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Öz: Kıyı bölgelerinde yer alan yerleşme alanları, bunların kırılganlık durumları, iklim değişikliğine yönelik uyum
stratejileri vb. başlıklar altında kıyılara yönelik sürdürülen araştırmalar küresel ölçekte önem ve hız kazanmıştır.
İklim değişikliğinden en çok etkilenecek yerler olan alçak rakımlı kıyı kesimleri, ülkemiz kıyılarının da büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır. Başta alçak rakımlı bölgeler olmak üzere kıyı kesimlerindeki demografik, toplumsal,
ekonomik, mekansal, sektörel vb. durumların bilinmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanacak olası tehditlere karşı
geliştirilecek uyum ve önlem stratejilerine yön vermesi açısından gereklidir. Bu çalışmanın amacı, yükselti haritası
ile belirlenen alçak rakımlı kıyı bölgelerindeki çevre düzeni planlarında önrilen mekansal gelişim kararlarına
odaklanarak, Türkiye'nin kıyı bölgelerindeki gelişim eğilimini ve kullanım baskısını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Alçak Rakımlı Kıyı Bölgesi, İklim Değişikliği, Savunmasızlık, Mekansal Gelişim, ÇDP
Abstract: Settlements in coastal areas, their vulnerability situations and adaptation to climate change strategies has
gained importance and speed on the global scale. Low elevation coastal zones (LECZ) which will be affected by
climate change much more than other sites, constitute a large part of our country's coast areas. Thus, knowledge of
demographic, social, economic, spatial, sectoral situation on coastal areas especially on low elevation coastal zones
(LECZ) is necessary for adaptation and mitigation strategies which are being developed against the possible threats
arising from climate change. The study aims to put forward the pressures of urban land use situation and
development on the LECZ in Turkey by focusing spatial development decisions in environmental plans.
Keywords: LECZ, Climate Change, Vulnerability, Spatial Development, Environmental Plan

1. Giriş
Sanayi Devriminden bu yana giderek artan fosil yakıt kullanımı sonucu atmosfere büyük
miktarlarda salınan sera gazları, küresel ısınmaya ve beraberinde iklim değişikliği sorununa yol açmıştır.
İklim değişikliği hem biyolojik-ekolojik hem de toplumsal sistemleri etkileyen en önemli doğa
sorunlarından biridir. İklim değişikliği artık günlük yaşantımızda bile bize varlığını hissettiren bir sorun
haline gelmiştir. İklim değişikliğinin, buzulların erimesi, yıkıcı fırtınaların oluşması, aşırı yağışlar ya da
kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi gibi pek çok etkisi bulunmaktadır. Kıyılar, deniz seviyesinin
yükselmesiyle ortaya çıkabilecek felaketlere maruz kalma riski altında olduğu için, iklim
değişikliğinden etkilenen en hassas coğrafi bölgeler arasında yer almaktadır.
Sıcaklıkların artması, buzulların erimesine neden olmaktadır. Buzullarda alansal daralma ve
hacimsel azalma şeklinde izlenen erimeler, deniz suyu seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır.
Yıllık 100 gigatonluk buz kaybı, küresel ortalama deniz seviyesinde yıllık 0,28 mm. yükselmeye eşdeğer
olmaktadır (IPCC, 2013). Küresel ortalama deniz seviyesindeki artışları tahmin etmeye yönelik
birbiriden farklı senaryolara göre projeksiyonlar yapılmaktadır. Bütün senaryoların ortalama tahmini,
*

İletişim yazarı: Emine Duygu Kahraman, e-posta: duygu.kahraman@deu.edu.tr

65

bu yüzyılın ortasına kadar küresel ortalama deniz seviyesinde 0.05 metrelik bir artış olacağını
öngörmektedir. Ayrıca 2100 yılı için farklı senaryolara göre yapılan projeksiyonlarda 0.44 metre ila
0.74 metre arasında değişen yükselme değerleri hesaplanmaktadır (Church ve diğ., 2013).
Kıyılar, deniz seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkabilecek felaketlere maruz kalma riski
altında olduğu için, iklim değişikliğinden etkilenen en hassas coğrafi bölgeler arasında yer almaktadır.
Bu bağlamda en risk altındaki alanları, deniz seviyesinden 0-10 metre arasında yüksekliğe sahip alçak
rakımlı kıyı bölgeleri oluşturmaktadır. Dünya arazisinin %2’sini oluşturan alçak rakımlı kıyı
bölgelerinde, 360 milyonu kentsel yerleşimlerde olmak üzere 600 milyondan fazla insan yaşamaktadır
(Mcgranahan ve diğ., 2007). Kıyılar hassas bölgeler olmasına rağmen, sunduğu pek çok avantaj
nedeniyle insanlar bu alanlarda yaşamayı tercih etmeye devam etmektedir. Öte yandan, iklim
değişikliğine bağlı gelişebilecek başta deniz seviyesinin yükselmesi olmak üzere her türlü felaket kıyı
bölgeleri ile beraber bu bölgelerde yaşayanları da tehdit etmektedir. Bu bağlamda, düşük gelirli
gelişmekte olan ülke toplumları, soruna karşı daha savunmasızdır. Kıyılardaki savunmasızlık iklim
değişikliği ile olası etkilerinden olan su seviyesinde yükselmeler sonucunda, seller ve erozyonların
oluşumu, tuzlu su girişi, ekilebilir arazi kayıpları, içilebilir suyun azalması ve kirlilik ve kıyı
ekosistemlerinde gözlenecek potansiyel kayıpları kapsamaktadır. Dolayısıyla su seviyesi yükselmesiyle
en çok kıyı yerleşimleri, altyapı ve çeşitli fonksiyonlar olmak üzere arazi kayıpları yaşanacak ve hem
ekonomik hem de sosyal sektörlerde zarara sebep olacaktır. Kıyılardaki olası erozyon ile turizm ve tarım
sektörü de risk altındadır (ECLAC Raporu, 2011).
İklim değişikliğine adaptasyon politikaları çerçevesinde ve kıyı nüfusunun soruna karşı
dirençliliğini artırmak için, düşük rakımlı kıyı bölgelerindeki sektörel ve mekansal gelişim kararları
üretilirken, iklim değişikliğinin bugünkü ve gelecekteki etkilerinin gözetilmesi gerekmektedir. Aksi
taktirde olası felaketlerden bu bölgelerdeki yerleşimler büyük zarar görecek; can kayıplarının yanı sıra
büyük ekonomik kayıplar yaşanacaktır. Bu nedenle, düşük rakımlı kıyı bölgeleri için öngörülen alansal
baskı/yük önem kazanmaktadır.
Türkiye de üç tarafı denizle çevrili bir kıyı ülkesidir. Bu nedenle, iklim değişikliği sorunu
bağlamında düşük rakımlı kıyı bölgeleri için geliştirilecek her türlü politika, strateji, önlem, ülkemiz
için de önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye kıyılarındaki yapılaşma/kullanım baskısını
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, Akdeniz kıyı alanı örnek olarak seçilmiş ve üst ölçekli
sektörel ve mekansal gelişim kararlarının üretildiği 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında bu alan
için öngörülen kullanım kararları, farklı sektörler ve alansal büyüklükleri itibariyle hesaplanmıştır.
2. Veri
Çalışmada iki farklı veri türü kullanılmıştır. Verilerden ilki 1/100 000 Çevre Düzeni Planları
(ÇDP), ikincisi Shutle Radar Topography Mission (STRM) yükselti haritalarıdır.
2.1. Yararlanılan Çevre Düzeni Planları
14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği’nde Çevre Düzeni Planı, “Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına
uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve
kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi
kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini
sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak
bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak hazırlanan
plandır”şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, özellikle sektörel-mekansal
gelişim kararlarının üretilmesinde ve alt ölçekli planların yönlendirilmesinde Çevre Düzeni Planları
önemli bir plan kademesini oluşturmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web sitesinde 1/100.000, 1/50.000 ve 1/25.000 olmak üzere
üç farklı ölçekte çevre düzeni planları mevcuttur. Bu planlardan 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planlar
Türkiye genelinde kısmi bölgelerde yaptırılmıştır. İl düzeyinde verisine en çok ulaşılan planlar
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları olup, çalışmada başvurulan planların büyük bir çoğunluğu 2014
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yılında tamamlanmıştır. Çalışmanın örnek alanını Akdeniz kıyıları oluşturduğu için, hesaplama
yapılırken, bu bölgelere ait olan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı ve Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları baz
alınmıştır.

Şekil 1. 1/100 000 Mersin-Adana Çevre Düzeni Planından bir kesit (Kaynak: http://www.csb.gov.tr)

2.2. STRM Yükselti Haritası
SRTM (Shutle Radar Topography Mission), Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)
tarafından fırlatılan uzay mekiğinin 600 kuzey ve güney enlemleri arasında kalan bölgeleri tarayarak
elde ettiği sayısal yükselti verisidir (Bildirici ve diğ. 2007). SRTM30'' ülke bazında 30 saniye
çözünürlüklü grid formatlıdır. STRM verilerinin özellikle yüksek bölgelerde bitki örtüsündeki
uzunlukların da bu veride temsil edilmesi gibi çeşitli sebeplerden ötürü gerçek araziden 2-3m daha
yüksek olduğu saptanmıştır (Bildirici ve diğ. 2008). Buna rağmen deniz seviyesinden itibaren ölçülen
STRM yükseklik verisi dünya çapında ölçülen en büyük hacimli ve doğruluğu en yüksek yükselti
verisidir (Saygılı, 2008).
Çalışmada kullanılmak üzere http://www.diva-gis.org internet sitesinden ücretsiz olarak
indirilmiştir. ArcGIS programı STRM30 verisi vektör veriye dönüştürülerek 0-10 m. alçak rakımlı kıyı
alanları haritası oluşturulmuştur.
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Şekil 2. STRM 30 verileri kullanılarak üretilen 200 m aralıklı Türkiye yükselti haritası

3. Yöntem
Yöntem, veri temini, format değiştirme ve ölçümler olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.
ÇDP’ları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesinden raster formatında indirilerek
birleştirilmiştir. Yükselti haritası ise grid formatlı STRM30'' verisi internet üzerinden ücretsiz olarak
indirilmiş ve ArcGIS programında rasterdan vektör veriye çevrilerek sayısal haritaya dönüştürülmüştür.
Ölçüm aşamasında ise iki veri çakıştırılarak Çevre Düzeni Planlarında 0-10 m. alçak rakımlı kıyı
bölgeleri için öngörülen mekansal gelişme kararları hesaplanmıştır. ÇDP’ları 1/100 000 ölçekli
olmasına rağmen, sayısal ortamda hazırlandığı için, çakıştırma işlemi sırasında metre duyarlılığında veri
elde edilirken çözünürlük açısından herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

Şekil 3. Yöntem akış şeması

3.1. Yöntemin Uygulanışı
ArcGIS programı ile bütün Türkiye yüzölçümünü kapsayan yükselti haritası çalışmanın
amacına yönelik kıyı bölgeler ile sınırlandırılmış ve 0-10 m. yükselti haritası oluşturulmuştur. Çalışma
kapsamına nehir ve göl kıyılarındaki alçak rakımlı alanlar dahil edilmemiştir. 0-10 m. aralığındaki
yükselti bölgeleri kıyıya paralel bir sınıra sahip değildir; dolayısıyla deniz seviyesinden başlayarak 10
metreye kadar yükselen bölge sınırı Şekil 4’te tanımladığı gibidir.
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Şekil 4. Türkiye 0-10 m. alçak rakımlı kıyı bölgeleri

Türkiye alçak rakımlı kıyı bölgeleri Türkiye yüz ölçümünün %3'ünü kaplamaktadır.

Şekil 5. Türkiye güney kıyıları 0-10 m. alçak rakımlı kıyı bölgeleri

0-10 m. alçak rakımlı kıyı alanları Antalya-Burdur-Isparta ve Mersin-Adana planlama
bölgelerinin %2,6’sını kaplamaktadır. Çalışmada Türkiye güney kıyılarındaki kullanım baskısı
kapsamında güneyde sınırları kıyı bölgelerini içine alan ve onaylanmış çevre düzeni planına sahip
planlama alanları seçilmiştir. Dolayısıyla sınırları Türkiye güney kıyılarını kapsayan ancak onaylanmış
Çevre Düzeni Planı olmayan Hatay Kenti çalışma kapsamına alınmamıştır. Böylelikle, güney kıyılarını
oluşturan illerden Antalya, Mersin ve Adana’ya ait plan kararları ilgili ÇDP’larından elde
edilmiştir.Alçak rakımlı kıyı bölgeleri Antalya-Burdur-Isparta planlama bölgesinin %1'ini oluştururken,
Mersin-Adana planlama bölgesinin %1.6 'sını oluşturmaktadır.
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Şekil 6. 0-10 m. grid yükseltilerin Çevre Düzeni Planları ile çakıştırılmasına ait bir örnek

Bu çalışmada STRM verileri kullanılarak kıyı bölgelerinde alçak rakımlı kıyı alanlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Oluşturulan 0-10 m. alçak rakımlı kıyı alanları haritası ile Türkiye güney
kıyılarına dair söz konusu planlar çakıştırılmıştır. Çevre Düzeni Planlarındaki mekansal gelişim
kararları 0-10 m. yükselti aralığı içinde her fonksiyon bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır.
3. Sonuçlar
Akdeniz alçak rakımlı kıyı bölgelerindeki mekansal gelişim baskısı, beş arazi kullanım biçimi
üzerinden hesaplanmıştır: Kentsel yerleşik alan (mevcut konut alanı), kentsel gelişme alanı (konut
gelişme alanı), tercihli kullanım alanı, turizm tesis alanı, sanayi alanı (Çizelge 1). Kentsel yerleşik
alanının hesaplanmasının nedeni, gelecekteki konut gelişime öngörüsünün bugüne kıyasla yaşayacağı
değişimi ortaya koymaktır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇDP’ları ile konut alanlarının mekansal
olarak, Antalya-Burdur-Isparta planlama bölgesinde kalan alçak rakımlı kıyı bölgesinde yaklaşık %80
oranında, Mersin-Adana planlama bölgesinde kalan alçak rakımlı kıyı bölgesinde ise yaklaşık %27
oranında büyüme önerildiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, Akdeniz kıyılarındaki konut baskısının %58
artacağı anlamına gelmektedir.
Çizelge 1. Türkiye güney kıyıları planlama bölgeleri- hektar bazında plan kararları

Kentsel Yerleşik Alan
Kentsel Gelişme Alanı
Tercihli Kullanım Alanı
Turizm Tesis Alanı
Sanayi Alanı

Antalya-Burdur-Isparta
Planlama Bölgesi
Alan(ha)
Oranı
370414 ha
% 58
295661 ha
% 80
157997 ha
% 100
551850 ha
% 99
8243 ha
% 24

Mersin-Adana
Planlama Bölgesi
Alan(ha)
Oranı
273022 ha
% 42
74753 ha
% 20
0 ha
%0
5073 ha
%1
25843 ha
% 76

Toplam
Alan(ha)
643436 ha
370414 ha
157997 ha
556923 ha
34086 ha

Sonuçlar, turizm amaçlı tesis alanları gelişme kararlarının Antalya-Burdur-Isparta planlama
bölgesi alçak rakımlı kıyı alanlarında; sanayi alanlarına ait gelişme kararlarının ise Mersin-Adana
planlama bölgesi alçak rakımlı kıyı alanlarında yoğunlaştığını göstermiştir (Şekil 7). Burada Antalya
ilindeki en önemli mekansal baskıyı turizm tesis alanlarının oluşturduğu görülmektedir.
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Şekil 7. Güney kıyılarında ilk 10 metre rakımda planlama bölgelerine ait mekansal gelişim kararları

Akdeniz kıyı bölgeleri için öngörülen konut ya da diğer sektörel gelişimler, beraberinde nüfus
artışına neden olacaktır. Bu durum, gelecekte deniz seviyesinde beklenen artışlardan etkilenecek kişi
sayısında da artış anlamına gelmektedir. İklim değişikliğine adaptasyon politikaları çerçevesinde, bu
bölgelerde yaşayanların olası felaketlere karşı dirençliliğini artırmak önem kazanmaktadır. Bununla
birlikte, alınabilecek belki de en iyi önlem, kıyılardaki bu baskıyı azaltmak şeklinde olmalıdır. Ancak,
incelenen planlarda tam tersi sonuçlar ortaya çıkmış ve kıyılarda mekansal gelişim baskısının arttığı
saptanmıştır.
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