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Öz 

Kıyı alanları geçmi�ten günümüze fiziki ve be�eri birçok faktörün etkisi altında olmu�tur. 
Kara ve deniz ortamlarının etkile�im sahasında bulunan kıyı alanları co�rafi faktörlerin etkisiyle 
daima de�i�im halindedir. Kıyı alanlarında meydana gelen de�i�imlerden biride kıyı çizgisi 
de�i�imidir.  Kıyı alanlarında olu�an veya olu�abilecek bu de�i�imlerse bazı sorunlara yol 
açabilmektedir. Bu sorunlardan biride kıyılarda olu�an kıyı çizgisi de�i�imi sonucu meydana gelen 
sorunlardır. �zmit Körfezi kıyıları da 129 km.lik uzunlu�u, yo�un kıyı alanı kullanımına maruz 
kalması ve di�er birçok co�rafi unsurun etkisi ile kıyı çizgisi de�i�imlerine u�ramakta ve bu kıyılarda 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalı�mada �zmit Körfezi kıyılarında kıyı çizgisi de�i�iminin 
nedenleri, etkileri, ortaya çıkardı�ı sorunlar ve bu sorunlara kar�ı çözüm önerilerinin neler olabilece�i 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kıyı Çizgisi, �zmit Körfezi, Kıyı Alanı, Kıyı Dolgu Alanları. 

Abstract 

The coastal area have under the influence of many factors, physical and human past to the 
present. The coastal area of land and marine environments in the field of interaction is always in flux 
due to geographical factors. The change to shoreline that changes occurring in the coastal areas. 
Change that might occur, it may cause some problems in coastal areas. One of these problems are 
caused by the change of the shoreline, coastal problems. The Gulf of Izmit of the coast ise length of 
129 km, intense exposure to the use of the coastal area, and many other geographical element 
undergoes changes in the coastline with the effect of the problems that arise along the coast. In this 
study, changes in the shoreline of causes, effects, solutions to problems posed problems and what will 
be examined in the coast of the Gulf of Izmit. 

Keywords:  Shoreline, Gulf of �zmit, Coastal Area, Coastal Areas of Fill 
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1. G�R�� 

Kıyı alanları deniz ve kara do�al sahalarının 
kesi�im noktasında yer alan alanlardır. Bu alanda sınırı 
belirleyen kıyı çizgisi sabit de�il iken, kıyı kenar çizgisi 
kara yönünde sabit olarak belirlenmekte, bunun 
sonucunda da, fiziki, sosyal, mimari, ekonomik ve 
ula�ım faaliyetleri belirlenmektedir. Ancak farklı 
nedenlerden dolayı kıyı kenar çizgisi de�i�ebilmektedir 
(Akça, 2004: 276). Kıyı kenar çizgisi de�i�imi, karadan 
denize do�ru ya da denizden karaya do�ru iki �ekilde 
meydana gelmektedir. 

Kıyılar hava, su ve karanın etkile�im altında 
bulundu�u ve do�al kaynakların zenginli�i ile dikkati 
çeken, bu nedenle her zaman a�ırı kullanıma maruz 
kalan alanlardır. Bu a�ırı kullanım, kıyı ekosistemindeki 
hassas dengeyi bozabilmektedir. �nsanın etkisiyle ortaya 
çıkan bu ikincil ekosistemler, birçok türün do�al 
dengesini etkilemektedir. Aslında bu alanlar, insan 
merkezli baskılarla birlikte do�al süreçlerdeki 
bozulmaların da etkili oldu�u yerlerdir. Bu nedenle 
ekolojik açıdan sürdürülebilirlikleri önemlidir (Ta�ıl ve 
di�., 2005: 52). Kıyıda sürdürülebilirlik açısından 
sorunlar olu�turan alanlarda kıyı çizgisi de�i�iminin 
do�al de�i�imler etkenleri dı�ında ortaya çıkmasıdır. 

Kıyı sadece tek bir çizgiden ibaret olmayıp, kıyının 
hem deniz yönünde hem de kara yönünde etkile�im 
içersinde bulundu�u alanlar vardır. Kıyı kenar 
çizgisinin de�i�im nedenleri ve do�al ortam ile be�eri 
ortama yaptı�ı etkileri incelemeden önce kıyı çizgisi ve 
kıyının di�er unsurlarının hem hukuki hem de bilimsel 
tanımlarını yapmak bu alandaki de�i�imlerin 
incelenmesinde faydalı olacaktır. 

3621 sayılı kıyı kanununa göre kıyı ile ilgili 
tanımlar, kanunun 4. maddesinde belirtilmi�tir ve 
�öyledir: Kıyı Çizgisi: Deniz, tabii suni göl ve 
akarsularda, ta�kın durumları dı�ında, suyun karaya 
dedi�i noktaların birle�mesinden olu�an çizgiye denir. 
Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii suni göl ve akarsularda, 
kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin 
olu�turdu�u kumluk, çakıllık, kayalık, ta�lık, sazlık, 
bataklık ve benzeri alanların do�al sınırına denir. Kıyı: 
Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı ifade 
eder. Sahil �eridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara 
yönünde yatay olarak en az 100 m geni�li�indeki alanı, 
ifade eder. �ki bölümden olu�an bu alan kullanım amacı 
ve do�al e�iklere göre belirlenir. Sahil �eridinin birinci 
bölümü: Sahil �eridinin tümü ile sadece açık alanlar 
olarak düzenlenen; ye�il alan, çocuk bahçesi, gezinti 
alanları, dinleme ve bu yönetmelikte tanımlanan 
rekreaktif alanlardan ve yaya yollarından olu�an, kıyı 
kenar çizgisinden itibaren, kara yönünde yatay olarak 50 
metre geni�li�inde belirlenen bölümüdür. Sahil �eridinin 
ikinci bölümü: Sahil �eridinin birinci bölümünden sonra 
kara yönünde yatay olarak en az 50 metre geni�li�inde 

olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece kanunun 8. 
maddesinde ve bu yönetmelikte tanımlanan toplumun 
yararlanmasına açık günübirlik turizm yapı ve tesisleri, 
ta�ıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesislerinin yer 
aldı�ı bölümüdür (�ekil 1). 

 
�ekil 1: Kıyının Bölümleri (Erinç 2001, Turo�lu 2009’dan yeniden 

çizilerek) 

Kıyı kanunda kıyı kavramı ile ilgili verilen 
tanımların yanında bilim insanlarının özellikle 
co�rafyacılarının yaptı�ı kıyı tanımları ve kıyı ile ilgili 
veriler �u �ekildedir: 

�ZBIRAK’A göre kıyı: Kara, deniz ve havanın 
birbirine de�di�i bir yer. Dar anlamı ile kıyı, kara ile 
deniz arasında bir sınır çizgisidir. Kıyı, deniz ile kara ve 
hava olaylarının çarpı�tı�ı bir yerdir (�zbırak, 1986: 209). 

ER�NÇ’E göre kıyı: Kıyı çizgisi ile kenar çizgisi 
arasındaki alandır. Ancak hukukçuların kıyı anlayı�ı, 
disiplinimize bazen uyar, bazen de uymaz. Jeomorfoloji 
de kıyı tanımı ise, deniz veya göl sularının en alçak 
oldukları zaman çekildikleri sınır ile falezlerinin tabanı 
arasında kalan �eride kar�ılık gelir. Kıyı �eridi veya sahil 
�eridi diye de anılır. Ancak bu Türk kıyı kanunlarına 
göre falez kaidelerinden itibaren kara yönünde 100’m.lik 
bir zona kar�ılık gelir. Kıyı çizgisi ise ta�kın durumları 
dı�ında, meteorolojik olaylara göre de�i�ebilen herhangi 
bir zamanda kara ile denizi birbirinden ayıran sınırdır. 
Kıyı çizgisi sabit de�ildir. Gel-git hareketlerine, devamlı 
rüzgârlar ve sey� olaylarının etkisine ba�lı olarak kıyı 
�eridi üzerinde sürekli yer de�i�tirir. Bazı tarihlerde 
�iddetlenen gel-git olayları sırasında veya karaya do�ru 
esen �iddetli rüzgârlar ve sürekli rüzgârlara ba�lı olarak 
sular bu sınırın çok ilerisine yükselebilir (Erinç, 2001: 
313-314). 

�NANDIK ise kıyı kavramını �u �ekilde açıklar: 
Karaların deniz boyunca uzanan kenarına deniz kıyısı 
veya kısaca kıyı denilmektedir. Kıyı çizgisi ise kara ile 
denizin birbirine de�di�i yerleri gösterir. Kıyılar 
haritalarda sabit bir çizgi ile gösterilse de gerçekte, gel-



�

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Cilt: 7   Sayı: 31          Volume: 7   Issue: 31 
www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581�

�

471

git olaylarından, dalgalardan etkilemekte ve seviyeleri 
de�i�mektedir (�nandık, 1971: 129). 

EROL, kıyı ile ilgili çalı�malarında ve hukuksal 
anlamda kıyı sorunlarında bilirki�i olarak 
bulunmasından dolayı kıyı kavramlarını açıklayıp, 
bunların jeomorfolojiye uygun olması gerekti�ini 
belirtmi�tir. Erol’a göre kıyı çizgisi; deniz, do�al ve 
yapay göl ve sürekli akan akarsularda en dü�ük su 
düzeyi sırasında, suyun karaya dedi�i noktaların 
birle�mesinden olu�an çizgidir. Kıyı kenar çizgisi ise 
sadece kara ile olan etkile�imden kaynaklanmamaktadır. 
Bundan dolayı hem karasal kıyı kenar çizgisi hem de 
denizel kıyı kenar çizgisi olması gerekmektedir. Buna 
göre kıyı ise; kıyı çizgisine göre kara yönündeki karasal 
ve deniz yönündeki denizel kıyı kenar çizgileri 
arasındaki alandır (Erol, 1989: 38). 

HO�GÖREN’E göre kıyı: Önünde dalga a�ındırması 
düzlü�ü (abrazyon platformu) olan aktif falezli kıyılarda 
deniz sularının (veya göl sularının) en alçak oldukları 
zaman çekildikleri sınır ile falezlerin kaidesi arasında 
kalan �eride denir (Ho�gören, 2003: 47). 

TURO�LU ise kıyı kavramını, jeomorfolojik etken 
ve süreçlerin kontrolünde a�ınım ve birikim olaylarının 
geli�imi ile olu�an yeryüzü �ekillerinden biri olarak 
tanımlamı�tır. Do�al ya da yapay su kütlesi ile karasal 
ko�ulların hâkim oldu�u saha arasındaki geçi� bölgesini 
temsil eder. Bu bölgeyi su kütlesi tarafından kıyı çizgisi, 
kara tarafından ise kıyı kenar çizgisi sınırlar. Genel 
olarak, yüksek ve alçak kıyı olarak iki temel sınıfa 
ayrılır. Bu iki kıyı tipinin jeomorfolojik elemanları da 
farklıdır. Yüksek kıyılarda ço�u kez kıyı ile kıyı kenar 
çizgisi çakı�ır. Alçak kıyılarda ise önkıyı ve artkıyıdan 
olu�an kıyı yüzlerce metre geni�li�e ula�abilir. Kıyıların 
geli�im ve olu�umunda yapı ve litoloji ile iklim 
özellikleri tektonik ve östatik hareketler önemli rol 
oynar (Turo�lu, 2009: 33). 

Kıyı, sadece sabit bir çizgi olmayıp hem karasal 
hem de denizel yönde etki alanı olan ve birçok co�rafi 
ko�uldan etkilenen bir alandır. Bu alanın içindeki kıyı 
kavramları, kıyı, kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi, sahil 
�eridi, önkıyı, artkıyı gibi terimlerdir. Bu kavramların 
sınırlarının belirlenmesi kıyı alanlarının tespitinde 
önemli rol oynamaktadır. 

Deniz ile kara arasındaki sınırı meydana getiren 
kıyı kavramının bütün elemanlarını içine alan terime 
kıyı ku�a�ı veya kıyı bölgesi denilmektedir. Bu ku�ak 
içinde kıyı çizgisi suyun ta�kın durumları dı�ında, 
herhangi bir anda karaya dedi�i noktaların 
birle�tirilmesi ile olu�turulan, deniz ile karayı 
birbirinden ayıran ve sabit olmayıp daima de�i�kenlik 
gösteren çizgi veya sınırdır (Erinç 2001, Erol, 1991). 

Kıyı kenar çizgisi; denizel ko�ulların etkisi altındaki 
alan ile karasal ko�ulların etkisi altındaki alanı 

birbirinden ayıran ve jeomorfolojik anlamda kıyı olarak 
tanımlanan alanın kara yönündeki do�al sınırıdır. Bu 
sınır, hem korunması gereken do�al kaynak 
niteli�indeki kıyının kara yönündeki sınırını ve hem de 
yerle�imin ve özel mülkiyetin deniz yönündeki sınırını 
temsil eder (Turo�lu, 2009: 34). 

Kıyı ise, kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasında 
kalan alandır. Ancak falezli kıyılarda kıyı kenar çizgisi, 
kıyı çizgisi ile çakı�ması bu durumun kolay ifade 
edilmesini sa�larken alçak kıyılarda durum farklıdır. 
Alçak kıyılar kıyı kenar çizgisi sabit olmayıp de�i�en 
kıyı çizgisi kıyı teriminin yanına önkıyı ve artkıyı 
terimlerinin getirilmesini sa�lamı�tır (�ekil 1). Bu tür 
kıyılarda yani alçak kıyılarda, önkıyı; kıyının su kütlesi 
tarafında yer alan, su hareketlerinin etkisi altındaki 
bölümü olarak tanımlanır. Artkıyı ise; tamamen denizel 
kökenli malzemelerin rüzgâr etkeni ile ta�ınması sonucu 
meydana gelen kumul tepeleri, hareketli kumullar, 
makro ve mikro kumul �ekillerinin yer aldı�ı, yer yer 
denizel kavkı ve çakılların depo olarak bulundu�u, 
üzerinde kurakçıl ve halofitlerin geli�ebildi�i, sazlık, 
bataklık ve lagüner ortam içeren kıyı alanıdır (Turo�lu, 
2009: 34). 

Kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi gibi kavramlar farklı 
terimler olup kıyı alanındaki farklı sahaları 
belirtmektedir. Bundan dolayı kıyı çizgisi sabit olmayan, 
yıl içinde, gün içinde co�rafi etkenlere ba�lı olarak 
sürekli de�i�en bir çizgidir. Ancak kıyı kenar çizgisi ise, 
kıyı sahasının kara yönündeki alanını belirtmektedir. 
Yani asıl de�i�ime u�rayan ve karasal ortam ile denizel 
ortamdaki farklılıkları ve etkileri gösteren terimdir. 

Kıyı alanları sahip oldu�u kaynaklar, kara ve deniz 
ortamın etkile�im sahasında bulunması ve birçok 
faktörün etkili oldu�u alanlar olması nedeniyle daima 
de�i�ime u�rayan sahalardandır. Kıyı alanlarında 
de�i�imler fiziki ve be�eri etkenler sonucunda meydana 
gelmektedir. Ancak günümüzde yo�un be�eri baskılar 
kıyı alanların kullanımın artması ve bunun sonucunda 
da kıyı alanında ve özellikler kıyı çizgisinde 
de�i�imlerin ya�anmasına neden olmaktadır (Akça, 
2004: 276).  

Kıyı alanında meydana gelen veya gelebilecek 
de�i�imleri fiziki ve be�eri kaynaklı olarak 
sınıflandırabilmek mümkündür. De�i�imin olu�um 
nedeninin yanında kıyının hangi alanında da meydana 
geldi�i önemlidir. Kıyı alanındaki de�i�imler kıyı 
çizgisi, kıyı kenar çizgisi, ya da kıyı alanında denize 
ilerleme veya karaya do�ru gerileme gibi olaylar 
sonuncunda meydana gelmektedir.  Kıyı alanların deniz 
ve kara sahalarının etkile�im alanında olması meydana 
gelen de�i�imlerinde iki taraflı olmasa neden 
olmaktadır. Bu de�i�imlerde fiziki etkenler dalga 
a�ındırması, biriktirmesi, akarsuların materyal 
biriktirmesi, sedimantasyon gibi unsurlarla kıyı 
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alanında de�i�imlere neden olmaktadır. Be�eri kaynaklı 
de�i�imler ise kıyı alanlarında yer kazanmak amacıyla 
kıyıların doldurulması, liman, iskele tesislerinin 
yapılması, ula�ım yolları için kıyı alanına müdahale 
edilmesi gibi etkenler kıyı alanındaki de�i�imin 
kaynaklarıdır.  

 
Foto 1: �zmit Körfezi Do�u Kıyılarında Kıyı Birimlerinden 

Örnekler ve Kıyı Kenar Çizgisi 

�

 
Foto 2: Hisar Dere Deltası (Gölcük) ve Delta Kıyısındaki Birimler 

ve Kıyı Alanı 

2. �ZM�T KÖRFEZ�’NDE KIYI Ç�ZG�S� 
DE����M�N�N YARATACA�I R�SKLER 

�zmit Körfezi, Marmara Bölgesi’nin do�usunda yer 
almaktadır. Kara içine do�ru sokulmu� olan 50 km 
uzunlu�undaki �zmit Körfezi kıyılarının toplam 
uzunlu�u 129,7 km.dir (�ekil 2). �zmit Körfezi kıyıları 
do�al ve be�eri birçok co�rafya faktörünün etkisi 
altındadır. Bu etkide kıyı alanlarını ve özellikle de 
geçmi�ten günümüze kıyı çizgisini etkilemektedir. 

�ekil 2: �zmit Körfezi Kıyıları ve Yakın Çevresi Lokasyon ve Yükselti 
Kademeleri Haritası 

�zmit Körfezi kıyıları fiziki ve be�eri co�rafyanın iç 
içe bulundu�u, son yıllarda da yo�un kıyı kullanımının 
ya�andı�ı alanlardandır. Çalı�ma sahasındaki kıyı 
çizgisi de�i�imleri do�al ve be�eri birçok faktörün 
etkisiyle olu�makta ve kıyı alanlarını farklı �ekilde 
etkilemektedir. Kıyı alanlarında meydana gelen bu 
de�i�im ise hem denizden karaya hem de karadan 
denize do�ru olabilmektedir. Kıyı çizgisi de�i�iminin iki 
önemli ortam sahası olan kara ve deniz arasındaki 
alanda (kıyı) meydana gelmesi bazı sorunlarında 
olu�masına neden olmaktadır. Bundan dolayı çalı�mada 
�zmit Körfezi kıyılarındaki kıyı çizgisi de�i�im nedenleri 
belirtilip, çalı�ma sahasından örneklerle açıklanacak ve 
yaptı�ı etkiler incelenecektir. Daha sonra ise olu�an 
sorunların ve kıyı çizgisi de�i�imin yarataca�ı risklerin 
azaltılması için çözüm önerileri sunulacaktır. 

Geçmi�ten günümüze glasiyel ve interglasiyel 
dönemlerde deniz seviyesindeki de�i�imler kıyı 
çizgisinin de �zmit Körfezi kıyılarında da birçok defa 
de�i�ti�ine kanıt olarak sunulabilir. Pozitif ve negatif 
östatik hareketler sonucu kıyı kenar çizgisi de�i�mi� bu 
durum sahanın fiziki yapısının da �ekillenmesine yol 
açmı�tır. Glasiyel dönemlerde -90, -100 m. seviyesine 
inen kıyı çizgisi, interglasiyel dönemlerde +90 m. 
seviyesine çıkmı�, Akdeniz suları Marmara Denizi’ni, 
oradan da �zmit Körfezi’ni doldurmu�tur (Meriç ve di�., 
1995: 286). Yapılan bazı çalı�malarda ise �zmit Körfezi-
Sapanca Gölü ve olu�u-Sakarya nehri hattı ile 
Akdeniz’in sularının, Karadeniz’e ula�tı�ı belirtilmi�tir 
(Meriç, 1995: 295). Bu gibi durumlar jeolojik dönemlerde 
fiziki yapıda etkiler olu�tursa da günümüzdeki kıyı 
çizgisi de�i�imlerinin nedeni ve yaptı�ı etkiler daha 
farklı �ekilde meydana gelmektedir. 

Toplam kıyı uzunlu�u 129,76 km olan �zmit Körfezi 
de kıyı kenar çizgisinin de�i�mesine zaman içinde 
maruz kalmı� ve gelecekte de bu durumun olu�ması 
muhtemeldir. �zmit Körfezi kıyılarında kıyı kenar 
çizgisinin de�i�mesine yol açan veya yol açabilecek 
nedenler �unlardır: 

• �zmit Körfezi ve yakın çevresinde meydana 
gelen depremler sonucu kıyı alanlarının çökmesi, 
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• �zmit Körfezi ve Marmara Denizi’nde olu�mu� 
veya olu�abilecek tsunamilerin etkisiyle dalgaların kara 
içine do�ru ilerlemesi, 

• Be�eri kaynaklı olarak kıyı alanlarında yapılan 
dolgu çalı�maları, 

• Dalga, rüzgar ve akarsuların kıyı alanların da 
yaptı�ı biriktirme veya a�ındırma faaliyetleri, 

• �klim de�i�imi sonucu deniz seviyesinde 
meydana gelebilecek yükselme veya alçalma. 

Çalı�ma sahasında kıyı kenar çizgisinin de�i�imine 
yol açan nedenler do�al faktörlerden kaynaklansa da, 
çalı�ma sahasında son 30 yıllık dönemde yo�un be�eri 
faaliyetlerde bu de�i�imin önemli nedenlerinden biri 
durumuna gelmi�tir. 

�zmit Körfezi ve yakın çevresinde tarihsel ve aletsel 
dönemde birçok hasar yapıcı deprem meydana 
gelmi�tir. Bu depremlerin birçok etkilerinin yanında 
di�er bir etkisi de kıyı kenar çizgisinin de�i�imine yol 
açmasıdır. �zmit Körfezi’nin tektonik bir çukurluk 
olması ve kıyı alanlarının faylarla meydana gelmesi 
sahada olu�an depremler sonucu kıyı alanlarındaki 
alüvyal sahalarda çökmeler, dü�ey atım nedeniyle kara 
alanında yer de�i�tirmeler, depremin tetiklemesi sonucu 
olu�an kıyı heyelanları çalı�ma sahasının kıyılarında kıyı 
kenar çizgisinin de�i�mesine neden olmaktadır. 

Tarihsel ve aletsel dönem depremlerin kıyıları 
etkiledi�i kesin bir gerçektir. Ancak çalı�ma sahasında 
yakın tarihte meydana gelen ve büyük etkilere yol açan 
17 A�ustos 1999 Marmara depremi kıyı kenar çizgisinin 
nasıl de�i�ti�inin açıklanması ve analizi açısından 
önemli bir kaynak olmu�tur. Bu veriler çalı�ma 
sahasında gelecekte de olması muhtemel depremlerin 
kıyı kenar çizgisine etkisinin belirlenmesinde önemli bir 
kaynak olacaktır. 

�zmit Körfezi’nin güneyinde meydana gelen ve 
körfez kıyılarının tamamını etkileyen 17 A�ustos 1999 
Marmara depremi sonucu, alüvyal sahalar, fay 
hatlarının geçti�i alanlar ve dolgu alanları çökmü�, 
deniz suyu kara içlerine do�ru ilerlemi�tir. Bunun 
sonucunda da kıyı kenar çizgisi de�i�imi meydana 
gelmi�tir. Çalı�ma sahasında bu alanlara, Gölcük, 
Ba�iskele, De�irmendere, Halıdere, Karamürsel 
kıyılarında rastlanılmı�tır (Foto 3). 

 
Foto 3: 17 A�ustos 1999 Marmara Depremi Sonucunda �zmit Körfezi 

Kıyılarındaki De�i�imler ve Kıyı Kenar Çizgisi De�i�iminin Etkileri a) 
Gölcük b) De�irmendere c) Gölcük d) Karamürsel 

(www.milliyet.com.tr son eri�im 14.12.2010) 

Deprem sonucunda alüvyal saha olan Gölcük 
Kavaklı mevkiinde zemin 1-1,5 m. çökmü� bunun 
sonucunda deniz suyu yakla�ık 100 m. kara içine do�ru 
ilerlemi�tir. Sahada kıyı kullanımı açısından rekreasyon 
alanı olarak kullanılan arazi tamamen sular içinde 
kalmı�tır. Bu alandaki olimpik yüzme havuzu, futbol 
sahası ve di�er sportif alanlarda deniz suyu içinde 
kalmı�tır (Bayram ve di�., 2001: 30) (Foto 8). Aynı 
zamanda bu alanda bulunan binalar sıvıla�manın da 
etkisi ile çökmü� mal ve can kaybı ya�anmı�tır. Bu 
sahasının do�usunda bulunan Ford-Otosan fabrikasının 
bulundu�u kıyı kenar çizgisi de de�i�mi�tir (Dönerta� 
ve di�., 2001: 26-29). 

Ba�iskele ilçesi kıyılarında bulunan Yeniköy ve 
Seymen yerle�im birimlerinde kıyı kenar çizgisi 
de�i�mi� ve rıhtım, tersane bölgesi, çay bahçeleri, MKE 
hurda tesisi gibi alanlarda yanal yayılma gibi nedenlerle 
birlikte suların etkisi altında kalmı�tır. 

 
Foto 4: De�irmendere’de Deprem Sonucunda Meydana Gelen 

Kıyı Heyelanıyla Kıyı Çizgisinin De�i�imi a) Depremden Önceki Kıyı 
Çizgisi (1996)  b ve b’) Deprem Sonucunda Çökmeler ve Kıyı 

Heyelanıyla Olu�an Kıyı Çizgisi c) Günümüzdeki Kıyı Çizgisi  

De�irmendere yerle�im biriminde kıyı alanı 
tamamen çökmü� bunun yanında sahada denizaltı 
heyelanı meydana gelmi� ve binaların birçok kısmı sular 
altında kalmı�tır (Foto 4). De�irmendere yerle�iminin 
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bulundu�u kuaterner ya�lı delta yelpazesinin, do�u-batı 
do�rultusunda yakla�ık 230 m. uzunlu�unda ve kuzey-
güney do�rultusunda 75 m. geni�li�indeki en kuzey 
parçası denize do�ru kaymı�tır. Depremin etkisiyle 
olu�an kıyı heyelanı sonucu, De�irmendere Çınarlık 
mevkiinde bulunan çay bahçeleri, kafeterya gibi yapılar 
tamamen denizaltında kalmı�tır (Arel, 2000: 45). 
Halıdere ve Karamürsel kıyılarında da çökmeler 
meydana gelmi�tir. Karamürsel’de Kızılüzüm derenin 
a�ız kısmı tamamen çökmü� bu alanda bulunan Atatürk 
heykeli deniz seviyesine inmi�, birçok çay bahçesi kıyı 
kenar çizgisinin de�i�imi sonucu sular altında kalmı�tır. 

Kıyı kenar çizgisi de�i�im nedenlerinden olan 
deprem görüldü�ü üzere �zmit Körfezi kıyılarında 
büyük bir etki yaratmı�tır ve sahanın birinci derecede 
deprem bölgesinde bulunmasından dolayı bu etkilerin 
gelecekte de olması muhtemeldir. Deprem nedeniyle 
olan kıyı kenar çizgisi de�i�iminde, kara alanındaki 
çökmeler sonucu de�i�imin yönü hep denizden karaya 
do�ru olmu�tur. 

�zmit Körfezi kıyılarında kıyı kenar çizgisinin 
de�i�mesine yol açan di�er bir durumda olu�mu� veya 
olu�abilecek tsunamilerdir. Bir iç deniz olan Marmara 
Denizi’nde tsunami olu�ma ihtimali dü�ük olsa da, ters 
fayların etkisi, deprem büyüklü�ü ve derinli�i, 
denizaltında olu�abilecek çökmeler gibi nedenler bu 
ihtimalin var oldu�unu göstermektedir (Altınok ve di�., 
2010: 344). Tarihsel dönemde de Marmara Denizi ve 
�zmit Körfezi’nde tsunamilerin oldu�u ve kıyı kenar 
çizgisinin de�i�mesine yol açtı�ının belirtildi�i 
çalı�malar mevcuttur. Ancak bu durumda sahada 
geçmi�ten günümüze yerle�imlerin çoklu�u sonucu 
tutulan kayıtlarda abartmanın olması yada dalga 
kabarmasının tsunami olarak belirtilmesi de bu 
durumun güvenirlili�ini azaltmaktadır (Alpar ve di�., 
2005: 33). Çalı�ma sahasında muhtemel tsunaminin 
meydana gelmesi deniz dalgalarının kara içlerine do�ru 
ilerlemesi en çok alçak kıyıların görüldü�ü alanlarda 
kıyı kenar çizgisinin de�i�mesine neden olacaktır. Bu 
sahalarda da büyük can ve mal kaybının ya�anması 
muhtemeldir. Özelikle �zmit Körfezi do�u kıyıları, 
Gölcük-Ba�iskele arasındaki kıyı alanı, Hersek deltası, 
Lale dere deltası, Körfez-Derince �zmit hattındaki alçak 
kıyı alanları tsunami olu�ması durumunda sahada zarar 
görebilecek alanlardır. 

Tsunamilerin etkisiyle olu�an büyük dalgalar kara 
içine do�ru ilerleyecek ve kıyı kenar çizgisi kara 
yönünde de�i�ecektir. Bu durum �zmit Körfezi 
kıyılarındaki be�eri yapıyı oldukça fazla etkileyecektir. 
Çünkü sahada yerle�me, sanayile�me gibi be�eri 
unsurların bütün ço�unlu�u kıyı alanında toplanmı�tır.  

�zmit Körfezi geçmi�ten günümüze önemli bir 
yerle�im ve ula�ım sahası olsa da be�eri etkenlere en 
fazla maruz kaldı�ı zaman dilimi son 30 yıllık süreç 

olarak belirtilebilir. Bu zaman diliminde çalı�ma 
sahasında yerle�im alanı, sanayi tesisleri, liman ve iskele 
alanı, ula�ım, tersane faaliyetleri için kıyı alanında dolgu 
faaliyetleri yapılmı� ve denizden arazi kazanılmaya 
çalı�ılmı�tır. Be�eri kaynaklı müdahalelerin tamamı 
bundan önce belirtti�imiz kıyı kenar çizgisi de�i�iminin 
aksine, denize do�ru ilerleme �eklinde olmu�tur. Bu 
durum çalı�ma sahasında bazı alanlarda do�al dengenin 
bozulmasına, akıntı sisteminin de�i�mesi sonucu 
kirlenmenin olu�masına neden olmu�tur. �zmit Körfezi 
do�usu, Hersek deltası batısında oldu�u gibi bazı 
alanlarda ise kullanılamayan, bataklık saha 
konumundaki alanlar arazi varlı�ı olarak kazanılmı�tır. 
Ancak kara ve deniz ortamında de�i�imlere neden 
olmu�tur. 

�zmit Körfezi’ndeki ilk kıyı dolgu alanı çalı�maları, 
aslında �stanbul-Ba�dat demiryolu için kıyı sahasında 
yapılan bazı çalı�malarda 1890’lı yıllarda ba�lar. Kıyı 
alanında jeomorfolojik etkenlerin sebebiyle yüksek 
kıyıların bulundu�u sahalarda abrazyon platformları 
insan müdahalesiyle biraz geni�letilerek demiryolunun 
geçirilmesi sa�lanmı�tır. Daha sonraki asıl kıyı dolgu 
alanı çalı�maları ise ilk olarak �zmit �ehir merkezinde 
ba�lamı�tır. �zmit �ehir merkezinde D-100 karayolu ve 
ye�il alan için sahada kıyı dolgu çalı�maları 1960 
yılından itibaren yo�unla�arak yapılmı�tır. Kıyı 
alanında D-100 karayolunun geni�lemesi bunun yanında 
�zmit �ehir merkezinde, kara içine do�ru yönelen 
demiryolu ise, �ehir içindeki yo�unla�ma nedeniyle D-
100 karayolunun hemen yanından geçirilmi� ve bu 
sahanın hemen güneyine do�ru rekreasyon amaçlı, kıyı 
alanı denize do�ru oldukça geni�letilmi�tir (Foto 5). Eski 
�zmit Seka fabrikası alanı da kentsel/endüstriyel 
dönü�üm projesi kapsamında tamamen kıyı alanı 
rekreasyon sahasına dönü�türülmü� bu alan içinde kıyı 
dolgu çalı�maları da yapılmı�tır. �zmit �ehir merkezinde 
son olarak fuar alanının hemen güneyinde kıyı dolgu 
alanı çalı�ması sonucu otopark alanı olu�turulmu�tur 
(Köksal 2008, Mert 2008). 

�zmit yerle�im merkezi bir kıyı kenti olma 
özelli�indeyken D-100 karayolu, demiryolu ve di�er 
faktörlerinde etkisiyle kıyı alanı doldurulmu� ve kıyı 
kenar çizgisi, denizden yer kazanılarak de�i�mi�tir (Foto 
5-6). Aynı durum �zmit Körfezi’nin do�u kıyılarında 
fuar alanı için, ula�ım yolu ve i� alanları içinde 
olu�turulmu�tur. Bu durum sulak alan durumda olan 
sahanın do�al drenajının bozulmasına neden olabilecek 
noktaya gelmi�tir. 
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Foto 5: �zmit Yerle�im Merkezindeki Kıyı Çizgisi De�i�imleri a) 

2013 Yılı �tibari ile Fuar Alanı ve Dolgu Yapılmı� Alanlar b) 1972 
Yılında Kocaeli Fuarı Alanı ve Dolgu Faaliyetlerinin Olmadı�ı Kıyı 

Alanı (Kocaeli Büyük�ehir Bel ar�ivi) 

�zmit �ehir merkezi ve do�u kıyılarındaki ilk kıyı 
dolgu çalı�malarından biri, Kocaeli fuarına yeni ve geni� 
bir alan olu�turma çabaları için, �zmit Körfezi do�u 
kıyılarının doldurulması sonucu ba�lamı�tır. 
Günümüzde Kocaeli fuarının bulundu�u alan 1969 
yılında önce bataklık ve atıl durumda iken doldurularak 
fuar alanı için 35.000 m2’lik alan olu�turulur ve denizden 
yer kazanılır (Foto 6). Günümüzde son yapılan kıyı 
dolgu alanı çalı�maları ile fuar alanı oldukça geni�lemi� 
içinde yapay bir gölde bulunan saha kıyı alanında 
400.000 m2’lik alan kaplamaktadır. Fuar alanın güneyi 
tamamen ıslah edilip, imar ve peyzaj düzenlemesi 
yapılıp kıyı da ki dar alan rekreasyon, turizm alanı ve 
sulak alan olarak olu�turulmu�tur. Kıyı gerisinde ise i� 
ve ticaret merkezleri bulunur. Bu çalı�malar sırasında 
kıyı alanı dolgu çalı�maları yapılmı�tır. Bütün bu 
çalı�malar sonucu �zmit Körfezi do�u kıyılarında kıyı 
kenar çizgisi denizden karaya ve karadan denize do�ru 
de�i�mi�tir. De�i�menin asıl nedeni de tamamen be�eri 
kaynaklıdır. Aynı zamanda yapılan dolgu 
çalı�malarında kazanılan arazilerin, karayolu, 
demiryolu, liman tesisi gibi kullanılması �ehir merkezi 
ve özellikle insanların kıyı ile olan ba�lantısının 
kesilmesine neden olmu�tur (Köksal, 2008: 456) (Foto 7).  

 
Foto 6: �zmit Yerle�im Merkezinde Geçmi�ten Günümüze Kıyı 

Çizgisinin De�i�imi a) 2013 Yılı �tibariyle Dolgu Alanları �le Denize 
Do�ru Kıyı Çizgisinin De�i�mesi b) �zmit Yerle�im Biriminde 1930 Yılı 

Kıyı Çizgisi (Ulugün, Y. 2008) 

 
Foto 7: �zmit �ehir Merkezi ve �zmit Körfezi Do�u Kıyılarında 

Meydana Gelen Kıyı Çizgisi De�i�imleri  

�zmit Körfezi do�u kıyılarında do�al drenajın 
bozulmasında dolayı kuzeye do�ru olan delta çıkıntısı 
günümüzde kara yönüne do�ru ilerlemesi sonucu 
kaybolmu�tur. Ancak �zmit Körfezi do�u kıyılarının 
güney kesiminden denize dökülen Kiraz derenin etkisi 
ile karadan denize do�ru bir kıyı çizgisi de�i�imi 
meydana gelmi�tir (�ekil 3). Sahada geni� bir delta alanı 
olu�turmu� ve delta setleri ile denize do�ru kıyı çizgisi 
oldukça ilerlemi�tir (Foto 7). 



�

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Cilt: 7   Sayı: 31          Volume: 7   Issue: 31 
www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581�

�

476

�

�ekil 3: �zmit Körfezi Do�u Kıyılarında Geçmi�ten Günümüze 
(1969-2013) Kıyı Çizgisi De�i�imi 

�zmit Körfezi kıyılarında be�eri kaynaklı 
müdahaleler sonucu olu�mu� di�er kıyı kenar çizgisi 
de�i�im alanları ise, Gölcük Kavaklı sahili, Ba�iskele kıyı 
alanındaki sanayi alanlarıdır. Gölcük ve Ba�iskele 
arasındaki kıyı sahasında kıyı alanı dolgu çalı�maları 
özellikle sanayi alanları ve donanma komutanlı�ının 
tersane alanı için denizden saha kazanmak amacıyla 
yapılmı�tır. Gölcük-Ba�iskele kıyı sahasında Ford-
Otosan fabrikası, Gölcük tersanesi, Bingo fabrikası ve 
birkaç tesis için kıyı sahasında, sanayi alanlarının liman 
faaliyetleri için kıyı dolgu çalı�maları yapılmı�tır. Bu 
durumun yanında Gölcük kavaklı sahilinde tamamen 
rekreasyon alanı için olu�turulan kıyı alanı 17 A�ustos 
1999 Marmara depreminde tamamen sular altında 
kalmı�tır. Bu sahanın yanında zemin açısından gev�ek 
bir alana in�a edilen birçok binada sular altında 
kalmı�tır. Meydana gelen bu de�i�im sonucu kıyı alanı 
2000 yılından sonra tamamen kıyı dolgu çalı�malarıyla 
tekrar düzenlenerek rekreasyon ve turizm alanı haline 
getirilmi�tir (Foto 8-9). 

 
Foto 8: Gölcük-Kavaklı Mevkiinde 17 A�ustos 1999 Marmara 

Depremi Sonrasındaki Kıyı Çizgisi De�i�imleri (Gölcük Belediyesi 
Ar�ivi) 

 
Foto 9: Gölcük’te 17 A�ustos 1999 Marmara Depremi Sonucunda 

De�i�en Kıyı Çizgisinin Günümüzdeki Kalıntıları 

Gölcük’te olu�an durum Ba�iskele’nin Seymen 
mevkiinde de görülmektedir. Bu alanlar hem sanayi 
hem de turizm ve rekreasyon alanları için yapılan 
çalı�malarla karadan denize do�ru ilerleme kaydetmi� 
ve kıyı kenar çizgisi de�i�mi�tir. 

 Karamürsel’de rekreasyon alanları için yapılan 
dolgu faaliyetleri, Altınova’da Hersek deltasının batı 
kıyılarının tamamen tersane bölgesi olması için 300 m.lik 
bir kıyı �eridinin doldurulması, Hersek burnu ve 
batısının �zmit Körfezi Köprü geçi�i için dolgu 
faaliyetleri yapılmı�tır (Foto 10-11). Eskihisar ve 
Topçular arasında arabalı vapur seferleri için kıyı 
alanının dolgu faaliyetlerine maruz kalması, Dil iskelesi, 
Hereke kıyılarında tamamen sanayi faaliyetleri için kıyı 
alanının doldurulması, Körfez-Derince arasında Tüpra� 
ve di�er sanayi faaliyetleri için kıyı alanın dolgu 
faaliyetlerine maruz kalması, çalı�ma sahasında be�eri 
kaynaklı olarak meydana gelen kıyı kenar çizgisi 
de�i�imlerinin oldu�u alanlar olarak sıralanabilir. 

Derince-Körfez ilçeleri kıyı alanında da kıyı dolgu 
çalı�maları yapılmı� ve bunun sonucunda kıyı kenar 
çizgisi de�i�mi�tir. Özellikle 1970’li yıllarda Tüpra� 
tesisinin yapımı çalı�malarında Yarımca denilen sahada 
yo�un kıyı dolgu çalı�maları yapılmı�tır. Derince limanı 
ve yakın çevresindeki sanayi kurulu�ları içinde sahada 
kıyı dolgu çalı�maları yapılmı�tır. Bu sahaların dı�ında, 
2000 yılından itibaren Derince, Tütünçiftlik ve Körfez 
yerle�im birimleri kıyı alanı içersinde rekreasyon 
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sahaları olu�turmak amacıyla kıyı dolgu çalı�maları 
yapılmı�tır. Son yıllarda yapılan rekreasyon alanı 
düzenlemeleri hariç di�er etkiler kıyı kenar çizgisi 
de�i�iminin olumsuz yansımaları olarak do�al ortamda 
sorunlara yol açmı�tır. 

Dilovası ilçesinin kıyı alanı, Dil deresi a�ız kısmı ve 
Dil iskelesi kıyı alanı ise tamamen sanayi tesisleri için 
denize do�ru 100 m.lik bir geni�likte bir saha kıyı dolgu 
çalı�malarıyla olu�turulmu�tur. Bu sahanın tamamen 
sanayi alanı olması ve deniz ortamında bazı sorunlara 
yol açması ise gözlemlenen önemli bir sorundur. Dil 
deresi deltasının olu�umunda lagün ve alüvyal saha 
olarak belirtilen alan günümüzde tamamen sanayi alanı 
olması ile do�al ortam özelli�ini kaybetmi�tir. Bu 
durumda sahada önemli ortam sorunlarının meydana 
gelmesine neden olmaktadır. Dil iskelesinin hemen 
do�usundaki Tav�ancıl yerle�mesi kıyı alanı ise 
rekreasyon sahası amacıyla kıyı dolgusu çalı�malarının 
yapıldı�ı sahadır. Bu alanda da karadan denize do�ru 
bir de�i�im söz konusudur (�ekil 4). 

�

�ekil 4: Dil Deresi Deltasının Olu�umu ve Deltadaki Kıyı Çizgisi 
De�i�imleri 

Karamürsel �ehir merkezi kıyı alanı da rekreasyon 
sahaları olu�turmak amacıyla denizden yer 
kazanılmasıyla kıyı kenar çizgisi de�i�mi�tir. Kıyı 
alanında bulunan eski belediye binasının oldu�u 
sahanın eski ve yeni foto�raflarına bakıldı�ında sahanın 
kıyı alanına do�ru 5 m. civarında dolduruldu�u 
görülmektedir. Karamürsel kıyı alanı da 17 A�ustos 
1999 Marmara depreminde çökmü� ve sular altında 
kalmı�tır (Foto 3). Bu durum nedeniyle de 2000 yılından 
sonra kıyı alanında yeniden kıyı dolgu çalı�maları 
olu�turulmu�tur. Çalı�ma sahası içersindeki Karamürsel 
�ehir merkezinde en son olarak marina, yelken sahası, 
rekreasyon tesisi alanları için kıyı dolgu çalı�maları 
yapıldı�ı gözlemlenmi�tir. Meydana gelen bu 
de�i�imlerde be�eri kaynaklı kıyı kenar çizgisi de�i�imi 
olup di�er örneklerde oldu�u gibi karadan denize do�ru 
olmu�tur. 

Altınova ilçesinde Hersek deltasının batı kesimi ise 
denize do�ru 300 m.lik bir geni�likte olu�turan kıyı 
dolgu alanı çalı�malarıyla meydana gelmi� tersane 
sahası haline gelmi�tir. Bu alanda kıyı kenar çizgisi 
be�eri kaynaklı olarak karadan denize do�ru oldukça 
fazla bir alanda ilerleme kaydetmi�tir.  Hersek 
burnunun biraz güneyinden Çavu�çiftli�i’ne kadar 4,5 
km.lik saha bataklık ve atıl durumda iken doldurulmu� 
ve bu sahanın üzerine ise tersaneler in�a edilmi�tir 
(http://www.altinovatersane.com.tr/index.php/yalova
-valiligiraporu? 27 Mart 2013). Belirtilen bu verilerle 
�zmit Körfezi içindeki en geni� kıyı alanı dolgu sahasını 
olu�turmaktadır (Foto 10-11). Kıyı dolgu alanında 
Yalakdere’nin denize döküldü�ü kesimin bulunması ve 
alüvyal birikim alanı olması sahanın önemli bir do�al 
ortam alanı oldu�unu göstermektedir. Ancak yapılan 
dolgu çalı�maları sonucu kıyı kenar çizgisinin de�i�mesi 
do�al ortamda geri kazanılamayacak büyük de�i�imlere 
neden olabilecektir. 

 
Foto 10: Hersek Deltası Batısında Meydana Gelen Kıyı Çizgisi 

De�i�imlerinin Uydu Görüntüleri 

 Hersek deltasında tersane sahası için yapılan 
kıyı dolgu çalı�masının dı�ında yapımına ba�lanan 
�stanbul-�zmir otoyolu (O33 Karayolu) �zmit Körfezi 
köprüsü geçi�i içinde kıyıda dolgu çalı�maları yapılmı� 
ve kıyı kenar çizgisi de�i�mi�tir. Özellikle Hersek burnu 
ve batı kesiminde yapılan çalı�malar önemli bir birikim 
ve do�al ortam alanı olan sahada etkiler yaratacaktır. Bu 
etkiler kıyı çizgisinin de�i�iminde dolayı en çok kıyı 
alanları etkilemesi muhtemeldir. 

 
Foto 11: Hersek Deltasında, Günümüzde Tersane Sahası Olan 

Kıyıların Olu�turulması �çin Yapılan Dolgu Faaliyetleri ve Kıyı Kenar 
Çizgisindeki De�i�imler 
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(http://www.altinovatersane.com.tr/index.php/control-
panel/category/4-genel-gorunum 03 Mayıs 2013) 

Hersek deltası gibi alanlarda kıyı kenar çizgisinin 
de�i�mesinin sonucu olarak, do�al ve fiziki yapının 
bozulması, deniz ve kara ekosistemindeki canlıların 
zarar görmesi, denizel ve karasal kirlilik sorunları, �zmit 
Körfezi akıntı sisteminde olu�abilecek de�i�iklikler, 
dolgu alanlarında meydana gelebilecek çökmeler kıyı 
alanlarında olu�abilecek sorunlar olarak sıralanabilir. 

Çalı�ma sahasında kıyı kenar çizgisinin 
de�i�mesinde etkili olan di�er bir etken ise dalga, rüzgar 
ve akarsu a�ındırma biriktirme faaliyetleridir. Ancak bu 
durum kıyı alanlarının do�al dengesinin bozulmasında 
etkili olabilecek bir durum yaratmamaktadır. Çünkü bu 
saydı�ımız olaylar zaten do�al olarak meydana gelen ve 
geçmi�ten günümüze devam eden faaliyetlerdir. �zmit 
Körfezi do�u kesiminde zaman içerisinde do�a kaynaklı 
nedenlerden dolayı denizden karaya ve karadan denize 
olmak üzere çift yönlü de�i�imler saptanmı�tır (Ceylan, 
vd., 2012: 176). Sahada kıyı çizgisinin de�i�imi halende 
mevcuttur. Do�al etkenler sonucu kıyı çizgisinin 
de�i�ime u�radı�ı di�er alanlar ise; Derince-Körfez 
arası, Gölcük-Ba�iskele arası, Dil deresi deltası, Hersek 
deltası ve Lale dere deltasının geçmi�ten günümüze kıyı 
kenar çizgisinin do�al etkenlerle denize do�ru ilerledi�i 
sahalardır. Yüksek kıyıların oldu�u alanlarda dalga 
a�ındırması sonucu kıyı çizgisinin gerilemesi muhtemel 
olsa da sahada falez alanlarının ço�unun aktifli�ini 
yitirip ölü falez durumuna gelmesi bu durumun devam 
etme ihtimalini azaltmı�tır. 

Kıyı kenar çizgisinin de�i�mesine neden olan di�er 
bir durum ise iklim de�i�imi ve bunun sonucunda 
meydana gelebilecek deniz seviyesi yükselmesi ve 
alçalmasıdır. Artan deniz seviyesi ve tetikleyece�i di�er 
sorunlar iklim de�i�ikli�inin yarataca�ı 
olumsuzluklardan biri olarak kıyı alanlarını tehlike 
altında bırakmaktadır. Yapılan senaryo çalı�maları ani 
de�i�imleri ve Grönland gibi büyük buz kütlelerinin 
erimelerini göz önüne almasa da, ya�anabilinecek deniz 
seviyesi yükselmesi ortalama 50 cm.den ba�layıp, 7 
metrelik felaket senaryolarına kadar ula�abilmektedir. 
Bu artı� ba�ta okyanuslardaki ada devletleri olmak 
üzere, alçak rakımlı kıyı alanlarını özellikle de deltaları 
ciddi �ekilde tehdit etmektedir. �lk bakı�ta Türkiye 
kıyılarının bu artı�tan göreceli olarak daha az 
etkilenece�i dü�ünülse bile son yıllarda yapılan 
çalı�malar artı�ın etkilerinin bölgesel özellikler ı�ı�ında 
belirgin ölçüde etkilenebilece�ini göstermektedir 
(Özyurt, vd., 2008: 129). �zmit Körfezi kıyıları da bir iç 
denizde yer almasına ra�men deniz seviyesinde bu 
de�i�imlerden etkilenebilecek alanlar arasındadır. 
Özellikle yükseltisi 1-2 m.yi geçmeyen �zmit Körfezi 
do�u kıyıları, Hersek deltası ve Lale dere deltası iklim 
de�i�imi sonucu kıyı kenar çizgisinin de�i�mesinin 
meydana gelebilece�i ilk alanlar arasında yer alır. 

�

�ekil 5: �zmit Körfezi Do�u Kıyıları, Kıyı Çizgisi De�i�im 
Nedenleri ve Da�ılı� Haritası 

�

�ekil 6: �zmit Körfezi Batı Kıyıları Kıyı Çizgisi De�i�im Nedenleri 
ve Da�ılı� Haritası 

�zmit Körfezi kıyılarında kıyı kenar çizgisinin 
de�i�im nedenleri ve çalı�ma sahasındaki da�ılı�ını 
açıkladıktan sonra, bütün bu nedenlerin yarataca�ı 
riskleri, sorunları ve çözüm önerilerini belirtmek 
gerekmektedir.  

�zmit Körfezi kıyılarında, kıyı çizgisi de�i�iminin 
belirtilen nedenlerle meydana gelmesi sonucu 
olu�abilecek riskler ve sorunlar �unlardır: 

• Kıyı çizgisi de�i�mesi sonucu deniz ve kara 
ekosisteminde de�i�iklikler meydana gelebilir, 

• Deprem ve tsunami sonucu denizin kara içine 
ilerlemesi can ve mal kaybına neden olur, 

• Çöken ve denizin altında kalan sahaların imar 
faaliyetlerinin yeniden yapılması maddi sorunları yol 
açabilir, 

• Yerle�ime uygun e�im oranı az olan arazi 
varlı�ı azalır, 
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• Çalı�ma sahasındaki tarım alanları, rekreasyon 
alanları zarar görebilir, 

• Sanayi tesisleri, kıyı çizgisi de�i�iminin 
karanın aleyhine olması sonucu, deniz ve kara 
ortamında sorunlara yol açabilir 

• Kıyı alanlarında jeomorfolojik de�i�iklikler 
sonucu yeni sorunlar (heyelan, bataklık vb.) ortaya 
çıkabilir. 

• �klim de�i�imi sonucunda deniz seviyesinin 
yükselmesi alçak kıyılarda kıyı çizgisinin gerilemesi 
sonucu, yerle�me, tarım, ula�ım alanlarında kayıplara 
neden olabilir, 

• Kıyı dolgu alanlarının, kıyı alanın do�al 
yapısını bozması sonucu deniz ve kara ortamında 
sorunların ya�anabilir, 

•  Yer altı suyunda, lagün alanlarında ve 
toprakta tuzlanma oranının artması, 

•  Kıyı alanlarında jeomorfolojik birimlerde 
bo�ulma meydana gelmesi. 

3. SONUÇ VE ÖNER�LER 

�zmit Körfezi kıyıları, do�al ve be�eri birçok 
faktörün etkisiyle kıyı alanında de�i�imlere maruz 
kalmı�tır. Bu de�i�im kıyı kullanımında, ula�ımda, 
jeomorfolojik yapıda ve birçok unsurda etkili oldu�u 
gibi kıyı çizgisinin de�i�iminde de etkili olmu�tur. Kıyı 
çizgisinde meydana gelen de�i�imde kıyı alanında, kara 
ve deniz ortamının etkile�im sahasında, birçok unsuru 
etkilemektedir. 

�zmit Körfezi kıyılarında kıyı çizgisi de�i�imin 
etkileri farklı nedenlerden kaynaklasa da kıyı alanında 
genel hatlarıyla aynı etkileri yapmaktadır. Bu etkilerinin 
tümünü azaltmak için yapılacak çalı�maları, alınabilecek 
önlemleri �u �ekilde sıralayabiliriz: 

• Kıyı çizgisinin kara aleyhinde de�i�me 
potansiyeli olan sahalarda yerle�me yasa�ı getirilmeli, 

• Kıyı kanunu ve imar kanuna uygun �ekilde 
kıyıların planlanması, 

• Deprem sonucunda kıyı çizgisinde meydana 
gelebilecek de�i�melerden en az zararla kurtulmak için 
bu gibi alanların tamamen rekreasyon ve ye�il alan 
sahaları halinde getirilmesi, 

• Kıyı dolgu alanlarının zorunlu durumlar 
dı�ında yapılmaması, yapılacak ise her türlü jeolojik ve 
jeomorfolojik unsurlar dikkate alınarak kıyı alanlarında 
dayanıklı dolgu alanlarının yapılması, 

• Ani kıyı çizgisi de�i�mesinde hasarları en az 
indirmek için potansiyel alanların belirlenmesi ve 
bilimsel planlama çalı�malarının yapılması, 

• �klim de�i�imi sonucu deniz seviyesinde 
meydana gelen de�i�imlerin ölçülmesi ve bu de�erler 
sonucu gelece�e yönelik tahminler yapılmalı, olası 
etkilerin belirlenmesi, 

• Kıyı alanı içersinde do�al ve ekolojik alanların 
korunması ve bilimsel olarak izlenmesi, 

• Sanayi tesislerinin, liman haricindeki birimleri 
kıyı sahasından ta�ınmalıdır, 

 �zmit Körfezi kıyılarında kıyı kenar çizgisi 
de�i�imi 129 km uzunlu�a sahip olan bu kıyılarda farklı 
etkilerde meydana gelmektedir. Geçmi�ten günümüze 
de�i�ime u�rayan kıyı çizgisi, jeomorfolojik olayların, 
depremlerin ve tektonik hareketlerin gibi fiziki 
unsurların etkisinde iken son yıllarda yo�un be�eri 
faaliyetlerin ve yo�un kıyı kullanımı sonucu be�eri 
faktörlerin etkisiyle de�i�ime u�ramaya ba�lamı�tır. Kıyı 
çizgisi de�i�iminde meydana gelen bu de�i�imlerde 
birçok sorunun kıyı alanında meydana gelmesine neden 
olmu�tur ve önlemler alınmazsa da olmaya devam 
edecektir. 

Günümüzde sanayi tesisleri, ula�ım, yerle�me, 
liman alanları için kıyı alanlarının yapısı de�i�mi�tir. Bu 
de�i�im son yıllarda turizm ve rekreasyon alanı 
kazanmak için kıyı alanlarının ve kıyı çizgisinin 
de�i�imi yönünde olsa da yeterli duruma gelmemi�tir. 
Bu yo�un be�eri baskı sonucu kıyı çizgisi daima karadan 
denize do�ru ilerlemekte ve bu durumda deniz ve kara 
ortamlarında sorunları meydana getirmektedir. Bu 
durumun önlenmesi için bütünle�ik kıyı alanı yönetimi 
çerçevesinde geli�tirilen planlanmalar ve çalı�malar 
daha da geli�tirilmeli sürdürülebilir yönetim 
kapsamında kıyı alanları kullanımı �ekillendirilmelidir. 
Yapılan ve yapılacak olan planlamalarda �zmit Körfezi 
kıyılarında kıyı çizgisi de�i�imi ile ba�layan kıyı alanı 
sorunlarının azalmasına ve kıyı alanı kullanımında 
sürdürülebilir ve ekolojik dengeyi koruyucu 
kullanımların artmasını sa�layacaktır. 
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