeniyle sur önü alanlarının tahliyesini de güçleştiren olumsuzluklar içermektedir. Deniz 

tarafında yer alan park alanlarının tahliyesi için ikinci bir sorun da sahil yoludur. Sahil yolu üzerinde belirli 

aralıklar ile üst geçitler inşa edilmiştir. Ancak bunların sayısı ve konumları itibarıyla bölgenin en yoğun 

kullanıldığı dönemde ihtiyaç duyulacak tahliyeye uygun şekilde yapılmadıkları görülmektedir. Üst geçit 

ayaklarının sadece sur dibine iniyor olması güvenli bölge sınırı olan sur gerisine ulaşmaya çoğu zaman 

elverişli olmayabilir (Şekil 12.122). Bu nedenle öncelikle bölgenin en yoğun kullanıldığı zamana uygun 

olarak güvenli bölge sınırına ulaşmaya olanak sağlayacak tahliye rotalarının oluşturulması gerekecektir. Bu 

kapsamda üstgeçit ayaklarının sur gerisine erişimi sağlayacak şekilde tasarlanması önerilebilir. Ancak sur 

gerisindeki sokakların darlığı ve tren yolu geçişi gibi diğer sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle riskin 

azaltılmasına yönelik alternatif bir önlem önerisi sahil park alanlarında uygun noktalara tsunami kulesi 

yapılması olacaktır. Bölgenin turistik vasfı nedeni ile bu kuleler aynı zamanda seyir terası olarak da hizmet 

verebilecek şekilde tasarlanabilir. Başarılı bir tahliye için yapılması gereken bir diğer çalışma ise konuma 

göre belirlenen ve hazırlanan en uygun tahliye rotalarının duyurulması çalışmasıdır. Bölgeyi kullanan 

kişilerin farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, sonrasında ise mümkün olduğunca belirli 

aralıklar ile tatbikatların düzenlenmesi gerekmektedir. Farkındalık düzeyinin arttırılması için etkili 

yöntemlerden biri uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgeye 

yerleştirilmesidir. Park alanlarında uygun yerlere ve parka ulaştıran yollara uygun aralıklar ile bu tabela ve 

işaretçiler yerleştirilmelidir. Bilgilendirici tabelalarda, alanın olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken 

hangi durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği 

aktarılmalıdır. Oluşabilecek panik ortamı düşünülerek en yakın tahliye koridoruna yönlendirici tabelalar 

yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölge sınırlarına erişildiğini gösteren işaretler konulmalıdır. 

Bu tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım 

işlemlerinin yapılması gereklidir. Kullanılan işaretçiler uluslararası standartlarda olmalı ve söz konusu 

bilgilendirme panolarının bölgeyi kullanan ve farklı dili konuşan turistler tarafından anlaşılabilmesi için gerekli 

planlama yapılmalıdır. 

Tahliye rotalarının oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları dışında yine bu bölgede tsunami 

dalga akıntı hızı ve taşıdığı birikinti (enkaz, moloz vb.) etkisini azaltarak karadaki su basma mesafesini 

kısaltabilecek birtakım uygulamalar da bulunmaktadır. Ancak bu uygulamalar düşünülürken gerekli 

incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate 

alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak karar verilmelidir. Bunlardan biri 

deniz kıyısındaki kıyı koruma amaçlı kaya dolgu alanlarının yükseltilmesi olabilir (Şekil 12.123a). Tsunami 

dalga etkisine dayanımlı uygun büyüklükte kaya bloklar kullanılarak uygun kotlarda yükseltme işlemi 

uygulanabilir. Önerilen bu önlemler bölge için en kritik senaryo olan denizaltı heyelanı kaynaklı oluşabilecek 

tsunami dalgalarını önleyebilecek nitelikte olmasa da sismik kaynaklı dalgaların kıyıda ilerlemesine karşı 

etkili bir önlem olabilecektir. Tsunami etkisini azaltabilecek bir diğer uygulama ise sahil tarafında yer alan 

park alanlarında uygun türde bitkilerden seçilerek  “Yeşil Kuşak” alanlarının oluşturulmasıdır. Hali hazırda 
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seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapılmış bölümler bulunmaktadır (Şekil 12.123b). 

Ancak mevcut ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun olmadığından bu 

alanlarda tsunami etkisine dayanabilecek özellikteki bitkilerle sıklaştırma veya yeniden düzenleme 

çalışması uygulanabilir.  

 

Şekil 12.122 a) Güvenli bölge olan sur gerisine erişimi olmayan yaya üst geçidi b) Güvenli bölge olan sur gerisine 
ulaşım imkânı olmayan geniş alanlar 

 

 
Şekil 12.123 a) Tüm sahil boyunca gözlenen kıyı koruma yapıları, b) Yeşil kuşak uygulanabilecek sahil parkları 
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b) Sur Korumasında Olmayan Alanlar: 

İlçenin Marmara Denizi’ne bakan kesiminde bazı bölgelerde, Haliç’e bakan kesiminde ise uzun mesafeler 

boyunca surların kesintiye uğradığı görülmektedir. Bu alanların kullanım türü ve yoğunlukları farklı 

olduğundan her alan için kendine özgü önlemler alınması gerekecektir. Bu alanlar sırası ile şu şekilde 

sıralanabilir. 

YEDİKULE: İlçede surların koruması dışında kalan ve en büyük su basma alanının gözlendiği bölge 

Yedikule Mahallesi sahilidir. Bu alanın sahil yolu üzerinde Koca Mustafa Paşa Parkı, gerisinde ise Yedikule 

Hayvan Barınağı, Tarihi kimliği ile Yedikule Gazhane Yapıları ve İETT Ambarı ile otobüs park alanı 

bulunmaktadır. Park dışındaki alanlar halkın kullanımına açık değildir (Şekil 12.124). Park alanı için tahliye 

rotalarının oluşturulması ve park alanı içerisine yerleştirilecek bilgi panoları ile duyurulması yeterli olacaktır. 

Diğer yapıların korunması için alınabilecek yapısal veya yapısal olmayan önlemlerin ise ilgili kurumlar ile 

yapılacak ortak çalışmalar ile tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

 
Şekil 12.124 a) Koca Mustafa Paşa Parkı b) Yedikule Gazhane, İETT garaj ve Hayvan Barınağı 

 

SAMATYA: İlçenin Marmara kıyı şeridinde sur koruması dışında kalan bir diğer alan ise Koca Mustafa Paşa 

Mahallesi’nde Samatya Meydanı ve çevresidir. Sahil yolu kot seviyesi altında kalan İSPARK otoparkına 

dolan sular otopark gerisinde tren istasyonu altgeçidinden Samatya Meydanı’na doğru ilerlemektedir. Ayrıca 

sahil yolu gerisindeki tren yolu hattını aşarak ilerleyen suyun İç Kalpakçı Sokak ve Kehribar Sokak önüne 

kadar ulaşabileceği hesaplanmıştır (Şekil 12.125). Sahil İSPARK otopark alanın güvenliğinin sağlanması ile 

ilgili önlemler İBB–İSPARK A.Ş. ve sorumlu diğer kurumlar ile birlikte karar verilerek uygulanmalıdır. Bu 

alanın doldurularak kotunun yükseltilmesi düşünülebileceği gibi araç park alanının hesaplanan dalga 

yüksekliği seviyesi üzerinde kalacak şekilde katlı otopark şekline dönüştürülmesi de düşünülebilir (Şekil 

12.126). 
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Şekil 12.125 a) Samatya Tren İstasyonu alt geçidi ve İç Kalpakçı Sokak b) Samatya Meydanı ve restoranlar c) Sahil 

yolundan Kehribar Sokak üzerindeki yapıların görünümü 

Otopark alanı etrafında ve Samatya Meydanı’nda çok sayıda restoran, kafeterya büfe türü hizmet veren 

işletme bulunmaktadır (Şekil 12.125). Özellikle akşam saatlerinde yoğun talep gören bölgede bulunan tüm 

yapıların iki ve üstü katları dikey tahliye için kullanılabileceği gibi meydana açılan kuzey yönlü tüm sokaklar 

tahliye rotası olarak kullanılabilecek güvenli alanlardır. Bu alanda yapılacak yatay veya dikey tahliyenin 

başarılı olabilmesi için işletme sahiplerinin bilgi düzeylerini arttırıcı eğitimler düzenlenmeli, acil durumlarda 

tahliye için gerekli yönlendirmelerde görev almaları sağlanmalıdır.  

 
Şekil 12.126 İSPARK Samatya sahil otopark alanı 

Kehribar Sokak ve İç Kalpakçı Sokakta bulunan yapıların tamamı iki ve üstü katlı olup bitişik nizam olarak 

inşa edilmiştir (Şekil 12.127). Bu nedenle bu iki sokak için yatay tahliyeden ziyade dikey tahliye daha uygun 

olacaktır. Dikey tahliyenin sağlanması için bina yönetimleri ile görüşmeler yapılarak tehlike anında sokakta 

bulunanların yapıların iki ve daha üstü katlara tahliyesine yardımcı olmaları sağlanmalıdır. Tren yolunu aşan 

tsunami dalgalarının bu sokaklara erişmesini engellemek amacı ile tren yolu güvenlik duvarlarının 

yükseltilmesi de gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile 

paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak 

düşünülebilir.  
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Şekil 12.127 Samatya Kehribar Sokak ve tren yolu güvenlik duvarı  

AKSARAY: Tsunami dalgalarının sahil yolunu aşarak yapılaşmalara kadar eriştiği, sur korumasında 

olmayan bir diğer alan da Aksaray bölgesidir. Aksaray Mahallesi merkez olmak üzere bu mahallede 

Yenikapı Kumsalı Sokakta bulunan yapılar, batısındaki Kâtip Kasım Mahallesi Soğancı Raşit Sokak 

üzerindeki yapılar ve doğusundaki Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokak üzerindeki yapıların 

tsunami dalgalarından etkileneceği hesaplanmıştır. Bu yapıların tamamı konut kullanımında olmayıp bir 

kısmı ticari işletmeler ve imalathanelerden oluşmakta bir kısmı da metruk veya atıl durumdadır. Tamamı 

bitişik nizam olarak ve sahile paralel konumda inşa edilmişlerdir. Bu konumları itibarıyla bir duvar işlevi 

görerek bu noktada zaten etkisi azalan tsunami dalgalarının kıyıda daha fazla ilerlemesini önlemektedirler. 

Yapıların iki ve daha üstü katları dikey tahliye alanı olarak kullanılabileceği gibi bir arka sokaklarının güvenli 

bölge sınırı olması yatay tahliye imkânını da kolaylaştırmaktadır. 

Bununla birlikte, tsunami dalgalarından etkilenmesi beklenen bu bölgenin büyük kısmında İSKİ’ ye ait 

“Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi ve Hizmet Birimleri”, Fatih Belediyesi’ne ait “Yenikapı Ek Hizmet Birimleri”, 

TEİAŞ ait 1. Bölge Trafo İstasyonu,  İBB-Metro A.Ş ye ait “Yenikapı Metro İstasyon girişleri ve eğlen-dinlen 

alanları”, İDO İskelesi ve Yenikapı Miting Alanına yaya erişimini sağlayan sahil yolu üstü otopark alanları ile 

park ve spor sahaları bulunmaktadır (Şekil 12.128). Tüm bu tesislerin arasından geçen tren yolu, sahil 

yolları, kavşaklar, alt ve üst geçitler ile bölge oldukça karmaşık bir yerleşim planına sahiptir. Dolayısı ile her 

tesisin güvenliği için ayrı ayrı alınabilecek veya tüm bölge için de tasarlanabilecek önlemler çok sayıda 

kurumun sorumluluğu bulunması nedeni ile paydaş tüm kurumların katılımı ile belirlenmelidir. 
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Şekil 12.128 a) Aksaray mahallesi İSKİ, TEİAŞ ve Fatih Belediyesine Hizmet Alanları Girişi b) Yenikapı İDO İskelesi 

ve Yenikapı Miting Alnına yaya erişimini sağlayan otopark alanı 

KADIRGA: Şehsuvar Mahallesi’nde Işıl Sokak, Kumluk ve Kumkapı olmak üzere üç farklı noktada sahil 

yoluna erişimi sağlayan tren yolu alt geçidi bulunmaktadır (Şekil 12.129). Denizaltı heyelanı kaynaklı bir 

tsunami durumunda sahil yolunda ilerleyen dalgaların bu alt geçitlerden ve tren yolu güvenlik duvarları 

üzerinden aşarak Kadırga İlkokulu ve Kadırga Öğrenci Yurduna kadar ilerleyeceği hesaplanmıştır.   

 

Şekil 12.129 Şehsuvar Mahallesi Tren Yolu Alt Geçitleri a) Kumkapı Alt Geçidi b) Kumluk Alt Geçidi c) Işıl Sokak Alt 
Geçidi 

Mahalledeki tsunami dalga etkisinin azaltılması veya önlenebilmesi için gerekli incelemeler (ilçe belediyesi 

katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek 

çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak tren yolu güvenlik duvarlarının yükseltilmesi 

düşünülebilir. Ancak sahil yoluna tsunami dalgasının ulaşması engellenemediği sürece alt geçitlerden belirli 

miktarda su girişi devam edecektir. Alt geçitlerin hemen önünde Avrasya Tünel girişi bulunmaktadır. Gerek 

tünel ağzının gerekse sahil yolunun emniyeti için sahil kısmında alınacak yapısal önlemler aynı zamanda 

dalganın mahalleye ulaşmasını da önleyebilecektir. Yapısal önlemler alınana kadar öğrenci yurdu ve 

ilkokuldaki öğrencilerin yaşlarına uygun eğitimler yapılarak tehlike durumunda tahliyenin ne şekilde 

yapılacağının bilgilendirilmesi gereklidir. Okul bahçesinde tsunami baskınını önleyebilmek için çevre 

duvarlarının uygun şekilde yükseltilmesi ve giriş kapılarının kuzey yönüne alınması uygun olacaktır. Ancak 

yine ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

244 | 331 

 

alınarak karar verilmelidir. Su baskınına maruz kalabilecek alanlarda yerleşik mahalle sakinleri için gerekli 

bilgilendirmeler de yapılmalıdır.    

SULTANAHMET-CANKURTARAN: Sultanahmet ve Cankurtaran Mahalleleri sahilinde yıkılmış surlar arası 

boşluklar ve sur duvarları üzerlerine inşa edilmiş farklı amaçlarla kullanılmakta olan yapılar bulunmaktadır. 

Bu yapılar konumları itibarı ile tsunami dalgalarına direk açık olmakla birlikte bir duvar işlevi görmekte, 

tsunami dalgalarının kıyıda ilerlemesine engel olmaktadırlar. Genellikle otel, restoran ve kafeterya işletmesi 

olan bu yapılardan bir tanesi Fatih Belediyesi’ne ait Cankurtaran Sosyal Tesisleri, diğeri ise Faruk Saraç 

Tasarım Meslek Yüksek Okuludur (Şekil 12.130). Yapıların arka sokakları tsunami dalgalarının erişemediği 

güvenli alanlar olup acil durumlarda tahliye için uygundur. Bu işletmelerin de bölgedeki tehlikeler ve riskler 

hakkında bilgilendirilmeleri ve olası bir tehlike anında tahliye işlemlerini yönetip yönlendirebilmeleri 

sağlanmalıdır. 

 

Şekil 12.130 Sultanahmet ve Cankurtaran sahilinde surlar arası boşluktaki yapılaşmalar a) Restoran, kafe b) Otel c) 
Faruk Saraç Meslek Okulu d) Fatih Belediyesi Sosyal Tesisi 
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HALİÇ KIYI ŞERİDİ: Sarayburnu’ndan itibaren tüm Haliç kıyı şeridinin arazi kullanım yapısı oldukça benzer 

bir görünümdedir. Sahil yolu ile kıyı çizgisi arasında kalan alanların tamamı park ve yeşil alan olarak 

düzenlenmiştir. Bu alanların içerisinde mesken-konut amaçlı yapı bulunmazken hastane, kütüphane, 

ibadethane, üniversite, sosyal tesis ve iskele gibi birkaç idari yapı ve tarihi yapıların varlığı gözlenmektedir. 

İlçenin Marmara kıyısında olduğu gibi tsunami dalgalarının ilerlemesini sınırlayacak tarihi surlara Haliç kıyı 

şeridinde nadiren rastlanmaktadır. Bunun yerine sahil yolu üzerinde sıkışık olarak sıralanmış yapılar sur 

benzeri görünümdedir (Şekil 12.131). Gerek sismik gerekse denizaltı heyelan kaynaklı tsunami dalgalarının 

park ve sahil yolu boyunca etkili olacağı hesaplanırken, sahil yolu üzerindeki yapılar surlar benzeri dalgaların 

karada daha fazla ilerlemesini önlemektedir. Sadece sahil yoluna dik açılan birkaç geniş cadde boyunca 

dalgaların belirli oranda ilerleme sağlayacağı görülmektedir. Bu nedenle sahil yolu ve parkları kullanan 

kişilerin olası bir tehlike öncesinde yol üzerindeki yapıların arka sokaklarına doğru tahliyesi bölgedeki riskin 

azaltılması açısından önem kazanmaktadır. Bu alanlarda da yapılması gereken öncelikli çalışma tüm kıyı 

şeridi boyunca bilgilendirici ve yönlendirici tabelaların yerleştirilmesi olacaktır. 

Dalgaların sahil yoluna ulaşmasını önlemek ve sahil şeridi boyunca yapımına devam edilen Eminönü-

Alibeyköy Tramvay hattının güvenliği için ray yükseltme veya güvenlik duvarı inşası gibi önlemler gerekli 

incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate 

alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak düşünülmelidir. 

 
Şekil 12.131 Haliç sahil şeridi boyunca benzer giden arazi kullanım şekli (Park, sahil yolu ve yapılar) 
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c) Kritik ve Önemli Tesis Alanları: 

Fatih İlçe sahilinde, Yenikapı Miting Alanı, Marmaray Tüp Geçidi, Eminönü-Kabataş ve Eminönü-Alibeyköy 

Tramvay hatları, Çatladıkapı Sosyal Tesisleri ve Nikâh Salonu, Sahil Yolu, Banliyö Tren Hattı, Yenikapı İDO 

İskelesi ve İşletme Binaları, Sirkeci Limanı, Şehir Hatları İskeleleri, Balıkçı Barınakları, Tarihi Eser ve Turistik 

Yapılar, Metro, Tramvay ve Araç geçişi olan açılır köprüler ve kamuya ait yapılar gibi çok sayıda kritik öneme 

sahip tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin tsunami riskine karşı korunması için alınması gerekli yapısal ve 

yapısal olmayan önlemlerin belirlenmesi, her birinin kendine özgü işletme teknikleri olması nedeni ile 

sorumlu kurumlarla birlikte değerlendirilerek belirlenmesi uygun olacaktır. Bununla birlikte alınacak 

önlemlerin olası riskleri hangi düzeyde önleyebileceğinin tespiti için bu proje kapsamında Yenikapı Miting 

Alanı ve bazı iskele yapıları için analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucu oluşturulan önlemlerin 

değerlendirilmesi ve karara bağlanmasına yönelik iş ve işlemler ilçe belediyeleri sorumluluğu dışında kaldığı 

için ana rapor içerisinde ayrı bir bölümde sunulmuştur. Ancak bu önerilerin uygulanması söz konusu 

olduğunda ortaya çıkacak yeni durumların ilçenin diğer alanlarındaki risk ve güvenlik durumlarını olumlu 

yönde etkileyebileceği düşünülerek ilçe belediyeleri de konunun paydaşı olarak süreç içerisinde yer 

almalıdır.  

Fatih İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Fatih ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Fatih ilçesi için bu düzenlemeler; dar yollar 

içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına alınmasını 

içermektedir. Ayrıca Fatih ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da önerilen 

tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile 

birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya 

yolların konumları Fatih ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.132) mevcuttur. 

Fatih İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Fatih İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır  (Şekil 12.132). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler, tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek güncel sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.132 Fatih ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.9 Beyoğlu İlçesi 

İstanbul Boğazı ve Haliç kıyılarına komşuluğu nedeni ile Beyoğlu İlçesi’nin tsunami tehlikesialtında olan  

uzun bir kıyı şeridi bulunmaktadır (Şekil 12.138). Buna karşın bölge için en kritik senaryo olan denizaltı 

heyelanına bağlı bir tsunami oluşumunda bölge kıyılarındaki akım derinliğinin bir metre düzeyinde olacağı 

ve dalgaların karada ilerleme mesafelerinin de sınırlı kalacağı hesaplanmıştır. İlçede tsunamiden 

etkileneceği hesaplanan kıyı şeridinin arazi kullanımına bakıldığında ise sahil park alanları, yerleşim yerleri 

ve kamusal kullanım alanları olmak üzere üç farklı baskın kullanım şekli ön plana çıkmaktadır. 

İlçedeki olası baskın alanlarında tsunami riskinin azaltılması için alınması gereken önlem ve tavsiyeler 

bahsedilen bu özellikler dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmış ve aşağıda sunulmuştur.  

Tsunami Riskinin Azaltılmasına Yönelik Alınması Gerekli Önlemler: 

a) Park ve Yeşil Alanlar:  

İlçenin özellikle kuzeybatı kesiminde Örnektepe, Sütlüce ve Piripaşa Mahallelerinin Haliç kıyı şeridi boyunca 

geniş park ve yeşil alanlar bulunmaktadır. Diğer mahallelerin sahil parkları ise birbirinden ayrı ve nispeten 

küçük alanlardan oluşmaktadır. Kuzeybatı kısmındaki geniş park alanlarında spor alanları, müzeler, piknik 

ve gezi alanları, otoparklar, eğlence merkezleri, kafeterya ve restoran gibi aktivite imkânları bulunmaktadır 

(Şekil 12.133). Bu gibi nedenlerle bölge yerli ve yabancı turistlerin yoğun kullanımı altındadır.    

Park alanlarında alınabilecek önlemlerden ilki olası bir tehlike öncesinde alanların tahliyesi olacaktır. Bunun 

için öncelikle konuma göre en uygun tahliye rotalarının belirlenmesi ve bölgeyi kullanan kişilerin farkındalık 

düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması ve belirli aralıklar ile tatbikatların düzenlenmesi gerekecektir. 

 
Şekil 12.133 Beyoğlu İlçesi Kuzeybatısındaki park alanları ve aktivitelerden bazıları 

Farkındalık düzeyinin arttırılması için etkili yöntemlerden birisi yönlendirici, bilgilendirici amaçlar ile 

hazırlanmış tabelaların bölgede yerleştirilmesidir. Park alanlarında uygun yerlere, parka ulaştıran yollara ve 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

249 | 331 

 

otopark alanlarına uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretler yerleştirilmelidir. Bilgilendirici tabelalarda, alanın 

olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar 

kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği de aktarılmalıdır. Oluşabilecek panik ortamı düşünülerek en yakın 

tahliye koridoruna yönlendirici tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölge sınırlarını 

gösteren işaretler konulmalıdır. Bu tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren 

sürekli bakım ve onarım işlemlerinin de planlanması ve aksatılmadan yapılması gereklidir. Modelleme 

sonuçlarına göre Örnektepe ve Sütlüce Mahallelerindeki park alanları için güvenli bölge İmrahor Caddesidir. 

Piripaşa Mahallesi’ndeki Halıcıoğlu Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Haliç Su 

Sporları Merkezi” inşası devam etmekte olup şu an için güvenli bölge sınırı Hasköy Caddesine dik açılan 

sokak ve caddeler olarak belirlenmiştir. Kasımpaşa sahilindeki Cezayirli Hasan Paşa Parkı için güvenli 

bölge, arazi kotunun yükselmeye başladığı Şişhane Caddesidir. Haliç Metro geçiş köprüsünün altından 

başlayarak Perşembe Pazarına kadar olan sahil şeridinde yapılan yeni park alanı için ise güvenli bölge 

Tersane Caddesi olacaktır.  

Halkın bilinçlendirilmesi ve tahliye planlama çalışmaları dışında park alanlarındaki su basma mesafesini 

kısaltabilecek birtakım uygulamalar bulunmaktadır. Bunlardan biri deniz kıyısındaki kıyı koruma amaçlı kaya 

dolgu alanlarının gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile 

paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak uygun 

kotlarda yükseltilmesi olarak düşünülebilir (Şekil 12.134). Park alanlarındaki tsunami etkisini azaltabilecek 

bir diğer uygulama ise uygun türde ağaçlardan seçilerek “Yeşil Kuşak” alanlarının oluşturulmasıdır. Hali 

hazırda seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapılmış bölümler bulunmaktadır (Şekil 

12.134). Ancak mevcut ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun olmadığından 

bu alanlarda tsunami etkisine dayanabilecek özellikteki bitkilerle sıklaştırma veya yeniden düzenleme 

çalışması uygulanabilir. Önerilen bu önlemler park alanı içinde yer alan Miniatürk Müzesi Tema Parkı ile 

Rahmi Koç Müzesi’ndeki riski en aza indirmek için yeterli olmayabilir. Bu alanlar için uygulanabilecek yapısal 

önlemlerin sorumlu kurum-kuruluşlar ile yapılacak değerlendirmeler ile belirlenmesi gereklidir.  

 
Şekil 12.134 Kot yükseltmesi yapılabilecek kıyı koruma yapıları ve yeşil kuşak oluşturulabilecek alanlar 
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b) Yerleşim Alanları:  

İlçenin kıyı şeridinde tsunami dalgalarından etkileneceği hesaplanan yerleşim alanları Kasımpaşa, 

Perşembe Pazarı ve Karaköy bölgeleridir. Bu bölgeler konut ve ticaret alanlarının yoğunlaştığı, çoğunlukla 

yüksek katlı yapıların bulunduğu alanlardır. Kasımpaşa ve Perşembe Pazarı’ndaki yapılar genellikle oldukça 

yaşlı ve yıpranmış durumdadır. 

Karaköy bölgesinde tsunami dalgalarının daha çok Kemankeş ve Rıhtım Caddesi üzerindeki yapılara 

ulaşacağı ancak bu caddelere dik ve geniş açıklıklı Tophane ve Maliye Caddesi ile Gümrük Sokak içerisine 

doğru da ilerleyebileceği görülmüştür. Karaköy yerleşim bölgesi için Necatibey Caddesi güvenli bölge olarak 

yatay tahliye için kullanılabileceği gibi bu bölgedeki yapıların ikinci ve üstü katları da dikey tahliye alanı 

olarak kullanılabilir. Karaköy Katlı Otopark alanı bölgede bulunan yayalar için acil durumlarda dikey tahliye 

alanı olarak düzenlenebilir. Karaköy kıyısının büyük bölümü Galata Port Liman Projesi kapsamında olup 

inşaat çalışmaları devam etmektedir (Şekil 12.135a). Hava fotoğraflarından, Eski postane binası olarak 

bilinen tarihi yapının, çalışmalar kapsamında yıkıldığı ve yerinde derin kazı çalışmaları yapıldığı 

anlaşılmaktadır.  Postane binası monoblok yapısı ile tsunami dalgalarının karada ilerlemesini önleyen kıyı 

duvarı işlevi görmekte ve Kemankeş Caddesi’ne su baskınını önleyebilmektedir. Proje sonrası yapılacak 

yapının da benzer özellik taşıması Karaköy bölgesindeki tsunami etkisini büyük oranda azaltabilecektir.  

Perşembe pazarı olarak bilinen bölge ise tamamen ticaret alanı olarak kullanılmaktadır. Yapılar genellikle 

yığma ve iki-üç katlı olup bitişik nizam olarak inşa edilmiştir. Alt katları dükkân üst katları imalathane veya 

depo olarak düzenlenmiştir (Şekil 12.136). Bölgede uzun zamandır devam eden kentsel dönüşüm 

çalışmaları nedeni ile birçok yapı terk edilmiş durumdadır. Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirilmesi 

durumunda bölgedeki riskin önlenmesine yönelik çalışmalar daha kolay gerçekleştirilebilecektir. Bitişik 

nizam olarak inşa edilmeleri nedeniyle kıyıya paralel bir duvar işlevi gösteren bölge yapıları tsunami 

dalgalarının Makaracılar ve Fermeneciler Caddesi ile sınırlı kalmasını sağlamaktadır. Sahile dik açılan tek 

sokak olan Arap Kayyum Sokak boyunca dalganın içeriye doğru ilerleyebileceği hesaplanmıştır. Bu alan 

için yatay tahliyeye uygun güvenli bölge Tersane Caddesi olarak belirlenmiştir.  

 
Şekil 12.135 a) Galata-Port alanının Karaköy sahiline uzanan kısmı b) Eski postane alanında devam eden kazı 

çalışmasının hava fotoğraflarından görünümü c) Eski postane binası 
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Şekil 12.136 Perşembe pazarından görünüm 

İlçede tsunami dalgalarının karada en fazla ilerlediği alan Kasımpaşa‘dır. Denize dik açılan üç ana arter 

olan Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi ve Havuzbaşı Değirmeni Sokak boyunca ilerleyen dalgaların 

oldukça geniş bir alanı etkileyeceği ve Kasımpaşa Büyük Camii avlusuna kadar ulaşabileceği 

hesaplanmıştır. Ancak bu alanın çok büyük kısmını Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Kasımpaşa Ordu Evi 

yerleşkesi oluşturmaktadır. Sahilde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kasımpaşa Sosyal 

Tesisleri ve Kasımpaşa Vapur İskelesi yer almaktadır. Dalgaların karada ilerlemesini önlemek için kıyı 

duvarı benzeri bir yapısal önlemin uygulanabilirliği İBB ve komutanlık ile yapılacak görüşmeler ile 

değerlendirilmelidir. Ancak kıyıda bu tür bir yapısal önlem uygulaması mümkün olmazsa Cezayirli Hasan 

Paşa Park alanının deniz tarafında çevre duvarı veya yeşil kuşak uygulaması planlanabilir. Orduevi 

yerleşkesinin korunması için yine İBB ve ilgili komutanlıkların görüşleri dikkate alınarak çevre güvenlik 

duvarlarının yükseltilmesi düşünülebilir. Kasımpaşa yerleşim birimleri için ise uygun tahliye rotaları 

oluşturularak bölgeyi kullanan kişilerin haberdar olması sağlanmalı, halkın bilinçlendirilmesi ve olası bir 

tehlike durumunda tahliyenin ne şekilde yapılacağı anlatılmalıdır. Piyale Paşa Bulvarı’ndan başlayarak 

Kasımpaşa sahiline kadar ulaşan bölgenin kentsel dönüşüm planları hazırlanmış ve kısmen uygulamaya 

geçilmiştir. Bölgedeki riskin en aza indirilmesi açısından uygun yöntemlerden birisi de bu tür kentsel 

dönüşüm çalışmaları olacaktır. 

C- Diğer Kıyı Alanları: İlçe kıyı şeridinin büyük kısmı tarihi yapılar, kamusal alanlar ve kamu hizmet 

alanlarından oluşmaktadır. Park alanı olarak düzenlenmiş alanların bir kısmında ise metro, iskele, spor tesisi 

gibi yapıların inşaatları devam etmektedir (Tablo 12.3). İlçe sahilinde bulunan ve tsunami dalgalarından 

etkileneceği hesaplanan tüm bu yapıların güvenliklerinin sağlanması için gereken önlemlerin belirlenmesi, 

yetkili kurumlar ile yapılacak çalışmalarla tespit edilmelidir.  
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Tablo 12.3 Beyoğlu İlçe sahilinde yer alan kamusal hizmet birimleri 

Bulunduğu Mahalle Yapı Türü/Adı Durumu 
Ömer Avni Bezm-i Alem Valide Sultan Cami ve Beyoğlu Müftülüğü Hizmette 
Ömer Avni Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı İnşaat aşamasında 
Ömer Avni Martı Projesi –İDO Kabataş İskeleleri İnşaat aşamasında 
Ömer Avni Taksim Füniküler metro bağlantısı Hizmette 
Ömer Avni Kabataş Tramvay hattı ve istasyonu Hizmette 
Ömer Avni Molla Çelebi Cami Hizmette 
Pürtelaş Hasan 
Efendi 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı 
Yerleşkesi 

Hizmette 

Kılıç Ali Paşa GalataPort-Kruvaziyer Limanı ve Gümrük (TDİ. A.Ş) İnşaat aşamasında 
Kemankeş 
Karamustafa Paşa 

Yeraltı Camii Hizmette 

Arap Cami Makbul İbrahim Paşa Camii Hizmette 
Arap Cami İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hizmette 
Arap Cami Azapkapı Sokullu Mehmet Paşa Cami Hizmette 
Bedrettin Haliç Tersanesi Kısmen Hizmette 
Camiikebir Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hizmette 
Camiikebir Kasımpaşa Ordu Evi Hizmette 
Camiikebir Kuzey Deniz Saha Komutanlığı  Hizmette 
Camiikebir Taşkızak Tershanesi Kısmen Hizmette 
Piri Paşa Rahmi Koç Müzesi Hizmette 
Piri Paşa Haliç Su Sporları Merkezi İnşaat aşamasında 
Sütlüce MSB İstanbul ASAL Bölge Başkanlığı Hizmette 
Sütlüce Haliç Kongre Merkezi Hizmette 
Sütlüce İBB Beyoğlu Stadı Hizmette 
Sütlüce İBB Hizmet Çadırı ve İdari Birimler Hizmette 
Örnektepe Miniatürk Tema Parkı ve Müzesi Hizmette 
Örnektepe İSPARK Hizmette 

 

Ancak Kabataş – Eminönü tramvay hattı, Ömer Avni ve Pürtelaş Hasan Efendi mahalleleri sahili için güvenli 

bölge olan Meclisi Mebusan Caddesi’ne dik açılan yollara erişimi güçleştirmektedir (Şekil 12.137). Belirli 

aralıklar ile trafik ışıkları ve yaya alt geçidi bulunsa da bu geçişler acil durumlarda bölge yoğunluğunun 

tahliyesi için yeterli olmayabilir. Alanda devam eden projelerin tamamlanması ile oluşacak ilave yoğunluğu 

karşılayacak şekilde güvenli bölgeye erişim imkânları tasarlanmalıdır. 
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Şekil 12.137 Meclisi Mebusan Caddesi’nde yatay tahliyeyi zorlaştıran tramvay yolu ve tsunami dalga etkisine açık 

yeraltı yaya geçitleri 

Beyoğlu İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Beyoğlu ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Beyoğlu ilçesi için bu düzenlemeler; tahliye 

rotasının devamlılığını sağlayabilmek için ana yollar üzerine inşa edilmesi gereken üstgeçitlerin yapılmasını 

içermektedir. Ayrıca Beyoğlu ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da 

önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari 

makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren 

alanlar ve/veya yolların konumları Beyoğlu ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 

12.138) mevcuttur. 

Beyoğlu İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Beyoğlu İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.138). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek güncel sürümleri de farkındalığın arttırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.138 Beyoğlu ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri  
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12.4.10 Beşiktaş İlçesi 

Marmara Denizi’nde oluşabilecek tsunami etkilerinin İstanbul Boğazına kıyısı olan Beşiktaş İlçe sahillerinde 

de belirli oranlarda hissedilebileceği hesaplanmıştır. Bölge için en kritik senaryo olan denizaltı heyelanına 

bağlı bir tsunami oluşumunda ilçedeki ortalama su baskın derinliklerinin birbuçuk metre dolayında 

gerçekleşeceği, bununla birlikte kıyı yapısı morfolojisi ve arazi kullanım şekline bağlı olarak dalgaların 

karada ilerlemesinin genel olarak sınırlı kalacağı hesaplanmıştır (Şekil 12.142).  

Beşiktaş İlçesi’nde tsunami dalgalarından etkileneceği hesaplanan alanların arazi kullanımı da dikkate 

alınarak tsunami riskinin azaltılması ile ilgili alınması gerekli önlem ve tavsiyeler belirlenmeye çalışılmış ve 

aşağıda sunulmuştur. 

Tsunami Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Alınması Gerekli Önlemler: 

a) Bebek ve Arnavutköy Mahalleleri Sahili:  

Bu iki mahallenin kıyı şeridi, sahil yolu ve yürüyüş alanlarından oluşmaktadır. Sahil yolunun bitimi ile 

topografik eğim yükselmekte ve yükseltinin başladığı bu alanlarda yapılaşmalar başlamaktadır. Topografik 

eğim bazı yerlerde dik eğimle yükselmekte, bu yükselmelerin olduğu bölgelerde istinat yapıları ve 

kademelendirmeler yer almaktadır. Bu durum Bebek Parkının yakınında değişmekte, yapılar kıyı şeridine 

kadar uzanmaktadır (Şekil 12.139).  

 
Şekil 12.139 Arnavutköy ve Bebek Mahallesi sahil kullanımları ile topografyadaki eğim değişimleri 

Model sonuçlarına göre bu bölgede tsunami dalgalarının sahil yolu ve sahil yoluna cepheli olan ilk sıradaki 

yapılara ulaşacağı, sahil yoluna dik açılan sokakların içlerine doğru ilerleyebileceği görülmektedir.  Kıyıya 
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dik yolların eğimleri nedeniyle baskın mesafesi ve tsunami dalgası etkisi azalmaktadır. Ulaşım açısından 

önemli bir arter olmasının yanında tarihi dokusu, dinlenme ve eğlence mekânları, denizle içi içe doğası 

nedeniyle sahil yolu ve Bebek Parkı yoğun şekilde talep gören alanlardan biridir.  Bu alanlar için tsunami 

riskini azaltmak adına yapısal önlem olarak kıyı koruma yapılarının kret kotunun yükseltilmesi boğaz 

manzarasını etkileyeceğinden tercih edilecek önlemler arasında yer alamamaktadır.  Bu bölgede,  su baskın 

alanlarının sınırlı olacağı da düşünüldüğünde, riskin azaltılması için en iyi önlem tahliyenin 

hızlandırılmasıdır. Sahil yoluna açılan tüm sokaklar yatay tahliye için uygundur (Şekil 12.140a). Sahil yolu 

üzerindeki tüm yapıların iki ve daha üst katları da dikey tahliye için uygundur. Başarılı bir tahliye için öncelikle 

bölgeyi kullanan kişilerin farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, daha sonra ise belirli 

aralıklar ile bölgede tatbikatların düzenlenmesi gerekecektir. Farkındalık düzeyinin arttırılması için en etkili 

yöntemlerden birisi yönlendirici,  bilgilendirici ve farkındalık sağlayan tabelaların bölgede uygun yerlere 

yerleştirilmesidir. Sahil yolu üzerine ve Bebek Parkına uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretler konulmalıdır. 

Bilgilendirici tabelalarda, olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda harekete geçileceği 

ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği de aktarılmalıdır. Oluşabilecek panik 

ortamı düşünülerek en yakın tahliye koridoruna doğru yönlendirici tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları 

üzerine güvenli bölgeye erişildiğini gösteren işaretler konulmalıdır. Bu tabela ve panoların istenen amaca 

ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım işlemlerinin de planlanması ve aksatılmadan 

yapılması gereklidir. Sahil yolu üzerinde bulunan tüm işletmeler de konunun doğal paydaşları olarak sürece 

dâhil edilmeli, olası bir tehlike öncesinde tahliye çalışmasını yönlendirerek sürece katkı sağlamaları 

konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler. Bölgede tahliyeyi zorlaştıracak önemli konulardan birisi sahile 

dik açılan bazı yolların veya aralıkların özel mülkiyet veya site içi alanlar olması nedeniyle girişlerinin kapalı 

olmasıdır (Şekil 12.140b). Bölgenin en yoğun kullanıldığı dönemde, belirlenen tahliye rotalarında yetersizlik 

oluşacağının görülmesi durumunda, site yönetimleri veya yapı malikleri ile yapılacak değerlendirmelerle 

girişi kapalı yolların kullanıma açılması veya uygun görülen binaların dikey tahliye alanı olarak kullanılması 

planlanmalıdır.  

Tahliye rotalarının oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları dışında dalga sürüklenme hızı ve 

taşıdığı birikinti etkisini azaltarak karadaki su baskın mesafesini kısaltabilecek bir diğer uygulama ise Bebek 

Parkı içerisinde uygun türde ağaçlardan seçilerek “Yeşil Kuşak” alanlarının oluşturulmasıdır. Parkta hali 

hazırda seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmalarının yapılmış bölümler bulunmaktadır (Şekil 

12.140c). Ancak mevcut ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun olmadığından 

bu alanlarda tsunami etkisine dayanabilecek özellikteki bitkilerle sıklaştırma veya yeniden düzenleme 

çalışması uygulanabilir. Benzer çalışma Arnavutköy Mahallesi bitimi ile başlayan Kuruçeşme Parkı için de 

planlanması yararlı olacaktır (Şekil 12.140d). 
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Şekil 12.140 a) Tahliyeye elverişli kıyıya dik açılan sokak b) Kıyıya dik olmasına rağmen kullanılamayan tahliye alanı 

c) Bebek Parkı d) Kuruçeşme Parkı 

Arnavutköy ve Bebek Mahallelerinin tüm kıyı şeridi gezi tekneleri ve özel yatlar için yanaşma ve bağlanma 

alanı olarak kullanılmaktadır. Tsunami dalga etkisi ile bu teknelerin hasar görmesi veya karaya sürüklenerek 

öngörülmeyen ikincil hasarlara yol açma olasılığı vardır. Bu nedenle söz konusu risklerin önlenmesine 

yönelik de bazı önlemler alınması gereklidir (Şekil 12.141a). Tekne sahiplerine bölgenin riskleri hakkında 

bilgi verilmeli ve tehlike durumlarında ne şekilde davranılması gerektiği konusunda bilgilendirme 

yapılmalıdır. Ayrıca Bebek Mahallesi sahilinde “Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü-Aşiyan Sahil Finüküler 

Hattı” inşaatı devam etmektedir. Bu hattın yapım ve işletim aşamalarında tsunami dalga etkisinden 

korunması için de ilgili kurumlar koordinasyonunda gerekli önlemler belirlenerek uygulanmalıdır (Şekil 

12.141b). 

 
Şekil 12.141 a) Kıyıya bağlanmış özel tekneler b) Aşiyan sahilinde yapımı devam eden Finüküler hat inşaatı 
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b) Vişnezade Mahallesi ile Arnavutköy Mahallesi Arasında Kalan Sahil:  

Vişnezade Mahallesinden başlayarak Arnavutköy Mahallesine kadar olan kıyı şeridi kesintisiz devam eden 

ve çok farklı kullanım fonksiyonlarına sahip yapılardan oluşmaktadır (Tablo 12.4). Tsunami dalgalarından 

etkileneceği hesaplanan bu yapıların her biri farklı bir kurum veya kuruluş sorumluluğunda olup 

güvenliklerinin sağlanması için alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi, yetkili kurumlar ile yapılacak 

çalışmalarla tespit edilmelidir. Eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin bilgilendirme çalışmaları yaş 

gruplarına uygun içeriklerde hazırlanmalı, Oteller ve Tarihi mekânlarda bulunan turistlere yönelik farklı 

dillerde broşürler hazırlanmalıdır. Tabloda yer alan özel yapılar dışında çok sayıda farklı büyüklükteki 

işletmeler de bu bölgede yer almaktadır. Bu işletmelerin sahipleri ile yapılacak görüşmelerde bölge riskleri 

hakkında bilgilendirme yapılması ve olası bir tehlike durumunda ne şekilde hareket edileceği konusunda 

eğitim verilerek risk azaltma çalışmalarında yer almaları sağlanmalıdır. Tüm bu alan için yatay tahliyeye 

uygun güvenli bölge, yapıların hemen güneyinde kalan Beşiktaş, Çırağan ve Muallim Naci Caddeleridir. 

Bu bölgede yer alan Ortaköy meydanı ve Pazar yerlerinin güvenliği için de alana uygun yerlere bilgilendirme 

panoları asılmalı, tahliye rotalarına yönlendirici işaretler konulmalı ve güvenli bölge sınırları işaretlenmelidir.   

Beşiktaş İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Beşiktaş ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Beşiktaş ilçesi için bu düzenlemeler; dar yollar 

içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına alınmasını 

içermektedir. Ayrıca Beşiktaş ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da 

önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari 

makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren 

alanlar ve/veya yolların konumları Beşiktaş ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 

12.142Şekil) mevcuttur. 

Beşiktaş İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Beşiktaş İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.142). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek güncel sürümleri farkındalığın artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için kullanılabilecektir. 
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Tablo 12.4 Beşiktaş lçesinde Vişnezade Arnavutköy Mahalleleri arasında yer alan kıyı yapıları ve kıyı tesisleri 

Bulunduğu Mahalle  
Yapı Tipi/Adı 

Vişnezade Dolmabahçe Sarayı 

Vişnezade Mimarsinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı 

Vişnezade Mimarsinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi 

Vişnezade TBMM Milli Saraylar Koleksiyonlar Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi 

Sinanpaşa Bosphorus Hotel 

Sinanpaşa Deniz Müzesi 

Sinanpaşa İETT Genel Müdürlüğü Beşiktaş İşletme Şefliği Otobüs Hareket Amirliği 

Sinanpaşa Beşiktaş Vapur İskelesi 

Yıldız Başakşehir Üniversitesi  

Yıldız Four Seasons Hotel at the Bosphorus 

Yıldız Beşiktaş Anadolu Lisesi 

Yıldız Çırağan Sarayı ve Çırağan Palace Hotel 

Yıldız Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Yıldız Galatasaray Üniversitesi 

Yıldız Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi ve Anaokulu 

Yıldız Sabancı Kabataş Eğitim Vakfı Kültür Sitesi 

Yıldız Radisson Blu Bosphorus Hotel 

Mecidiye Ortaköy Meydanı ve Ortaköy Büyük Mecidiye Camii 

Ortaköy Fehime Sultan Yalısı 

Ortaköy Hatice Sultan Yalısı 

Ortaköy Karayolları Ortaköy sosyal Tesisleri 

Ortaköy İSPARK Ortaköy 

Ortaköy Defterdar İbrahim Paşa Camii 

Ortaköy İstanbul Trafik Vakfı Kuruçeşme Yediemin ve Açık Otoparkı 

Ortaköy Sorty Eğlence Kulübü 

Kuruçeşme  Mandarin Oriental Bosphours Otel (İnşaatı Devam Ediyor)  

Kuruçeşme Macro Center 

Kuruçeşme Otel Les Ottomans  

Bebek Mısır Konsolosluğu 
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Şekil 12.142 Beşiktaş ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.11 Üsküdar İlçesi 

Marmara Denizi’nde sismik aktiviteye bağlı oluşabilecek bir tsunaminin Üsküdar İlçe sahillerindeki etkisinin 

genel olarak sınırlı kalacağı ancak denizaltı heyelan etkisine bağlı bir tsunamide farklı miktarda da olsa tüm 

sahil şeridinin etkilenebileceği hesaplanmıştır (Şekil 12.146). Bununla birlikte ilçede tsunamiden 

etkileneceği hesaplanan alanların arazi kullanım türüne bakıldığında yalılar bölgesi ve sahil yolu kullanımı 

olmak üzere iki özellikön plana çıkmaktadır. İlçedeki tsunami riskinin azaltılması ile ilgili alınması gerekli 

önlem ve tavsiyeler bu özellikler dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmış ve aşağıda sunulmuştur. 

Tsunami Riskinin Azaltılmasına Yönelik Alınması Gerekli Önlemler: 

a) Üsküdar Meydanı ile Harem Arası Bölge:  

Üsküdar Meydanı dâhil olmak üzere Hacıbaba Parkı’ndan başlayarak Harem Otogarı’na kadar olan bölgeyi 

birbirine bağlayan tüm kıyı şeridi Harem Sahil Yolu Caddesi’nden oluşmaktadır. Caddenin deniz tarafı 

bisiklet yolu ve yürüyüş alanları şeklinde düzenlenmiş, Üsküdar Meydana doğru olan kıyı bölgesi ise teraslar 

şeklinde seyir alanlarından oluşturulmuştur. Caddenin gerisindeki alanlarda ise parklar, eğlence yerleri, 

kütüphaneler, tarihi yapılar, restoran ve kafeler bulunmaktadır. Üsküdar Meydanı ulaşım açısından, kara, 

deniz ve raylı sistemlerin birleştiği önemli bir aktarma noktasıdır. Aynı zamanda tarihi özellikleri bulunan, 

İstanbul’un simgesel yapılarından Kız Kulesi’ni barındıran önemli bir merkezdir. Tüm bu özellikler bölgenin 

kullanım yoğunluğunu önemli ölçüde arttırmaktadır (Şekil 12.143).   

 
Şekil 12.143 Üsküdar Meydan ile Harem arasındaki alanın kullanımını gösteren görüntüler 

Anlatılan bu bölgede, Salacak Balıkçı Barınağı ile Harem Otogar arası, Kız Kulesi önündeki burun, Üsküdar 

Evlendirme Dairesi önünden başlayarak Hacıbaba Parkı’na kadar olan alan ve özellikle Üsküdar 

Meydanı’nın tsunami etkisine maruz kalacağı hesaplanmıştır (Şekil 12.146). Bununla birlikte karadaki su 

basma alanlarının sınırlı olacağı düşünüldüğünde riskin azaltılması için alınabilecek etkin ve öncelikli 

önlemlerden biri tehlike öncesinde kıyı şeridinin hızlıca tahliyesi olacaktır. Sahil yoluna açılan tüm sokakların 
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yatay tahliye için uygun olduğu gözlenmiştir. Sahil yolu üzerindeki tüm yapıların iki ve daha üst katları da 

dikey tahliye için uygun görünmektedir. Başarılı bir tahliye için öncelikle bölgeyi kullanan kişilerin farkındalık 

düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, daha sonra ise belirli aralıklar ile bölgede tatbikatların 

düzenlenmesi gerekecektir. Farkındalık düzeyinin arttırılması için etkili yöntemlerden birisi uyarıcı, 

yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgede uygun alanlara yerleştirilmesidir. 

Sahil yolu üzerine ve park alanlarına uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretçiler konulmalıdır. Bilgilendirici ve 

farkındalık sağlaması amaçlanan tabelalarda, olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi 

durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği 

aktarılmalıdır. Oluşabilecek panik ortamı düşünülerek en yakın tahliye koridoruna doğru yönlendirici 

tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölgeye erişildiğini gösteren işaretler konulmalıdır. 

Bu tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım 

işlemlerinin yapılması gereklidir. Sahil yolu üzerinde bulunan tüm işletmeler konunun doğal paydaşları 

olarak sürece dâhil edilmeli, olası bir tehlike öncesinde tahliye çalışmasını yönlendirerek sürece katkı 

sağlamaları konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Bölgede tahliyeyi zorlaştıracak önemli etmenlerden 

biri Salacak Balıkçı Barınağı ile Harem arasındaki sahil yolunun gerisinden itibaren başlayan yüksek eğimli 

yamaçlardır (Şekil 12.144a). Bu yamaçlardaki eğim ve bitki örtüsü tahliyeyi önemli derecede 

zorlaştırmaktadır. Birkaç yerde yamaca tırmanan merdiven yapısı olsa da bu yapılar bakımsız ve bölge 

yoğunluğunun tahliyesi için yetersiz olmaları nedeniyle tahliye rotası olarak belirlenebilecek özellikte değildir 

(Şekil 12.144b). Mevcut merdivenlerin güvenli bölgeye erişimi sağlayacak şekilde açık ve bakımlı tutulması, 

tahliye için yetersiz olan bölgelerde ise yamaca tırmanışı sağlayacak yeni merdiven yapılarının 

oluşturulması gerekecektir.  Bu bölgede tsunami riskini azaltabilmek için gerekli incelemeler (ilçe belediyesi 

katılımı ile imar planları ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek 

çözünürlükle yapıya yönelik özel modelleme) yapılarak kıyı koruma yapılarının kret kotlarının uygun şekilde 

yükseltilmesi de bir diğer yapısal önlem olarak düşünülebilir. (Şekil 12.144c,d).  

 
Şekil 12.144 a) Salacak-Harem arasında tahliyeyi zorlaştıran yamaçlar b) Yamaç üzerine erişimi sağlayan 

merdivenler c, d) Salacak sahilde bulunan kıyı koruma yapıları 
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b) Üsküdar Meydan İle Kandilli Arasındaki Bölge:  

Üsküdar İlçesi sahilinin kuzey kesimini Küçüksu Deresi’nden başlayarak Hacıbaba Parkı’na kadar bu bölge 

oluşturmaktadır. Bu bölgeyi güney sahilinden ayıran önemli bir özellik tüm kıyı şeridinin devam eden yalılar, 

köşk ve saraylardan oluşuyor olmasıdır (Şekil 12.145a, b). Bu bölgedeki tsunami etkisi tamamıyla bu 

yapıların kullanım alanları içerisinde kalmaktadır. Bu alan aynı zamanda Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi 

içerisinde yer almakta olup yapıların bir kısmı tarihi eser niteliğinde ve koruma altındadır. Dolayısı ile 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması yapı sahipleri ve sorumlu kurumlarca birlikte 

belirlenmelidir. Ancak Vaniköy’den Üsküdar’a kadar olan alandaki yapıların bazıları restoran, kafeterya veya 

özel toplantı alanı olarak kullanılmaktadır. Bu tür genel kullanıma açık alanların kendi koşullarına uygun 

yapısal önlemler geliştirilebileceği gibi, işletme sahipleri ile birlikte acil durumlarda alanı kullanan kişilerin 

güvenli bölgeye yönlendirilmeleri konusunda gerekliplanlamaların yapılması sağlanmalıdır. 

Ayrıca bu sahil şeridinde söz konusu yapıların arasında kalmış genel kullanıma açık farklı büyüklüklerde 

park alanları bulunmaktadır (Şekil 12.145c, d). Bu alanlar; Göksu, Kandilli, Vaniköy, Kuleli, Çengelköy, 

Beylerbeyi, Kuzguncuk, Paşalimanı ve Hacıbaba Parklarıdır. Bu parklar için de uygulanabilecek en uygun 

ve pratik önlem tahliye çalışması olacaktır. Tüm parklar için güvenli bölge sınırı ve tahliye alanı parklara 

erişimin sağlandığı sahil yolu caddesi ve bu caddeye dik açılan tüm yollardır. Tahliyenin başarı şekilde 

sağlanabilmesi için bu parklara da bilinçlendirici, farkındalık sağlayan  ve yönlendirici tabela ve işaretçilerin 

yerleştirilmesi yeterli olacaktır. 

 
Şekil 12.145 a) Üsküdar kuzey sahilindeki yalılar, b) Beylerbeyi Sarayı, c) Göksu Parkı, d) Beylerbeyi Parkı 
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Kritik ve Stratejik Yapılar İçin Alınması Gerekli Önlemler: 

Üsküdar İlçesi kıyılarında, Haydarpaşa Liman İşletmesi, İDO Harem İskelesi, Şehir Hatları Vapur İskeleleri, 

Sahil Yolu ve Metro İstasyonları gibi kritik öneme sahip tesisler yer almaktadır. Afet sonrası koşullarında 

deniz yolları ve limanlar önemli lojistik merkezleridir. Bu nedenle bölge ve kent için kritik öneme sahip 

Haydarpaşa Limanı’nın ve diğer iskelelerin güvenliklerinin sağlanması gereklidir. Haydarpaşa Limanı’nda 

yer alan konteynerlerin dalga etkisi ile denize taşınması sonucu deniz trafiği de önemli ölçüde 

etkilenebilecektir. Dolayısı ile dalga etkisi ile denize sürüklenerek deniz araçlarının güvenliğini etkileyecek 

tüm unsurlar için de gerekli önlemler alınmalıdır. Benzer şekilde metro istasyonlarının dalga etkisinden ve 

su baskınlarından korunması için gerekli önlemler de alınmalıdır. Üsküdar Meydanda bulunan metro 

istasyon girişlerinin dalga etkisinden kurtulmak için yükseltildiği anlaşılmaktadır. Marmaray Üsküdar 

İstasyonu bölgesi ve Haydarpaşa Limanı için uygulanabilecek yapısal önlemler ve bu önlemlerin 

uygulanması durumunda sayısal modelleme yapılarak hesaplanan olası etkileri sırasıyla Bölüm 12.1.3 ve 

Bölüm 12.1.4’te anlatılmıştır. 

Bu tür tesislerin her biri özel ve karmaşık işletme prensiplerine sahip olmakla beraber yetkili ve sorumlu 

kuruluşlar da farklı olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu tesis ve yapıların tsunami etkisinden korunması 

için alınabilecek önlemlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve gerekli ise ek önlemlerin tespiti çalışmaları ilgili 

kurum uzmanları ile yapılacak görüşmelerle belirlenmelidir. 

Üsküdar İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Üsküdar ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Üsküdar ilçesi için bu düzenlemeler; dar yollar 

içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına alınmasını 

içermektedir. Ayrıca Üsküdar ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da 

önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari 

makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren 

alanlar ve/veya yolların konumları Üsküdar ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 

12.146) mevcuttur. 

Üsküdar İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Üsküdar İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.146). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler, tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek güncel sürümleri farkındalığın arttırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.146 Üsküdar ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.12 Kadıköy İlçesi 

Kadıköy İlçesi’nde kıyı şeridinin tamamına yakını geniş ve yayvan düzlüklerden oluşmakta ve bu alanlar 

yürüyüş yolları, parklar, spor sahaları ve otopark olarak kullanılmaktadır. Bu alanların hemen gerisinde ise 

yapılaşmalar başlamaktadır. İlçe kıyılarına gelen tsunami dalgaları düşük topografik eğim ve engelsiz 

arazide ilerleyerek yapılara kadar ulaşmakta, kıyıya dik açılan cadde ve sokaklardan içerilere doğru 

ilerlemektedir. İlçedeki tsunami riskinin azaltılması için alınması gereken önlem ve tavsiyeler, kıyı şeridi 

morfolojisi ve arazi kullanım şekilleri gibi özellikler dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmış ve aşağıda 

sunulmuştur.   

Tsunami Riskinin Azaltılmasına Yönelik Alınması Gereken Önlemler: 

Tren, metro, otobüs ve deniz ulaşımlarının ana terminallerinin yer aldığı Kadıköy İlçe sahili önemli bir ulaşım 

merkezi olmasının yanında sanat, kültür, alışveriş, spor ve eğlence merkezleri sayesinde yoğun ilgi 

görmektedir. İlçe sahillerinde ayrıca sunulan tesis, havuz ve plaj imkânları, balıkçılar ve tekne sahipleri için 

barınak ve marina hizmetleri kıyı yoğunluğunu arttıran bir diğer etkendir. Kıyı kullanımının yoğun olması 

sebebiyle kıyı şeridi boyunca geniş alanlı birçok otopark alanı da bulunmaktadır. Dolayısıyla, bölgedeki 

tsunami riskinin azaltılması için, deniz kullanımını sınırlayacak ve sahil manzarasını ve kullanımını olumsuz 

etkileyecek kıyı duvarı gibi yapısal önlemler tercih edilecek önlemler arasında yer almamaktadır. Bunun 

yerine, hemen hemen tüm sahil şeridi boyunca uygulandığı görülen, ancak mevcut hali ile yeterli korumayı 

sağlayamadığı görülen kıyı koruma amaçlı kaya dolgu alanlarının en azından sismik aktivite ile oluşabilecek 

tsunami etkisini azaltacak şekilde yükseltilmesi gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları 

ve arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel 

modelleme) yapılarak önerilebilir (Şekil 12.147a). Ayrıca, yapılacak bir düzenlemede tsunami dalga etkisine 

açık ve yerinden sökülerek taşınması olası kayaların boyutları, dayanım ve ağırlıkları da detaylı analizlerle 

yeniden tasarlanmalıdır.  Tsunami akıntı hızı ve taşıdığı birikinti (enkaz, moloz vb.) etkisini azaltarak 

karadaki su basma mesafesini kısaltabilecek bir diğer uygulama ise yeterli genişliğe sahip park alanlarında 

uygun türde ağaçlardan seçilerek “Yeşil Kuşak” alanlarının oluşturulmasıdır. Hali hazırda seyrek de olsa 

peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapılmış bölümler bulunmaktadır (Şekil 12.147b). Ancak mevcut 

ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun olmadığından bu alanlarda tsunami 

etkisine dayanabilecek özellikteki ağaçlarla sıklaştırma veya yeniden düzenleme çalışması uygulanabilir.  

Yapısal önlemlerin planlanması ve uygulanması uzun soluklu ve karmaşık çalışmalar olduğundan bölgedeki 

riskin azaltılması için alınabilecek etkin önlemlerden biri tehlike öncesinde kıyı şeridinin hızlıca tahliyesi 

olacaktır. Bunun için öncelikle konuma ve bölgenin en yoğun olduğu döneme göre uygun tahliye rotalarının 

belirlenmesi ve bölgeyi kullanan kişilerin farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, 

sonrasında ise mümkün olduğunca belirli aralıklar ile tatbikatların düzenlenmesi gerekmektedir. Farkındalık 

düzeyinin arttırılması için uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgede 

uygun alanlara yerleştirilmesi gereklidir. Park alanlarında uygun yerlere, yürüyüş yollarına ve otopark 

alanlarına uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretçiler yerleştirilmelidir. Bilgilendirici tabelalarda, alanın olası 

tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar 

kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği aktarılmalıdır. Oluşabilecek panik ortamı düşünülerek en yakın 

tahliye koridoruna yönlendirici tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölge sınırlarını 
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işaretleyen işaretler konulmalıdır. Bu tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından 

itibaren sürekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gereklidir. Sahil şeridinde ve gerisinde yer alan 

tsunami akım derinliği üzerinde kat yüksekliğine sahip yapılar dikey tahliye alanı olarak kullanılabilecektir. 

Bölge yoğunluğunun en yüksek olduğu döneme göre yapılacak analizlerde yatay ve dikey tahliye 

imkânlarının yetersiz kaldığının belirlenmesi durumunda park alanları içerisine dikey tahliye amaçlı tsunami 

kulelerinin yapımı ilçe belediyesi ve ilgili paydaşların görüşleri dikkate alınarak düşünülebilir.  

 

 
Şekil 12.147 a) Sahil boyunca izlenen kıyı koruma yapıları, b) Yeşil kuşak uygulanabilecek alanlar 

Kritik ve Stratejik Yapılar İçin Alınması Gerekli Önlemler: 

İlçe kıyısında yer alıp tsunami baskınına karşı özel önlem gerektiren yapılar bulunmaktadır (Şekil 12.148). 

Bunlardan bazıları, deniz araçlarının yanaşma, indirme, bindirme ve bağlanma alanları olarak kullanılan 

marina, barınak, iskele türü yapılar ile metro girişleri, İSPARK, Kalamış Marina ve İETT gibi kurum 

kuruluşlara ait çok sayıda aracın park halinde bulunduğu otopark alanları, Haydarpaşa Tren istasyonu, 

Fenerbahçe Spor Kulübüne ait tesisler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait tesisler, Sahil yolu, İSKİ Kadıköy 

Atıksu Ön Arıtma Tesisleri olarak sayılabilir. Söz konusu yapıların her biri farklı kurum veya kuruluş 

sorumluluğunda olup işletme prensipleri açısından farklı unsurlar içermektedir. Bu nedenle güvenliklerinin 

sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, yetkili kurumlar ile yapılacak ortak çalışmalarla 

tespit edilmelidir.  

Baskın alanı içerisinde yer alan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin farkındalığının arttırılması ve 

bilgilendirme çalışmaları yaş gruplarına uygun içerikler hazırlanarak yapılmalıdır. Kıyı şeridinde yer alan çok 

sayıda işletmenin sahipleri ile yapılacak görüşmelerde bölgedeki tsunami riski hakkında bilgilendirme 

yapılması ve olası bir tehlike durumunda ne şekilde hareket edileceği konusunda eğitim verilerek risk 

azaltma çalışmalarında yer almaları sağlanmalıdır. Bölgenin turizm potansiyeli olması nedeni ile bahsedilen 

konuların yer aldığı farklı dillerde uygun içerikli broşürler hazırlanmalıdır.  
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Şekil 12.148 Kadıköy İlçe sahilinde yer alan ve özel önlem gerektiren kritik tesislerden bazıları a) Kalamış Marina, b) 

Tarihi Haydarpaşa Tren Garı, c) Kadıköy sahili Metro girişi ve vapur iskelesi 

Kadıköy İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Kadıköy ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Kadıköy ilçesi için bu düzenlemeler; dar yollar 

içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına alınmasını 

içermektedir. Ayrıca Kadıköy ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da 

önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari 

makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren 

alanlar ve/veya yolların konumları Kadıköy ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 

12.149) mevcuttur. 

Kadıköy İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Kadıköy İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.149). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek güncel sürümleri farkındalığın arttırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için kullanılabilecektir. 
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Şekil 12.149 Kadıköy ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.13 Maltepe İlçesi 

Maltepe İlçesi’nde sahili oluşturan park alanlarının tamamının Marmara Denizi’nde oluşabilecek bir 

tsunamiden etkileneceği, dalgaların sahil yolunu da aşarak tren yoluna kadar ulaşabileceği, bazı yerel 

bölgelerde ise tren yolunu da aşabileceği hesaplanmıştır. İlçenin özellikle güneyinde tsunaminin kıyıdan 

içeri ilerleyerek Yalı Mahallesi’nin büyük bölümünü su altında bırakacağı öngörülmektedir (Şekil 12.151). 

Bununla birlikte ilçe için en kritik senaryo olan denizaltı heyelan aktivitesine bağlı bir tsunamide, karada 

akım derinliklerinin genel olarak üç metreden az olacağı görülmektedir. İlçedeki tsunami riskinin azaltılması 

ile ilgili alınması gereken önlem ve öneriler bu özellikler dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmış ve aşağıda 

sunulmuştur.   

Tsunami Riskinin Azaltılmasına Yönelik Alınması Gereken Önlemler: 

İlçede tsunami riskinin azaltılmasına yönelik alınabilecek yapısal ve yapısal olmayan önlemler 

bulunmaktadır. Yapısal önlemlerin planlanması ve uygulanmasının gerçekleştirilmesi, yerel konuma göre 

daha detaylı analizler ve paydaşların katılımı ile çoklu işbirliği gerektirdiğinden uzun süre alabilir. Bu 

nedenle, bu önlemler alınana kadar yapısal olmayan önlemlerin hayata geçirilmesi önemlidir.  

Yapısal Olmayan Önlemler: İlçenin yüksek düzeyde tsunami etkisinde kalacağı belirlenen sahil şeridi 

Orhangazi Şehir parkı alanı içindedir.  Çok geniş bir alan kaplayan Orhangazi Şehir Parkı, Bu etkinlik 

alanları, spor sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile restoranlar ve kafeteryalar gibi birçok hizmet yerleri 

nedeni ile yoğun şekilde kullanılmaktadır. Olası bir tsunami baskın tehlikesi durumunda riski azaltmak için 

yapılması gereken öncelikli eylem, bu alanların hızlıca tahliye edilmesini sağlayacak önlemleri saptamak ve 

uygulamak olacaktır. Bölge için güvenli tahliye alanı tren yolu hattı ve kuzeyindeki bölgeler olarak 

belirlenebilir. Ancak sahilde bulunan bir kişinin güvenli bölgeye erişmesi için önce geniş bir aksı ve yoğun 

trafiği olan sahil yolunu (Turgut Özal Bulvarı) geçmesi, sonrasında ise tren yolu alt geçitlerine ulaşması 

gerekecektir. Bölgenin en yoğun kullanıldığı dönem için mevcut alt geçitlerin yetersiz olduğu saptanırsa, 

gerekli iyileştirme işlemleri uygulanmalıdır. Tüm sahil şeridinin zamanında ve hızlı tahliyesi için konuma 

bağlı en uygun tahliye rotaları belirlenmesi ve bölgeyi kullanan kişilerin farkındalık düzeyini arttırıcı 

bilgilendirmelerin yapılması, sonrasında ise mümkün olduğunca belirli aralıklar ile tatbikatların 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

Farkındalık düzeyinin arttırılması için etkili yöntemlerden birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar 

ile hazırlanmış tabelaların bölgeye yerleştirilmesidir. Park alanlarında uygun yerlere, yürüyüş yollarına, 

parka ulaştıran yollara ve otopark alanlarına uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretçiler yerleştirilmelidir. 

Bilgilendirici tabelalarda, alanın olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda harekete 

geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği aktarılmalıdır. Oluşabilecek 

panik ortamı düşünülerek en yakın tahliye koridoruna yönlendirici tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları 

üzerine güvenli bölge sınırlarını gösteren işaretler konulmalıdır. Bu tabela ve panoların istenen amaca 

ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gereklidir. Sahil 

şeridinde ve gerisinde yer alan ve tsunaminin karada akım derinliği üzerinde kat yüksekliğine sahip sağlam 

yapılar dikey tahliye alanı olarak kullanılabilecektir. Bölge yoğunluğunun en yüksek olduğu döneme göre 

yapılacak analizlerde yatay ve dikey tahliye imkânlarının yetersiz kaldığı belirlenirse, park alanları içerisine 
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dikey tahliye amaçlı yapıların planlaması ilçe belediyesi ve ilgili paydaşların görüşleri dikkate alınarak 

düşünülebilir.   

Tsunami dalga akıntı hızı ve taşıdığı birikinti (enkaz, moloz vs.) etkisini azaltarak karadaki su basma 

mesafesini kısaltabilecek bir diğer uygulama ise yeterli genişliğe sahip park alanlarında uygun türde 

bitkilerden seçilerek “Yeşil Kuşak” alanlarının oluşturulmasıdır. Maltepe Orhangazi Şehir parkı alanında hali 

hazırda seyrek de olsa peyzaj amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapılmış bölümler bulunmaktadır. Ancak 

mevcut ağaçlar gerek sıklıkları gerekse dayanımları itibarıyla amaca uygun olmadığından bu alanlarda 

tsunami etkisine dayanabilecek özellikteki ağaçlarla sıklaştırma veya yeniden düzenleme çalışması 

uygulanabilir.  

Ayrıca Bostancı sahilinde yapımı devam eden Dudullu-Bostancı Metro hattı istasyon girişlerinin su 

baskınından korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır.  

Şekil 12.150’de görülen İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Kuzey ve Güney bölgeleri için uygulanabilecek 

yapısal önlemler ve bu önlemlerin uygulanması durumunda sayısal modelleme yapılarak hesaplanan olası 

etkileri sırasıyla Bölüm 12.1.5 ve Bölüm 12.1.6’da anlatılmıştır. 

 
Şekil 12.150 Maltepe İlçe Sahili 

Maltepe İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Maltepe ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Maltepe ilçesi için bu düzenlemeler; dar yollar 

içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına alınmasını 

içermektedir. Ayrıca Maltepe ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da önerilen 

tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile 

birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya 

yolların konumları Maltepe ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.151) mevcuttur. 

Maltepe İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı Maltepe İlçesi’ne özel A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.151). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 
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oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek güncel sürümleri farkındalığın arttırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir. 

 

Şekil 12.151 Maltepe ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.14 Kartal İlçesi 

Kartal ilçesi kıyı şeridinin tamamı kesintisiz bir şekilde, yürüyüş-bisiklet yolları ve kıyıya paralel biçimde 

Pendik ilçe sınırına kadar uzanan sahil yolundan oluşmaktadır. Sahil şeridi özellikle yaz aylarında spor, 

balıkçılık, piknik, gezi faaliyetleri nedeniyle günün her saati yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Marmara 

Denizinde oluşabilecek sismik aktiviteye bağlı bir tsunaminin ilçe kıyılarındaki etkisinin Günlük yaşamda 

yoğun biçimde kullanılan Kartal Çarşı, birçok restoran, banka, ticari işletmelerin bulunduğu Çeçenistan parkı 

ve çevresi, Atalar mevkii ile Kumcular limanı bölgesinde yer alan belirli sayıdaki ticari işletmenin, tsunami 

dalgalarından etkileneceği hesaplanmıştır (Şekil 12.157). Sismik nedene bağlı tsunami olayında 

oluşabilecek riskler, tahliye rotaları ve işaretlemeler ile büyük oranda azaltılabilecektir. Yukarıda bahsedilen 

yerleşim alanları için denizaltı heyelanına bağlı bir tsunami modellemesinde de çok farklı bir etki 

beklenmemektedir. Ancak ilçenin diğer sahil bandında heyelan senaryosuna bağlı olarak ilçe kıyılarının 

tamamında özellikle Dragos mevkiinde dalga yüksekliğinin çok fazla yükseldiği ayrıca Orhantepe-Atalar 

Kordonboyu kısımlarında düşük eğimli topoğrafyaya bağlı olarak tsunami dalgalarının sahil yolu bandını da 

aşarak yaklaşık 550 m içeri kısımlara etki edeceği öngörülmektedir (Şekil 12.157). Bu kısımlarda morfolojiye 

ve dalga yüksekliğine bağlı olarak tahliye işlemlerinin zor olacağı anlaşılmaktadır. Diğer yandan heyelan 

nedenli tsunami senaryosunda ilçenin kıyı şeridinin geri kalan kısmı için tahliyenin daha kolay olacağı 

düşünülmektedir. Bu özellikleri nedeni ile ilçedeki olası baskın alanlarında tsunami riskinin azaltılması ile 

ilgili alınması gerekli önlem ve öneriler aşağıda anlatılmaktadır. 

1. Dragos mevkii, Orhantepe-Atalar hattı 

a) Dragos mevkiinde alınması gereken önlemler: 

İlçenin batısında yer alan Dragos mevkiinin oluşabilecek tsunamiden en çok etkilenecek yer olacağı 

görülmektedir (Şekil 12.157). Bu kısımda sahil yolu kuzeyinde dik yamaçlar bulunmaktadır. Bu yamaçlar 

özellikle denizaltı heyelanına bağlı tsunami dalgalarını önlese de piknik-spor gibi aktivitelerle yoğunlaşan 

nüfusu ve sahil yolu trafiğini ciddi bir şekilde etkilenmesine neden olacaktır. Bu kısımlarda dik yamaçlar ve 

bölgede yamaç üzerinde yoğunlaşan özel mülkler su baskınına maruz kalacak alanların tahliye edilmesini 

zorlaştırmaktadır  (Şekil 12.152).  

Dragos mevkiinin yukarıda anlatılan morfolojik özelliklerinden dolayı bu kısımda sahil bandındaki dik 

yamaçtan yukarı tahliye imkânı bulunmamaktadır. Ancak bölgeye çok yakın İ.B.B ve D.S.İ gibi kamu 

kurumlarına ait tesisler, İstanbul Şehir Üniversitesin yerleşkesi ve restoran olarak faaliyet gösteren bir adet 

işletme bulunmaktadır (Şekil 12.153). Bu alanlarda tahliye için elverişli kaçış merdivenleri yapılması ve dikey 

tahliyeye elverişli binaların kullanılması olası bir afet durumunda uygulanabilir seçenek olarak 

görülmektedir. Bununla beraber sahil şeridinde en yakın tahliye noktasını gösteren tsunami afet kaçış yolları 

gibi uyarıcı harita panoları hazırlanmalı, ikaz işaretleri ve yönlendirme tabelaları hazırlanarak bir farkındalık 

oluşturulmalıdır. 
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Dragos sosyal tesisleri önünde yer alan balıkçı barınağı (Şekil 12.154) da olası heyelan kaynaklı tsunami 

dalgalarından önemli ölçüde etkilenecektir. Bu barınak için tsunami etkilerini azaltmak amacıyla liman 

koruma yapısının kret kotunun yükseltilmesi gerekli incelemeler (ilçe belediyesi katılımı ile imar planları ve 

arka alan kullanıcıları ile paydaşların görüşleri dikkate alınarak, yüksek çözünürlükle yapıya yönelik özel 

modelleme) yapılarak önerilmektedir. 

  

  
Şekil 12.152 Kartal İlçesi Dragos mevkii morfolojik durum 

 

  
DSİ Kampı Özel işletme (restoran) 

  
İ.B.B. Engelliler Merkezi İstanbul Şehir Üniversitesi 

Şekil 12.153 Kartal ilçesi Dragos mevkii tahliye imkânı bulunan alanlar 
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Şekil 12.154 İ.B.B Dragos Sosyal Tesisleri önündeki balıkçı barınağı 

c) Orhantepe-Atalar hattı boyunca alınması gereken önlemler 

Orhantepe Atalar hattı, Rahmanlar mevkiinden başlayıp Atalar Koçtaş’a kadar devam etmektedir. Bölgede 

tsunami dalgalarını engelleyici yükseltiler bulunmamaktadır. Bununla beraber düşük bir eğime sahip olan 

bu geniş alanda (Şekil 12.155) tsunami dalgaları bazı yerlerde yaklaşık 550 metre kadar iç kısımlara 

ulaşabilecek olup (Şekil 12.157), yayaların güvenli alanlara tahliye edilebilmesi için yeterli zaman olmadığı 

görülmektedir. Söz konusu alanda Türk Hava Kuvvetlerine bağlı bir de sosyal tesis bulunmaktadır. Bu tesisin 

de tsunami dalgalarından etkileneceği öngörülmektedir. Bu özel alan için ilgili makamlarla koordinasyon 

sağlanmalı ve olası bir tsunami durumunda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. 

Orhantepe-Atalar Hattı’nda kaçış imkânları için yeterli süre olmayacağı göz önünde bulundurularak dikey 

tahliye için, bölgenin sosyal-kültürel gereksinimlerini de karşılayabilecek, kıyı siluetini bozmayacak 

görünümde amfi tiyatrolar ya da benzeri yapılar ilçe belediyesi ve ilgili paydaşların da görüşleri dikkate 

alınarak planlanabilir. Ayrıca mevcut durumda park alanı olarak kullanılan ve sahil yolunun kuzeyinde 

bulunan boş alanlara (Şekil 12.155) tsunami dalga etkisini azaltıcı ağaçlandırma yapılması da tahliye için 

zaman kazandıran önlem olacaktır. 

 
Şekil 12.155 Orhantepe-Atalar hattı Rahmanlar mevkii 
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2. Koçtaş-Kumcular hattı 

Nüfusun yoğunlaştığı Kartal merkezini de içine alan bu bölgede sahil ile güvenli alanlara erişim mesafesi 

150 m civarında gözükmektedir (Şekil 12.157). Yukarıda anlatılan diğer bölgelerle karşılaştırıldığında 

yayaların güvenli bölgelere erişimi daha hızlı olabilecektir. Bu kısımlarda yayaların güvenli bölgelere geçişini 

zorlaştıracak çit duvar vs. gibi yapılar az sayıdadır. Ancak özellikle Kartal çarşı içinde nüfus yoğunluğundan 

kaynaklı olarak tahliye zorluğu yaşanabilecektir.  Hızlı tahliye için tahliye yolları belirlenmeli, uyarı ve 

yönlendirme amacı ile tabelalar yerleştirilmelidir. 

Bu hat boyunca Kartal iskelesi (Şekil 12.156a) ve kum nakliyesinin yapıldığı liman (Şekil 12.156b) 

bulunmaktadır. Bu yapılar heyelan kaynaklı bir tsunamide su altında kalacağından uygun dalgakıranlar inşa 

edilerek koruma altına alınmalıdır. Diğer kısımlarda olduğu gibi burada da sahil yolu ciddi anlamda tehlike 

altında olacağından sahil yoluna gerekli sayısal uyarı panoları yerleştirilmeli taşıt trafiğinin güvenli bölgelere 

yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 

  
a) b) 

Şekil 12.156 a) Kartal İskelesi, b) Kartal kum nakliyesi limanı 

Kartal İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Kartal ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Kartal ilçesi için bu düzenlemeler; belirlenen 

rotaların olan insanları güvenli alana daha az mesafe yürüyerek ulaştırabilmesi için yeni yol yapılması ve 

dar yollar içeren rotalarda yol boyunca araba park edilmesi gibi tahliyeyi aksatıcı durumların kontrol altına 

alınmasını içermektedir. Ayrıca Kartal ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya 

da önerilen tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari 

makamlar ile birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren 

alanlar ve/veya yolların konumları Kartal ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 

12.157) mevcuttur. 
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Kartal İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı ve Kartal İlçesi’ne özel olarak A0 boyutunda örnek bir 

poster hazırlanmıştır (Şekil 12.157). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye karşı hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek ve güncel sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir.  

 

Şekil 12.157 Kartal ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 

12.4.15 Pendik İlçesi 

Pendik ilçesi kıyı şeridinin büyük bölümü, yürüyüş-bisiklet yolları ve kıyıya paralel uzanan sahil yolundan 

oluşmaktadır. Ayrıca bu ilçede Yalova Feribot İskelesi, Pendik Marina ve TSK’ya ait büyük bir tersane 

bulunmaktadır. Kıyı şeridi özellikle yaz aylarında spor, balıkçılık, piknik, gezi ve denizcilik faaliyetleri 

nedeniyle günün her saati yoğun olarak kullanılmaktadır. Marmara Denizi’nde oluşabilecek hem sismik 

aktiviteye bağlı, hem de denizaltı heyelanına bağlı tsunami senaryolarında ilçenin sahil kısmının tamamı 

etki altında kalacaktır (Şekil 12.163). Bazı kısımlarda dalganın çok yükseğe tırmanması (kırmızı alanlar) 

beklenmelidir. Pendik çarşı kısmının da büyük ölçüde etkileneceği öngörülmektedir. Pendik ilçesi kıyı 

bölgesinde tsunami dalgalarından etkilenecek alanların tahliyesinin sağlanması için geliştirilen öneriler i) 

tahliye kolaylığı açısından, ii) nüfus yoğunluğu açısından ve iii) stratejik açıdan olmak üzere üç bölümde 

anlatılmaktadır.   
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1. Tahliye Kolaylığı Açısından 

a) Yunus mevkii –Pendik Çarşı hattı: 

İlçenin batısında yer alan bu bölgede nüfus ilçenin diğer kısımlarına göre daha az yoğunluğa sahiptir. Ancak 

kıyı bölgesinde spor, piknik, balıkçılık, denizcilik ve gezi amaçlı aktiviteler nedeni ile hareketlilik vardır. 

Heyelan kaynaklı tsunami dalgalarının bu bölgede iç kısımlara doğru yaklaşık 250 metre mesafede etkili 

olabileceği görülmektedir (Şekil 12.163). Bölgede bulunan yükseltiler tahliye alanı olarak seçilerek,  

yönlendirme tabelaları ve merdiven yapılarının çoğaltılması ile tahliye yapılabileceği düşünülmektedir (Şekil 

12.158a). Ayrıca tahliye yollarının kullanılamaması durumunda sahil yolunun kuzeyinde yer alan parkta 

(Şekil 12.158b) dalga etkisini azaltacak ağaçlandırma ve dikey tahliyeye uygun yapı düşünülmelidir.  

 
Şekil 12.158 a) Bölgede yer alan ve tahliye amacıyla kullanılabilecek merdiven yapısı örneği, b) Düzlük bir alanda yer 

alan park 

b) Semt Pazarı-Askeri Tersane hattı boyunca alınması gerekli önlemler 

Bu hattın sahil kısmı yayalar tarafından ilçenin diğer kısımları kadar yoğun bir şekilde kullanılmamaktadır. 

Ancak bölgede cumartesi günleri Pendik’in en büyük semt pazarı kurulmaktadır. Dolayısıyla cumartesi 

günleri hem yaya hem de taşıt trafiği bakımından yoğunluk yaşanmaktadır (Şekil 12.159a). Yapılan 

analizlerde heyelan kaynaklı tsunami dalgalarının Pazar alanında önemli etki yapacağı görülmektedir (Şekil 

12.163).  Ancak dalgaların Marmaray tren hattı güzergâhına ulaşamadığı ve yayalar için tren güzergâhıyla 

dalga etki alanı arasında güvenli alan oluştuğu görülmektedir. Bu alanda Pazar alışverişine gelenlerin Pazar 

girişlerine yerleştirilecek tabelalarla tehlike anında nereye gitmesi gerektiğini anlatan yönlendirme tabelaları 
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yerleştirilmeli, zeminde güvenli ve tehlikeli alanları belli edecek renklendirmeler yapılmalı, verilecek 

eğitimlerle bölge halkı bilinçlendirilmelidir. Bu hattın sahil kesiminde (Şekil 12.159b), İstanbul’un Anadolu 

yakası sahil bandı boyunca görülen spor, balıkçılık, denizcilik, gezi, piknik faaliyetleri yoğun olarak 

görülmemektedir. Bu kısımlara tehlike durumunda hangi istikamete doğru tahliye olacaklarını gösteren 

tabelalar konulmalı, bilgilendirici panolar yerleştirilmelidir. Söz konusu alanda ağaçlandırma yapılmamıştır. 

Bu alana uygun ağaç cinsleri dikilerek tsunami etkisinin azaltılması sağlanmalıdır. Ayrıca tüm sahil yolu gibi 

burada da taşıt yoğunluğu zaman zaman oluşabilmektedir. Sahil yolu üzerine sayısal uyarı panolar 

yerleştirilmesi ve olası bir tsunami tehlikesi durumunda taşıt trafiğinin kıyıdan uzak tarafa yönlendirmeleri 

düşünülmelidir.  

 

 

 
Şekil 12.159 a) Pendik Pazarı, b) Sahil bandı 
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c) Tersane –Tuzla Sınır Hattı Boyunca Alınması Gerekli Önlemler 

Bu hat boyunca denizaltı heyelanı kaynaklı bir tsunami durumunda dalgaların etkisinin morfolojiye bağlı 

olarak sahil kısmı boyunca sınırlı olacağı görülmektedir (Şekil 12.163).Bu kısımda yapılan analizlere göre 

sahilde bulunan yayaların, yerleştirilecek tabelalar ve bilgilendirici panolar yardımıyla yaklaşık 50 metre 

kuzeye tahliye edilmesi veya çevredeki binaları dikey tahliye için kullanmaları tehlikenin etkilerini azaltmada 

faydalı olacağı açıktır (Şekil 12.160). 

 
Şekil 12.160 Güzelyalı sahili 

 

2. Nüfus Yoğunluğuna Göre 

a) Pendik Çarşı Boyunca Alınması Gerekli Önlemler 

        Güldeste Caddesi ve Ankara Caddesi, kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, camiler, otoparklar, 

kamu kurumları gibi tesisleri içeren merkezi konumda olup çoğu zaman kalabalıktır. Bu kısımda denizaltı 

heyelanına bağlı tsunami senaryosunda dalgalarının çarşı içine doğru sahilden yaklaşık 500 metre kadar 

içeri girebileceği öngörülmektedir (Şekil 12.163). Bu kısımlarda kalabalıkların dar sokaklarda kargaşaya 

neden olması ayrıca buna ek olarak olası bir depremde insanların bu kısmın güneyinde yer alan açık otopark 

alanına doğru yönlenmeleri beklenebilir (Şekil 12.161a).  Böyle bir durumda can kaybının artacağı açıktır. 

Bu nedenle halka gerekli eğitimlerin verilmesi, tehlikeli bölgelerde yayaların kullandığı trafiğe kapalı 

sokaklarda tahliye yönlerini gösteren, tabelalar ve öğretici panolar kullanılması can kaybının azaltılması için 

çok önemli faydalar sağlayacaktır. Bu önlemleri güçlendirmek için Pendik çarşı bölgesinde sağlam binaların 

dikey tahliye amacı ile kullanılması planlanmalıdır.  Bu durumda olası bir İstanbul depremine dayanıklı 

yapıların belirlenmesi, kamu kurumlarına ait binaların incelenmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması ve 

deprem sonrası dikey tahliye için kullanılabilecek binaların bina girişlerine yerleştirilecek sembollerle 

gösterilmesi ve bir afet durumunda kullanıma hazır hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir. 
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Şekil 12.161 a) Sahil Yolunun Kuzeyinde Bulunan Açık Otopark, b) Pendik Çarşı 

 

b) Pendik Marina ve Feribot İskelesinde Alınması Gerekli Önlemler 

Pendik marina içerisinde çok sayıda kafe, restoran, mağaza, market ve deniz araçları bulunmakta olup 

İstanbul’un en büyük marinalarından biridir. Bu özellikleriyle bölgedeki nüfusun rağbet ettiği cazibe 

merkezidir. Ayrıca marinanın doğusunda bulunan Pendik-Yalova feribotu ve iskelesi de yoğun bir şekilde 

kullanılmaktadır (Şekil 12.162). Yapılan analizlerde denizaltı heyelanına bağlı tsunami dalgalarının bu 

bölgede yüksek olacağı öngörülmektedir (Şekil 12.163). Bu bölgede tahliyenin,  söz konusu alanın yaklaşık 

250 metre kuzeybatısında yer alan yüksek yerlere ulaşım için merdiven yapıları ile sağlanması, tahliye 

tabelaları ve panoları kullanılması gerekmektedir.  Marina ve feribot iskelesinde meydana gelebilecek 

hasarları asgari düzeye indirmek için de dalgakıran gibi koruma yapılarının kret kotlarının yükseltilmesi, 

dalga hareketinin incelenerek gerekirse yeni koruma yapıları planlanmalıdır. Ayrıca marina ve diğer tekne 

barınaklarında tsunami olayı sırasında teknelerde bulunanların ve denizcilerin bilmesi gereken bilgileri 

anlatan panolar kullanılmalıdır.   
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Şekil 12.162 Pendik Marina ve Feribot İskelesi 

3. Stratejik Yönden alınması gereken önlemler 

Askeri Tersanede alınması gereken önlemler 

Pendik askeri tersanesi ülkemizin en gelişmiş tersanelerinden biri olması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük 

projelerinin burada yapılması nedeniyle yüksek stratejik öneme sahiptir. Yapılan analizlerde denizaltı 

heyelanına bağlı tsunami dalgalarının tersane mendireklerini aşarak tersane içerisinde zarara yol 

açabileceği öngörülmektedir (Şekil 12.163). Tersanenin stratejik yapısı nedeniyle dalgakıran kret kotunun 

yükseltilerek tsunami kaynaklı dalgaların etkilerini azaltmak gerekmektedir. Tersanenin kuzey batısı ve 

güney doğusunda yer alan yüksek alanlar tahliye alanları olarak kullanılabileceği planlanmalıdır. Ayrıca 

tersane personelinin tsunami tehlikesi durumunda uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Pendik İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Pendik ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Ancak, Pendik ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da önerilen tahliye 

rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile birlikte 

detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya 

yolların konumları Pendik ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.163) mevcuttur. 

Pendik İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı ve Pendik İlçesi’ne özel olarak A0 boyutunda örnek bir 

poster hazırlanmıştır (Şekil 12.163). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye karşı hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek ve güncel sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir.  
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Şekil 12.163 Pendik ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 

12.4.16 Tuzla İlçesi 

Tuzla ilçesi sahil şeridi İstanbul Anadolu yakasının diğer ilçelerinin aksine sahil şeridinde bulunan askeri 

tesisler, tersane, liman, marina ve yanaşma yerleri nedeniyle yaya kullanımına müsait değildir. Marmara 

Denizi’nde oluşabilecek hem sismik aktiviteye bağlı, hem de denizaltı heyelanına bağlı tsunami 

senaryolarında ilçenin sahil kısımlarının hemen hemen aynı etkiye maruz kalacağı düşünülmektedir (Şekil 

12.167). Ancak denizaltı heyelanı kaynaklı senaryoda bazı alanlarda dalga tırmanmasının yüksek 

değerlerde olacağı öngörülmektedir. Bölgede Tuzla marina ve içerisindeki alışveriş yerleri yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Tuzla tersanesi ise ülkemizde en önemli tersanelerden biridir. Ayrıca İlçe sınırları içerisinde 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı eğitim merkezi de yer almaktadır. Tuzla ilçesinde tsunamiden 

etkilenecek alanlar için önlem önerileri nüfus yoğunluğu açısından ve stratejik açıdan olmak üzere iki 

başlıkta anlatılmıştır.   

1. Stratejik açıdan alınması gereken önlemler 

a) Tuzla Tersane Bölgesi 

Tuzla tersaneler bölgesi, ülkemizin en gelişmiş tersanelerinin yer aldığı, büyük boyutta inşaatlarının yapıldığı 

önemli bir tersane olması nedeniyle stratejik açıdan önemlidir (Şekil 12.164).  Yapılan analizlerde denizaltı 

heyelanına bağlı tsunami dalgalarının tersane dalgakıranlarını aşarak tersane içerisinde olacağı 

öngörülmektedir (Şekil 12.167). Tersanenin stratejik yapısı nedeniyle dalgakıran kret kotlarının yeniden 

tasarlanarak yükseltilmesi e tsunami kaynaklı dalgaların etkilerini azaltmada faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca tersane yetkilileri ve personelinin önlemler ve tahliye konusunda bilgilendirilmesi 

sağlanmalıdır. 
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Şekil 12.164 Tuzla Tersaneler Bölgesi 

b) Deniz Harp Okulu 
 

Deniz Harp Okulu Deniz Kuvvetleri için nitelikli personel yetiştirme merkezi olması nedeniyle stratejik açıdan 

önemlidir. Yerleşke içerisinde tsunami dalgalarının erişemeyeceği yükseklikte bölgelerin tahliye yerleri 

olarak kullanılması planlanmalıdır. 

2. Nüfus yoğunluğu açısından alınması gereken önlemler 

a) Sahil Yolu Caddesi ve Tuzla Marina:  

Tuzla ilçesinde Sahilyolu Caddesi ve çevresinde çok sayıda restoran,  kafe ve ticari işletmeler yer almakta 

olup yayalar tarafından sık kullanılmaktadır. Piri Reis Üniversitesine ait gemide kampüs olarak eğitim 

verildiği, halk plajlarının bulunduğu ve gün içinde yoğun kullanılan bölgeler arasındadır (Şekil 12.165a). 

Bölgede tsunami dalgalarının erişemeyeceği yüksek yerlerin tahliye amacı ile kullanılması planlanmalıdır. 

Bölgedeki plajlarda ise dikey tahliye yapısı planlanması düşünülmelidir (Şekil 12.165b). Plajlarda dikey 

tahliye için yeterli imkân sağlanamayacağı durumda,   dalgaların erişemeyeceği yüksek kotlara ulaşımı 

kolaylaştıran merdiven tip yapılar inşa edilmeli, çevredeki betonarme yapıların uygun olanları tsunami afeti 

durumunda dikey tahliye olarak kullanılması planlanmalıdır.  
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Şekil 12.165 a) Tuzla sahil yolu, b) Tuzla bölgesi plajlarından görüntü 

Bölgede yer Tuzla Marina ve bu marina çevresinde alışveriş merkezleri,  kafeler, restoranlar, eğlence yerleri 

bulunmaktadır (Şekil 12.166). Alan bu özellikleri nedeniyle ilçenin yeni cazibe merkezi durumuna gelmiştir.  

Dolayısıyla günün büyük bir bölümünde çok sayıda vatandaş tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır.   

Olası denizaltı heyelanına bağlı olarak söz konusu alanda dalga yüksekliğinin marina içerisinde yüksek 

değerlere ulaşacağı öngörülmektedir. Ancak marina ve çevresindeki alışveriş merkezinin bütünsel yapıda 

olması, çalışanlara verilecek eğitimlerle önceden belirlenecek tahliye alanlarına erişebilirliği arttıracağı 

düşünülmektedir. Ayrıca panolarla ve yönlendirme tabelalarıyla tahliye işlemleri daha işlevsel bir hale 

getirilmelidir. Marina içerisindeki deniz taşıtlarında oluşabilecek zararları ve can kaybını önlemek için ise 

tsunami dalgası geliş istikametine göre gerekliyse yeni dalgakıran inşası planlanmalı veya mevcut koruma 

yapıları iyileştirilmelidir.  

 
Şekil 12.166 Tuzla Marina 
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Tuzla İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Tuzla ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Ancak, Tuzla ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da önerilen tahliye 

rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile birlikte 

detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya 

yolların konumları Tuzla ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.167) mevcuttur. 

Tuzla İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı ve Tuzla İlçesi’ne özel olarak A0 boyutunda örnek bir poster 

hazırlanmıştır (Şekil 12.167). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye karşı hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek ve güncel sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir.  

 

Şekil 12.167 Tuzla ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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12.4.17 Adalar İlçesi 

Adalar ilçesi sınırları içinde 9 adet ada ve iki kayalık bulunmaktadır. Kayalıklarla birlikte Tavşan Adası ve 

Sivri ada meskûn değildir. Kaşık Adası ve Sedef Adası özel mülkiyette sahip olup bu adalarda sınırlı sayıda 

yapı bulunmaktadır. Yassıada ise “Demokrasi ve Özgürlük Adası” adı ile yeniden düzenlenmektedir. Adalar 

İlçesinde tsunami dalgalarından etkileneceği hesaplanan alanlar Şekil 12.170’de gösterilmiştir. Tsunami 

riskinin azaltılması için alınması gereken önlem ve tavsiyeler, adaların yerleşim ve kullanım özellikleri 

dikkate alınarak sadece meskûn ve genel kullanıma açık adalar için belirlenmiş ve aşağıda sunulmuştur. 

Bu kapsamda meskûn olmayan adalar değerlendirme dışında bırakılmıştır. Özel mülkiyet olan adalardaki 

mülk sahiplerinin ve Yassıada Projesi’ni yürüten yüklenicilerin bölgenin olası riskleri ve alınabilecek önlem 

tipleri hakkında bilgilendirilmesi, alınabilecek önlemlerin birlikte belirlenmesi gerekmektedir. 

Tsunami Riskinin Azaltılmasına Yönelik Alınması Gerekli Önlemler: 

İskâna ve halkın genel kullanımına açık olan Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada’daki yerleşim alanları 

genellikle adaların doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Diğer alanların ise büyük oranda 

doğal yapısı korunmuş olup yer yer çok düşük yoğunlukta yapılaşmalar vardır. Yerleşimler daha çok 

adaların sahil kesiminde topografik eğimin nispeten daha az olduğu bölgelerden başlayarak yumuşak eğimli 

yamaçlara doğru uzanmaktadır. Yerleşim yerleri dışındaki tüm kıyı şeridi ise yüksek eğimli yamaçlar veya 

falezlerden oluşmaktadır (Şekil 12.168). Tsunaminin kıyılara vardığında eriştiği su düzeyi yükselmeleri 

genellikle adaların tüm kıyı şeridinde benzer özellikte olmasına rağmen, bahsedilen bu az eğimli kıyıya 

yakın yerleşimlerin yoğunlaştığı bölgelerde ve plajlarda kıyıdan içeriye daha fazla ilerlemektedir. Adalardaki 

evler genellikle yazlık amaçlı kullanılmakta olup yerleşik nüfusun bir kısmı yaz aylarında adaya gelmekte, 

özellikle yerli turizm hareketleri nedeniyle ilçe nüfusu yaz mevsiminde kış mevsimine göre 10 katına yakın 

artmakta olup, hafta sonlarındaki artış, çok daha fazla olmaktadır.  Adalara olan bu ilginin nedenleri olarak 

adalardaki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin yanında deniz turizmi olanakları gösterilebilir. Gerek yerleşim 

yerleri önünde gerekse meskûn alan dışındaki kıyı şeridinde birçok plaj bulunmaktadır. Plajların genel olarak 

dar olması ve adalardaki önemli cazibe noktaları olarak yoğun kullanımı nedeni ile tsunami dalga etkisini 

sınırlayacak kıyı duvarı şeklinde yapısal bir önlem alınması olanaklı gözükmemektedir (Şekil 12.169). Bu 

nedenle tsunami dalga etkisindeki tüm alanlar için alınabilecek en basit ve uygun önlem, olası bir tehlike 

öncesinde bölgenin hızlıca tahliyesi olacaktır. Bunun için öncelikle konuma göre en uygun tahliye rotalarının 

belirlenmesi ve bölgeyi kullanan kişilerin farkındalık düzeylerini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, 

sonrasında ise mümkün olduğunca belirli aralıklar ile tatbikatların düzenlenmesi gerekmektedir. Farkındalık 

düzeyinin arttırılması için en etkili yöntemlerden birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile 

hazırlanmış tabelaların öncelikle adalarda yoğun kullanım olan kıyı bölgelerine, vapur iskelelerine, park ve 

plaj alanlarına, sahil yürüyüş yolları üzerine uygun aralıklar ile yerleştirilmesidir. Bilgilendirici tabelalarda, 

alanın olası tsunami riski hakkında bilgiler verilmeli, hangi durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi 

yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği gösterilmelidir. Ayrıca hazırlanacak tanıtıcı afişlerin adaya 

yolcu taşıyan deniz araçlarında yolcuların göreceği yerlere asılması, el broşürlerinin yolculara dağıtılması 

planlanıp uygulanmalıdır. Afişler ve bilgilendirici/yol gösterici broşürler yabancı ziyaretçiler düşünülerek 

farklı dillerde de hazırlanmalıdır. Tehlike anında oluşabilecek panik ortamı düşünülerek en yakın tahliye 

koridoruna yönlendirici tabelalar yerleştirilmeli, tahliye koridorları üzerine güvenli bölge sınırlarını gösteren 
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işaretler konulmalıdır. Bu tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için yapımından itibaren sürekli 

bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gereklidir. Tüm adalarda kıyı şeridi gerisindeki yollar kıyıdan 

uzaklaşırken topografik olarak yüksek kota erişmeyi sağladığından sahile açılan tüm dik yollar tahliye 

koridoru olarak kullanılabilecektir. Ancak meskûn alan dışındaki plaj alanlarının tahliyesi için kullanılacak 

yolların bölgenin en yoğun olduğu dönemdeki tahliyesi için uygun olmadığının belirlenmesi durumunda 

tahliye için gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Kıyı şeridinde bulunan restoran, kafe ve eğlence-dinlenme merkezleri gibi halkın yoğun kullandığı hizmet 

sektörü temsilcileri ile tüm esnaf, yerleşik nüfus ve mülk sahipleri tsunami riski hakkında bilgilendirilmeli, 

tatbikatlar yapılarak eğitilmeli ve tahliye çalışmalarında aktif rol almaları sağlanmalıdır. Bölgeye ulaşımı 

sağlayan deniz araçları ile ilçe limanlarında bağlı tüm deniz araçlarını kullanan deniz adamlarına verilecek 

eğitimlerde bölgenin tsunami riskleri ve tehlike durumlarında ne şekilde davranılması gerektiği konuları 

anlatılmalıdır. 

 

Şekil 12.168 Adalarda arazi kullanım durumları ve morfolojik yapı, a) Büyükada Güneyi, b) Heybeliada yerleşim 
bölgesi 

 
Şekil 12.169 Kınalıada sahilinde kış ve yaz sezonu kullanımı  
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Adalar İlçesi için Belirlenen Tahliye Rotaları: 

Adalar ilçesi için olası bir tsunami durumunda insanları tsunami tahliye bölgelerinden güvenli bölgeye 

ulaştırabilecek tsunami tahliye rotaları Bölüm 12.2.4’te bahsedilen seçim ölçütlerine göre belirlenmiştir. 

Önerilen tahliye rotaları arasında tsunami tahliye rotası olarak kullanılabilmesi için düzenlemelerden 

geçmesi gereken bazı alanlar ve/veya yollar tespit edilmiştir. Adalar ilçesi için bu düzenlemeler; belirlenen 

tahliye rotalarında yollardaki bozuklukların giderilerek yaya tahliyesi için elverişli hale getirilmesini 

içermektedir. Ayrıca Adalar ilçesi sınırları içinde bazı alanlarda tahliye rotası belirlenebilmesi ya da önerilen 

tahliye rotasının kullanılır hale gelebilmesi için yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluş ve idari makamlar ile 

birlikte detaylı çalışmalar gerektirmektedir. Önerilen tahliye rotaları ve düzenleme gerektiren alanlar ve/veya 

yolların konumları Adalar ilçesi için hazırlanan tsunami tahliye rehberi posterinde (Şekil 12.170) mevcuttur. 

Adalar İlçesi Tsunami Hazırlık Rehberi: 

Yukarıda belirtilen bilgiler ve önerilerin yer aldığı ve Adalar İlçesi’ne özel olarak A0 boyutunda örnek bir 

poster hazırlanmıştır (Şekil 12.170). Bu posterde sismik aktiviteye bağlı ve denizaltı heyelanı sebebi ile 

oluşabilecek tsunami baskın alanları ile olası bir tsunamiye karşı hazırlık olarak yapılması gerekenler tahliye 

rotaları, bilgi ve yönlendirme pano yerleri ile diğer önlemler yer almaktadır. Bu bilgiler daha çok hazırlık 

çalışmalarına yol gösterici özellikte olup, ilerleyen dönemde alınan önlemlerin bu haritaya işlenmesi ile 

geliştirilecek ve güncel sürümleri halkın bilinçlendirilmesi için de kullanılabilecektir.  

 

Şekil 12.170 Adalar ilçesi Tsunami Hazırlık Rehberi Posteri 
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13 UYGULAMADA TEMEL ALINABİLECEK YAKLAŞIMLAR 

Tsunami zararlarının azaltılmasına yönelik uygulamalarda temel alınabilecek genel yaklaşımlar ve 

uygulamaya altlık olacak nitelikte yönlendirici dokümantasyon bu bölümde anlatılmıştır. Kıyı toplumlarında 

yaşayan kişilerin olası bir tsunami durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgili olmaları ve 

aktif şekilde hem bireysel hem de çevredeki insanların tahliyesini sağlamaları tsunami riskini azaltacak en 

önemli faktörlerdendir. Bu doğrultuda risk altındaki bölgelerde yaşayan bireylerin farklı yöntemlerle 

bilgilendirilmeleri önemlidir. Proje kapsamında, Japonya Sendai kıyıları için Tohoku Üniversitesi tarafından 

hazırlanmış bir rehberden yola çıkılarak, İstanbul kıyılarında yaşayan halkın faydalanabileceği, hızlı ve 

başarılı bir tahliyeye için yol gösterici olacak bir tsunami tahliye rehberi hazırlanması için adımlar atılmıştır. 

Taslak olarak örnek içerikleri Şekil 13’te sunulan bu rehberde tahliye için izlenmesi gereken yöntemler adım 

adım ve olabildiğince açık ve yalın bir dille ve görsellerle desteklenerek anlatılmıştır (Şekil 13.1a). Ayrıca 

bazı faydalı kaynaklar ile ilgili internet bağlantıları da rehberin içeriğinde yer almalıdır. Tahliye için izlenmesi 

gereken adımların yanı sıra hem farkındalığı arttırmak hem de insanların acil durum planlaması 

yapabilmelerine olanak sağlamak için bu rehberlerde, Marmara Denizi’nde oluşabilecek tsunami 

dalgalarının kıyılarda yaratabileceği baskın alanları ve tsunami tahliyesine yardımcı olacak yolların 

vurgulandığı ilçe bazlı haritalar bulunmaktadır (Şekil 13.1b). Tsunami tahliye rehberlerinin, taslak olarak bu 

içeriklerden faydalanılarak, her ilçe için hazırlanması önerilir. 
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Şekil 13.1 a) Tsunami Tahliye Rehberi Taslak İçerikleri 
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Afet hazırlık çalışmalarına, toplumların bireyden kurumlara tüm bileşenleri ve paydaşları ile katılımı 

önemlidir. Paydaşların afet hazırlıklarının kendilerini ilgilendiren aşamalarında katılımı için koordinasyon 

toplantılarında bulunmaları, tatbikat ya da çalıştaylarda yer almaları afet etkilerinin azaltılması için alınan 

önlemlere doğrudan katkı sağlayacaktır.  

Tsunami afet hazırlık tatbikatları masabaşı ya da alan tatbikatları olarak iki türlüdür. Akdeniz ülkelerinde 

UNESCO NEAMTWS kapsamı içinde şimdiye kadar NEAMWave 2012, 2014, 2017 masabaşı tsunami 

tatbikatları gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatlarda UNESCO NEAMTWS ülkelerinden Tsunami Servis Sağlayıcı 

kurumlar olarak yer almışlardır. Bu tatbikatlara Türkiye’den Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

düzenli olarak katılmıştır. Yine UNESCO NEAMTWS kapsamı içinde olmak üzere Türkiye, Yunanistan, 

İtalya, Fransa ve Portekiz Tsunami Servis Sağlayıcıları arasında her ay Tsunami Haberleşme Testleri 

gerçekleştirilmektedir.  

2018 yılı Haziran ayında başlayan ve 2019 yılı sonunda tamamlanan Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi 

koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve ODTÜ 

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen Bodrum 

Deprem Gözlem ve Tsunami Erken Uyarı Sistemi Projesi isimli proje kapsamında paydaşların katılımı ile 

Bodrum’da 3 ayrı toplantı/çalıştay düzenlenmiş ayrıca 5 Kasım 2019 tarihinde Bodrum Kaymakamlığında 

paydaşların katılımı ile başarılı bir masabaşı tsunami tatbikatı da gerçekleştirilmiştir.   

Doğrudan sahada halkın ve paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen tsunami tatbikatlarına en iyi örneklerden 

biri İsrail’de Nisan 2017 ve Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan tsunami tatbikatlarıdır. Nisan 2017 

de gerçekleştirilen tsunami tatbikatı Ashdod Limanı güneyindeki alanda 300 kadar görevli ve öğrencilerin 

katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatta görülen eksikliklerin değerlendirilip giderilmesi ve kazanılan 

deneyim kullanılarak Nisan 2019’da İsrail’de ülke genelinde tsunami tatbikatı gerçekleştirilmiştir. İsrail 

uygulamasında görüldüğü üzere uzun zaman alan toplantılar, çalıştaylar ve tatbikatlar dizisi farkındalık 

artırılması için önemli örnek olmuştur. Bu örnek İstanbul için tsunami afet hazırlık çalışmalarında 

bilgilendirme yapılarak farkındalık artırılması, tatbikatlar yapılarak hazırlık yapılması risk azaltılmasını 

sağlayacaktır. 

İstanbul için depreme karşı hazırlık çalışmaları önceliklidir. Bu çalışmalara ek olarak tsunami afet hazırlık 

çalışmalarının da yürütülmesi, bu kapsamda paydaşların toplantılar, çalıştaylar ve tatbikatlar vasıtası ile 

bilgilenmeleri, üzerlerine düşen görevlere hazırlıklı olmaları ve işbirliğinin geliştirilmesi tsunami afet 

hazırlıklarının verimliliği ve farkındalığın artırılması için en önemli adımlardır.    

İstanbul’da olası tsunami durumunda sorumlulukları ya da katkıları olabilecek ve gruplanmış olan 66 adet 

paydaşların listesi Tablo 5.1’de verilmiştir. Buna göre İstanbul’da olası tsunami durumunda sorumlulukları 

yüksek ve projeye katkı sağlama potansiyelleri yüksek 20 paydaş, sorumlulukları yüksek ve projeye katkı 

sağlama potansiyelleri sınırlı 10 paydaş ve sorumlulukları bulunmayan, ancak projeye katkı sağlama 

potansiyelleri yüksek 4 paydaşın tsunami afet hazırlıklarının tüm aşamalarında yer alması gereklidir. Bu 

doğrultuda öncelikle paydaşların katılımı ile tsunami afet hazırlıkları konulu toplantıların yapılması, 

masabaşı tatbikatlarının planlanması ve aşamalı olarak gerçekleştirilmesi, sonrasında da öncelikle pilot bir 

alanda paydaşların katılacağı pilot tsunami tatbikatı gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu tatbikatta 
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kazanılan deneyimler değerlendirilerek uzun vadede daha geniş kapsamlı alan tatbikatları da 

planlanmalıdır. 

Paydaşların katıldığı toplantılar ve tatbikatlardan ayrı olarak halkın bilgilenmesi ve farkındalığın artırılması 

amacı ile tanıtıcı ve eğitici video hazırlanması, bu videonun internetten ve sosyal medya kanalları ile 

yayımlanması, eğitim amaçlı halka açık seminerler gerçekleştirilmesi önemli faydalar sağlayacaktır. 

UNESCO tarafından 2015 yılında seçilmiş olan tsunami farkındalık günü özelinde tsunami konulu toplantılar 

ya da eğitici etkinlikler düzenlenmesi farkındalık artırılmasında diğer önemli adımlar arasında yer almaktadır.  
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14 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

ODTÜ tarafından 2018 yılında tamamlanan İstanbul İli Marmara Kıyılarında Tsunami Modelleme, Hasar 

Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi (ODTÜ, 2018) kapsamında İstanbul’un Marmara kıyıları yüksek 

çözünürlüklü veriler üretilmiş ve doğruluğu/geçerliliği kanıtlanmış tsunami modelleme yazılımı NAMI 

DANCE GPU sürümü ile benzetimler yapılarak tsunami baskın haritaları çıkarılmıştır. Elde edilen bu sayısal 

modelleme sonuçları MeTHuVA yöntemi ile birleştirilmiştir. MeTHuVA hasar görebilirlik analizleri, Mekânsal 

Hasar Görebilirlik (MHG) ve Tahliye Esnekliği (TE) ana etkenleri ile bunların alt parametrelerinin Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı Çok Ölçütlü Karar Verme Analizi (ÇÖKA) kullanılarak yapılmıştır. İstanbul ilinin 

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan tüm ilçeleri ve İstanbul Boğazı’na kıyısı bulunan ilçelerinin büyük bölümü 

için nihai ürün olarak tsunami baskın alanlarındaki tüm koşullar göz önüne alınarak ilçe ve mahalle bazlı 

yüksek çözünürlüklü hasar görebilirlik değerleri, afete hazırlık mertebelerinin alansal dağılımları ve her bir 

ilçe için tsunami risk haritaları elde edilmiş ve sunulmuştur. 2018 yılında sunulan proje sonuçlarına göre 

öncelikle Maltepe ve Yenikapı’daki kıyı dolgu alanları, Avrasya tünelinin Haydarpaşa ve Kumkapı’daki yeraltı 

giriş/çıkış noktaları, Marmaray Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme istasyon girişleri, Ayamama 

öncelikli olmak üzere tüm dere ağızları ve dere yatakları, Haydarpaşa, Ambarlı limanları ve tüm diğer ticari 

limanlar, balıkçı barınakları, marinalar, şehir hatları yolcu vapurlarının yolcu indirme bindirme noktaları ve 

küçük tekne barınakları risk altındaki alanlar olarak belirtilebilir. Proje kapsamında öncelikle bu yapılara 

tsunami etkisini azaltabilecek yapısal önlemler seçilmiş, yapısal önlemlerin uygulanması durumunda 

tsunami etkilerinin ne kadar azalabileceği örneklerle gösterilmiştir. Bu projede, ODTÜ 2018 projesi 

bulgularının ışığında MeTHuVA risk haritalarının güncellenmesi, eylem planı hazırlanması ve olası yapısal 

ve yapısal olmayan önlemlerin İstanbul kıyılarındaki tsunami riskini azaltıcı katkılarının araştırılması 

amaçlanmıştır. 

İstanbul İli Marmara kıyıları için tsunami kaynaklı riskin azaltılmasına yönelik önerilen yapısal önlemler ve 

bu önlemlere ilişkin temel bilgiler Bölüm 12.1’de sunulmuştur.  Bölüm 12.1’e anlatıldığı üzere, İstanbul gibi 

kıyı bölgelerini yoğun şekilde kullanan ve deniz trafiği de bir o kadar yoğun olan bir metropolde olası tsunami 

baskınını önlemek için yapısal önlem olarak kıyı duvarları inşasının önerilmesi gerçekçi değildir. Yine hem 

Avrupa hem de Anadolu yakasında kıyı boyunca kıyıya paralel olarak bulunan sahil yolları kıyı şeridinde 

yeşil bant uygulamasının genişletilmesine engel olmaktadır. 

Yağmur suyu ve yüzey sularının denize drenajı olarak görev yapan dereler ya da kanallar olası tsunami 

olayında tsunami etkilerini iç bölgelere kadar taşıyan önemli su yollarıdır. Bu su yollarına tsunami 

dalgalarının girişinin önlenmesi için tasarlanabilecek yapılar hem maliyetli hem de işletme bakımından 

zorluklar getirmektedir. Bu nedenle dereler ve kanallarda etkili yapısal önlemler alınması zor olacağından, 

dere yatakları ve kanal kıyılarının ve şehrin altında kalan menfez, dere yatakları ve kanalların çevresinde 

ya da rögarlardan su taşması beklenmelidir.    

Bölüm 12.1’de örnek ve ön çalışma olarak, farklı bölgelerde seçilen toplam 11 farklı yapısal önlemin tsunami 

baskınını azaltma konusundaki faydaları irdelenmiştir. 

Önerilen yapısal önlemler kullanılarak gerçekleştirilen benzetim sonuçları göstermiştir ki,  
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1. Yenikapı Etkinlik Alanı kıyı tahkimatının yükseltilmesi durumunda tsunami dalgalarının etkinlik 

alanına doğrudan girmesi önlenebilecek olsa bile, dolgu alanının Batı (Samatya) tarafından ve Doğu 

(Yenikapı) limanı tarafından su baskını altında kalması muhtemeldir. Bu nedenle, Yenikapı Etkinlik 

Alanındaki kıyı tahkimatının Doğu ve Batı yönlerine doğru uzatılması bu alandaki tsunami baskınını 

önleyebilecektir.     

2. Üsküdar’da denizden 2m yüksekliğindeki kıyı dolgusunun, Marmaray Üsküdar İstasyonu girişlerine 

su baskını ulaşmasını önleyebilecek durumda olduğu görülmektedir.  

3. Maltepe Orhan Gazi Şehir parkı kıyılarında kıyı tahkimatının 1.5 metre yükseltilmesi tsunami 

dalgalarının şehir parkına girmesini önleyemeyecektir.  

4. Maltepe Orhan Gazi Şehir parkı alanında iki adet drenaj kanalı ve bir adet dere bulunmaktadır. Bu 

dere ve kanallar olası tsunami olayında tsunami etkilerini Maltepe ilçesi iç bölgelerine kadar taşıma 

potansiyeline sahiptir. Benzer durum diğer ilçelerdeki dere ve deniz bağlantılı kanallarda da gözlenecektir.  

5. Büyükçekmece kıyıları için düşünülen, Güzelce Marina, İDO Deniz Otobüsü İskelesi ve Gürpınar Su 

Ürünleri Hali mevcut kıyı koruma yapılarının kret kotlarının yükseltilmesi baskın mesafesi ve akım 

derinliklerinin azalması yönünde belirgin bir iyileşme sağlayamamıştır.  

6. Silivri merkezde bulunan Silivri Limanı dalgakıranının bulunduğu doğrultuda kuzeybatı yönünde 

uzatılarak kret kotunun 5.5m seviyesine yükseltilmesi bölgedeki tsunami etkisini azaltamamaktadır. 

Yapısal önlemler ile tsunami etkilerini ve tsunami riskini azaltmak için her bir yapıda özel olarak tasarım 

yapılması ve tasarımın toplum tarafından kabul edilebilir olması ve özel olarak benzetimler yapılarak 

irdelenmesi gereklidir. Bölüm 12.1’de verilen farklı bölgelerdeki yapısal önlem önerileri problem ve çözüm 

anlamında genel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Dolayısıyla, burada verilen öneriler ve sonuçların uygulamaya 

geçirilmesi aşamasında her bir bölge için yerinde özel inceleme yapılarak ilgili ilçe belediyesi, yapı sahipleri 

ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda, bölgenin kullanım amaçlarına uygun farklı yapısal çözüm 

seçeneklerinin üretilmesi ve bu seçeneklerin yüksek çözünürlüklü benzetimler yardımıyla irdelenerek 

güvenli ve işlevsel açıdan uygun ve uygulanabilir çözümlerin belirlenmesi en sağlıklı ve doğru yöntemdir. 

Yapısal önlemlerin yanı sıra, proje kapsamında İstanbul ili Marmara kıyılarında tsunami risk azaltma 

çalışmalarının planlamasında ele alınan bir diğer nokta da yapısal olmayan önlemlerdir. Bölüm 12.2’de 

kapsamlı bir şekilde değinilen yapısal olmayan önlemler, olası bir tsunami olayının özellikle insanlar 

üzerindeki etkilerinin ve zararlarının en aza indirgenmesi için oldukça önemlidir. Yapısal olmayan önlemler, 

yapısal önlemlerle karşılaştırıldığında çoğunlukla daha düşük maliyetlerle uygulanabilir önlemlerdir. Buna 

karşın, bu önlemlerden pek çoğu bilgilendirme ile gelişecek farkındalık artışını hedeflediğinden tam 

etkilerinin görülmesi fiziksel olarak alınabilecek bir önlemden daha uzun sürebilir. Ancak doğru uygulamanın 

başarılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması ile insanlar tarafından benimsenecek yapısal olmayan 

önlemler olası bir tsunami sırasında oluşabilecek can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçmekte en etkili 

çözüm olacaktır. 
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Bu proje kapsamında tsunami risk azaltma çalışmaları için Bölüm 12.2’de ele alınan yapısal olmayan 

önlemler dört başlık altında incelenmiştir. 

• Farkındalık arttırma ve eğitim. İnsan hayatı ile kıyaslandığında gerçekleşme sıklığı nadir olan 

tsunami tehlikesine karşı gerekli farkındalığı edinmesi ancak uygun bilinçlendirme çalışmaları ve 

eğitimlerle sağlanabilir. Bu sebeple bu kapsamda kurum/kuruluş personellerinin eğitilmesi, halkın 

eğitilmesi, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin eğitilmesi ve yerli ve yabancı turistlerin 

bilgilendirilmesi tsunamiye karşı farkındalığın arttırılabilmesi için önemli noktalardır. 

• Tsunami hasarını önlemeye yönelik çevre düzenlemeleri. Tsunamiler sahip oldukları yüksek akıntı 

hızından ötürü, baskın derinlikleri çok olmasa dahi kuvvetli bir sürükleme gücüne sahiptirler. Bu 

akıntının kuvvetiyle birlikte taşınan malzemeler de tsunamilerin yıkıcı gücünü önemli miktarda 

arttırırlar. Tsunami dalgasından kaynaklanan bu tehlikenin önüne geçebilmek için yapı ve insan 

yoğunluğunun kontrol altında tutulması ve hasarı arttırabilecek her türlü sürüklenebilir materyalin 

bu tehlikeyi azaltmak üzere elden geçirilmesi ile ilgili çevre düzenlemelerinin yapılması yapısal 

olmayan önlemler kapsamında ele alınmalıdır. 

• Deniz ulaşımı unsurları için alınabilecek önlemler ve yapılabilecek düzenlemeler. Liman içleri 

tsunami dalgalarının etkilerinin en şiddetli görüldüğü yerlerdir. Olası bir tsunaminin tetikleyici 

mekanizması deprem olduğunda karada büyük hasar oluşabildiğinden, deniz ulaşımı unsurları afet 

sonrası sürecin yönetilmesinde büyük rol üstlenir. Dolayısı ile bu alanlardaki afet risk yönetimi 

planlamalarının tsunami tehlikesini bütünüyle ele alıyor olması ve gerekli önlemleri alması gerekir.  

• Tahliye yollarını belirlenmesi. Başarılı bir tahliye, olası bir tsunami sırasında can kayıplarının önüne 

geçebilmek için en önemli etkendir. Tsunami tahliye bölgelerinde bulunan insanların, tsunami 

anında nasıl davranmaları konusunda bilgilendirilmelerinin yanı sıra tahliyenin hangi rotayı 

kullanarak yapılması gerektiği ile ilgili önceden bilgi sahibi olmaları, bu kişilerin tehlike anında panik 

haline düşmeden başarılı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirebilmeleri açısından oldukça önemlidir. 

Bu sebeple proje kapsamındaki tüm ilçeler için, baskın alanında bulunan kişilerin bu alanlardan 

uzaklaşarak güvenli alanlara en hızlı ve kolay şekilde tahliye olmalarına destek olacak tahliye 

rotaları önerilmiştir. Önerilen bu tahliye rotaları Bölüm 12.4’te ilçe bazlı önlemler kapsamında 

sunulan tsunami hazırlık rehberleri için hazırlanan haritalarda gösterilmiştir. 

Bahsi geçen yapısal olmayan önlemlerin etkisinin artırılması için ilgili, paydaşların katılacağı tatbikatların 

düzenlenmesi, yerel halk için tsunami riski ve tahliye yolları ile ilgili bilgilendirici eğitimlerin düzenlenmesi, 

televizyon ve radyolarda tsunamilerle ilgili bilgilendirici yayınların yapılması, tsunamiler ile ilgili bilgilendirici 

videoların hazırlanması ve sosyal medya üzerinden paylaşımı, bilgilendirici materyallerin ve tahliye 

haritalarının da bulunduğu web sitelerinin oluşturulmasının faydalı olacağı öngörülmektedir. 

Bölüm 12.3’te önerilen yapısal ve yapısal olmayan önlemlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği durumda 

her ilçe için artan farkındalık ve hazırlıklı olma (‘n’ parametresi) durumunu gözeterek MeTHuVA Risk 

haritaları güncellenmiştir. MeTHuVA risk denklemi kullanılarak tekrarlanan benzetimler, önceki MeTHuVA 

risk değerleri ile karşılaştırılarak, çalışma alanı içindeki her ilçede önerilen önlemlerin alınması ile mevcut 

durumdaki tsunami riskinin üzerindeki azalma miktarı belirlenmiştir. 
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Bölüm 12.4’te proje kapsamında çalışılan tüm ilçeler için yapılan saha araştırmaları ile birlikte elde edilen 

bilgiler ışığında, bu ilçeler içinde baskın alanı içinde bulunan alanlarda değerlendirmeler yapılmış ve bu 

alanlar özelinde üzerinde durulması gereken yapısal ve yapısal olmayan önlemler ile ilgili önerilende 

bulunulmuştur. Bunların yanı sıra her ilçe için belirlenen tahliye rotaları ve varsa bu tahliye rotalarının 

kullanılır duruma gelmesi için gereken düzenlemelere değinilmiştir. Son olarak proje kapsamındaki her ilçe 

hazırlanan ve içeriğinde tsunamiler ile ilgili genel bilgilerin, tsunami tahliye bölgelerinin, önerilen tahliye 

rotalarının ve tsunami bilgilendirme tabelaları için uygun görülen konumların da gösterildiği tsunami hazırlık 

rehberleri sunulmuştur. 

Yukarıda anlatılan önlemlerin hayata geçirilmesi sürecinde yapılacak imar değişikliklerinin tsunami eylem 

planı içinde yer alan yapısal ve yapısal olmayan düzenlemelerle çelişmeyecek, daha da önemlisi katkı 

verecek biçimde planlanması zorunludur.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Marmara kıyılarındaki ilçeleri için geçerli olan ve Tsunami Eylem Planında 

yer alan önlemler aşağıda listelenmiştir. 

1. Tsunami Eylem Planının uygulanmasında doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan tüm 

paydaşların bilgilendirilmesi, görev ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve uygulama sürecine 

dâhil edilmesi  

2. Tsunami riskine karşı korunmada en etkin yöntemlerden birisi kıyı duvarları inşa etmektir. 

Tsunamiye karşı inşa edilen kıyı duvarları faydalı etkiler yapabilmekle birlikte toplumun denizle ve 

kıyı ile yakın ilişkisini engelleyen özelliği nedeni ile öncelikli tercih değildir. Ancak İstanbul gibi 

Metropoliten bir şehrin bazı kritik kıyı bölgelerinde mevcut kıyı koruma yapıları ve dalgakıranların 

kret yüksekliğinin artırılması için ilçe belediyesi, yapı sahibi ve kullanıcılarının görüşleri alınarak 

mühendislik çalışması yapılması ve gerekli ölçüde yükseltilmesi risk azaltma açısından yararlı bir 

yapısal önlem olacaktır.  

3. Yapılan çalışmalar, kıyılardaki ağaçlandırmaların tsunami enerjisinin yanında mal ve can kaybını 

azaltmada da büyük rol oynadığını göstermiştir. Tsunami baskın alanındaki ağaçların tsunami 

engeli oluşturması ve dalga enerjisini kısmen engellemesi, enkaz sürüklenmesin kısmen önlemesi 

ve can kaybını azaltması beklenir. Tsunami zararının azaltılması bitki örtüsü türlerine ve 

özelliklerine (ağaç yüksekliği, çapı ve yoğunluğu), ormanın düzenine (kıyı boyunca uzunluğu ve 

kesit genişliğine) ve tsunami koşullarına bağlıdır.  

4. Tsunami etkisinde can kaybının azaltılması için en önemli uygulama tsunami baskın alanında 

hızlıca tahliyenin sağlanmasıdır. Bunun için öncelikle her kıyı bölgesi için en uygun tahliye 

rotalarının belirlenmesi ve bölgeyi kullanan kişilerin (sürekli veya günübirlik) farkındalık düzeylerini 

arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, sonrasında ise mümkün olduğunca düzenli aralıklarla tahliye 

tatbikatların düzenlenmesi gerekmektedir.  
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5. Tsunami Eylem planının uygulama safhalarında engelli bireylerin de hızlı tahliyesini sağlayacak 

düzenlemelerin dikkate alınması, planlanması ve hayata geçirilmesi önemlidir. 

6. Farkındalık düzeyinin arttırılması için en etkili yöntemlerden birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici 

tabela ve panoların tsunami baskın alanlarında uygun yerlere yerleştirilmesidir.  

7. Kıyıya bitişik etkinlik alanları ve parkların zemin kotlarının ve kıyı koruma yapı kotlarının 

yükseltilmesi bu alanların afet sonrası kullanılabilir kalması için önemlidir.  

8. Kıyıya bitişik etkinlik ve park alanlarında uygun yerlere, parka ulaştıran yollara ve otopark alanına 

uygun aralıklar ile bilgilendirici ve tahliye yollarını gösteren tabela ve panolar yerleştirilmesi, 

panolarda, alanın olası tsunami riski hakkında bilgiler verilmesi, hangi durumlarda nasıl harekete 

geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilebileceği gösterilmelidir. Hızlı 

tahliyenin sağlanması için en yakın tahliye koridoruna yönlendirici nitelikte tabelalar yerleştirilmeli, 

tahliye koridorları üzerine tehlikeli, az tehlikeli ve güvenli bölgelerin sınırlarını belirten 

renklendirmeler ya da işaretler konulmalıdır. Tabela ve panoların istenen amaca ulaşabilmesi için 

düzenli olarak bakım ve onarım işlerinin yapılması gereklidir.  

9. Kıyıya yakın ve tsunami baskın alanı içinde kalan ulaşım hatları ve durakların her birinin yerinde 

inceleme yapılarak risk düzeyinin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması planlanmalıdır. 

10. Deniz sektöründe doğrudan ya da dolaylı yer alan tüm paydaşların, kaptanların ve gemi adamlarının 

tsunami uyarısı olduğunda deniz araçlarını tehlike bölgesinden derin sulara (100m su derinliğine) 

taşımaları konusunda bilgilendirilmesi. 

11. Olası bir tsunamiden etkilenecek nüfusun; tsunami dalgasının taşıdığı malzemenin oluşturabileceği 

can kaybı ve yaralanmalardan sakınması için, daha güvenli yerlere (örneğin daha yüksek zeminlere 

ya da yakındaki betonarme tipi sağlam yapılarda yüksek katlara çıkarak dikey yönde tahliye 

edilmesi, tsunami riskine karşı can kayıplarının önemli ölçüde azaltılması için temel bir uygulama 

olup dikkate alınmalıdır. 

12. Tahliye yolu olarak belirlenen yollarda tahliyenin aksamaması için gerekli düzenlemelerin (yol 

boyunca araç parkının yasaklanması, kafe ve restoranların masa sandalyelerini yolu daraltmayacak 

şekilde konumlandırması vb.) yapılması 

13. Kıyıyı kullanan tüm özel ve tüzel kişilere yönelik farkındalık artırma amaçlı eğitim, tatbikat ve sosyal 

etkinliklerin planlanması ve düzenli olarak uygulanması gereklidir. 

14. Özellikle baskın alanlarında kalması olasılığı bulunan kıyıya yakın (liman, marina, yolcu iskelesi, 

çarşı, etkinlik alanları, parklar vb.) tüm tesisler, kritik yapılar ve işletmelerin yönetici ve personelinin 

bilgilendirilmesi ve gerektiğinde eğitimi yapılmalıdır.  
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15. Baskın alanı içinde bulunan sitelerin site yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve site içi tahliye planı 

yapılmasının teşvik edilmesi 

16. Baskın alanlarında kalan ve kıyıya paralel yolların üzerinden yaya tahliyesi için mevcut üst geçitlerin 

gerekli ise güçlendirilmesi ve tahliyeyi hızlandırması için üstgeçit sayılarının arttırılması planlanıp 

uygulanmalıdır.  

17. Kıyıya yakın yollardaki araçların hızlı tahliyesi ve yolların açık kalması için tsunami uyarısı ya da 

tsunami tehlikesi durumunda otomatik çalışacak sayısal trafik işaretlerinin planlanması ve 

uygulanmaya koyulması gereklidir. 

18. Denize açılan dere ve kanallardan tsunami dalgalarının iç kesimlere dalga ilerlemesinin ve 

etkilerinin azaltılması için önlemler planlanmalıdır. 

19. Denize açılan menfezlerden iç kesimlere basınçlı su geçişi ve rögar kapaklarından basınçlı su çıkışı 

durumlarına karşı önlemler planlanmalıdır. 

20. Tsunami baskın alanlarının, risk haritalarının, tahliye haritalarının ve yukarıda belirtilen önlemlerin 

ve bu önlemleri tamamlayıcı düzenlemelerin imar planlarında yapılacak değişikliklerde, kentsel 

planlama ve dönüşüm çalışmalarında ve bütünleşik afet yönetimi sürecinde dikkate alınması ve 

uygulanması tsunami etkisine karşı dirençli İstanbul için öncelikli ve zorunludur. 

  



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

300 | 331 

 

15 BİBLİYOGRAFYA 

Aboelata M., and Bowles D. S., 2005 LIFESim: A Model for Estimating Dam Failure Life Loss, Draft Report to Institute 
for Water Resources. US Army Corps of Engineers by the Institute for Dam Safety Risk Management, Utah State 
University, Logan, Utah. 

Aboelata M., Bowles D. S., and McClelland D. M., 2003, A model for estimating dam failure life loss. In Proceedings of 
the Australian committee on large dams risk workshop, Launceston, Tasmania, Australia. 

Adger W. N., Hughes T. P., Folke C., Carpenter S. R., and Rockström J., 2005, Social-ecological resilience to coastal 
disasters. Science, 309 (5737), 1036-1039. 

Ainuddin S., and Routray J. K., 2012, Community resilience framework for an earthquake prone area in Baluchistan. 
International Journal of Disaster Risk Reduction, 2, 25-36. 

Alasset P.-J., Hebert H., Maouche S., Calbini V., and Meghraoui M., 2006, The tsunami induced by the 2003 Zemmouri 
earthquake (MW = 6.9, Algeria): modeling and results, Geophys. J. Int., 166:213–226. 

Alexander D. E., 2014, “Emergency and disaster planning” In: Disaster Management-International lesions in risk 
reduction, response and recovery, ed. by Lopez-CARESI A., Fordham M., Wisner B., Kelman I. and Gaillard JC. 

Alexander D. E., 2000, Confronting Catastrophe: New Perspectives on Natural Disasters, Harpenden: Terra 
Publishing/New York: Oxford University Press. 

Alexander D. E., 2013, Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey. Natural Hazards and Earth 
System Sciences, 13 (11). 

Algermissen S.T., W.A. Rinehart R.W. Sherburne and W. Dillinger 1969, Preshocks and aftershocks of the Prince 
William Sound earthquake of March 28, 1964, Publ. 10-3, vol. II, Parts B and C, Coast and Geod. Surv., 
Washington, D.C. 

Allen K. M., 2006, Community‐based disaster preparedness and climate adaptation: local capacity‐building in the 
Philippines. Disasters, 30(1), 81-101. 

Alpar B. and Yaltirak C., 2002. Characteristic features of the North Anatolian Fault in the eastern Marmara Region and 
its tectonic evolution. Mar. Geol. 190, 329–350. 

Alpar B., 2009, Vulnerability of Turkish coasts to accelerated sea-levelrise, Geomorphology, 107, 58–63. 

Altinok Y., Alpar B., Ersoy S. and Yalciner A.C., 1999. Tsunami generation of the Kocaeli Earthquake (August 17th 
1999) in the Izmit Bay: coastal observations, bathymetry and seismic data. Turk. J. Mar. Sci. 5, 131– 148. 

Altinok Y., Alpar B., Özer N., and Aykurt H., 2011, Revision of the tsunami catalogue affecting Turkish coasts and 
surrounding regions. Natural Hazards and Earth System Sciences, 11(2), 273-291. 

Altinok Y., Ersoy S., Yalciner A. C., Alpar B., and Kuran U., 2001, Historical tsunamis in the Sea of Marmara. In 
International Tsunami Symposium ITS (pp. 4-2). 

Altinok Y., Tinti S., Alpar B., Yalciner A. C., Ersoy Ş., Bortolucci E., and Armigliato A., 2001, The tsunami of August 17, 
1999 in Izmit bay, Turkey. Natural Hazards, 24(2), 133-146. 

Alvear Brito J. G. and Cruz D’Howitt M. A., 2009, Elaboración de un mapa de accesibilidad y modelo de evacuación 
ante una eventual ocurrencia de tsunami en las ciudades de Salinas y Bahía de Caráquez, mediante 
herramientas geoinformáticas, Revista Geoespacial, 5, 1–15, (in Spanish). 

Ambraseys N. and Finkel C., 1995, The seismicity of Turkey and adjacent areas. A historical review, 1500–1800, Eren 
Yayıncılık, Istanbul,  

Ambraseys N., Melville,C., Adams R., 1994. The Seismicity of Egypt, Arabia and the Red Sea. Cambridge University 
Press, Cambridge. 

Ambraseys N., 2002, The seismic activity of the Marmara Sea region in the last 2000 years. Bull. Seismol. Soc. Am. 
92, 1– 18. 

Arikawa T., Sato M., Shimosako K., Hasegawa I., Yeom G.S. and Tomita T., 2012, Failure mechanism of Kamaishi 
breakwater due to the Great East Japan Earthquake Tsunami, in: Proceedings of the 33rd International 
Conference on Coastal Engineering, Santander. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

301 | 331 

 

ASIS International. (2009). Organizational Resilience: Security, Preparedness, and Continuity Management Systems-
Requirements with Guidance for Use, ASIS SPC.1-2009, American National Standard. Available at: 
https://www.ndsu.edu/fileadmin/emgt/ASIS_SPC.1-2009_Item_No._1842.pdf 

ASTARTE Ekibi, 2017, Report on Preparedness Skills, Resources and Attitudes within the communities – Deliverable 
9.7, ASTARTE Project Deliverables. 

Athukorala P. C., 2012, Disaster, Generosity and Recovery: Indian Ocean Tsunami. The Australian National University, 
Arndt-Corden Department of Economics. Available at: 
https://crawford.anu.edu.au/acde/publications/publish/papers/wp2012/wp_econ_2012_04.pdf 

Ayadi A., Maouche S., Harbi A., and Meghraoui M., 2003, Strong Algerian earthquake strikes near capital city, Eos 
Trans. AGU, 84(50):561–568. 

Aydan O., 2011, An overview of the M9.0 earthquake off the Pacific Coast of Tōhoku region of Japan on March 11, 
2011 and its lessons, Tokai University, Shizuoka, Japan. Retrieved from:   
http://www.jsce.or.jp/committee/eec2/eq_report/201103tohoku/aydan1.pdf 

Baas S., Ramasamy S., DePryck J. D., and Battista F., 2008, Disaster risk management systems analysis: A guide 
book, Environment and Natural Resource Management Series, No. 3, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome. Babiuch W. M., and Farhar B. C. (1994). Stakeholder analysis methodologies resource 
book (No. NREL/TP-461-5857). National Renewable Energy Lab., Golden, CO (United States). 

Basnayake B. F. A., Chiemchaisri C., and Visvanathan, C., 2006, Wastelands-clearing up after the tsunami in Sri Lanka 
and Thailand. Waste Management World, (R), 31. 

Basolo V., Steinberg L. J., Burby R. J., Levine J., Cruz A. M., and Huang C., 2009, The effects of confidence in 
government and information on perceived and actual preparedness for disasters. Environment and Behavior, 
41(3), 338-364. 

Bavoux J., Beaucire F., Chapelon L., Zembri P., 2005, Géographie des transports. Paris: Armand Colin. 

BC Hydro, 2005, BC Hydro Life Safety Model – Formal Description, Engineering Report E299, October 2004. available 
at: http://www.lifesafetymodel.net/publications.html (last access: 11 November 2013). 

Becker J. S., Johnston D. M., Daly M. C., Paton D. M., Mamula-Seadon L., Petersen J., Huughes M. E. and Williams 
S., 2011, Building community resilience to disasters: A practical guide for the emergency management sector, 
GNS Science Report 2011/09. 44 p. Available at 
http://www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College%20of%20Humanities%20and%20Social%20Sciences/
Psychology/Disasters/pubs/GNS/2011/SR_2011-009.pdf?DFB83B7A3C284048539811652C735F51 

Becker J., McBride S., Paton D., 2013, Improving community resilience in the Hawke’s Bay: A review of resilience 
research, and current public education, communication and resilience strategies, GNS Science Report 2012/38. 
72 p. Available at http://www.gns.cri.nz/static/pubs/2012/SR%202012-038.pdf 

Bernard E., 1999, Tsunami, in Ingleton, J. (Ed.), Natural Disaster Management, Tudor Rose 

Bernard E., 2005, Concept for a Regional Tsunami Warning System for the Indian Ocean. 

Bernard E. N., Meinig C., Titov V. V., O’Neil K., Lawson R., Jarrott K., and Koltermann P., 2010, Tsunami resilient 
communities. Proceedings of OceanObs' 09: Sustained Ocean Observations and Information for Society, 1. 

Bernard E. N., Mofjeld H. O., Titov V., Synolakis C. E., and González F. I., 2006, Tsunami: scientific frontiers, mitigation, 
forecasting and policy implications. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical 
and Engineering Sciences, 364(1845), 1989-2007. 

Bernard E., and Titov V., 2015, Evolution of tsunami warning systems and products. Philosophical Transactions of the 
Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 373(2053), 20140371. 

Bird D. K., 2009, The use of questionnaires for acquiring information on public perception of natural hazards and risk 
mitigation-a review of current knowledge and practice. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9(4), 1307-
1325. 

Bird D. K., Chagué-Goff C., and Gero A., 2011, Human response to extreme events: A review of three post-tsunami 
disaster case studies. Australian Geographer, 42(3), 225-239. 

Bird D. K., Chagué-Goff C., and Gero A., 2011, Human response to extreme events: A review of three post-tsunami 
disaster case studies. Australian Geographer, 42(3), 225-239. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

302 | 331 

 

Bird D., and Dominey-Howes D., 2008, Testing the use of a ‘questionnaire survey instrument to investigate public 
perceptions of tsunami hazard and risk in Sydney, Australia. Natural Hazards, 45(1), 99-122. 

Birkholz S., Muro M., Jeffrey P., and Smith H. M., 2014, Rethinking the relationship between flood risk perception and 
flood management. Science of The Total Environment, 478, 12-20. 

Birkmann J., Changseng D., Wolfertz J., Setiadi N., Karanci N., Ikizer G.K., Kuhlicke C., Kunath A., Dressler G., 
Deeming H., Fordham M., 2012a, Deliverable 1.1: Early Discussion and Gap Analysis on Resilience, Working 
Paper, Work Package 1, emBRACE - Building Resilience Amongst Communities in Europe (an ongoing research 
project funded by EU-FP7, Grant Agreement No 283201). Downloadable from (http://www.embrace-eu.org/) 

Birkmann J., Changseng D., Abeling T., Huq N., Wolfertz J., Karanci N., İkizer G., Kuhlicke C., Pelling M., Forrester J., 
Fordham M., Deeming H., Kruse S., and Jülich S., 2012b, Deliverable 1.2: Systematization of Different Concepts, 
Quality Criteria, and Indicators, Working Paper, Work Package 1, emBRACE - Building Resilience Amongst 
Communities in Europe (an ongoing research project funded by EU-FP7, Grant Agreement No 283201). 
Downloadable from (http://www.embrace-eu.org/) 

Bjerregaard M., 2009, MSB/UNDP Debris Management Guidelines. Disaster Waste Recovery. Available at: 
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/Debris%20Management%20Guidelines%202010.pdf 

Boano C., 2014, “Post-disaster recovery planning: Introductory notes on its challenges and potentials” In: Disaster 
Management-International lesions in risk reduction, response and recovery, Edited by Lopez-CARESI A., 
Fordham M., Wisner B., Kelman I. and Gaillard JC. 

Boin A., Ekengren M., Rhinard M., 2006, Functional Security and Crisis Management Capacity in the European Union, 
Chapter 1 - Crisis Management in Europe: What Role for the European Union? Downloadable at: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.138.2159andrep=rep1andtype=pdf 

Borell J., and Eriksson K., 2008, Improving emergency response capability: an approach for strengthening learning from 
emergency response evaluations. International Journal of Emergency Management, 5(3-4), 324-337. 

Borrero J. C., Synolakis C. E., and Fritz H., 2006, Northern Sumatra Field Survey after the December 2004 Great 
Sumatra Earthquake and Indian Ocean Tsunami. Earthquake Spectra,22(S3), 93-104.  

Bozkurt E., 2001, Neotectonics of Turkey - a synthesis, Geodinamica Acta, 14(1–3), 3–30. 

Bradbury A., Rogers J. and Thomas D., 2012, The Toe Structures Management Manual, Env. Agency, Bristol, U.K. 

Bradford R. A., O'Sullivan J. J., van der Craats I. M., Krywkow J., Rotko P., Aaltonen J., and Mariani S., 2012, Risk 
perception--issues for flood management in Europe. Natural Hazards and Earth System Sciences, 12(7). 

Brandstrom A., Kuipers S., and Daleus P., 2008, “The politics of tsunami responses: comparing patterns of blame 
management in Scandanavia” In: Governing After Crisis – The Politics of Investigation, Accountability and 
Learning, Edited by Arjen Boin, Allan McConnell, Paul ‘T Hart. 

Breakwell G. M., 2010, The Psychology of Risk (pp. 44-77). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Brown C., Milke M., and Seville E., 2011, Disaster waste management: A review article. Waste Management, 31(6), 
1085-1098. 

Bruneau M., Chang S. E., Eguchi R. T., Lee G. C., O'Rourke T. D., Reinhorn A. M., and von Winterfeldt D., 2003, A 
framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake spectra, 
19(4), 733-752. 

Bryant E., 2014, Tsunami: The Underrated Hazard. Berlin: Springer. 

Burnett J. J., 1999, A strategic approach to managing crises. Public relations review, 24(4), 475-488. 

Burningham K., Fielding J., and Thrush D., 2008, ‘It'll never happen to me’: understanding public awareness of local 
flood risk. Disasters, 32(2), 216-238. 

Cakır T. E. and Yalciner A. C., 2002, “The effects of 1956 Southern Aegean Tsunami on Bodrum Peninsula”, Symposum 
on Natural and Human made Hazards HAZARDS 2002, Antalya Turkey, November 2002. 

Cankaya Z.C., Suzen M.L., Yalciner A.C., Kolat C., Zaytsev A., Aytore B., 2016, A new GIS-based tsunami risk 
evaluation: MeTHuVA (METU tsunami human vulnerability assessment) at Yenikapı, Istanbul; Earth, Planets 
and Space, 68, 133. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

303 | 331 

 

Carvajal M., Araya‐Cornejo C., Sepúlveda I., Melnick D., and Haase J. S. (2019). Nearly Instantaneous Tsunamis 
Following the Mw 7.5 2018 Palu Earthquake. Geophysical Research Letters.  

Cetin K.O., Isik N., Unutmaz B., 2004. Seismically induced landslide at Degirmendere Nose, Izmit bay during Kocaeli 
(Izmit)-Turkey earthquake. Soil Dyn. Earthqu. Eng. 24, 189– 197. 

Chang S. E., 2003, Transportation planning for disasters: an accessibility approach. Environment and Planning 35(6), 
1051-1072. 

Charnkol T., and Tanaboriboon Y., 2006, Tsunami Evacuation behavior analysis. IATSS research, 30(2), 83. 

Chen W.F. and Duan L., 2014, Handbook of International Bridge Engineering, CRC Press, Boca Raton. 

Chevalier J. M. and Buckles D. J., 2019, Participatory action research: Theory and methods for engaged inquiry. 
Routledge. 

Ching E., 2011, Best Practices and Lessons Learned: The Humanitarian Response in Post-Tsunami Sri Lanka. Case-
Specific Briefing Paper, Josef Korbel School of International Studies. Available at: 
http://www.du.edu/korbel/crric/media/documents/erinching.pdf 

Chock G. Y., 2015, The ASCE 7 tsunami loads and effects design standard. In Structures Congress 2015 (pp. 1446-
1456). 

Christopher M. and Tatham P., 2011, Introduction. In M. Christopher and P. Tatham (Eds.), Humanitarian logistics. 
Meeting the challenge of preparing for and responding to disasters (pp. 1–14). London. 

CIRIA, 2010, The use of Concrete in Maritime Engineering – a Good Practice Guide (C674), CIRIA, London. 

CIRIA/CUR/CETMEF, 2007, The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (C683), 2nd edition, CIRIA, 
London. 

Clerveaux V., Katada T., and Hosoi K., 2008, Tsunami Scenario Simulator: A Tool for ensuring effective disaster 
management and coastal evacuation in a multilanguage society. Science of Tsunami Hazards, 27(3), 48. 

Connor D., 2005, “Outreach assessment: How to implement an effective tsunami preparedness outreach program.” 
State of Oregon Dept. of Geology and Mineral Industries Open File Rep. No. OFR 0-05-10, Nature of the 
Northwest Information Center, Portland, Ore. Available at http://www.oregongeology.org/pubs/ofr/O-05-
10_onscreen.pdf. 

Coombs W. T., 2006, Code red in the boardroom: Crisis management as organizational DNA. Greenwood Publishing 
Group. 

Cozzolino A., 2012, Humanitarian logistics and supply chain management. In Humanitarian Logistics - Cross-Sector 
Cooperation in Disaster Relief Management (pp. 5-16). Springer Berlin Heidelberg. 

Crandall W. R., Parnell J. A. and Spillan J. E., 2014, Crisis Management in the New Strategy Landscape (2nd Edition). 
Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 

Crisis management, 2015, In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 09:15, October 6, 2015, from 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crisis_managementandoldid=684238073 

Currie C. S., Enjamio J., Girardo D. O. and Hensel, C., 2013, Tsunami Awareness and Preparedness in the Greater 
Wellington Region, An Interactive Qualifying Project Report - the Faculty of Worcester Polytechnic Institute, GNS 
Science and the Wellington Regional Emergency Management Office, 96 p. Available at 
http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-022713-
210752/unrestricted/WPI_tsunami_awareness_28-2-13_WPI.pdf 

Cutter S. L., Barnes L., Berry M., Burton C., Evans E., Tate E. and Webb J., 2008, A place-based model for 
understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4), 598-606. 

Cutter S. L., Boruff B. J. and Shirley W. L., 2003, Social vulnerability to environmental hazards*. Social science quarterly, 
84(2), 242-261. 

Dall'Osso, F. and Dominey-Howes, D., 2010, Public assessment of the usefulness of" draft" tsunami evacuation maps 
from Sydney, Australia–implications for the establishment of formal evacuation plans. Natural Hazards and Earth 
System Science, 10(8), 1739-1750. 

Daly M., Becker J., Parkes B., Johnston D., and Paton D., 2009, Defining and measuring community resilience to natural 
disasters: a case study from Auckland. Tephra, 22, 15-20. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

304 | 331 

 

Danar O. R., and Pushpalal D., 2014, Building Community Resilience: Conceptual Framework and its Application in 
Post Tsunami Resettlement. Procedia Economics and Finance, 18, 489-496. 

Dash N. and Gladwin H., 2007, Evacuation decision making and behavioral responses: Individual and household. 
Natural Hazards Review, 8(3), 69-77. 

Davis I., 1978, Shelter After Disaster, Headington: Oxford Polytechnic Press. 

Dawson A. G., Lockett, P. and Shi, S., 2004, Tsunami hazards in Europe. Environment International, 30(4), 577-585. 

DEFRA, 2005, The Threat Posed by Tsunami to the UK. Retrieved from: 
http://archive.defra.gov.uk/environment/flooding/documents/risk/tsunami05.pdf 

DEFRA, 2006, Tsunamis – Assessing the Hazard for the UK and Irish Coasts. Retrieved from: 
http://archive.defra.gov.uk/environment/flooding/documents/risk/tsunami06.pdf 

DeMets C., Gordon R. G., Argus D. F., and Stein S., 1990, Current plate motions. Geophysical journal international, 
101(2), 425-478. 

Demoraes F. and d’Ercole R., 2009,  Risques et accessibilité des lieux dans le District Métropolitain de Quito (Équateur). 
Mappemonde, 95(3). Available at: http://mappemonde.mgm.fr/num23/articles/art09302.html. 

Dengler L., 1998, Strategic Implementation Plan for Tsunami Mitigation Projects, approved by the Mitigation 
Subcommittee of the National Tsunami Hazard Mitigation Program, April 14, 1998. Technical Report NOAA 
Tech. Memo. ERL PMEL-113 (PB99-115552), 

Dengler L. (2005). The role of education in the national tsunami hazard mitigation program. Natural Hazards, 35(1), 
141-153. 

Deverchere J., Yelles K., Domzig A., Mercier De Lepinay B., Bouillin J.-P., Gaullier V., Bracene R., Calais E., Savoye 
B., Kherroubi A., Leroy P., Pauc H., and Dan G., 2005, Active thrust faulting offshore Boumerdes, Algeria, and 
its relations to the 2003 Mw 6.9 earthquake, Geophys. Res. Lett., 32, L04311. 

Di Vita A., 1995, Archaeologists and earthquakes: the case of 365 A.D.Annali di Geofsica 38, 971-976. 

Dogan G. G., Tarakcıoglu Ozyurt G., Yalciner A.C., 2014, ‘Kıyı Koruma Yapılarının Tsunami Yükleri Altındaki Hasar 
Mekanizmaları’’, 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul. 

Dogan G.G., Annunziato A, Papadopoulos G. A., Guler H. G., Yalciner A. C., Cakir T. E., Ozer Sozdinler C., Ulutas E., 
Arikawa T., Suzen M. L., Guler I., Probst P., Kanoglu U., Synolakis C., 2019, “The 20th July 2017 Bodrum-Kos 
Tsunami Field Survey”, Pure Appl. Geophysics, 176: 2925  

Dominey-Howes D., Dengler L., Dunbar P., Kong L., Fritz H., Imamura F., McAdoo B., Satake K., Yalciner A., Yamamoto 
M., Yulianto E., Koshimura S., and Borrero J., 2012, International Tsunami Survey Team (ITST) Post-Tsunami 
Survey Field Guide. 2nd Edition. UNESCO-IOC, Paris. 

Dudley W.C., 1999, The Pacific Tsunami Museum: a memorial to those lost to tsunamis, and an education center to 
prevent further casualties. Science of Tsunami Hazards, 17(2), 127-36. 

Duzgun H. S. B., Yucemen M. S., Kalaycioglu H. S., Celik K., Kemec S., Ertugay K., and Deniz A., 2011, An integrated 
earthquake vulnerability assessment framework for urban areas. Natural Hazards, 59(2), 917-947. 

Eisner R. K., 2005, Planning for tsunami: reducing future losses through mitigation. Natural Hazards, 35(1), 155-162. 

Engelhardt A., Hidalgo S., and Sole R., 2006, The International Community’s Funding of the Tsunami Emergency and 
Relief: Government Funding Synthesis. London: Tsunami Evaluation Coalition. Downloadable at: 
http://daraint.org/wp-content/uploads/2011/04/tec_government_funding_synthesis.pdf 

ERI, 2011, Tsunami survey, Earthquake Research Institute, TheUniversity of Tokyo” Retrieved from: 
http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_Tōhoku/eng/ 

Ertugay K., and Duzgun S., 2011, GIS-based stochastic modeling of physical accessibility using GPS-based floating 
car data and Monte Carlo simulation. International Journal of Geographical Information Science, 25(9), 1491-
1506. 

Faulkner B., 2001, Towards a framework for tourism disaster management. Tourism Management, 22(2), 135-147. 

FEMA, 2007, Debris Management Guide. Public Assistance. Available at: 
https://www.fema.gov/pdf/government/grant/pa/demagde.pdf 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

305 | 331 

 

FEMA, 2008, Guidelines for Design of Structures for Vertical Evacuation from Tsunamis, FEMA P646 Report, prepared 
by the Applied Technology Council for the Federal Emergency Management Agency, Redwood City, California. 

Fernando U., and Hilhorst D., 2006, Everyday practices of humanitarian aid: tsunami response in Sri Lanka. 
Development in Practice, 16(03-04), 292-302. 

Fink S., 1996, Crisis management: Planning for Inevitable, New York, American Management Association. 

Flint M., and Goyde H., 2006, Funding the tsunami response, a Synthesis of Initial Findings. London: Tsunami 
Evaluation Coalition. (Special version only published in Swedish International Development Cooperation Agency 
(SIDA)’s publication data base and can be downloaded from:  http://www.sida.se/publications) 

Fraser S.A, Leonard G.S., Johnston D.M., 2013, Intended evacuation behaviour in a local earthquake and tsunami at 
Napier, New Zealand, GNS Science Report 2013/26. 55 p. Available at 
http://www.gns.cri.nz/static/pubs/2013/SR%202013-026.pdf 

Freeman R.E., 1984, Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge university press. 

Freeman R.E., 2004, The stakeholder approach revisited. Zeitschrift für Wirtschafts-und Unternehmensethik, 5(3), 228-
254. 

Freire S., Aubrecht C. and Wegscheider, S., 2013, Advancing tsunami risk assessment by improving spatio-temporal 
population exposure and evacuation modeling. Natural Hazards, 68(3), 1311-1324. 

Friedman A. L., and Miles S., 2006, Stakeholders: Theory and practice – Chapter 1 Introduction. Oxford University 
Press on Demand. 

Fritz H. M. and Kalligeris, N., 2008, Ancestral heritage saves tribes during 1 April 2007 Solomon Islands tsunami. 
Geophysical Research letters 35(1), L01607. 

Fritz H. M., Petroff C. M. Catalán P. A., Cienfuegos R., Winckler P., Kalligeris N., Synolakis C.E., 2011, Field Survey of 
the 27 February 2010 Chile Tsunami. Pure and Applied Geophysics,168(11), 1989-2010.  

Gaillard J.C., 2007, Resilience of traditional societies in facing natural hazards. Disaster Prevention and Management, 
16(4), 522-544. 

Gaillard J. C., Clavé E., Vibert O., Azhari D., Denain J.C., Efendi Y., Grancher D., Liamzon C.C., Sari D.S.R., Setiawan 
R., 2008, Ethnic groups’ response to the 26 December 2004 earthquake and tsunami in Aceh, Indonesia. Natural 
Hazards, 47(1), 17-38. 

Gallopin G.C., 2006, Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity. Global Environmental Change, 
16(3), 293-303. 

Gao H., Barbier G., Goolsby R. and Zeng D., 2011, Harnessing the crowdsourcing power of social media for disaster 
relief. Arizona State Univ Tempe. 

Garside R., Johnston D., Saunders W. and Leonard G., 2009, Planning for tsunami evacuations: the case of the Marine 
Education Centre, Wellington, New Zealand. Australian Journal of Emergency Management, 24(3), 28. 

Ghobarah A., Saatcioglu M., and Nistor I., 2006, The impact of the 26 December 2004 earthquake and tsunami on 
structures and infrastructure. Engineering Structures,28(2), 312-326.  

Glicken J., 2000, Getting stakeholder participation ‘right’: a discussion of participatory processes and possible pitfalls. 
Environmental Science and Policy, 3(6), 305-310. 

Glossary, 2013. Paris, UNESCO. IOC Technical Series, 85. (English.) (IOC/2008/TS/85rev) 

González-Riancho P., Aguirre-Ayerbe I., Aniel-Quiroga I., Abad S., González M., Larreynaga J. and Medina R., 2013, 
Tsunami evacuation modelling as a tool for risk reduction: application to the coastal area of El Salvador. Natural 
Hazards and Earth System Sciences, 13(12). 

Goseberg N., Lämmel G., Taubenböck H., Setiadi N., Birkmann J., and Schlurmann T., 2014, The Last-Mile Evacuation 
Project: A Multi-disciplinary Approach to Evacuation Planning and Risk Reduction in Tsunami-Threatened 
Coastal Areas. In Early Warning for Geological Disasters (pp. 207-226). Springer Berlin Heidelberg. 

Gourlay C., 2004, European Union procedures and resources for crisis management. International Peacekeeping, 
11(3), 404-421. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

306 | 331 

 

Gregg C.E., Houghton B.F., Paton D., Lachman R., Lachman J., Johnston D. M. and Wongbusarakum S., 2006, Natural 
Warning Signs of Tsunamis: Human Sensory Experience and Response to the 2004 Great Sumatra Earthquake 
and Tsunami in Thailand. Earthquake Spectra,22(S3), 671-691.  

Guastello S.J., Koehler G., Koch B., Koyen J., Lilly A., Stake C., and Wozniczka J., 2008, Risk perception when the 
tsunami arrived. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 9(2), 115-123. 

Guidoboni E. and Comastri A., 1997, The large earthquake of 8 August 1303 in Crete: seismic scenario and tsunami in 
the Mediterranean area. Journal of Seismology, 1(1), 55-72. 

Guidoboni E., Comastri A., Traina G., 1994, Catalogue of Ancient Earthquakes in the Mediterranean up to the 10th 
Century. Istituto Nazionale di Geofsica, Rome. 

Gupta M., and Sharma A., 2006, Compounded loss: the post tsunami recovery experience of Indian island communities. 
Disaster Prevention and Management: An International Journal, 15(1), 67-78. 

Güler G.H., Sözdinler C.Ö, Arikawa T., and Yalciner A.C., 2018, Tsunami Afeti Sonrası Yapısal ve Yapısal Olmayan 
Önlemler ve Farkındalık Çalışmaları: Japonya Örneği. 

Harbitz C.B., Nakamura Y., Arikawa T., Baykal C., Dogan G.G., Frauenfelder R. Kanoǧlu, U., 2016, Risk assessment 
and design of prevention structures for enhanced tsunami disaster resilience (RAPSODI)- Euro- Japan 
collaboration. Coastal Engineering Journal.  

Harrald J.R., 2006, Agility and discipline: critical success factors for disaster response. The annals of the American 
Academy of political and Social Science, 604(1), 256-272. 

Hayles C.S., 2010, An examination of decision making in post disaster housing reconstruction. International Journal of 
Disaster Resilience in the Built Environment, 1(1), 103-122. 

Hilhorst D., 2013, “Disaster, conflict and society – Everyday politics of crisis response” In: Disaster, Conflict and Society 
in Crises – Everyday politics of crisis response, Edited by Dorothea Hilhorst. 

Hilhorst D. and Jansen B.J., 2013, “Humanitarian space as arena – A perspective on the everyday politics of aid” In: 
Disaster, Conflict and Society in Crises – Everyday politics of crisis response, Edited by Dorothea Hilhorst. 
Holdings, United Nations, New York, NY. 

Hoang V.C., Tanaka H. and Mitobe Y., 2019, Morphological recovery of beach severely damaged by the 2011 great 
east Japan tsunami. Estuarine, Coastal and Shelf Science,226, 106274.  

HR Wallingford, 2006, Review of evacuation rescue methods and models, FLOODsite Project, Report Number T17-07-
04, published online, available at: http://www.floodsite.net/html/cd_task17-
19/docs/reports/T17/T17_07_04_Report_Evacaution_rescue_modelling_review_V2_0.pdf 

Humanitarian aid, 2015, In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 15:35, December 25, 2015, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_aidhttps://www.humanitarianresponse.info/ 

IAEA, 2017, International Atomic Energy Agency, Fukushima Daiichi Status Updates Website, 
https://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/status-update. 

IBRD/World Bank, 2012, The Great East Japan Earthquake: Learning From Megadisasters. Knowledge Notes, 
Executive Summary, Washington, DC. Available at: http://wbi.worldbank.org/wbi/megadisasters 

ICAT, 2018, Stakeholder Participation Guidance – Guidance to support stakeholder participation in design, 
implementation and assessment of policies and actions, May 2018, by Initiative for Climate Action Transparency 
(ICAT). Chapter 5: Available at: https://climateactiontransparency.org/icat-guidance/stakeholder-participation/ 

Imamura F., 2009, Dissemination of information and evacuation procedures in the 2004–2007 tsunamis, including the 
2004 Indian Ocean. Journal of Earthquake and Tsunami, 3(02), 59-65. 

Imamura F., Boret S.P., Suppasri A. and Muhari A., 2019, Recent occurrences of serious tsunami damage and the 
future challenges of tsunami disaster risk reduction. Progress in Disaster Science,1.  

Imamura F., Muhari A., Mas E., Pradono M.H., Post J. and Sugimoto M., 2012, Tsunami disaster mitigation by 
integrating comprehensive countermeasures in Padang City, Indonesia. Journal of Disaster Research, 7(1), 48-
64. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

307 | 331 

 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 2008, Surviving a Tsunami – Lessons to Learn from Aceh 
and Pangandaran Tsunamis.  IOC Brochure 2009-1, 32 pp. (English) (IOC/BRO/2009/1) Available at: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183133e.pdf 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 2008, Tsunami Preparedness - Information Guide for 
Disaster Planners. IOC Manual and Guides No. 49. 29 pp. (English, French, Spanish). Available at  
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001600/160002e.pdf 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 2009, Hazard Awareness and Risk Mitigation in Integrated 
Coastal Management (ICAM). IOC Manual and Guides No. 50, 145 pp. (English) (IOC/2009/MG/50). Available 
at http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183253e.pdf 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 2011, Reducing and Managing The Risk of Tsunamis. 
IOC Manuals and Guides No. 57, 74 pp. (English.) (IOC/2011/MG/57Rev.2) Available at 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002147/214734e.pdf 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 2012, Coastal Management Approaches for Sea-level 
Related Hazards: Case Studies and Good Practices. IOC Manuals and Guides No. 61, 46 pp. (English.) 
(IOC/2012/MG/61Rev.) Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002203/220397e.pdf 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 2013, North-Eastern Atlantic and the Mediterranean 
Tsunami Information Centre Tsunami Preparedness Civil Protection - Good Practices Guide. IOC Manuals and 
Guides No. 65, 64 pp. (English) (IOC/2013/MG/65). Available at 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002208/220802e.pdf 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 2013, Revised Edition. Tsunami Intergovernmental 
Oceanographic Commission of UNESCO (2008). Surviving a Tsunami – Lessons to Learn from Aceh and 
Pangandaran Tsunamis.  IOC Brochure 2009-1, 32 pp. (English) (IOC/BRO/2009/1) Available at: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183133e.pdf 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 2013, Revised Edition. Tsunami Glossary, Paris, 
UNESCO. IOC Technical Series, 85. (English.) (IOC/2008/TS/85rev) 

Jacques F., Bousquet B., 1984, Le cataclysme du 21 Juillet 365: phenomene regional ou atastrophe cosmique 
Tremblements de terre: Histoireet archeologie. IVemes rencontres nternationales d'archeologie et d'histoire 
d'Antibes. Association pour la promotion et la diffusion es connaissances archeologiques, Valbonne, pp. 183-
198. 

Japon Ulusal Polis Örgütü, 2013, National Police Agency of Japan, Damage Situation and Police Countermeasures 
associated with 2011Tohoku district - off the Pacific Ocean Earthquake 8 Nov  (2013), 
http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo_e.pdf 

Jayaratne R., Mikami T., Esteban M. and Shibayama T., 2013, Investigation of Coastal Structure Failure due to the 
2011 Great Eastern Japan Earthquake Tsunami, in: Proceedings of Coasts, Marine Structures and Breakwaters 
Conference, ICE, Edinburgh. 

Jensen R., 1985, The Kourion earthquake: some possible literary evidence. Report of the Department of Antiquities, 
Cyprus, pp. 307-311. 

JMA, 2013, Japan Meteorological Agency, Lessons Learned from the Tsunami Disaster Caused by the 2011 Great East 
Japan Earthquake and Improvements in JMA’s Tsunami Warning System. JMA, Tokyo, Japan. 

Johnson J.M., Satake K., Holdahl S.R. and Sauber J., 1996, The 1964 Prince William Sound earthquake: Joint inversion 
of tsunami and geodetic data. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,101(B1), 523-532.  

Johnston D.M., Driedger C., Houghton B., Ronan K. and Paton D., 2001, Children's risk perceptions and preparedness: 
A hazard education assessment in four communities around Mount Rainier, USA - Preliminary results. Institute 
of Geological and Nuclear Sciences Report 2001/02. 

Johnston D., Becker J., McClur J., Paton D., McBride S., Wright K. and Hughes M., 2013, Community understanding 
of, and preparedness for, earthquake and tsunami risk in Wellington, New Zealand. In Cities at Risk (pp. 131-
148). Springer Netherlands. 

Johnston D., Paton D., Crawford G.L., Ronan K., Houghton B. and Bürgelt P., 2005, Measuring tsunami preparedness 
in coastal Washington, United States. In Developing Tsunami-Resilient Communities (pp. 173-184). Springer 
Netherlands. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

308 | 331 

 

Johnstone W.M., and Lence B.J., 2012, Use of flood, loss, and evacuation models to assess exposure and improve a 
community tsunami response plan: Vancouver Island. Natural Hazards Review, 13(2), 162-171. 

Jonientz-Trisler C., Simmons R.S., Yanagi B.S., Crawford G.L., Darienzo M., Eisner R.K. and Priest G.R., 2005, 
Planning for tsunami-resilient communities. Natural Hazards, 35(1), 121-139. 

Jonkman S.N., Vrijling J.K. and Vrouwenvelder A.C.W.M., 2008a, Methods for the estimation of loss of life due to floods: 
a literature review and a proposal for a new method. Natural Hazards, 46(3), 353-389. 

Jonkman S.N., Kok M. and Vrijling, J.K., 2008b, Flood risk assessment in the Netherlands: A case study for dike ring 
South Holland. Risk Analysis, 28(5), 1357-1374. 

Jordan E. and Javernick-Will A., 2012, Measuring Community Resilience and Recovery: A Content Analysis of 
Indicators. Construction Research Congress 2012: pp. 2190-2199.  

JRC, 2018, "Indonesia-Volcanic Eruption and Tsunami" JRC Emergency Reporting-Activation #029-24 Dec 2018, 

Kafle S.K., 2012, Measuring disaster-resilient communities: A case study of coastal communities in Indonesia. Journal 
of Business Continuity and Emergency Planning, 5(4), 316-326. 

Kapucu N. and Özerdem A., 2013, Chapter 4 – Disaster Response and Recovery. In: Managing emergencies and 
crises. Jones and Bartlett Publishers. 

Karanci N., 2013, Facilitating Community Participation in Disaster Risk Management: Risk Perception and 
Preparedness Behaviours in Turkey. In Cities at Risk (pp. 93-108). Springer Netherlands. 

Karanci N.A. and Askit B., 2000, Building disaster-resistant communities: Lessons learned from past earthquakes in 
Turkey and suggestions for the future. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 18(3), 403-
416. 

Karanci N.A., Aksit B., Dirik G., 2005, Impact of a community disaster awareness training program in Turkey: does it 
influence hazard related cognitions and preparedness behaviors? Soc Behav Personal 33(3):243–258. 

Karunasena G. and Amaratunga D., 2015, Capacity gaps in post disaster construction and demolition waste 
management. Engineering, Construction and Architectural Management, 22(4), 446-466. 

Karunasena G., Amaratunga D. and Haigh R., 2010, Capacity building towards sustainability: context of post disaster 
waste management. International Research Conference on Sustainability in Built Environment, Colombo, 18-19 
June. 

Kasapoğlu A. and Ecevit M., 2003, Impact of the 1999 East Marmara earthquake in Turkey. Population and 
Environment, 24(4), 339-358. 

Keating B.H., 2006, 2006: status of tsunami science research and future directions of research. Science of Tsunami 
Hazards, 24(5), 385-95. 

Kennedy J., Ashmore J., Babister E. and Kelman I., 2008, The meaning of ‘build back better’: evidence from post‐
tsunami Aceh and Sri Lanka. Journal of Contingencies and Crisis Management, 16(1), 24-36. 

Khasalamwa S., 2009, Is ‘build back better’ a response to vulnerability? Analysis of the post-tsunami humanitarian 
interventions in Sri Lanka. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 63(1), 73-88. 

Klein R.J., Nicholls R.J. and Thomalla F., 2003, Resilience to natural hazards: How useful is this concept?. Global 
Environmental Change Part B: Environmental Hazards, 5(1), 35-45. 

Knoblauch R, Pietrucha M, Nitzburg M (1995) Field studies of pedestrian walking speed and start-up time. In: 
Transportation research record, no. 1538, TRB, National Research Council, Washington, DC, pp 27–38 

Koerth J., Jones N., Vafeidis A.T., Dimitrakopoulos P.G., Melliou A., Chatzidimitriou E. and Koukoulas S., 2013a, 
Household adaptation and intention to adapt to coastal flooding in the Axios–Loudias–Aliakmonas National Park, 
Greece. Ocean and Coastal Management, 82, 43-50. 

Koerth J., Vafeidis A.T., Hinkel J. and Sterr H., 2013b, What motivates coastal households to adapt pro-actively to sea-
level rise and increasing flood risk?. Regional Environmental Change, 13(4), 897-909. 

Kolen B., Kok M., Helsloot I. and Maaskant B., 2013, EvacuAid: A probabilistic model to determine the expected loss of 
life for different mass evacuation strategies during flood threats. Risk Analysis, 33(7), 1312-1333. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

309 | 331 

 

Koshimura S., Katada T., Mofjeld H.O. and Kawata Y., 2006, A method for estimating casualties due to the tsunami 
inundation flow. Natural Hazards,39(2), 265-274. 

Koshimura S., Hayashi S., Gokon H., 2014, The Impact of the 2011 Tohoku Earthquake Tsunami Disaster and Impl. to 
the Reconst. Soils and Foundations. 54-4, 560-572. 

Kovács G., and Spens K.M., 2007, Humanitarian logistics in disaster relief operations. International Journal of Physical 
Distribution and Logistics Management, 37(2), 99-114. 

Kuran U., and Yalciner A.C., 1993, Crack propagations, earthquakes and tsunamis in the vicinity of Anatolia. In 
Tsunamis in the World (pp. 159-175). Springer, Dordrecht. 

Kurita T., Arakida M., Colombage S.R.N., 2007, Regional Characteristics of Tsunami Risk Perception among the 
Tsunami Affected Countries in the Indian Ocean, Journal of Natural Disaster Science, 29(1), 29-38. 

Kurowski M.J., Hedley N. and Clague J.J., 2011, An assessment of educational tsunami evacuation map designs in 
Washington and Oregon. Natural Hazards, 59(2), 1205-1223. 

Kvalstad T.J., Andresen L., Forsberg C.F., Berg K., Bryn P. and Wangen M., 2005, The Storegga slide: evaluation of 
triggering sources and slide mechanics. In Ormen Lange–an Integrated Study for Safe Field Development in the 
Storegga Submarine Area (pp. 245-256). Elsevier. 

Kyle Farmbry, 2013, Optimism interrogated: The Earthquakes and Tsunamis of 1775 and 2004. In: Crisis, Disaster, and 
Risk – Institutional Response and Emergence. ME Sharpe. 

Lämmel G., 2011, Escaping the Tsunami: Evacuation Strategies for Large Urban Areas Concepts and Implementation 
of a Multi-Agent Based Approach (Doctoral dissertation, Universitätsbibliothek). 

Lavigne F., De Coster B., Juvin N., Flohic F., Gaillard J.C., Texier P., Morin J. and Sartohadi J., 2008, People's behaviour 
in the face of volcanic hazards: perspectives from Javanese communities, Indonesia. Journal of Volcanology 
and Geothermal Research, 172(3), 273-287. 

Le De L., Gaillard J.C. and Friesen, W., 2013, Remittances and disaster: a review. International Journal of Disaster Risk 
Reduction, 4, 34-43. 

Leidner D.E., Pan G. and Pan S.L., 2009, The role of IT in crisis response: Lessons from the SARS and and Asian 
Tsunami disasters, The Journal of Strategic Information Systems 18(2):80-99 

Leon E., Kelman I., Kennedy J. and Ashmore J., 2009, Capacity building lessons from a decade of transitional settlement 
and shelter. International Journal of Strategic Property Management, 13(3), 247-265. 

Leone F., Péroche M., Lagahé E., Gherardi M., Sahal A., Vinet F., Hachim S., Lavigne F., 2013a, Territorial Accessibility 
Modeling for Tsunami Crisis Management in French- Administered Mayotte (Indian Ocean). 

Leone F., Péroche M., Lagahé E., Gherardi M., Sahal A., Vinet F., Hachim S., Lavigne F., 2013b, Modélisation de 
l’accessibilité territoriale pour l’aide à la gestion de crise tsunami (Mayotte, France), Annales de Géographie, Ed. 
A. Colin, Paris, No. 693, 502–524. 

Li C., 2013, Community Resilience to Coastal Hazards: An Analysis of Two Geographical Scales in Louisiana (Doctoral 
dissertation, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in The Department of Environmental Sciences 
by Chi Li BS, Nanjing University). 

Lindell M.K. and Perry R.W.,1992, Behavioral foundations of community emergency planning. Hemisphere Press, 
Washington, DC. 

Lindell M.K. and Prater C.S., 2002, Risk Area Residents’ Perceptions and Adoption of Seismic Hazard Adjustments. 
Journal of Applied Social Psychology, 32(11), 2377-2392. 

Lindell M.K. and Prater C.S., 2010, Tsunami preparedness on the Oregon and Washington coast: Recommendations 
for research. Natural Hazards Review, 11(2), 69-81. 

Lindsay B.R., 2011, Social media and disasters: Current uses, future options, and policy considerations. 

Little R.G., Wallace W.A., Birkland T.A. and Herabat P., 2007, Socio-technological systems integration to support 
tsunami warning and evacuation. In System Sciences, 2007. HICSS 2007. 40th Annual Hawaii International 
Conference on (pp. 22-22). IEEE. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

310 | 331 

 

Luyet V., Schlaepfer R., Parlange M.B. and Buttler A., 2012, A framework to implement stakeholder participation in 
environmental projects. Journal of environmental management, 111, 213-219. 

Magis K., 2010, Community resilience: an indicator of social sustainability. Society and Natural Resources, 23(5), 401-
416. 

Mano A., Lida T., Udo K. and Tanaka H., 2013, Breaking process and mechanism of coastal levees on Sendai Bay 
Coast hit by the 2011 mega tsunami, J.Coast. Res. 65 772–777. 

Maouche S., Morhange C. and Meghraoui M., 2009, Large boulder accumulation on the Algerian coast evidence 
tsunami events in the western Mediterranean. Marine Geology, 262(1-4), 96-104. 

Martin W.E., Martin I.M. and Kent, B., 2009, The role of risk perceptions in the risk mitigation process: the case of wildfire 
in high risk communities. Journal of environmental management, 91(2), 489-498.a 

Mas E., Imamura F. and Koshimura S., 2011, Modeling the Decision of Evacuation from Tsunami, based on Human 
Risk Perception. In Annual Meeting of the Tohoku Branch Technology Research Conference, Japan Society of 
Civil Engineers (pp. 1-2). 

Mas E., Imamura F. and Koshimura S., 2012, An agent based model for the tsunami evacuation simulation. A case 
study of the 2011 great east Japan tsunami in Arahama town. In 9th International Conference on Urban 
Earthquake Engineering (pp. 1957-1964). 

Mas E., Adriano B. and Koshimura S., 2013, An integrated simulation of tsunami hazard and human evacuation in La 
Punta, Peru. Journal of Disaster Research, 8(2), 285-295. 

Matsuura S, Shaw R (2015) Exploring the possibilities of school-based recovery and community building in Toni District, 
Kamaishi. Natural Hazards 75:613-633. https://doi.org/10.1007/s11069-014-1344-8 

Mcsaveney M., Goff J., Darby D., Goldsmith P., Barnett A., Elliott S. and Nongkas M., 2000, The 17 July 1998 tsunami, 
Papua New Guinea: Evidence and initial interpretation. Marine Geology,170(1-2), 81-92.  

Meghraoui M., Maouche S., Chemaa B., Cakir Z., Aoudia A., Harbi A., Alasset P.J., Ayadi A., Bouhadad Y. and 
Benhamouda F., 2004, Coastal uplift and thrust faulting associated with the Mw = 6.8 Zemmouri (Algeria) 
earthquake of 21 May, 2003, Geophys. Res. Lett., 31, L19605. 

Mishra S., Mazumdar S. and Suar D., 2010, Place attachment and flood preparedness. Journal of Environmental 
Psychology, 30(2), 187-197. 

Mishra S., Suar D. and Paton D., 2009, Is Externality a Mediator of Experience–Behaviour and Information–Action 
Hypothesis in Disaster Preparedness?. Journal of Pacific Rim Psychology, 3(01), 11-19. 

Mohammad H., Mojtahedi S. and Lan O.B., 2014, Stakeholders’ approaches to disaster risk reduction in built 
environment. Disaster Prevention and Management, 23(4), 356-369. 

Morin J., De Coster B., Paris R., Flohic F., Le Floch D. and Lavigne F., 2008, Tsunami-resilient communities' 
development in Indonesia through educative actions: Lessons from the 26 December 2004 tsunami. Disaster 
Prevention and Management, 17(3), 430-446. 

Morton R.A., Gelfenbaum G., Buckley, M.L. and Richmond, B.M., 2011, Geological effects and implications of the 2010 
tsunami along the central coast of Chile. Sedimentary Geology,242(1-4), 34-51.  

Muhari A., Imamura F., Arikawa T. and Hakim A.R., 2018, Solving the Puzzle of the September 2018 Palu, Indonesia, 
Tsunami Mystery: Clues from the Tsunami Waveform and the Initial Field Survey Data. Journal of Disaster 
Research,13(Scientific Communication).  

Mulilis J.P. and Duval T.S., 1995, Negative Threat Appeals and Earthquake Preparedness: A Person‐Relative‐to‐Event 
(PrE) Model of Coping with Threat. Journal of Applied Social Psychology, 25(15), 1319-1339. 

Musa R., Draman S., Jeffrey S., Jeffrey I., Abdullah N., Halim N.A., Sidi H., 2014, Post tsunami psychological impact 
among survivors in Aceh and West Sumatra, Indonesia. Comprehensive Psychiatry,55.  

Myers K.N., 1993, Total Contingency Planning for Disasters: Managing Risk. Minimizing Loss. Ensuring Business 
Continuity. John Wiley and Sons, Inc. 

Nandasena N.A.K., Sasaki Y. and Tanaka N., 2012, Modeling field observations of the 2011 Great East Japan tsunami: 
Efficacy of artificial and natural structures on tsunami mitigation. Coastal Engineering, 67, 1-13. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

311 | 331 

 

Nandasena N.A.K., Tanaka N., Sasaki Y. and Osada M., 2013, Boulder transport by the 2011 Great East Japan tsunami: 
Comprehensive field observations and whither model predictions. Marine Geology, 346, 292-309. 

National Tsunami Hazard Mitigation Program (US), 2001, Designing for Tsunamis: Seven principles for planning and 
designing for tsunami hazards. Smashbooks. 

Necm�oğlu, Ö., 2016, Design and challenges for a tsunami early warning system in the Marmara Sea; Earth, Planets 
and Space, 68, 13 DOI 10.1186/s40623-016-0388-2 

NILIM, 2013, A Draft Manual For Developing Earthquake-tsunami Disaster Scenarios Including Damage to Public 
Works. Retrieved from: http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0485.htm (in Japanese). 

Niininen O., 2013, Five Star Crisis Management--Examples of Best Practice from the Hotel Industry. INTECH Open 
Access Publisher. 

Nishikiori N., Abe T., Costa D.G., Dharmaratne S.D., Kunii O. and Moji K., 2006, Who died as a result of the tsunami?–
Risk factors of mortality among internally displaced persons in Sri Lanka: a retrospective cohort analysis. BMC 
Public Health, 6(1), 73. 

Nishimura H., Waranoke A. and Horikawa K., 1978, Scouring at the toe of a seawall due to tsunamis, in: Proceedings 
of 16th International Conference on Coastal Engineering, American Society of Civil Engineers, New York, 
Hamburg, pp. 2540–2547. 

Norris F.H., Stevens S.P., Pfefferbaum B., Wyche K.F. and Pfefferbaum, R.L., 2008, Community resilience as a 
metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community 
Psychology, 41(1-2), 127-150. 

NTHMP, 2001, Designing for Tsunamis. U.S. National Tsunami Hazard Mitigation Program, NOAA, USGS, FEMA, NSF, 
Alaska, California, Hawaii, Oregon, and Washington, U.S.A. 

O’Sullivan J.J., Bradford R.A., Bonaiuto M., De Dominicis S., Rotko P., Aaltonen J. and Langan S.J., 2012, Enhancing 
flood resilience through improved risk communications. Nat. Hazards Earth Syst. Sci, 12, 2271-2282. 

ODTÜ, 2018, İstanbul İli Marmara Kıyılarında Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Projesi, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Türkiye 

Okal E.A., Synolakis C.E., Uslu B., Kalligeris N. and Voukouvalas E., 2009, The 1956 earthquake and tsunami in 
Amorgos, Greece. Geophysical Journal International, 178(3), 1533-1554. 

Omira R., Dogan G.G., Hidayat R., Husrin S., Prasetya G., Annunziato A., Proietti C., Probst P., Paparo M.A., Wronna 
M., Zaytsev A., Pronin P., Giniyatullin A., Putra P.S., Hartanto D., Ginanjar G., Kongko W., Pelinovsky E., 
Yalciner A.C., 2019, “The September 28th, 2018, Tsunami in Palu-Sulawesi, Indonesia: A Post-Event Field 
Survey”, Pure and Applied Geophysics, 176(4), 1379-1395. 

OXFAM Research Reports, 2014, The Indian Ocean Tsunami, 10 Years On - Lessons from the response and ongoing 
humanitarian funding challenges. Downloadable at: 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/the_indian_ocean_tsunami_10_years_on_-
_lessons_from_the_response_and_ongoing_humanitarian_funding_challenges.pdf 

Papadopoulos G.A., 2005, Two large tsunamis in the prehistory of the Aegean Sea: the Minoan tsunami (~17th century 
BC) and the Troy tsunami (~13th century BC). In: Papadopoulos, G.A., Satake, K. (Eds.), Proc. 22nd Internat. 
IUGG Tsunami Symposium, Chania, Crete, 27–29 June, 2005, pp. 181–185 

Papadopoulos G.A., 2011, A Seismic History of Crete: Earthquakes and Tsunamis, 2000 B.C.–A.D. 2010. Ocelotos 
Publ, Athens (415 pp.). 

Papadopoulos G.A., Minoura K., Imamura F., Kuran U., Yalciner A., Fokaefs A., Takahashi T., 2012, Strong earthquakes 
and tsunamis in the East Hellenic arc. Research in Geophysics 2 (e12), 90–99.  

Papadopoulos G.A., Gràcia E., Urgeles R., Sallares V., De Martini P.M., Pantosti D. and Salamon A., 2014, Historical 
and pre-historical tsunamis in the Mediterranean and its connected seas: Geological signatures, generation 
mechanisms and coastal impacts. Marine Geology, 354, 81-109. 

Papazachos B.C. and Dimitriu P.P., 1991, Tsunamis in and near Greece and their relation to the earthquake focal 
mechanisms. Natural Hazards, 4(2-3), 161-170. 

Papazachos B. and Papazachou C., 1997. The Earthquakes of Greece. Zitis, Thessaloniki. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

312 | 331 

 

Pardasani M., 2006, Tsunami reconstruction and redevelopment in the Maldives: A case study of community 
participation and social action. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 15(1), 79-91. 

Parkin E.J., Horizontal crustal movements determined from surveys after the Alaskan earthquake of 1964, in The Prince 
William Sound, Alaska, Earthquake of 1964 and Aftershocks, vol. III, Geodesy and Photogrammetry, pp.35-50, 
U.S. Coast and Geod. Surv., Washington, D.C., 1969. 

Parsons T., Geist E.L., Ryan H.F., Lee H.J., Haeussler P.J., Lynett P., Roland E., 2014, Source and progression of a 
submarine landslide and tsunami: The 1964 Great Alaska earthquake at Valdez. Journal of Geophysical 
Research: Solid Earth,119(11), 8502-8516. doi:10.1002/2014jb011514 

Paton D., 2006, Disaster resilience: building capacity to co-exist with natural hazards and their consequences. In 
Disaster resilience: An integrated approach, 3-10. 

Paton D., 2007, Measuring and monitoring resilience in Auckland", GNS Science Report 2007/18. 88 p. Available at 
http://www.aucklandcivildefence.org.nz/SiteAssets/Public/377/Measuring%20%2B%20Monitoring%20Commun
ity%20Resilience%20(Paton%202007).pdf 

Paton D., 2008, Risk communication and natural hazard mitigation: how trust influences its effectiveness. International 
Journal of Global Environmental Issues, 8(1), 2-16. 

Paton D., 2010, Adaptive capacity/resilience model: summary of PGSF research. Joint Centre for Disaster Research, 
Wellington. 

Paton D., 2012, MCDEM Christchurch community resilience project report: Part 1. Ministry of Civil Defence and 
Emergency Management. Wellington, New Zealand. 

Paton D., 2013, Disaster Resilient Communities: Developing and testing an all-hazards theory. IDRiM Journal, 3(1). 

Paton D. and Johnston D., 2001, Disasters and communities: vulnerability, resilience and preparedness. Disaster 
Prevention and Management, 10(4), 270-277. 

Paton D. and Johnston D.M., 2006, Disaster resilience: an integrated approach. Charles C Thomas, Springfield. 

Paton D., Frandsen M. and Johnston D., 2010, Confronting an unfamiliar hazard: Tsunami preparedness in Tasmania. 
Australian Journal of Emergency Management, 25(4), 31. 

Paton D., Houghton B.F., Gregg C.E., McIvor D., Johnston D.M., Burgelt P. and Horan J., 2009, Managing tsunami risk: 
Social context influences on preparedness. Journal of Pacific Rim Psychology, 3(1), 27-37. 

Paton D., Smith L. and Johnston D., 2005, When good intentions turn bad: Promoting natural hazard preparedness. 
Australian Journal of Emergency Management 20(1), 25-30. 

Pearce L., 2003, Disaster management and community planning, and public participation: how to achieve sustainable 
hazard mitigation. Natural Hazards, 28(2-3), 211-228. 

Peek L.A. and Mileti D.S., 2002, The history and future of disaster research. In R. B. Bechtel and A. Churchman (Eds.), 
Handbook of Environmental Psychology (pp. 511– 524). New York: John Wiley and Sons. 

Péroche M., Leone F. and Gutton R., 2014, An accessibility graph-based model to optimize tsunami evacuation sites 
and routes in Martinique, France. Advances in Geosciences, 38(38), 1-8. 

Perry M., 2007, Natural disaster management planning: A study of logistics managers responding to the tsunami. 
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 37(5), 409-433. 

Perry R.W. and Lindell M.K., 2003, Preparedness for emergency response: guidelines for the emergency planning 
process. Disasters, 27(4), 336-350. 

Pettit S. and Beresford A., 2009, Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains. International 
Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 39(6), 450-468. 

Pettit S., Beresford A., Whiting M. and Banomyong R., 2011, The 2004 Thailand tsunami reviewed: Lesson learned. In 
M. Christopher and P. Tatham (Eds.) Humanitarian logistics. Meeting the challenge of preparing for and 
responding to disasters (pp. 103–119). London: Kogan Page. 

PHB, 2014, Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan. Retrieved from: 
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk5_000017.html (in Japanese). 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

313 | 331 

 

PIANC, 2014, Tsunami Disasters in Ports due to the Great East Japan Earthquake (Appendix to Report No. 112-2010 
Mitigation of Tsunami Disasters in Ports), PIANC Working Group 53. 

Plafker G., 1969, Tectonics of the March 27, 1964, Alaska earthquake. 

Plümper T., Flores A.Q. and Neumayer E., 2017, The double-edged sword of learning from disasters: Mortality in the 
Tohoku tsunami. Global Environmental Change,44, 49-56.  

Pollitz F.F., Bürgmann R. and Banerjee P., 2011, Geodetic slip model of the 2011 M9. 0 Tohoku earthquake. 
Geophysical Research Letters, 38(7). 

Pooley J.A., Cohen L. and O'Connor M., 2006, Links between community and individual resilience: Evidence from 
cyclone affected communities in North West Australia. Disaster resilience: An integrated approach, 161-173. 

Post J., Wegscheider S., Mueck M., Zosseder K., Kiefl R., Steinmetz T. and Strunz G., 2009, Assessment of human 
immediate response capability related to tsunami threats in Indonesia at a sub-national scale. Natural Hazards 
and Earth System Sciences, 9(4). 

Price-Robertson R. and Knight K., 2012, Natural Disasters and Community Resilience: a Framework for Support. 
Australian Institute of Family Studies. 

Pullen T., Allsop N.W.H., Bruce T., Kortenhaus A., Schüttrumpf H. and Van der Meer J.W., 2007, EurOtop: Wave 
Overtopping of Sea Defences and Related Structures: Assessment Manual, HR Wallingford, Wallingford, U.K. 

Raby A., Macabuag J., Pomonis A., Wilkinson, S. and Rossetto T., 2015, Implications of the 2011 Great East Japan 
Tsunami on sea defence design. International Journal of Disaster Risk Reduction. Volume 14, part 4, pages 
332–346. 

Rachmalia M.N.S., Hatthakit U., Chaowalit A., 2011, Tsunami preparedness of people living in affected and non-affected 
areas: A comparative study in coastal area in Aceh, Indonesia. Australasian Emergency Nursing Journal, 14(1), 
17-25 

Rahman M.S. and Kausel T., 2013, Coastal Community Resilience to Tsunami: A Study on Planning Capacity and 
Social Capacity, Dichato, Chile. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 12(6), 55-63. 

Ranghieri F. and Ishiwatari M., 2014, Chapter 16: Management of Logistics Chain for Emergency Supplies. Learning 
from Megadisasters: Lessons from the Great East Japan Earthquake. Washington, DC: World Bank. © World 
Bank. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18864 

Ranghieri F. and Ishiwatari M., 2014, Chapter 23: Debris Management. Learning from Megadisasters: Lessons from 
the Great East Japan Earthquake. Washington, DC: World Bank. © World Bank. Available at: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18864 

Rathje E.M., Wright S.G., Bachhuber J., 2002, Evaluation of integrated seismic hazards and ground failure in pull-apart 
basin during 1999 Kocaeli earthquake, Turkey. Report to United States Geological Survey, Earthquake Hazard 
Reduction Program (available online at: http://erp-web.er.usgs.gov/reports/annsum/vol43/pt/g0043.pdf). 

Reams M.A., Lam N.S., and Baker A., 2012, Measuring capacity for resilience among coastal counties of the US 
Northern Gulf of Mexico Region. American Journal of Climate Change, 1, 194. 

Renn O., 2008, Risk governance: Coping with uncertainty in a complex world. Earthscan, London. 

Reynolds B., 2002, Crisis and emergency risk communication. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention. 

Rogers R.W., 1983, Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: A revised theory of 
protection motivation. Social psychophysiology, 153-176. 

ROM, 2009, 1.0-09 Recommendations fo rthe Project Design and Construction of Breakwater sPart I: calculation and 
project factors Climate Agents, Puertos del Estado (2009). 

Rothaus R., Reinhardt E., Noller J., 2004, Regional considerations of coastline change, tsunami damage and recovery 
along the southern coast of the Bay of Izmit (The Kocaeli (Turkey) earthquake of 17 August 1999). Nat. Hazards 
31, 233– 252. 

Rumbach A. and Foley D., 2014, Indigenous Institutions and Their Role in Disaster Risk Reduction and Resilience: 
Evidence from the 2009 Tsunami in American Samoa. Ecology and Society, 19(1), 19. 

Rüstemli A., and Karanci A.N., 1999, Correlates of earthquake cognitions and preparedness behavior in a victimized 
population. The Journal of Social Psychology, 139(1), 91-101. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

314 | 331 

 

Saatcioglu M., Ghobarah A., and Nistor I., 2005, Effects of the December 26, 2004 Sumatra earthquake and tsunami 
on physical infrastructure. ISET J. Earthq. Technol, 42, 79-94. 

Sahal A. and Morin J., 2012, Effects of the October 25, 2010, Mentawai tsunami in La Réunion Island (France): 
observations and crisis management. Natural Hazards, 62(3), 1125-1136. 

Sahal A., Leone F. and Péroche M., 2013, Complementary methods to plan pedestrian evacuation of the French 
Riviera's beaches in case of tsunami threat: graph-and multi-agent-based modelling. Natural Hazards and Earth 
System Sciences, 13(7). 

Sahal A., Roger J., Allgeyer S., Lemaire B., Hebert H., Schindele F. and Lavigne F.,2009, The tsunami triggered by the 
21 May 2003 Boumerdes-Zemmouri (Algeria) earthquake: field investigations on the French Mediterranean coast 
and tsunami modeling, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9:1823–1834. 

Said A.M., Mahmud A.R. and Abas F., 2011, Community preparedness for tsunami disaster: a case study. Disaster 
Prevention and Management, 20(3), 266-280. 

Sapriel C., 2003, Effective crisis management: Tools and best practice for the new millennium. Journal of 
Communication Management, 7(4), 348-355. 

Satake K. and Tanioka Y., 2003, The July 1998 Papua New Guinea Earthquake: Mechanism and Quantification of 
Unusual Tsunami Generation. Landslide Tsunamis: Recent Findings and Research Directions,2087-2118. 
doi:10.1007/978-3-0348-7995-8_15 

Sato H., Murakami H., Kozuki Y. and Yamamoto N., 2003, Study on a simplified method of tsunami risk assessment. 
Natural Hazards, 29(3), 325-340. 

Sattler D.N., Kaiser C.F. and Hittner J.B., 2000, Disaster Preparedness: Relationships Among Prior Experience, 
Personal Characteristics, and Distress. Journal of Applied Social Psychology, 30(7), 1396-1420. 

Scheer S.J., Varela V. and Eftychidis G., 2012, A generic framework for tsunami evacuation planning. Physics and 
Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 49, 79-91. 

Scheer S., Gardi A., Guillande R., Eftichidis G., Varela V. and de Vanssay B., 2011a, Handbook of Tsunami Evacuation 
Planning, SCHEMA (Scenarios for Hazard induced Emergencies Management) Project, European Commission 
Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen, published online, available at: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/15978. 

Scheer S., Guillande R. and Gardi A., 2011b, Optimizing Tsunami Evacuation Plans Through the Use of Damage 
Scenarios, Earthzine’s [online] Articles, Disaster Management theme, available at: 
http://www.earthzine.org/2011/03/16/optimizing-tsunami-evacuation-plans-through-the-use-of-damage-
scenarios/ 

Scheper B., Parakrama A. and Patel S., 2006, Impact of the tsunami response on local and national capacities. London: 
Tsunami Evaluation Coalition. Downloadable at: 
https://docs.unocha.org/sites/dms/documents/tec_capacities_report.pdf 

Seeger M.W., Sellnow T.L. and Ulmer R.R., 1998, Communication, organization and crisis. Communication Yearbook, 
21, 231–275. 

Seng D.S.C., 2013, Tsunami resilience: Multi-level institutional arrangements, architectures and system of governance 
for disaster risk preparedness in Indonesia. Environmental science and policy, 29, 57-70. 

Shaw B., Ambraseys N.N., England P.C., Floyd M.A., Gorman G.J., Higham T.F.G. and Piggott M.D., 2008, Eastern 
Mediterranean tectonics and tsunami hazard inferred from the AD 365 earthquake. Nature Geoscience, 1(4), 
268. 

Shaw R., 2006, Indian Ocean tsunami and aftermath: need for environment-disaster synergy in the reconstruction 
process. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 15(1), 5-20. 

Shen X., 2009, Flood risk perception and communication in different cultural contexts – a comparative case study 
between Wuhan, China and Cologne, Germany, Ph. D. Dissertation, University of Bonn. 

Sherrieb K., Norris F.H. and Galea S., 2010, Measuring capacities for community resilience. Social Indicators Research, 
99(2), 227-247. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

315 | 331 

 

Shokin Y.I., Babailov V.V., Beisel S.A., Chubarov L.B., Eletsky S.V., Fedotova Z.I. and Gusiakov V.K., 2008, 
Mathematical modeling in application to regional tsunami warning systems operations. In Computational Science 
and High Performance Computing III (pp. 52-68). Springer, Berlin, Heidelberg. 

Shuto N., 2003, Tsunamis of Seismic Origin. In Submarine Landslides and Tsunamis (pp. 1-8). Springer, Dordrecht. 

Sieberg A., 1932, Untersuchungen ueber Erdbeben und Bruchschollenbau im oestlichen Mettelmeergebiet. 
Denkschriften der med.-naturw. Ges.zu Jena, 18, Band 2, Lief. 

Slovic P. and Weber U., 2002, Perception of Risk Posed by Extreme Events. “Risk Management strategies in an 
Uncertain World”, Palisades, New York, April 12-13. 

Slovic, P., 1987, Perception of risk. Science, 236(4799), 280-285. 

Solberg C., Rossetto T. and Joffe H., 2010, The social psychology of seismic hazard adjustment: re-evaluating the 
international literature. Natural Hazards and Earth System Science, 10(8), 1663-1677. 

Soloviev S.L., Solovieva O.N., Go Ch.N., Kim Kh.S. and Shchetnikov N.A., 2000, Tsunamis in the Mediterranean Sea, 
2000 B.C. – 2000 A.D., Kluwer, Dordrecht, 237 pp. 

Soloviev S.L., 1990, Tsunamigenic zones in the Mediterranean Sea, Natural Hazards 3:183–202. 

Sonak S., Pangam P. and Giriyan A., 2008, Green reconstruction of the tsunami-affected areas in India using the 
integrated coastal zone management concept. Journal of Environmental Management, 89(1), 14-23. 

Sorensen J.H. and Sorensen B.V., 2007, Community processes: warning and evacuation. In Handbook of Disaster 
Research (pp. 183-199). Springer New York. 

Srinivas H. and Nakagawa Y., 2008, Environmental implications for disaster preparedness: lessons learnt from the 
Indian Ocean Tsunami. Journal of Environmental Management, 89(1), 4-13. 

Stiros S.C., 2001, The AD 365 Crete earthquake and possible seismic clustering during the fourth to sixth centuries AD 
in the Eastern Mediterranean: a review of historical and archaeological data. Journal of Structural Geology, 23(2-
3), 545-562. 

Stiros S.C., 2010, The 8.5+ magnitude, AD365 earthquake in Crete: Coastal uplift, topography changes, archaeological 
and historical signature. Quaternary International, 216(1-2), 54-63. 

Strunz G., Post J., Zosseder K., Wegscheider S., Mück M., Riedlinger T. and Hettiarachchi S., 2011, Tsunami risk 
assessment in Indonesia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 11(1). 

Strusińska-Correia A., 2017, Tsunami mitigation in Japan after the 2011 Tōhoku Tsunami. International journal of 
disaster risk reduction, 22, 397-411. 

Sugimoto T., Murakami H., Kozuki Y., Nishikawa K. and Shimada T., 2003, A human damage prediction method for 
tsunami disasters incorporating evacuation activities. Natural Hazards, 29(3), 587-602. 

Suppasri A., Mas E., Charvet I., Gunasekera R., Imai K., Fukutani Y., Imamura F., 2012, Building damage characteristics 
based on surveyed data and fragility curves of the 2011 Great East Japan tsunami. Natural Hazards,66(2), 319-
341. 

Suppasri A., Shuto N., Imamura F., Koshimura S., Mas E. and Yalciner A.C., 2013, Lessons learned from the 2011 
Great East Japan tsunami: Performance of tsunami countermeasures, coastal buildings, and tsunami evacuation 
in Japan. Pure and Applied Geophysics, 170(6-8), 993-1018. 

Suppasri A., Latcharote P., Bricker J.D., Leelawat N., Hayashi A., Yamashita K., Makinoshima F., Roeber V., Imamura 
F., 2016, Improvement of Tsunami Countermeasures Based on Lessons from The 2011 Great East Japan 
Earthquake and Tsunami – Situation After Five Years. CEJ. (58), 4. 

Synolakis C.E., Bardet J., Borrero J.C., Davies H.L., Okal E.A., Silver E.A., Tappin D.R., 2002, The slump origin of the 
1998 Papua New Guinea Tsunami. Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, 
Physical and Engineering Sciences,458(2020), 763-789.  

Synolakis C.E. and Okal E.A., 2005, 1992–2002: perspective on a decade of post-tsunami surveys, in Tsunamis: Case 
Studies and Recent Developments, Vol. 23: Adv. Natur. Technol. Hazards, pp. 1–30, ed. Satake, K.,Springer, 
Dordrecht. 

Tanioka Y., Satake K. and Ruff L., 1995, Total analysis of the 1993 Hokkaido Nansei‐oki earthquake using seismic 
wave, tsunami, and geodetic data. Geophysical research letters, 22(1), 9-12. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

316 | 331 

 

Tanioka Y. and Satake K., 1996, Tsunami generation by horizontal displacement of ocean bottom. Geophysical 
Research Letters, 23(8), 861-864. 

Taubenböck H., Goseberg N., Setiadi N., Lämmel G., Moder F., Oczipka M. and Klein R., 2009, " Last-Mile" preparation 
for a potential disaster-Interdisciplinary approach towards tsunami early warning and an evacuation information 
system for the coastal city of Padang, Indonesia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9(4). 

Takahashi S. ,2016, Three Level Disaster Management for Resilient Coastal Communities. Int. Conf. Coast. Eng., 
Türkiye. 

Taymaz T., Jackson J. and Westaway R., 1990, Earthquake mechanisms in the Hellenic Trench near Crete. Geophys 
J. Int. 102, 695–731  

Telford J., Cosgrave J. and Houghton R., 2006, Joint Evaluation of the international response to the Indian Ocean 
tsunami: Synthesis Report. London: Tsunami Evaluation Coalition. Downloadable at: 
http://www.undp.org/content/dam/india/docs/joint_evaluation_of_the_international_response_to_the_indian_oc
ean_tsunami.pdf 

Telford J. and Cosgrave J., 2007, The international humanitarian system and the 2004 Indian Ocean earthquake and 
tsunamis. Disasters, 31(1), 1-28. 

t'Hart P. and Sundelius B., 2013, Crisis management revisited: A new agenda for research, training and capacity building 
within Europe. Cooperation and Conflict, 48(3): 444-461. 

The Asahi Shimbun, 2011, Catastrophe: A Special Report on Japan’s 3/11 Quake and Tsunami (iBook Edition), 
http://ajw.asahi.com/appendix/311Disaster/Catastrophe.html 

Thomas A. and Kopczak L., 2005, From Logistics to Supply Chain Management: The Path Forward in the Humanitarian 
Sector, Fritz Institute, San Francisco, CA, pp. 1-15. 

Thuy N.B., Tanaka N. and Tanimoto K., 2012, Tsunami mitigation by coastal vegetation considering the effect of tree 
breaking. Journal of coastal conservation, 16(1), 111-121. 

Tinti S., Armigliato A., Manucci A., Pagnoni G., Zaniboni F., Yalçiner A.C. and Altinok Y., 2006, The generating 
mechanisms of the August 17, 1999 Izmit bay (Turkey) tsunami: regional (tectonic) and local (mass instabilities) 
causes. Marine Geology, 225(1-4), 311-330. 

Tinti S., Maramai A. and Cerutti A.V., 1999, The Miage Glacier in the Valley of Aosta (Western Alps, Italy) and the 
extraordinary detachment which occurred on August 9, 1996. Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid 
Earth and Geodesy, 24(2), 157-161. 

Tufekci D., Suzen M.L., Yalciner A.C. and Zaytsev A., 2018, Revised MeTHuVA method for assessment of tsunami 
human vulnerability of Bakirkoy district, Istanbul. Natural Hazards, 90:943-974. 

Twigg J., 2004, Disaster risk reduction: mitigation and preparedness in development and emergency programming (pp. 
165–195). Overseas Development Institute, London. 

Twigg J., 2009, Characteristics of a Disaster-Resilient Community, A guidance Note (Version 2), University College 
London. http://discovery.ucl.ac.uk/1346086/1/1346086.pdf 

Twigg J., 2013, Risk Perception, Public Education and Disaster Risk Management. In Cities at Risk (pp. 171-182). 
Springer Netherlands. 

Twigger-Ross C., 2006, Managing the social aspects of flooding: Synthesis Report. RandD Technical Report 
SC040033/SR6. Joint Defra/ Environment Agency Flood and Coastal Erosion Risk Management RandD 
Programme. Bristol. 

UNDP, 1993, Logistics, 1st ed., United Nations Development Programme, Geneva. 

UNDP, 2012, Tsunami Recovery Waste Management Programme, Best Practice Series 2012 - Debris Clearance and 
Demolition. Available at: 
http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/doc/trwmp/Debris%20Clearance%20and%20Demolition%
20-%20Best%20Practice%20Book.pdf 

UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), 2007, Hyogo Framework for Action 2005–2015: 
Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. United Nations, Geneva, Switzerland Available 
at: http://www.preventionweb.net/english/professional/ publications/v.php?id=1037andpid:22. 



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

317 | 331 

 

United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 2009, UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. 
(Geneva, Switzerland – May 2009) Available at: 
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf. 

USGS, 2014, Could it happen here? Pacific Coastal and Marine Science Center, Tsunamis and Earthquakes. Retrieved 
from: http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/CIHH.html 

Van Wassenhove L.N., 2006, Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear†. Journal of the 
Operational Research Society,57(5), 475-489. 

van Zuilekom K.M., van Maarseveen, M.F.A.M. and van der Doef M.R., 2005, A Decision Support System for preventive 
evacuation of people, in: Geo-information for disaster management, edited by: Zlatanova, P., Van Oosterom, S., 
and Fendel, E. M., Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 229–253 

Västfjäll D., Peters E. and Slovic P., 2008, Affect, risk perception and future optimism after the tsunami disaster. 
Judgment and Decision Making, 3(1), 64-72. 

Wachinger G. and Renn O., 2010), Risk Perception and Natural Hazards. CapHaz-Net WP3 Report, DIALOGIK Non-
Profit Institute for Communication and Cooperative Research, Stuttgart (available at: http://caphaz-
net.org/outcomes-results/CapHaz-Net_WP3_Risk-Perception.pdf). 

Walker P. and Maxwell D., 2009, Shaping the Humanitarian World. London/New York: Routledge. 

Ward S.N., 1980, Relationships of tsunami generation and an earthquake source. Journal of Physics of the Earth, 28(5), 
441-474. 

Wegscheider S., Post J., Zosseder K., Mück M., Strunz G., Riedlinger T. and Anwar H.Z., 2011),Generating tsunami 
risk knowledge at community level as a base for planning and implementation of risk reduction strategies. Natural 
Hazards and Earth System Science, 11(2), 249-258 

White C.M., 2011, Social media, crisis communication, and emergency management: Leveraging Web 2.0 technologies. 
CRC press. 

Whybark D.C., 2015, Co-creation of improved quality in disaster response and recovery. International Journal of Quality 
Innovation, 1(1), 1-10. 

Wilson B.W. and Tørum A., 1968, The tsunami of the Alaskan earthquake, 1964: Engineering evaluation / Basil W. 
Wilson and Alf TØrum.  

Wong P.P., 2009, Rethinking post-tsunami integrated coastal management for Asia-Pacific. Ocean and Coastal 
Management, 52(7), 405-410. 

Yalciner A.C., Altinok Y., Synolakis C.E., 2000, Tsunami Waves in Izmit Bay after the Kocaeli Earthquake. Earthquake 
Spectra, Kocaeli, Turkey Earthquake of August 17, 1999 Reconnaissance Report, Special Issue Supplement to 
Professional Journal of Earthquake Engineering Research Institute vol. 16, pp. 55– 62. 

Yalciner A.C., Synolakis C.E., Alpar B., Borrero J., Altinok Y., Imamura F., Tinti S., Ersoy S., Kuran U., Pamukcu S., 
Kanoglu U., 2001, Field surveys and modeling of the 1999 Izmit Tsunami. Proceedings of the International 
Tsunami Symposium, August 7–10, 2001, Seattle, Washington, USA, pp. 557–564. 

Yalciner A.C., Perincek D., Ersoy S., Presateya G., Hidayat R., McAdoo B., Zaitsev A., Pelinovsky E., 2005a, “Report 
on December 26, 2004, Indian Ocean Tsunami, Field Survey on Jan 21-31 at North of Sumatra, by ITST of 
UNESCO IOC https://drive.google.com/open?id=1tIgjUSkD-JWQwBzGJRq8bggZQR5I0ZjR 

Yalciner A. C., Ghazali N. H., Wahab A. K. A., 2005b, “December 26, 2004 Indian Ocean Tsunami Field Survey (July. 
09-10, 2005) at North West Peninsular Malaysia Coast, Penang and Langkawi Islands 
https://studylib.net/doc/7715488/internetional-tsunami-research---prof.-dr.-ahmet-cevdet-y... 

Yalciner A.C., Synolakis C., Ozer C., Zaytsev A., Suppasri A., Mas E., Kalligeris N., Necmioğlu Ö., Imamura F., Özel 
N., Ayca A., 2011, “Field Survey and Lessons Learned from March 11, 2011 Great East Japan Tsunami”, 
Presentation in IUGG 2011, Melbourne 

Yalciner A., Annunziato A., Papadopoulos G., Dogan G.G., Guler H.G., Cakir T.E. and Kanoglu U., 2017, The 20th July 
2017 (22: 31 UTC) Bodrum-Kos Earthquake and Tsunami: Post Tsunami Field Survey Report. Online report at: 
http://users.metu.edu.tr/yalciner/july-21-2017-tsunami-report/Report-Field-Survey-of-July-20-2017-Bodrum-
Kos-Tsunami. pdf. 

Yamazaki Y. and Cheung K.F., 2011, Shelf resonance and impact of near-field tsunami generated by the 2010 Chile 
earthquake. Geophysical Research Letters,38(12).   



 

İSTANBUL İLİ 

TSUNAMİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ  

318 | 331 

 

EK 1 İstanbul için Tsunami Eylem Planı Hazırlanması, 

Paydaş Değerlendirme Anketi Soruları 

Kurum/Kuruluş Adı 

İsim 

Soyisim 

Görev/Ünvan 

Telefon 

e-posta 

1- Kurum/ Kuruluş Türü 

Kamu 

Kamu İştiraki 

Özel Sektör 

STK 

Diğer: 

2- Sizce Marmara Denizi kıyıları daha önce tsunamiden etkilendi mi? 

Evet 

Hayır 

Fikrim yok 

3- Gelecekte İstanbul’u etkileyebilecek bir tsunami tehlikesi olduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet 

Hayır 

Fikrim yok 

4- İstanbul’un tsunami tehlikesi hakkındaki bilgi seviyenizi puanlayınız. 

1 en az -5 en çok. 

5- İstanbul’da tsunami tehlikesine yönelik çalışmalar hakkındaki bilgi seviyenizi puanlayınız. 

1 en az -5 en çok. 
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6- İstanbul’un tsunami tehlikesine yönelik çalışmaları yürüten kurumlar hakkındaki bilgi seviyenizi 

puanlayınız. 

1 en az -5 en çok. 

7- Aşağıdakilerden hangileri Marmara Denizi’nde tsunami oluşturabilecek kaynaklar olabilir? (Birden fazla 

seçenek işaretleyebilirsiniz) 

Depreme bağlı deniz tabanında fay kırılması ve deformasyon 

Deniz tabanında meydana gelen volkanik patlama 

Deniz altı heyelanı 

Fikrim yok 

8- Marmara Denizi’nde tsunami olursa İstanbul kıyılarına ulaşma süresi ne kadar olabilir? 

5 dakika 

5 10 dakika  

10 20 dakika  

20 30 dakika  

30 dakikadan fazla  

Fikrim yok 

9- Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek tsunaminin kıyılarda oluşturabileceği en yüksek su düzeyi 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

0.5m’den az 

0.5-2 m 

2-5 m 

5-10 m 

10m’den yüksek 

Fikrim yok 

10- Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek tsunami, aşağıdakilerden hangilerine neden olabilir? (Birden 

fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)  

Ölüm ve yaralanmalar 
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Binalarda hasar ve yıkım 

Ulaşım ve iletişim ağlarında hasar ve yıkım 

Kritik endüstriyel yapılarda hasar 

Tarımsal alanlarda etkiler 

Balıkçılık üzerinde etkiler 

Kıyı turizmi üzerinde etkiler 

Deniz ticareti üzerinde etkiler 

Kıyılardaki rekreasyonel alanlar üzerinde etkiler 

Doğal kaynaklar üzerinde etkiler 

Sosyo-ekonomik yapı üzerine etkiler 

Yukarıdakilerin hepsi 

Fikrim yok 

11- Kurumunuzun görev/yetki/sorumlulukları arasında ilgili mevzuat ile tanımlanmış; doğal tehlikeler 

(deprem, tsunami, sel, heyelan vb.) karşısında hazırlık eylemleri yer alıyor mu? 

Evet 

Hayır 

Fikrim yok 

12- Kurumsal yetki ve sorumluluğunuzun kapsamı nedir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

Risk analizi, değerlendirme 

Risk azaltma (afet öncesi engelleyici önlemlerin alınması) 

Acil durum müdahale 

İyileştirme, rehabilitasyon (afet sonrası iyileştirici faaliyetlerin yürütülmesi) 

Hepsi 

Hiçbiri 

13- Kurumunuzda aşağıdaki tehlikelerden hangilerine karşı hazırlık tedbirleri vardır? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

Sel 
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Tsunami 

Heyelan/Kaya düşmesi 

Fırtına 

Kuraklık 

Çığ 

Kar fırtınası 

Hiçbiri 

Diğer: 

14- Kurumunuzca alınan tedbirlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için, stratejik planlarınızda eylemler 

tanımlanmış mıdır? 

Evet 

Hayır 

Fikrim yok 

15-Kurumuzun/organizasyonunuz İstanbul için tsunami tehlikesine karşı hazırlık ve önlem konusunda 

üstlenebileceği tedbirleri nelerdir? 

Kıyı güvenlik yapılarının inşası (kıyı koruma yapıları, kıyı duvarları, dalgakıranlar vb. yapılar), 

Altyapı ve üstyapı iyileştirme 

Tsunami risk haritaları ve tahliye haritaları 

Erken uyarı sistemi 

Tahliye koridorlarının tasarlanması, 

Eğitim, 

Tatbikat 

Hiçbiri 

Diğer: 

16- Tsunami tehlikesi ile ilgili aşağıdaki maddelerden kurumunuz görüşüne uygun olanları işaretleyiniz. 

Tsunaminin Marmara Denizi’nde çok yıkıcı olması beklenmez. 

Tsunami Marmara Denizi’nde çok yıkıcı olabilir. 
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Tsunami deprem kadar olmasa bile Marmara Denizi için dikkate alınması gereken afetler arasında yer 

almalıdır. 

Tsunamiye hazırlık için erken uyarı sistemi önemlidir. 

Tsunamiye hazırlık için tsunami risk haritaları ve tahliye haritaları hazırlanmalıdır. 

Tsunamiye hazırlık için yollarda tahliye yönlerini gösteren işaretler kullanılmalıdır. 

Tsunamiye hazırlık için yapısal önlemler (kıyı koruma yapıları, kıyı duvarları, dalgakıranlar vb. yapılar) 

önemlidir. 

Tsunamiye hazırlık için kıyı alanları yönetim planlarında tsunami etkileri de dikkate alınmalıdır. 

Tsunami için yapılan yerel ve bölgesel hazırlıklar önemlidir. 

Diğer: 

17- Tsunami etkilerinin azaltılmasına yönelik kurumunuzun/kuruluşunuzun üstlenebileceği tedbirlerin 

alınmasında karşılaşılabilecek olası sorunlar/ihtiyaçlar nelerdir? 

Mali kaynak 

Teknolojik altyapı 

İdari işleyiş 

İnsan kaynağı 

Herhangi bir sorun/ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Diğer: 

18- İstanbul için tsunami tehlikesine karşı hazırlık ve önlem konusunda kurumunuzun görüş, beklenti ve 

önerileri nelerdir? 
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EK 2 Paydaş Değerlendirme Anketi Sonuçları 
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