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ZM T KÖRFEZ DO U KIYISINDAK KIYI ALANI VE KIYI Ç ZG S NDE MEYDANA
GELEN ZAMANSAL DE
MLER N CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKN KLER LE
NCELENMES
INVESTIGATION OF USING GIS AND REMOTE SENSING TECHNIQUES THAT
OCCURRED COASTAL AREA AND COASTLINE TEMPORAL CHANGES ON THE EAST
COAST OF THE GULF OF IZMIT
Murat UZUN*
Öz
Kıyı alanları birçok jeomorfolojik unsuru farklı geli im ve etkile im düzeninde
barındırmakta ve bu unsurlar do al-be eri etkenlerle de i ime u ramaktadır. Kıyı bölgelerinde
zamansal olarak de i imin ya andı ı unsur ise kıyı çizgisidir. Kıyı çizgisinin ilerlemesi ve
gerilemesiyle de kıyı alanında büyük de i imler ya anmaktadır. Ya anan de i imlerin kıyının
morfodimanik geli imi dı ında olması, do rudan ve dolaylı olarak be eri müdahalelerle meydana
gelmesi, farklı ortamları barındıran kıyı ekosisteminde büyük etkiler olu turmaktadır. Kıyı çizgisikıyı alanında meydana gelen zamansal de i imlerin, etkilerin belirlenmesi ve kıyının sürdürülebilir
ekilde planlanması için son yıllarda uzaktan algılama ve CBS teknikleri kullanılarak çalı malar
yapılmaktadır. Bu çalı malarda kıyıda meydana gelen zamansal de i imin boyutları tespit edilmekte,
da ılı ı için haritalar yapılmakta ve de i imin nedenlerinin ortaya konulması için veriler, bilgiler
üretilmektedir. Kıyı alanlarındaki de i imleri ortaya koyan bu veriler, bilgiler kıyı kullanımı ve
yönetimi çalı malarında kullanılabilmektedir. Bu çalı mada da önemli bir kıyı de i iminin ya andı ı
zmit Körfezi do u kıyıları incelenmi tir. Çalı mada 1965 yılından günümüze kıyı çizgisi ve kıyı
alanında meydana gelen de i imler incelenmi tir. Kıyı çizgisindeki de i imler 7 farklı tarihte tespit
edilmi , kıyı alanındaki ilerleme ve gerileme ise biri uzun dönem olmak üzere 6 farklı dönemde tespit
edilmi tir. Yapılan çalı malar sonucu zmit Körfezi do u kıyılarında kıyı çizgisinin uzunlu unda
azalma oldu u, kıyının kuzeyinde ilerleme, delta alanlarında gerileme, Kiraz dere deltasında ise
ilerlemenin oldu u görülmü tür.
Anahtar Kelimeler: Kıyı Çizgisi, Zamansal De i im, zmit Körfezi, Delta, CBS, Uzaktan
Algılama.
Abstract
The interaction of many different geomorphological elements of the development of coastal
areas and hosts and the layout of these elements are natural-human factors, the change in the
residents. The coastline is experiencing the elements temporally on the coastal regions. Coastal area
have been experiencing major changes so coastline of progress and decline. The changes of the coast is
out of the development of morpho dimanik, directly and indirectly to human interventions ocur to
create of the great effect in the coastal ecosystems have different environments. The coastline-coastal
area determination of effect of temporal changes have occurred, and the coast sustainably for
planning in recent years using remote sensing and GIS techniques are carried out. This studies are
being detected in the temporal dimensions of change that occurred on the coast, are made and why
the change maps for distribution of produced data and information to be filed. Changes in the coastal
areas of this data and information can be used for works of usage of coastal and of coastal
management. In this study, East coast of Gulf of Izmit explored so far experiencing to an important
change of coastal. In study, change of coastline and coastal area that occured have been studied from
1965 to now. The changes in the coastline have been identified, the coastal area of 7 different date
progress and regression is one of the long term has been found in 6 different period. As a result of the
studies, coast of East of Gulf of Izmit has been seen of length of the coastline off the this area is a
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decrease in the North of the shore, progress and regress in area of deltas, Kiraz river delta areas in the
wake of the progress.
Key Words: Coastline, Temporal Change, Gulf of Izmit (Izmit Bay), Delta, GIS, Remote
Sensing.

GR
Kıyılar, kara ve deniz ekosisteminin kesi im sahasında bulunan, do al ve be eri
kaynaklı olarak büyük ve hızlı de i imlerin ya andı ı en önemli alanlardan biridir. Kıyıların,
dalga ve deniz akıntıları sonucu, iklim de i imleri, akarsuların ta ıdı ı materyaller vb. unsurlar
ile do al olarak de i imin ya andı ı ortamlar olması yanında, tarihi ça lardan bu yana
insano lunun ba ta yerle im olmak üzere birçok faaliyetleri için kullandı ı alanlar olması da
kıyılardaki de i imin boyutunu göstermektedir (Gürbüz, 1994, Gazio lu vd, 1997, Erginal vd.
2006, kiel, Ustao lu 2011). Günümüzde dünya nüfusunun hızla artması, bu nüfusun % 60’ının
kıyı alanlarında ya aması ve bunun sonucunda insan faaliyetlerin etkisi ve baskısı ile kıyı
çizgisinde, kıyı alanlarında ve kıyının hinterlandında olumlu ve olumsuz birçok de i im
ya anmaktadır (Çelik vd., 2000: 215, Çölkesen, Sesli, 2007, Karakoç, Karabulut, 2010: 195).
Ya anan kıyı de i imlerinin etkileri, boyutu ve da ılı ı ise kıyı kullanımı, planlaması ve
sürdürülebilir yönetimi açısından önemli bilgi kaynaklarını olu turmaktadır.
Ya am için üç temel unsurun su, hava ve topra ın kitlesel olarak bir araya geldi i ve
etkile imde bulundu u yerler kıyı alanlarıdır. Kıyı alanları ilk ça lardan beri büyük
medeniyetlerin en çok yerle ti i alanlar olmu , bu alanlardaki do al kaynaklar, toplumların
ekonomik ve sosyal geli imleri için büyük imkânlar sunmu tur (Çelik vd. 2000: 215, Esteves,
2004, Sesli, 2007). nsanların ya amlarını daha kolay sa layabilmesi için su yakınlarına
yerle meleri suyun; insanlık ve uygarlık tarihinde hep önemli bir yerle im yeri ve odak noktası
olmasının nedeni olmu tur. Tarımın su kenarlarında geli mesi, sanayi kurulu larının su
kenarlarına kurulması ve zamanla büyük kentlerin su kenarlarında geli mesi, insanlık tarihiyle
özde tir. Kıyı alanlarında meydana gelen be eri faaliyetler, kıyının çekicili ini, potansiyelini ve
önemini gösterirken, bu faaliyetlerin kıyı ve barındırdı ı bütün ortamlardaki yo un baskısını ve
etkisini de göstermektedir.(Erol, 1991, Çelik vd., 2000: 215, Doygun 2011,Cowart vd., 2011,
Döker 2012).
Kıyılar, 3621 sayılı kıyı kanununda belirtildi i gibi birçok bölümden olu makta ve
burada ifade edilen tanımlar ve terimler, kıyının yapısını, kullanımını ve yönetimini
belirlemektedir. Ancak kanunda belirtilen esasların bazıları kıyının jeomorfolojik yapısına
uymamaktadır (Erinç 1986: 1-5, Turo lu, 2009: 32, Uzun, Garipa ao lu, 2014: 470). Kıyıların
geni bir alanda çok yönlü yapısı olması, bu alanlarda farklı de i imlerin ya anmasına neden
olmaktadır. Bu de i imlerden bazıları da kıyı çizgisi ve kıyı alanı de i imleridir. Kıyı çizgisi ve
kıyı alanı de i imleri do al ve be eri etkenlerin sonucunda meydana gelebilmektedir. Olu um
kökenine göre yapılan sınıflandırmanın yanında kıyı çizgisi ve kıyı alanı de i imleri, uzun ve
kısa dönemli ya anan de i imler olarakta sınıflandırılmaktadır. Kıyı alanlarındaki do al
de i imler; glasiyel ve interglasiyel dönemlere ba lı olarak pozitif ve negatif östatik hareketler
sonucu deniz seviyesinde meydana gelen de i imler, akarsuların ta ıdı ı ve getirdi i
sedimentlerin etkisi, tektonik etkenler, kıyı kumulu gerilemesi ve ilerlemesi, kıyı erozyonu,
dalga ve kıyı akıntıların etkisiyle daha uzun dönemli süreçlerde meydana gelen de i imlerdir.
Be eri nedenlerle olu an kıyı çizgisi ve kıyı alanı de i imleri ise özellikle son 50 yıllık dönemde
kıyılardan yer kazanmak amacıyla yapılan yerle me, ula ım ve ekonomi amaçlı dolgu
çalı maları sonucu meydana gelmektedir. Ancak günümüzde yo un be eri baskılar, kıyı
kullanımın artması sonucunda da kıyı alanında ve özellikle kıyı çizgisinde be eri kökenli
de i imlerin ya anmasına neden olmaktadır. Ayrıca kıyı bölgesinde ve hinterlandında ya anan
be eri faaliyetlerin dı ında, kıyının etki sahası olan akarsu havzalarındaki be eri faaliyetlerde,
do al ortama yapılan müdahaleler sonucu do rudan ve dolaylı olarak kıyılarda de i imlerin
ya anmasına neden olmaktadır (Douglas, Crowell, 2000: 146, Akça, 2004:276, Makota vd. 2004,
Marton vd.2005: 706, Sesli, 2006, Aleskeikh 2007: 62, Bayram vd., 2008: 985).
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Kıyı çizgisinde meydana gelen de i im aynı zamanda kıyının alan kazanması veya alan
kaybetmesi eklinde, alansal de i imi de olu turmaktadır. Meydana gelen alan de i imleri kıyı
ilerlemesi-gerilemesi veya deniz ilerlemesi-gerilemesi eklinde olabilmektedir. Bu durumda
kıyıda ya anan de i melerin karadan denize do ru ya da denizden karaya do ru oldu unu
göstermektedir. Bu de i imler uzun dönemli (10-1000 yıllık) ve kısa dönemli (5-10 yıllık) olarak
sınıflandırılabilmektedir. (Ta ıl, vd. 2005: 52-53). Bazı alanlarda kıyı sahalarındaki de i im
günlük, mevsimlik ve yıllık olabilmektedir. Bu de i imleri de epizodik de i imler olarak
de erlendirebiliriz. (Li, Chen, 2003, Çölkesen, vd., 2007: 1, Mahpatra 2013: 117). Ancak belirtilen
de i imlerin birço u fiziki co rafya etkenlerinin hâkim oldu u, be eri kullanımın olmadı ı,
do al ortamların korunabildi i kıyılarda meydana gelmektedir. Ancak günümüzde yo un
be eri baskıya maruz kalan kıyı alanlarında uzun dönemli de i imlerin yanında daha çok kısa
dönemli ve büyük alanlı kıyı çizgisi, kıyı alanı de i imleri ya anmaktadır.
Kıyılar, karma ık ve çok yönlü do al ili kilerin bütünle ti i ekosistemlerin ba ında
gelmektedir. Kıyı alanlarında bulunan kıyı jeomorfolojisi birimleri ve barındırdı ı do al
ortamlar kıyı alanlarında ya anan de i imlerden en çok etkilenen unsurlardır. Kıyıda ya anan
de i imlerin günümüzde yo un be eri baskılar sonucu meydana gelmesi, kıyı çizgisi-kıyı alanı
ba ta olmak üzere kıyının bütünsel do al yapısını ve barındırdı ı ekosistemleri etkilemektedir.
Ancak bu etkilerin büyük ço unlu u kıyıya olumsuz etki etmekte, kıyının do al yapısını ve
i leyi ini bozmakta, morfodinamik geli iminde sorunlar olu turmakta, en önemlisi yenilenmesi
çok zor ve uzun zaman alan kıyılarda ortam sorunlarının (su, hava ve toprak sorunları)
ya anmasına neden olmaktadır.
Kıyı alanlarının ve morfolojik yapısının geli iminde, i leyi inde aralarında etkile im ve
karma ık ili kilerin bulundu u çok çe itli etmen ve süreçler etkili olmaktadır. Bu durum kıyı
bölgelerinin insan faaliyetleri için arz etti i önemin yanı sıra do al sistemlerin i leyi indeki
de i imleri tespit etmek ve önlem almak bakımından da önem arz etmektedir (Döker, 2012:
1351).Kıyı alanlarının fiziki co rafya etmen ve süreçlerinde meydana gelen de i imlere kar ı
duyarlı olması bu alanlarında de i imleri yansıtmasına neden olmaktadır. De i imin belirgin
olarak görüldü ü kıyı unsurları ise kıyı çizgisi ve kıyı alanlarıdır ( kiel, Ustao lu 201: 484, Baki,
Ergun 2012: 180). Kıyı çizgisi ve alanında meydana gelen zamansal ve mekânsal de i imler
teknolojik geli melerle birlikte, uzaktan algılama ve co rafi bilgi sistemleri ile do ru, hızlı ve
daha bilimsel ekilde tespit edilebilmektedir. Belirtilen çalı malar ve veri kaynakları kıyıdaki
de i imlerin tespit edilmesinde önemli rol oynarken, ortaya çıkan bilimsel veriler ise kıyı alanı
kullanımı, planlaması ve yönetimi çalı malarında önemli bilgiler ve veriler olu turmaktadır.
Son yıllarda kıyıların öneminin artması ve çevreci unsurların ön plana çıkarıldı ı geli melerin
ya anması, planlama a amasında kıyının zamansal de i iminin, morfodinamik geli iminin
bilinmesi ve bu kapsamda çalı malarının yapılmasını sa lamı tır. Kıyı alanı ve çizgisinde
meydana gelen de i imlerin tespiti sürdürülebilir kıyı alanı kullanımı ve yönetimi çalı maları
ile bütünle ik kıyı alanı yönetimi çalı malarında (BKAY) birincil veri kaynakları olarak
kullanılabilmektedir. Bu çalı maların co rafi bakı açısı, co rafya analiz ve yöntem
basamaklarıyla yapılması istatistikî veri bilgisi dı ında, de i imin nedenlerinin saptanması,
günümüzdeki ve gelecekteki etkilerinin belirlenmesi, sorunsal olayların çözümlenmesi, bütün
bu olaylarının mekansal analiz ve da ılı ının yapılması, pragmatik çözümlerin ortaya
konulması ve kıyı kullanımı-yönetimi çalı maları için kıyının bütün unsularını içeren nedensonuç ili kili bilimsel yöntemlerin ortaya konulmasında önemli rol oynamaktadır.
ÇALI MA ALANI VE GENEL CO RAF ÖZELL KLER
zmit Körfezi do u kıyıları, Marmara Bölgesinin do usunda zmit Körfezi’nin en do u
sınırını olu turmaktadır. Çalı ma alanının tamamı Kocaeli sınırları içersinde olup bütün do u
kıyılar zmit ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Çalı ma alanının kuzeyini Güzeltepe ve Koru
tepe gibi fazla yüksek olmayan tepeler, güneyini Ba iskele’deki denizel taraçalar, do usunu
zmit ovası-Sapanca olu u, batısını ise zmit Körfezi olu turmaktadır. Çalı ma alanı zmit ehir
merkezi sahilindeki vapur iskelesinin do usundan ba layarak, bütün do u kıyıları içine alır ve
Ba iskele askeri alan sahil eridinde son bulmaktadır (Foto 1). zmit Körfezi kıyıları günümüzde
7 km.lik kıyı uzunlu una sahiptir. Bu alandan Akarca dere, Çuhane deresi (Kumla Deresi) ve
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Kiraz dere denize dökülmektedir. zmit Körfezi do u kıyıları da bu akarsuların olu turdu u
geni bir havzadan meydana gelmektedir. Aynı zamanda bu havza sınırı zmit Körfezi
havzasının do u bölgesini olu turmaktadır. Çalı ma alanımız olan zmit Körfezi do u kıyıları
bu sınırlar içersinde 40042’–40046’ kuzey enlemleri ile 29055’-29058’ do u boylamları arasında
yer almaktadır ( ekil 1).

ekil 1: Çalı ma Alanının Lokasyan Haritası

Foto 1: zmit Körfezi Do u Kıyılarının Kuzeyden Görünümü

Çalı ma alanının jeolojik yapısını tamamen kuvaterner zamanlı alüvyal alanlar
olu turmaktadır. Bu alan, jeolojik dönemlerde Sapanca gölü ile ba lantılı olarak geni bir körfez
ve belli dönemlerde göl alanı olarak bulunmaktaydı. Daha sonra, özellikle kuvaternerde
sahanın kuzey ve güneyinden gelen akarsuların bu alana yo un sediment ta ıması ve
birikmenin olması, zmit Körfezi Sapanca gölünün ayrılmasına sahanın ise alüvyal bir
sedimentasyon alanı olmasına neden olmu tur (Seymen 1995: 4, Ho gören 1995: 345, Turo lu
1993-1996: 325). Ayrıca inceleme alanının, stanbul Bo azı olu madan önce zmit KörfeziSapanca Gölü- Sakarya nehri vadisi ba lantısı ile Karadeniz’i Marmara Denizi’ne ba ladı ının
kanıtlarının oldu u bazı çalı malarda belirtilmi tir. (Meriç 1995: 298). zmit Körfezi do u
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kıyıları ve yakın çevresini olu turan morfotektonik yapı, Kocaeli platosu, Samanlı da ları ve
KAF hattının olu turdu u zmit Körfezi-Sapanca gölü olu undan olu maktadır. zmit Körfezi
do u kıyıları tamamen alçak kıyı özelli ine sahip olup, kıyıda küçük-büyük çaplı deltalar
bulunmaktadır (Öz ahin, Ekinci, 2012). Ancak delta alanlarında zamansal olarak büyük
de i imler ya anmı tır. Çalı ma alanının do usunda yükselti çok azdır ve çok dü ük bir e im
oranına sahiptir. Sahanın güneyinde ise 12-18 ve 42-48 m. seviyesine ait denizel taraçalar
bulunmaktadır (Bargu, 1997). Bu taraçalar zmit Körfezi’ndeki jeolojik dönemli kıyı çizgisi ve
kıyı alanı de i imlerinin ya andı ının kanıtıdır. Çalı ma alanı Akdeniz ile Karadeniz iklimi
arasındaki geçi iklimin etkisi altındadır. Alüvyal toprakların hakim toprak tipini olu turdu u
incelem alanında Akarca dere, Çuhane deresi (Kumla dere), Kiraz deresi ve kolları ana
hidrografik unsurları meydana getirmektedir.
zmit Körfezi do u kıyıları tarihsel dönemde önemli geçi yolu konumunda
bulunmaktaydı. zmit’in tarihi geli imi, nüfus ve ekonomi bakımlarından büyümesi ile ehrin
kıyıları, yo un be eri baskının ya andı ı alanlardan biri konumuna gelmi tir. Çalı ma alanının
hemen kuzeyindeki zmit yerle im birimi, yo un nüfus, sanayi ve ticaret yapısı ile çalı ma
alanındaki be eri merkezi olu turmaktadır (Foto 2). Çalı ma alanının do usunda ticaret ve i
merkezleri, park ve dinlenme alanları ile sanayi alanları mekân kullanımının yapısını
olu turmaktadır. Çalı ma alanı 2006 yılında sulak alan ilan edilmi ve belli bölgeleri koruma
altına alınmı tır. Bu alan ku ların göç yolları üzerinde önemli bir noktada bulunmakta ve bu
bakımdan farklı ku türlerini barındırmaktadır. Ancak sahanın kuzey kesimi yo un be eri
müdahalelere maruz kaldı ından bu alandaki do al ortam-kullanım ili kisinde sorunların
oldu u da gözlemlenmektedir.

Foto 2: Çalı ma Alanının Do udan Görünümü (Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Ar ivi)

MATERYAL VE METOT
zmit Körfezi do u kıyılarındaki kıyı çizgisi ve kıyı alanı de i imin tespit edilmesi ve
incelenmesi için genel bir literatür taraması yapılmı , çalı ma alanı ve konusu ile ilgili
kaynaklar incelenmi tir. Çalı ma alanında meydana gelen kıyı çizgisi ve alanı de i imlerinin
tespit edilmesi için LANDSAT MSS, LANDAST TM ve LANDSAT ETM uydu görüntülerinden
ve günümüz ile geçmi dönemli haritalardan faydalanılmı tır. nceleme sahasındaki de i imler
1965 yılı haritadan, 1975, 1985, 1995, 2005 ve 2014 yılları ise Landsat uydu görüntülerinden
tespit edilmi tir ( ekil 2).
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ekil 2: Çalı mada Kullanılan Materyaller (Uydu Görüntüleri ve Haritalar)

nceleme alanında, temin edilen harita ve uydu görüntülerinden faydalanarak uzaktan
algılama ve CBS teknikleriyle kıyı de i imleri tespit edilmi tir. Bunun için kontrollü ve
kontrolsüz sınıflandırmanın uygulandı ı Erdas Imagine 8.7 yazılımı kullanılmı tır (Li, Chen,
2003, Aleskeıkh, 2007, Genz, 2007, Ali 2010, Adegoke, 2010, Kurt vd., 2010). Uydu
görüntülerinin farklı yıl ve mekansal çözünürlü e sahip olması sınıflandırmada 26 farklı sınıfın
olu masına neden olmu tur. Bu sınıflar daha sonra iki temel sınıfa (kara ve deniz) ayrılmı , kıyı
çizgisi uzunlukları, de i imi tespit edilmi tir. Ayrıca bu sınıflamanın tespitinde, GeoTiff olan
görüntüler Photoshop CS5 programına aktarılarak Image-Adjusments /Levels, Hue-Saturation,
Exposure renk ayarları kullanılarak iki renk formatında kara ve deniz alanları ile sınırları
belirlenmi tir. Kıyı alanı de i imleri de aynı teknikler kullanılarak tespit edilmi tir. Kıyı
alanındaki de i im kıyı gerilemesi, kıyı ilerlemesi ve hep kara olan saha olarak tespit edilmi tir.
Kıyı alnındaki de i im, 1965-1975, 1975-1985, 1985-1995, 1995-2005, 2005-2014 ve 1965-2014
yılları arasındaki 6 farklı dönemde alansal olarak tespit edilmi tir. Analizi yapılan uydu
görüntüleri ArcGIS 10 programına aktarılarak istatistikî hesaplamaları yapılmı ve haritaları
üretilmi tir. Haritalar ve istatistikî hesaplamalar ile zmit Körfezi do u kıyılarındaki kıyı çizgisi
ve kıyı alanı de i imleri 49 yıllık süreçte ve belirlenen yıllara ait dönemlerde tespit edilmi tir.
Çalı ma alanındaki kıyı çizgisi ve kıyı alanı de i imlerinin tespiti i leminde gerekli arazi
çalı maları 2012, 2013 ve 2014 yıllarında yapılmı , ayrıca sahanın eski foto raflarından da
yararlanılmı tır. Çalı manın bundan sonraki a amasında co rafi ara tırma yöntemleri, çalı ma
basamakları ve co rafi analiz yöntemleriyle inceleme alanında meydana gelen kıyı alanı ve kıyı
çizgisi de i imi incelenmi tir.
Çalı manın amacını zmit Körfezi do u kıyılarındaki kıyı çizgisi ve kıyı alanı
de i imleri olu turmaktadır. Bu amaç do rultusunda kısa ve uzun dönemli kıyı çizgisi
de i imlerinin tespiti, istatistikî verileri ile haritalarının yapılması ilk a amayı olu turmaktadır.
Ayrıca kıyı çizgisi ve alanı de i imlerinin, zmit Körfezi do u kıyılarının hangi alanında
yo unla tı ı, de i imin nedenin be eri ya da do al etkenlerle mi olu tu u di er amaçları
olu turmaktadır. Son olarak zmit Körfezi do u kıyılarında meydana gelen kıyı çizgisi ve kıyı
alanı de i iminin etkileri ile kıyı kullanımı, planlaması ve yönetimi açısından önemi çalı manın
di er amaçlarını olu turmaktadır.
BULGULAR VE TARTI MA
zmit Körfezi do u kıyılarındaki kıyı çizgisi ve kıyı alanı de i imleri belirtilen yıllar
itibariyle yapılan CBS ve UA çalı malarının analizi sonucu tespit edilmi tir. Bütün veriler
ı ı ında ilk olarak çalı ma alanındaki kıyı çizgisi uzunlu u, yıllar arasındaki de i im miktarı ve
oranı açıklanacaktır. Daha sonra ise 6 farklı dönemde kıyı alanındaki de i imi, yani kıyı
ilerlemesi ve kıyı gerilemesinin miktarı, oranı ve çalı ma alanındaki da ılı ı açıklanacaktır.
Çalı ma alanındaki kıyı çizgisi uzunluklarına bakıldı ında; 1965 yılından 2014 yılına bir
azalmanın oldu u görülmektedir (Tablo 1). Bu azalmayı trend analizi olarak
de erlendirdi imiz bazı dönemlerde kıyı çizgisi uzunlu unun bir önceki döneme göre artması
lineer trend analizinin negatif yönde seyretmesine neden olmu tur ( ekil 3). Kıyı çizgisi
uzunlu u 1965 yılında 9,70 km iken, 49 yıllık süreçte 7,06 km.ye gerilemi tir. 1965-1975
yıllarında düzenli azalan kıyı çizgisi uzunlu u, 1985 yılında artı göstermi tir. Bu durumun
ya anmasında önceki yıllara göre kıyı alanında meydana gelen kıyı erozyonu, sedimantasyon
ve çökelme gibi do al nedenlerin yanında dolgu çalı maları gibi be eri nedenlerde etkili
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olmu tur. 1985 yılında, incelenen yıllar içersindeki en uzun kıyı uzunlu una ula mı tır. Çuhane
dere ve Akarca dere deltalarında meydana gelen kıyı erozyonu sonucu kıyı uzunlu u büyük
artı göstermi tir. Daha sonra ise zmit Körfezi do u kıyı alanında yapılan düzenlemeler, dolgu
çalı maları ve atıl durumda bulunan alanların düzenlenmesi, akarsuların kanala alınması
drenaj a ında de i ikliklere neden olmu ve bu durum kıyı alanındaki de i imlere de
yansımı tır. Kıyı erozyonu ve belirtilen nedenlerden dolayı zmit Körfezi do u kıyılarının
kuzeyinde kıyı çizgisi de i imi belirgin ekilde ya anmı tır. 1985-1995 arasında Akarca ve
Çuhane dere (Kumla Deresi) deltalarının kıyı gerilemesine maruz kalması, kanala alınan Kiraz
derenin kıyıda deltasını çıkıntı eklinde olu turması kıyı çizgisi uzunlu unun de i mesinin
devam etmesinde etkili olmu tur ( ekil 4). 1995 yılında 8,07 km olan uzunluk, 2005 yılında 7,34
km, 2014 yılında ise 7,06 km. ye gerilemi tir. Bu durum uydu görüntülerinde de belirgin ekilde
anla ılmakta ve kıyının girintili çıkıntılı olan yerlerinin düz bir görünüm aldı ı gözlenmektedir.
Kıyı çizgisinde meydana gelen zamansal de i imlerin nedenini do al ve be eri faktörlerin ortak
etkisi olu turmu tur. Kıyı erozyonu, sedimantasyon ve çökelme gibi etkenlerin yanında, zmit
kıyı eridindeki dolgu çalı maları, Kocaeli fuar alanı için yapılan dolgu çalı maları ve zmit
Körfezi do u kıyı alanında yapılan yüzey, kanal çalı maları kıyı çizgisindeki de i imlerin temel
nedenidir.

ekil 3: Kıyı Çizgisinde Meydana Gelen Zamansal De i im ve Do rusal Trend Analizi

Tablo 1: zmit Körfezi Do u Kıyılarındaki Kıyı Çizgisinin Zamansal De i imi ve De i im Oranları

Yıllar
1965
1975
1985
1995
2005
2014

Kıyı Çizgisi Uzunlu u
(km)
9,70
9,51
10,76
8,07
7,34
7,06

Önceki Döneme Göre
De i en Kıyı Çizgisi
Uzunlu u (km)
- 0,19
+ 1,25
- 2,69
- 0,73
-0,28

Önceki Döneme Göre Kıyı Çizgisi
Uzunlu undaki De i im Oranı
% 2,1
% 13,1
% 25
%9
% 3,8
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ekil 4: zmit Körfezi Do u Kıyılarında Kıyı Çizgisinin Zamansal De i imi

zmit Körfezi do u kıyılarındaki kıyı çizgisi de i imlerinin da ılı ında da farklılıklar
gözlenmektedir. Çalı ma alanının güney kesiminde çok az oranda kıyı çizgisi de i imi
ya anmı tır. Burada ya anan de i imin nedeni ise kumul gerilemesi, kıyı erozyonu ve sulak
alanda yapılan be eri düzenlemelerdir. Bu sahada kıyı çizgisinde 20-25 metrelik gerilemeler,
sahanın biraz kuzeyinde Kiraz dere deltasına yakın alanda ise 49 yıllık süreçte 10-15 metrelik
kıyı çizgisi ilerlemesi gözlemlenmektedir. Kiraz derenin kanala alınması ve kıyıdaki lagünerbataklık ortamlardan ilerleyip delta olu turmaya ba laması ile kıyı çizgisinde 49 yıllık süreçte
295-300 metrelik denize do ru ilerleme olmu , kıyı çizgisi uzunlu u de i mi tir. zmit Körfezi
do u kıyısının kuzeyindeki Akarca dere ve Çuhane deresi deltalarının kıyı erozyonuna
u raması ve be eri etkenler neticesinde, kıyı çizgisi 1965 yılından 2014 yılına 700 m. kadar
karaya do ru gerilemi tir ( ekil 5-Foto 3). Bu gerileme aynı zamanda kıyı çizgisi
uzunlu undaki azalmanın da ba lıca nedenini olu turmaktadır.

Foto 3: zmit Körfezi Do u Kıyılarının Kuzeyindeki Kıyı Çizgisi De i imi ve Günümüzdeki Kıyı Çizgisi
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ekil 5: Kıyı Çizgisi De i iminin Alansal Da ılı ı

zmit Körfezi do u kıyısında meydana gelen kıyı çizgisi de i imin analize
baktı ımızda, dönemler arasında farklılıkların oldu u gözlemlenmektedir. Kıyı çizgisi
uzunlu unda en büyük artı 1975-1985 yılları arasında ya anmı tır. Bu dönemde kıyı çizgisi
uzunlu u 1,25 km artmı tır. 1985-1995 döneminde ise kıyı çizgisi uzunlu undaki en büyük
azalma gözlemlenmektedir. 1995 yılında kıyı çizgisi uzunlu u bir önceki döneme göre 2,69 km
azalmı tır (Tablo 1). Di er yıllarda ise kıyı çizgisi uzunlu unda daima azalma gözlemlenmi tir.
49 yıllık uzun dönemli süreçte kıyı çizgisi uzunlu unda 2,64 km.lik bir azalma meydana
gelmi tir. Kıyı çizgisi de i imlerinin oransal olarak analizinde bir önceki döneme göre en
büyük orandaki kıyı çizgisi de i imi 1985-1995 yılları arasında ya anmı tır. Bu dönemde kıyı
çizgisi uzunlu unda % 25 oranında bir azalma görülmü tür. Di er önemli de i im, 1975-1985
yılları arasında % 13,1’lik oranında ya anmı tır. Di er dönemlerde de kıyı çizgisinde oransal
olarak de i imler ya anmı tır ancak bu iki dönem kadar büyük olmadı ı gözlenmi tir. Kıyı
çizgisi uzunlu unda, 1965-1975 arasında % 2,1’lik azalma, 1995-2005 arasında % 9’luk azalma
ve 2005-2014 yılları arasında % 3,8’lik azalma meydana gelmi tir (Tablo 1). Uzun dönemli
olarak bu durumu de erlendirdi imizde, 1965 yılından 2014 yılına kıyı çizgisi uzunlu unda %
27,1’lik bir azalma olmu tur. Yani kıyı çizgisi uzunlu unda ¼ oranında bir kaybın oldu unu
görülmektedir.
Kıyı çizgisinde ya anan de i imler sonucu kıyı alanında da büyük de i imler
ya anmı tır. Dönemler arasında ve çalı ma alanının farklı kesimlerinde kıyı ilerlemesi-kıyı
gerilemesi eklinde büyük de i imlerin oldu u gözlemlenmektedir. Kıyı alanında meydana
gelen de i imleri uzun süreli (49 yıllık) ve kısa süreli (10’ar yıllık) dönemler halinde zamansal
olarak de erlendirmek, kıyı çizgisi ve kıyı alanındaki de i imlerin boyutunu, geli imini analiz
etmede ve anla ılmasını sa lamada önemli bir veri olacaktır.
Çalı ma alanında, 1965-1975 yılları arasında 33,28 hektarlık kıyı gerilmesi olurken, 6,55
hektarlık kıyı ilerlemesi meydana gelmi tir. Kıyı gerilemesinin ba lıca nedenleri ise kıyı
erozyonu, kumul gerilemesi, delta alanlarının do al yapısının bozulması ve be eri faaliyetler
olu turmaktadır. Kıyı ilerlemesinin oldu u alanlardaki nedenler ise be eri faaliyetler sonucu
olu an dolgu çalı malarıdır. Bu dönemde kıyı alanında 26,73 hektarlık azalma olmu tur (Tablo
2). Bu azalmanın özellikle Çuhane deresi deltasının güney kesiminde meydana gelen kıyı
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erozyonu ya da deniz ilerlemesi nedeniyle olması tahmin edilebilir. Ancak bu iki dönemin
farklı kaynaklardan alınması ve 1975 yılı landsat uydu görüntüsünün bulutluluk oranının
yüksek olması, bu dönemlerde kesin veri bilgisinin eksik olmasına neden olmu tur. Bu
durumda kıyı alanındaki de i imlerin nedenlerine saptamada sıkıntı yaratmı tır. Bu dönemde
Kocaeli fuar alanının, inceleme alanının kuzey kıyısına yapılmaya ba lanması ve ayrıca zmit
ehir merkezi kıyı alanındaki de i imler, kıyı ilerlemesinin nedenlerini olu turmaktadır.
Çuhane ve Akarca dere deltalarında meydana gelen kıyı gerilemesinin dı ında, bu alanın
güneyinde fazla bir de i im ya anmamı tır ( ekil 6).
zmit Körfezi do u kıyısında, 1975-1985 arasındaki dönem en çok de i imin ya andı ı
dönemlerden biridir. Bu dönemde, kıyı alanındaki be eri faaliyetlerin yo unla ması,
de i imlerin boyutunun büyük olmasına da neden olmu tur. 1975 yılından 1985 yılına, kıyı
alanında 14,92 hektarlık kıyı gerilemesi ya anırken, 49,96 hektarlık kıyı ilerlemesi meydana
gelmi tir (Tablo 2). Kıyı ilerlemesindeki bu miktar dönemler arasındaki en büyük oranı da
olu turmaktadır. Kıyı alanında ise 35,04 hektarlık bir pozitif de i im ya anmı tır. Kıyı
ilerlemesi eklinde olan de i imin ya andı ı alanlardaki nedenlerini; Kocaeli fuar alanının
dolgu ve düzenleme çalı maların yapılması ayrıca zmit ehir merkezinde kıyı dolgu
çalı maları olu turmaktadır (Foto 4). Bu alanlarda 85-235 m. arasında kıyı alanı denize do ru
ilerlemi tir. Ancak bu de i imin kökeni tamamen be eri nedenlidir.

Foto 4: A) Günümüzde zmit Körfezi Do u Kıyıları ve Kıyı Çizgisi B) 1975 Yılında zmit Körfezi Do u Kıyıları ve
Yapımına Ba lanan Kocaeli Fuar Alanı C) 1940’lı Yıllarda zmit Körfezi Do u Kıyıları

1975-1985 döneminde Akarca deresinde yapılan düzenlemeler ve derenin kanala
alınması, Akarca deresi deltası ile Çuhane (Kumla) deresi deltasının kuzey kesiminde 80-90
m.lik kıyı gerilemesinin ya anmasına neden olmu tur. Kanalın, derelerin sediment ta ımasını
ve bunu denize iletmesini yava latması, kıyı alanındaki delta alanlarının deniz istilasına
u ramasına ve kıyı gerilemesine neden olmu tur. Di er önemli de i im ise önceki yıllarda
lagüner ortamlarda kaybolan Kiraz derenin a ız kesimindeki kıyı ilerlemesiyle olu an
deltasıdır. Bu alanda drenaj, yol ve düzenleme çalı maları nedeniyle derenin kanala alınması ve
yüklü miktarda sediment getirmesi, kıyı alanında çıkıntıların olu masına ve deltanın meydana
gelmesine neden olmu tur. Bu alanda kıyı 300 m. gibi büyük bir uzunlukta denize do ru
ilerlemi tir. Ta ınan sedimentler ayrıca zmit Körfezi akıntı sistemiyle beraber körfezin do u
havzasındaki kıyılarda da çökelmeye u ramı tır. zmit Körfezi do u kıyılarının güneyinde,
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Ba iskele yakınlarında ise kıyı alanı de i imleri çok küçük çaplı olarak meydana gelmi tir. Bu
alandaki de i imlerde kıyı ilerlemesi eklinde olmu tur ( ekil 6).

ekil 6: 1965-1975 ve 1975-1985 Arası Kıyı Çizgisi-Kıyı Alanındaki De i im

1985-1995 yılları arasındaki dönemde, kıyı ilerlemesi ve kıyı gerilemesindeki miktarlar
birbirine yakın de erlerde seyretmi tir. Çalı ma alanında, bu dönemde 22,16 hektar kıyı
gerilmesi ya anırken, 33,59 hektar kıyı ilerlemesi meydana gelmi tir (Tablo 2). Kıyı alanındaki
de i im ise pozitif olarak 11,43 hektar de erinde meydana gelmi tir. Kıyı alanındaki de i imin
da ılı ına baktı ımızda; kıyının tamamında küçük-büyük çaplı ilerleme ve gerilemenin oldu u
söylenebilmektedir ( ekil 7). Di er dönemlerde oldu u gibi çalı ma alanının kuzeyinde kıyı
ilerlemesi oldu u gözlemlenir ve bu durumun nedeni yine be eri faaliyetlerin etkisi ile dolgu
çalı malarıdır. Bu alanda 150 m.lik kıyı ilerlemesi oldu u gözlemlenir. Akarca dere deltasının
tamamen kanala alınıp kaybolması, Çuhane derenin bu kanala ba lanması ile deltanın
geni leme yükü bu dönemde iyice azalmı , akıntı sistemi ve denizel etkilerle kıyı gerilmesi
sonucu delta kaybolmu tur. Bu alanda 350 m.lik bir kıyı gerilemesinin oldu u görülmektedir.
Çuhane deresi deltasının çökelme ve akıntı sistemi nedeniyle deniz istilasına u raması, kıyı
gerilemesine neden olsa da bazı dönemlerde deltanın kalıntıları kıyıda gözlemlenmektedir.
Gerilemeye u rayan deltanın hemen güneyinde ise kumul ilerlemesi kökenli, ancak daha
sonraları be eri kökenli olan kıyı ilerlemesi meydana gelmi tir. Bu alanda 230 m.lik bir
ilerlemenin meydana gelmesi sahadaki de i imin boyutlarını yansıtmaktadır. Kiraz deresi
deltasında bazı de i imler meydana gelse de bunların denizdeki çökelme, kumul ilerlemesi ve
uydu görüntüleri arasındaki farktan oldu u tahmin edilmektedir. Çalı ma alanının güneyinde
ise kıyı ilerlemesi ve gerilemesi, küçük çaplı olarak meydana gelmi tir.
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Tablo 2: zmit Körfezi Do u Kıyılarındaki Kıyı Alanı De i imleri ve Oranları
Dönem
1965-1975
1975-1985
1985-1995
1995-2005
2005-2014
1965-2014

Kıyı Gerilemesi (ha)
33,28
14,92
22,16
12,97
0,43
38,82

Kıyı lerlemesi (ha)

Kıyıdaki De i im (ha)

6,55
49,96
33,59
5,27
8,11
58,41

- 26,73
+ 35,04
+ 11,43
- 7,7
+ 7,68
+ 19,59

1995-2005 arası dönemde kıyı alanında meydana gelen de i imlerin miktarının
azalmaya ba ladı ı gözlenmektedir. Bu dönemin özelli i ise di er iki döneme nazaran kıyı
alanında 7,7 hektarlık negatif yönlü bir de i im ya anmasıdır. Kıyı alanında 12,97 hektarlık kıyı
gerilemesi, 5,27 hektarlık kıyı ilerlemesi meydana gelmi tir. Çuhane deresi deltasının iyice
deniz istilasına u rayıp kıyı gerilmesine maruz kaldı ı görülmektedir. Bu alanda yine 200 m.lik
bir gerilemenin oldu u yapılan çalı malardan anla ılmaktadır. zmit Körfezi do u kıyılarının
kuzeyinde yo un be eri faaliyetler kıyı dolgu çalı malarını arttırmı , bu alanda yine kıyı
ilerlemesi be eri kökenli olarak meydana gelmi tir. Kiraz deresi deltasının delta setlerinde ise
yine kıyı gerilemesi meydana gelmi tir. Bu alanda meydana gelen kıyı gerilemesi ise kıyı
alanındaki çökelme sonuncunda oldu unu tahmin edilmektedir.

ekil 7: 1985-1995 ve 1995-2005 Arası Kıyı Çizgisi-Kıyı Alanındaki De i im

zmit Körfezi do u kıyılarındaki yakın zamanlı dönemde (2005-2014) ise kıyı alanındaki
de i imlerin boyutunun azaldı ı görülmektedir. Kıyı gerilemesi 0,43 hektarlık miktarıyla en
dü ük oranda seyrederken, kıyı ilerlemesi 8,11 hektar olarak meydana gelmi tir. Kıyı
alanındaki de i imin miktarı ise 7,68 hektardır. Çalı ma alanının kuzeyinde 70 m.lik bir kıyı
ilerlemesi ya anmı tır. Bu de i im tamamen dolgu çalı maları sonucu olu mu tur. Kıyı
alanındaki düzenleme çalı maları ve son dönemdeki park alanı olu turma giri imleri kıyı
alanındaki küçük çaplı kıyı ilerlemesinin ya anmasına neden olmu tur. Bu alanların dı ında
kıyı alanında de i im ya anmamı tır ( ekil 8-Foto 5).
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Foto 5: A) ve A’) zmit Körfezi Do u Kıyılarının Kuzeyi 2013 Yılı Görüntüsü B) ve B’) zmit Körfezi Do u Kıyılarının
Kuzeyi 2014 Yılı Görüntüsü C) ve D) Kıyılardaki De i imin Yıllar tibariyle Görüntüsü

Çalı ma alanındaki de i imi 49 yıllık zaman diliminde de erlendirdi imizde, pozitif
yönlü olarak kıyı alanında 19,59 hektarlık de i im ya anmı tır. Bu oran ile di er dönemlerdeki
de i imlerden dü ük bir kıyı alanı de i imi ya anıldı ı dü ünülse de kıyı gerilemesi ve
ilerlemesinin oranları ile da ılı ı ne kadar büyük çaplı bir de i imin ya andı ının göstergesidir.
Kıyı gerilemesi 38,83 hektar iken kıyı ilerlemesi 58,41 hektar olarak meydana gelmi tir. zmit
Körfezi do u kıyılarının kuzeyinde, zmit ehir merkezi ve fuar alanında 1965 yılından
günümüze (2014) 143-480 m. arasında kıyı ilerlemesinin oldu u tespit edilmi tir ( ekil 8). Bu
ilerlemenin nedenini, tamamen be eri kökenli olan kıyı dolgu çalı maları olu turmaktadır.
Akarca dere deltası ve Çuhane dere deltasında ise drenaj a ının de i mesi, kanal sistemi, kıyı
erozyonu, çökelme, sedimet miktarının azalması ve be eri etkiler sonucu büyük çaplı kıyı
gerilemesi ya anmı tır. Bu alanda kıyı 700 m. karaya do ru gerilemi tir. Bu alanın güneyinde
do al ve be eri etkenlerle, kıyı çizgisi 312 m. ilerlemi ve kıyı alanı ilerlemesi ya anmı tır. Kiraz
derenin kanala alınması ve bataklık-lagüner ortama getirdi i sedimentleri denize ta ıması
sonucu küçük çaplı delta meydana gelmi tir. Bu alanda 290 m.lik kıyı ilerlemesi ya anmı tır. Bu
alanın güneyinde ise kıyı alanındaki de i imlerin boyutu di er alanlara göre oldukça küçüktür.
Çalı ma alanının güney kesiminde 15-20 m. boyutunda kıyı ilerlemesi ve kıyı gerilemesi
ya anmı tır.

ekil 8: Kıyı Alanındaki Zamansal De i im
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ekil 9: 2005-2014 ve 1965-2014 Arası Kıyı Çizgisi-Kıyı Alanındaki De i im

Yapılan inceleme ve de erlendirmeler sonucunda kıyı alanında 49 yıllık süreçte büyük
de i imler ya andı ı görülmektedir. Ayrıca uzun dönemli zamansal de i imin yanında kısa
dönemli farklı alanlı de i imlerde ya anmı tır. zmit Körfezi do u kıyılarındaki de i imin en
çok ya andı ı alan ise zmit ehir merkezi, Akarca dere deltası, Çuhane dere deltası (Kumla
dere deltası) ve Kiraz dere deltasının oldu u alanlardır. Çalı ma alanının güneyinde ise
de iminin boyutu küçük çaplı olarak meydana gelmi tir. Kıyı çizgisi ve kıyı alanında en büyük
de i im 1975-1985-1995 arasındaki dönemde meydana gelmi tir. Kıyı çizgisi ve alanındaki
de i imin en çok ya andı ı alan ise 700 m.lik kıyı gerilemesi ve 1,2 km.lik kıyı çizgisi kaybının
ya andı ı Çuhane deresi ve Akarca deresi delta alanıdır. Bu derenin yataklarının kanala
alınması sediment akı ını durdurmu , deltanın morfodinamik geli imini yava latmı ve delta
alanları tamamen deniz istilasına u rayarak, kıyı alanındaki kıyı gerilemesini meydana
getirmi tir. Kiraz deresi daha önceki dönemlerde lagüner ortamlara belirgin bir sediment yükü
getirmedi i için delta olu turamamı tı. Ancak kanala alınması ve yo un sediment ta ıması kısa
zamanda delta çıkıntısının olu masına, kıyı çizgisi ve kıyı alanında 312 m.lik kıyı ilerlemesi
eklinde de i imin ya anmasına neden olmu tur. Çalı ma alanının kuzeyinde ise kıyı dolgu
çalı maları (yol, park, sahil alanı, fuar alanı, iskele ve otopark alanı için) sonucu kıyı ilerlemesi
eklinde kıyı de i imleri ya anmı tır. zmit Körfezi do u kıyılarının kuzey kesiminde do al ve
be eri kökenli kıyı de i imleri ya anırken, çalı ma alanının güneyinde daha küçük boyutta kıyı
de i imleri ya anmı tır. Kıyı de i imlerindeki da ılı ta ve oranında farklılıkların meydana
gelmesi inceleme alanının kuzeyinin, bu alanın yakınındaki yo un be eri baskılar ve
müdahalelere u radı ını göstermektedir.
zmit Körfezi do u kıyılarında zamansal olarak meydana gelen büyük de i imler kıyı
alanındaki bazı do al sahaların kaybolmasına neden olmu tur. Bu alanların kaybolması, deniz
ve kara ekosistemlerinin kesi im sahası olan kıyı alanlarındaki canlıları etkilemektedir. zmit
Körfezi do u kıyılarının da bu alanlardan olması de i imin etkilerini ortaya koymaktadır.
Geçmi dönemli plansız ve çevreyi ön plana almayan uygulamaların boyutları, zamansal
de i imlerin ve etkilerinin ortaya çıkmaya ba lamasıyla hissedilecektir (Köksal 2008, Mert
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2008). Son yıllarda zmit Körfezi do u kıyılarının sulak alan ilan edilmesi (Foto 6) ve koruma
altına alınması, bu alanlarda do ayı ön plana alan plan, peyzaj yarı malarının yapılması ve
desteklenmesi, sahanın sürdürülebilir kıyı kullanımı kapsamında do al alanlar, park alanları
eklinde düzenlenmesi önemli geli meler olarak dikkat çekmektedir. Kıyı çizgisinde ve kıyı
alanında meydana gelen de i imlerin zamansal olarak de erlendirilmesi ve bu de i imin
boyutlarının, etkilerinin bu gibi çalı malarda kullanılması gelece e, do al hayata ve
insano luna daha kalıcı, sürdürülebilir kıyı alanlarının kalmasını sa layacaktır (Akça 2004: 276,
A an 2004: 272).

Foto 6: A) zmit Körfezi Do u Kıyılarının Güneyi ve Kiraz Dere Deltasının Kuzeyden Görünümü B)Kiraz Dere Deltası
Sazlık ve Sulak Alan (Güneye Do ru) C) Deltanın Panoramik Görüntüsü (Güneyden Kuzeye Do ru) D) Derenin A ız
Kesimi ve Delta Setleri E) Sulak Alan Koruma Tabelası F) Sulak Alandaki Ku Türleri

SONUÇ VE ÖNER LER
Kıyı alanlarında do al ve be eri etkenler sonucunda uzun ve kısa dönemli olarak kıyı
çizgisi-kıyı alanı de i imleri ya anmaktadır. Bu de i imlerin, boyutunu, mekânsal da ılı ını,
geli imini bilimsel yöntem ve verilerle tespit etmek, sürdürülebilir kıyı kullanımı, planlaması ve
yönetimi çalı malarında aktif ekilde kullanılabilmektedir. zmit Körfezi do u kıyıları da
zamansal olarak yo un kıyı çizgisi-kıyı alanı de i imlerinin ya andı ı, do al ve be eri co rafya
unsurlarının iç içe olmasından dolayı büyük etkile imin oldu u alanlardır. zmit Körfezi do u
kıyılarının jeolojik geli imi ve jeomorfolojik yapısı bu alanda do al unsurların varlı ını
göstermekte, aynı zamanda çalı ma alanı yerle me, ula ım ve ekonomik faaliyetlerin yo un
olarak bulundu u be eri etkenlerin baskısına maruz kalan bir saha görünümünde oldu u
görülmektedir. Bütün bu etkenlerin zaman süreciyle birle mesi, kıyılarının da bu etkenlere hızlı
bir ekilde tepki vermesi, zmit Körfezi do u kıyılarında kıyı çizgisi ve kıyı alanı de i imlerinin
de yo un ekilde ya anmasına neden olmu tur. Kıyı alanında 49 yıllık süreçte 19,59 hektarlık
alan de i imi, 2,69 km.lik kıyı çizgisi uzunlu u de i imi ya anmı tır. Ayrıca dönemsel olarak
de erlendirdi imizde, kıyı çizgisi-alanı de i imlerin yo un olarak meydana geldi i
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görülmektedir. zmit Körfezi do u kıyılarının kuzey kesimini olu turan ve zmit sahil eridini
meydana getiren alanda kıyı ilerlemesi meydana gelmi , Akarca dere deltası, Çuhane dere
(Kumla dere) deltasında ise kıyı gerilemesi meydana gelmi ve deltaların çıkıntıları deniz
istilasına u rayıp ortadan kaybolmu tur. Kiraz derenin a ız kısmında kıyı ilerlemesi sonucu ise
zamanla delta setleri ve küçük bir delta alanı meydana gelmi tir. Bütün bu de i im alanlarında
ise kıyı çizgisinin uzunlu u de i mi , kıyının girintili çıkıntılı yapısı düz bir görünüm
aldı ından kıyı çizgisi uzunlu u azalmı tır. Çalı ma alanındaki kıyı çizgisi-kıyı alanı
de i imlerinin yo un ekilde ya anmasının temel nedenini, kıyı alanı ve gerisindeki be eri
etkenler sonucu do al yapılarının geli iminde ve i leyi indeki bozukluklar olu turmaktadır.
zmit Körfezi do u kıyılarının kuzeyinde sahil, yol ve fuar alanı nedeni ile dolgu çalı maları
yapılması de i imin be eri kökenli nedenini olu turmaktadır. zmit Körfezi do u kıyı
alanındaki bataklık ve lagüner ortamların mekansal kullanıma açılması için yapılan dere
yataklarının de i tirilmesi ve kanala alınması, zmit Körfezi’ndeki akıntı sistemi ve kirlilik gibi
nedenler ise di er de i im alanlarının nedenini olu turmaktadır. Özellikle delta alanlarının,
akarsuların ve kıyı alanın drenaj yapısının de i mesinden dolayı ortadan kalkması, bu
alanlardaki kumulları, kıyı bitkilerini ve do al ortamı yo un ekilde etkilemi tir.
zmit Körfezi do u kıyılarında ya anan zamansal kıyı çizgisi de i imleri sonucu kıyı
alanı asli profilini kaybetmi tir. Bu durumunda kıyı alanındaki ortama, burada ya ayan
canlılara büyük etkisi olmaktadır. Son yıllarda yapılan çalı maların, zmit Körfezi do u
kıyılarının sulak alan ilan edilmesi ve koruma altına alınması önemli geli meler olarak
görülmektedir. Ancak kıyı alanının korunması için havza tabanlı bütünle ik uygulamaların
yapılması ve bu uygulamalar içinde bilimsel analiz çalı malarının yapılması gerekmektedir.
Bütün bu çalı malar, zmit Körfezi kıyı alanında do a-insan etkile imini sürdürülebilir
kapsamda yönetecek, do a odaklı bütünle ik kıyı planı ve yönetimi çalı malarıyla elde
edilecektir. Kıyı alanlarının korunması, bozulmadan, morfodinamik geli imini, do al
ortamlarını, canlılarını koruyarak sürdürülebilir ekilde gelece e ta ınması için gerekli
çalı maların yapılması ve önlemlerin alınması gerekmektedir.
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