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1. G İR İŞ
Çığ çok basit bir tanımlama ile kar kütlesinin, iç ve dış kuvvet
lerin etkisiyle başlayan bir hareket sonucu kaymasıdır. Ancak olu
şumu ve oluşumunu etkileyen faktörler bu kadar basit değildir.
Dağlık kesimlerde devamlı yaşayanlar, karayolu kar ve çığ mü
cadele ekipleri, tatil amacıyla dağa çıkanlar, kar ölçümü için akarsu
havzalarının üst kotlarına çıkan kar rasatçıları, TEK enerji hatları
bakım ve tamir, TRT ve PTT radyo link ekipleri, madenciler çığ
tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
Çığ tehlikesi, yamaçlarda kar birikmesiyle başlar. Arazide
mevsim ilerlemesiyle değişik özelliklere sahip üst üste sıralanmış
tabakalardan bir kar örtüsü oluşur. Kar örtüsünün dayanıklılığı bu
tabakalaşmada gizlidir. Her kar yağışı sonucu bir öncekinden farklı
bir tabaka meydana gelmektedir. En büyük tehlike yerdeki sıkışmış
kar örtüsünün üzerine, tipi sonucu taze kar yığılmasıyla yeni bir ta
baka oluşması ve genellikle tipi sonrası gelen sıcak hava akımının
bu iki tabaka arasında erime sonucu kaygan bir yüzey oluşturması
dır.
Topografık açıdan 25-50 arasındaki yamaç eğimleri, rüzgâr
altı olan, bitki örtüsünden yoksun olan yamaçlar doğal çığ güzer
gahlarıdır. Orman açıklıkları, yamaçların eğimli olması halinde çığ
oluşmasına uygundur.
*
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Meteorolojik açıdan, şiddetli tipi sonrası gelen ılık havanın 36
saatten uzun olması kar örtüsü üzerine yağmur yağması, bir defada
25 cm den daha fazla yeni bir kar tabakası oluşması, tipinin 24 saat
ten uzun bir süre 7.0 m/sn'den daha büyük bir hızla esmesi, çığ olu
şumunda etken parametrelerdir (USDA, 1961).
Hangi yörelerde ve hangi topografık koşullar altında çığ olası
lığının arttığını belirlemek gerekir. Bu ülke çapında yani makro dü
zeyde uzaktan algılama, jeolojik incelemeler ve tarihsel verilerin
analizi ile yapılmaktadır. Ancak tek bir yöntem hiç bir zaman tam
başarılı olamamıştır. Mikro düzeyde, belli bir çığ bölgesinin hangi
kesimlerinde daha fazla çığ olabileceğini tahmin etmek mümkün
dür.
Çığ olayının başlangıcında, kar kütlesini etkileyen kuvvetlerin
dengesi incelendiğinde, olayın sebebinin doğal ve/veya yapay oldu
ğu görülür. Yamacın normalden fazla kar tutması, kar tabakasını
yerinde tutan desteğin ortadan kalkması, deprem vs.den dolayı tit
reşim, dahili gerilim kuvvetlerinin oluşması veya bunların bir kaçı
nın aynı anda gerçekleşmesi çığ olayı için ön koşuldur. Fakat çığ
oluşumu sırasında çok hassas gözlemler dahi mekanizmanın işleyi
şini tam olarak ortaya koyamamıştır. Kar gevşek bir maddedir. Y a
maçta asılı duran kar büyük miktarda elastik gerilim enerjisi içerir.
Yamaçtaki kar örtüsü üzerine normalden fazla yüklenim, herhangi
bir dış etki sebebiyle, devamlı yağan kar, kırılarak düşen saçak kar,
ağaçlardan düşen kar, bir kayakçının ağırlığı veya kar temizleme
makinesinin gürültüsü, çığ kontrolunda kullanılan patlayıcıların
ürettiği ses ve titreşimler çığa neden olabilir. Kar örtüsündeki gizli
enerji büyük bir patlama ile açığa çıkar ve yamaçtaki bütün kar ör
tüsü tek bir blok veya bloklar halinde vadi tabanına iner. Özellikle
bu şekilde oluşan çığların önceden tahmini açıklanan sebepten do
layı güçtür.
Geçmişte, çığ oluşumu kar hareketinin basit hidrolik modelleri
yapılarak belirlenirdi. Yeni gelişen yöntemlerde fotogrametri, ye
rinde basınç ölçme, potansiyel akım benzeşimi, başlangıç bölgesi
ve arazi eğimi gibi çığ oluşum hattının istatistiksel analizi gibi yön
temler kullanılmaktadır. Okyanuslardaki türbidite akımlarının mo
del çalışmaları, çığların etki kuvvetlerinin ve akma mesafelerinin
hesaplanmasında "sayısal akım dinamiği modelleri"nin kullanılma
sı olasılığını ortaya çıkarmıştır. Son otuzbeş-kırk yıllık dönemde
çığ dinamiği konusunda ve özellikle çığın tahribat gücünü açıkla
maya yönelik çok araştırma yapılmıştır.
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İnsanın karşılaştığı belli başlı doğal felaketler, deprem, taşkın,
toprak kayması, çığ düşmesi ve kasırga olarak sıralandığında, çığ
tehlikesi boyut olarak deprem ve taşkından sonra toprak kaymasın
dan ve kasırga tehlikesinden daha önemli olmaktadır. Bu sıralama,
yöre koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
Dünyanın her yerinde, dağlık ve engebeli arazilerin ortak özel
likleri ve sorunları olduğu gerçeğinden hareket edilirse, buralarda
niçin daima vadiler boyunca yerleşildiği kolayca anlaşılır. Ancak
bu durumlarda çığ, heyelan ve taşkın tehlikesi söz konusu olmakta
dır. Dinlenme amacıyla dağa çıkmak, şehir gelişim alanlarının dağ
lara kayması, yeni yollar açılması, maden işletmeleri, enerji iletim
hatlarının dağ geçişleri insanları çığ tehlikesi ile karşı karşıya bırak
maktadır. Çığ düşmesinden ötürü meydana gelen can ve mal kayıp
ları insanların dağa çıkmalarını, enerji hatlarının artmasını ve yeni
karayollarının açılmasını önlememektedir. Halen en akılcı yakla
şım, tehlikenin büyük olduğu yörelerin, tehlikeli dönemlerde kulla
nımını sınırlandırmak, yeni yapıların yapımını engellemek şeklinde
olabilir. Bugün insanın çevre sorunları üzerindeki duyarlılığı, doğa
yı anlama arzusu, çığ sorunu üzerinde daha kolaylıkla bir kamuoyu
oluşmasına sebep olacaktır. Karayolcular, kar rasatçıları ve kayak
çılar için çığ genelde bilinen bir tehlike olmasına rağmen, daha
uzun süre arazide kaldıklarından, bu tehlike ile daha fazla karşıla
şırlar (Hotchkiss, 1972).
Prensip olarak, çığ tehlikesi olan bir bölgenin madencilik için,
enerji iletimi, karayolu açılması veya turizme hizmet için potansi
yelinin belirlenmesinde,
-

risk altında bulunan nüfus ve ekonomik yatırım
boşaltma ve koşullan iyileştirme için yatırım
çığ tehlikesini önleyici önlemler için yatırım
tehlikeye karşı güven ölçüsünü arttırma

faktörlerinin göz önünde bulundurulması gerekir (Tesche, 1977).
Bunun için de önce ülke çapında çığ risk bölgelerinin belirlenmesi
gerekir.
2.
LEM LER

Ç IĞ L A R IN S IN IF L A N D IR IL M A S I V E İL G İL İ G Ö Z

Çığlar pek çok değişik kritere göre sınıflandırılabilir. Kar örtü
sünün gevşek veya sıkı olmasına, içerdikleri su miktarına, kar örtü
sünün arazide beklemesine, arazinin vadi veya açık arazi olmasına
ve kar örtüsünün tabakalaşmasına göre (Şekil 1) sınıflandırmalar
yapılmaktadır.
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Çığlar kar örtüsünün gevşek veya sıkışmış tabaka olmasına gö
re iki esas gruba ayrılır. Bu durum çığın kopma türünü etkiler, buna
göre:
- Blok çığ (slap avalanche) ve
- Toz çığ (loose snow avalanche) olarak gruplandırılır.
Kar tabakası olarak tanımlanan, meteorolojik etmenler altında
sıkışmış büyük tek parça kar kütlesinin çevresindeki dokunma nok
talarına oranla içerdiği kar taneleri arasında daha büyük bir yapış
kanlık (kohezyon) vardır. Kar tabakası gayet belirgin hatlar boyun
ca kırılır ve başlangıçta tek parça halinde vadi tabanına akmaya
başlar. Bu sırada yamaçtaki kar ile örtülü çok geniş bir alan hare
ketlenir. Blok çığlar, kar tabakasının yeni yağmış düşük yoğunlukta
eski kardan oluşmasına göre:
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- Sert blok çığ ve
- Yumuşak blok çığ
olarak ayrıca alt sınıflara da ayrılabilir.
Blok çığlar en tehlikeli tür olduğundan, bu tür çığın önceden
tahmini için yapılan araştırmalar daha fazladır. Arazideki, dengesiz
ve her an kaymaya hazır bu tür çığlar, kar örtüsünün yapısı incele
nerek ve meteorolojik koşulların analizi yapılarak tahmin edilebilir.
Kar numune alma aleti ile belirlenen kar yoğunluğunun, uzun dö
nem meteorolojik ortalamadan büyük sapma göstermesi, yoğunlu
ğun yüksek olması blok çığ oluşumunu kolaylaştırır.
Kar örtüsünün adeta kepek gibi gevşek olması halinde tanele
rin birbirlerine yapışma özelliği çok azdır. Tabakanın oluşması ve
meteorolojik faktörler etkisiyle değişime uğraması (metamorfızma)
sırasında, kar örtüsünün, başlangıçta tabii olarak durabileceği eğim
den daha eğimli yamaçlarda durduğu görülür. Bu durum, en küçük
bir fazla yüklenim sonucu, gevşek kar örtüsünün bulunduğu yamaç
üst kotlarında, önce bir noktada basit bir hareket başlatır, ancak bu
hareket vadi tabanına doğru genişleyerek iner. Tabana doğru inme,
kayma, düşme veya ikisinin karışımı şeklinde olur. Genellikle kuru
kardan meydana gelen toz bulutu şeklinde oluşan çığlarda, hareket
çok hızlıdır ve toz bulutu şeklindeki kütle, hareketin araziye paralel
olan bileşkesinin önüne geçerek ters rüzgâr "çığ rüzgârı" oluşturur.
Bu ters rüzgâr sonucu meydana gelen sıkışma patlama ile birlikte
büyük tahribat yapar. Dik yamaçlardan kopan çığlarda, çığın kendi
sinden daha hızlı hareket eden ses dalgası, sıkışmış gaz kütlesi pat
lamasına benzer büyük bir patlama ve şok dalgası oluşturduğundan
tahribat büyük olur. Toz halindeki çığlarda, hiçbir sürtünme yüzeyi
olmadığından, hız 350 km/saat'e erişebilmektedir.
Çığın meydana geldiği arazideki kar örtüsünün içerdiği serbest
su miktarına göre sınıflandırımı:
- Kuru kar çığları
- Nemli kar çığları
- Islak kar çığları
şeklindedir. Ancak bu sınıflandırma, çığın başladığı üst yamaçlarda
geçerlidir. Çığ oluşup, kar kütlesi uzun mesafeler katedince, sürtün
me ısısından ötürü serbest su buharı oluşacak ve bu kar tabakasının
içerdiği su miktarını doğal olarak değiştirecektir. Çığ öncesi karda
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ki suyun ölçülmesi bu tür çığ tehlikesinin önceden tahmininde çok
yararlıdır. Kuru kar çığları genellikle düşme, nemli kar çığları ze
minde kayma, ıslak çığlar ise düşme ve kayma karışımı şeklinde
hareket ederler.
Çığ oluşan arazinin hakim karakterine göre çığlar:
- Açık arazi çığları
- Vadi çığları
olmak üzere de sınıflandırılır. Arazi incelemelerinde yörede hangi
tür çığ oluşabileceğini belirlemek, meydana gelebilecek çığların
güzergâhlarını belirlemek mümkündür. Böylece yörede yeni bir
yerleşim veya kullanım alanı açılacak ise bu birim tehlike sınırları
nın dışında açılır.
Kar örtüsü, belirli zaman aralıklarıyla yağan kardan oluşaca
ğından, kar örtüsünde yoğunluk bakımından değişik tabakalar olu
şur. Böyle durumlarda üst tabaka(lar) alttaki tabaka(lar) ile birlikte
veya ayrı ayrı kayabilir. Buna göre çığlar:
- Yüzey çığları
- Zemin çığları
olarak sınıflandırılabilir. Bazı ülkelerde bu sınıflandırma değiştiri
lerek yüzey çığları, ara tabaka çığları ve zemin çığları ayrı gruplar
olarak ele alınır (Hotchkiss, 1972).
Çığ düşmeden önce, arazideki kar örtüsünün uzun zaman bek
leyerek meteorolojik etmenlerden ötürü değişime uğramış olması
veya tek bir kar tipisiyle gelen çok fazla kar düşmesinden meydana
gelmesi, oluşacak çığın türünü etkiler. Bu özellikler göz önüne alı
narak yapılan sınıflandırma:
- Doğrudan çığ (direk çığ)
- Olgun çığ (Beklemiş çığ, tam çığ)
şeklinde olabilir. Sadece en son tipi ile gelen kardan oluşan çığ
beklememiştir, doğrudan oluşur. "Direkt çığ" veya "Doğrudan çığ"
olarak isimlendirilebilir.
Direk çığlarda etken faktör rüzgârdır. Çığ başlangıcı için rüz
gâr hızının 7 m/sn üzerinde olması gerekir. Bu tür çığların çoğunda,
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çığ öncesi hava sıcaklığı -4 C altındadır ve yağış azdır. Direk çığla
rın % 78'i yumuşak blok çığ şeklindedir. Kar örtüsünün beklemesi
halinde, kar sertleşir.
Beklemiş çığlar (climax avalanches) uzun bir dönemin meteo
rolojik olaylarından sonra gelişir ve genellikle birden fazla sayıda
tipiden gelen tabakalaşmış karı içerir. Donma derecesine yakın ko
şullarda, kar örtüsünün sıcaklık dağılımı homojen olup, kar tabaka
sı bir nevi yoğunluk kazanma halindedir ve kar kristalleri birbirleriyle yapışarak daha güçlü bağlar oluşturur, buna eş sıcaklıkta
yapısal değişim denilebilir (equi-temperature metamorphism). Çok
soğuk havalarda, kar örtüsünün yüzeye yakın tabakaları uç kısım
lardan daha fazla soğuyacağından tabaka içinde düşey sıcaklık
gradyanı meydana gelir. Kar örtüsünün herhangi bir tabakasında sı
caklık gradyanı 1 C/cm'yi aşarsa, o tabakadaki buhar basıncı gradyanı su meloküllerini yukarıya doğru iter. Bu işlem sırasında, yuka
rıya doğru hareket eden moleküllerin depolanmasıyla, birbirlerine
yapışmayan (non-cohesi) ve derin buz kristalleri oluşur. Bu dahili
kristal yapı değişimi, iç boşluklar yaratarak tabandaki tabakanın
zamanla zayıflamasına sebep olur. Bu yapısal değişime "sıcaklık
gradyanı değişimi" (temperature gradient metamorphism) denir ve
bunun sonucu "olgun çığ" (climax avalanches) oluşur. Bu tür çığla
rın oluşumu, kar örtüsü içinde geciktirilerek arttırılmış iç kuvvetle
rin etkisiyle ve arka arkaya birkaç erime-donma geçirmiş kar taba
kasının ıslak kesimlerinde oluşan zayıflama ile de açıklanabilir
(Hotchkiss, 1972).
Değişik kriterlere göre gruplandırılan çığlar, oluşum sıklığı ve
yaptıkları tahribat açısından da değerlendirilebilir. Gevşek kar çığ
ları oldukça sık meydana gelir, küçük boyutlu ve tehlikesizdir. Ger
çekte, dik yamaçlardaki dengesiz kar örtüsünün parça parça kaya
rak daha dengeli ve az tehlikeli bir kar örtüsü oluşumuna katkıda
bulunurlar. Dağlık arazilerdeki, beklemiş karda oluşan olgun çığlar
daha ender meydana gelir, fakat çok daha tehlikeli olup, yaptıkları
tahribat büyük olur.
Yukardaki değişik kriterlere göre yapılan sınıflandırmalara
esas olacak ve İsviçre Devlet Kar ve Çığ Enstitüsü, Amerika Birle
şik Devletleri Orman İdaresi ve Japonya Kar Araştırma İstasyonla
rınca hazırlanan çığ sırasında, çığ sonrası vee eldeki diğer verilere
dayanan bir nevi çığ envanteri karakterindeki toplanması gereken
bilgiler şunlardır.
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Çığ olayından hemen sonra, iklim koşulları ve insan etkisiyle
bozulma olmadan önce, çığ oluşan yörede yapılması gereken iz (ro
ta) morfolojisi, zemin yüzeyi, yamacın güney ve kuzeye yönelik ol
ması, boyut, serbest su içeeriği ve meydana gelen tahribat ile ilgili
bilgiler toplanmalıdır.
Gevşek kar çığlarında başlangıç noktası, çığ güzergâhı ve biri
kim bölgesi belirlenir. Blok çığlarda başlangıçta belirgin bir kırılma
hattı boyunca oluşan kütle kayması vardır. Blok çığlarda kopma,
kar kohezyonu, yamaç yapısı, çığ yatağı uzunluğu ve çığ hızının
fonksiyonudur. Her iki çığ türünde de çığ yatağına ait morfolojik
gözlemlerde, yamaç profili (iç bükeylik, dış bükeylik, genel bir
diklik durumu vs.), arazideki doğal engelleyiciler (tepe, ağaç, kaya
veya döküntü malzeme vs.) ile ilgili bilgiler derlenmelidir.
Kayma düzlemi veya düzlemleri ile ilgili olarak, kayma düzle
mi sayısı, üst yüzeyden kayma düzlemine, oradan zemine olan tah
mini derinlikler, mümkün olan yerlerde, kayma düzlemi uzunluğu,
ıslaklığı, zayıf tabakaların varlığını içeren bilgiler özetlenir.
Kar örtüsünün su içeriği, kar numune alma tüpleriyle yapılan
kar ölçümleri sırasında gözlenebilir. Genel olarak kar örtüsü kuru,
ıslak ve nemli olarak sınıflandırılır. Kuru çığın belirgin bir su içeri
ği yoktur ve eski, sıkışmış kar tabakasının üzerinde birikerek tehli
ke yaratır. İslak karda, iz kesimleri hariç, serbest su gözlenmez.
Gerçekte serbest su içeriği, çığ hareketi ve hızı hakkında kıymetli
ipuçları verebilir.
Çığ tahribatı niceliksel ve parasal ziyan olarak belirlenir. Çığ
tabakasının düşmesinden, kaymasından veya akmasından ötürü bü
yük tahribat meydana gelmekte ise de, çığ oluşumu sırasında, çığ
kütlesi önünde oluşan çığ rüzgârı ve sıkışmış hava kütlesinin patla
masından ötürü ortaya çıkan basınç da büyük tahribat yapmaktadır.
Bu tahribat, çığ güzergahının dışında olduğundan, diğer tahribatlar
dan kolaylıkla ayırt edilir.
Bunların dışında olayın tarihi, zamanı, olay sırasında hava ko
şulları ile ilgili bilgiler toplanmalıdır. Olay öncesi meteorolojik ve
rilere dayanılarak, çığın genetik açıdan nasıl oluştuğu, yani dış et
kenlerden dolayı mı, yoksa iç bünyesindeki biriken güçler sonucu
mu meydana geldiği açıklanabilir. Genetik açıdan çığlar daha önce
belirtildiği gibi, tek bir meteorolojik olay sonucu, yüzeysel olarak
doğrudan doğruya, yani Direk Çığ şeklinde, veya birden fazla me
teorolojik olayın, zamanla kar tabakası yapısında meydana getire
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ceği iç kuvvetler sonucu Olgun (beklemiş; climax) çığ şeklinde sı
nıflandırılabilir.
Uygulamada kullanılan yöntemler, gerçekte, meydana gelen zi
yanın boyutunu belirler, gelecekte kar örtüsünün davranışını tahmin
etmeye çalışır. Ancak dağlık arazilerin yüksek kesimlerinde hava
koşulları daima belirsizlik içindedir. Bu sebeple tahminler çığın ne
zaman, hangi noktaya ineceğini vermeyecek, ancak nerede beklene
bileceği hakkında tutarlı bilgi verecektir.
3.
DURUM

ÇIĞ K O N TR O LÜ , Ö N L E N M E S İ VE Ü L K E M İZ D E K İ

Çığ kontrolundan amaç, kar örtüsünün, bulunduğu yamaçtan
vadiye kayarak mal kaybına sebep olmasını azaltmak veya ortadan
kaldırmaktır. Çığ kontrolunda belli başlı yöntemler şöyle sıralana
bilir.
Çığ tehlikesi olan alanların kullanımını kısıtlamak veya engel
lemek esas olarak kayakçıları ve karayolundaki araçları korur. Teh
likenin en fazla olduğu zamanlarda, belirli sürelerle uygulanması
halinde bu yöntem başarılı olur. Ancak ülkemizde bunu uygulamak
zordur. Çünkü kış aylarında devlet yolları bir yana köy yolları bile
elden geldiğince açık tutulmak zorundadır ve buna çalışılmaktadır.
Devamlı kısıtlanma veya engelleme toplumun bu kesiminde hoş
nutsuzluk yaratacak ve kaçak olarak kullanmalara sebep olacaktır.
Yerel olarak küçük yerleşim birimlerinde başarılı bir şekilde uygu
lanabilirse de, bu metodun makro düzeyde uygulanması zordur. Kı
sıtlı kullanma öncelikle teknik sorun olmaktan ziyade idari sorun
dur.
Tarihte, en eski çığ kontrol yöntemi, gelen çığın yönünü değiş
tirmeye yarayan bariyerlerin kullanılmasıdır. Alp Dağlarında asırlar
boyunca, ağır örme duvarlar ve kılıç sırtı şeklinde bariyerler ile kü
çük, birbirinden bağımsız binaların çığ tehlikesine karşı korunulmasına çalışılmıştır (La Chapelle, 1969). Halen bu yöntemlerle
enerji hattı direkleri ve tek binalar korunabilmektedir. Örme duvar
lar, geniş toprak dolgular, sel kapanlarına benzer çığ kapanları, kar
barajları oldukça başarılı şekilde kullanılan yöntemlerdir. Ancak
bütün bu yapılar, büyüklüklerine göre tek bir çığda yeterli olabil
mekte, arka arkaya gelen çığlarda etkinliklerini kaybetmektedir. Ül
kemizde kullanılan çığ yönlendirme yapıtı, çığ tünelleridir. Dağlık
arazilerdeki, karayolu ve tren yollarını, çığ tehlikesi olan kesimler
de, çığa karşı korur. Örneğin Tunceli-Pülümür, Trabzon-Hamsiköy,
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Erzincan-Kelkit tünelleri. Diğer korunma yöntemleri ülkemizde bu
güne dek gerek devlet kuruluşlarınca gerekse şahıslar tarafından
uygulanmamıştır.
Bir diğer kontrol yöntemi, kar örtüsünde blokların meydana
gelmesini engelleyecek şekilde arazideki karı modifıye etmektir.
Kar üzerinde ileri geri yürüyerek, palet kullanarak kar sıkıştırılır ve
büyük blok oluşumu engellenir. Ayrıca, sıkıştırma ve eritip dondur
ma suretiyle karın dahili gücü arttırılır. Patlayıcı kullanılması sıra
sında çığ meydana gelmese de kar tabakası sıkıştırılmış olur. Çığ
oluşumunu engellemek için arazinin topografık yapısını değiştir
mek büyük yatırımlar gerektiren mühendislik projeleriyle mümkün
dür. Bu yaklaşım, büyük maden işletmelerinin, enerji santrallerinin
ve büyük yerleşim alanlarının korunmasında kullanılır. Çığı engel
lemek için yapılacak olan bariyerler, devamlı akan ve kayan kar ör
tüsünün oluşturduğu kuvvetlere karşı duracaklarından çok dayanımlı olmaları gerekir. Bu tür bariyerler, m2'ye birkaç ton kar yükü
taşırlar ve bu miktar kar derinliğininin karesiyle doğru orantılı ola
rak artmaktadır. Bu yükü kaldıracak engelleyicileri kurululacakları
yere taşıyıp, monte etmek çok güç olduğundan, yapımında çelik,
duraluminyum, kereste ve beton gibi değişik malzemeler kulla
nılmaktadır. Yapay çığ oluşturmada kullanılabilecek, arazideki kar
tabakasının dengesini bozacak aracılar, mekanik tahrik ediciler
kayak, buldozer ve dinamit olabilir. En sık kullanılanı dinamit tü
ründen patlayıcılardır. Yapılan deneylerden 10 kg dinamite eş de
ğer patlayıcı ile her tür kar örtüsünde çığın yapay olarak başladığı
bilinmektedir. Bu tür patlayıcılar, çığ oluşabilecek yamaca el, man
cınık veya diğer mekanik fırlatıcılar ile atılabilir. Ancak bu yön
temlerin de hiç birisi ülkemizde uygulanmamaktadır.
4. T Ü R K İY E 'D E Ç IĞ O L A Y L A R I
Tarihte bilinen en eski çığ olayı M.Ö. 218 yılında Kartaca ko
mutanı Anibal'ın ordusunu Alp dağlarından geçirdiği zamana rast
lar. Bir dizi çığ olayı sonucu 38000 asker çığ altında kalmıştır.
Uzun bir aradan sonra, çığ kayıtlarına 1900'lü yıllarda rastlanır.
1910 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde 890 kişi çığ altında
kalmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında, 1916 yılında Avusturya-İtalya
sınırında 18000 asker çığlardan ötürü ölmüştür. 1970 yılında Pe
ru'da deprem ve buz çığlarında 18000 kişi ölmüştür (Cupp, 1983).
Bu büyük çığ olaylarından sonra 1982 ve 1992 yılı kayıtları in
celenirse, 31 Ocak 1982'de Avusturya'da 13 kayakçı, 14 Mart
1982'de Fransa'da 13 kişi, 22 Mart 1982'de Japonya'da 24 saat için
de oluşan iki ayrı çığda 16 kişi, 23 Mart 1982'de Türkiye'de 15 kişi,
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18 Mart 1983'de Pakistan'ın Keşmir bölgesinde 14 kişi, 6 Şubat
1991'de yine Pakistan'ın Keşmir bölgesinde 32 kişi ve 17 Şubat
1991'de İtalya'nın Alplerinde 12 kişi çığ altında kalmıştır.
Türkiye'de 1990'lı yıllarda meydana gelen, anormal can ve mal
kayıplarına sebep olan çığlar günümüzde bu doğal afeti deprem fe
laketinin ardından en önemli doğal afet konumuna getirmiştir.
Türkiye'de çığ olaylarında ölenlerin sayısında özellikle son yıl
larda büyük bir artış olmuştur. İstatistiklere bakıldığında çığ olayla
rının son on yıllık periyotta yoğunlaştığı gözlenmiştir (Şekil: 2). El
deki kayıtlara göre, 1950-1990 arasında 419 kişi çığ olaylarında
hayatını kaybetmiş iken, 1990-1993 yıllarında 463 kişi hayatını
kaybetmiştir (Şekil: 3). Çığ olaylarındaki yaralı sayılarının da son
yıllarda artış gösterdiği gözlemlenebilmektedir. Maddi kayıplar
hakkında sadece nakledilen hane sayısı kayıtlarını vermek müm
kündür. Anadolu'daki çığ olaylarının yaklaşık olarak % 80'i Ocak
ve Şubat aylarında ve tamamı Kuzey ile Doğu Anadolu'nun dağlık
kesimlerinde meydana gelmektedir (Tunçel, 1990). Ancak 19921993 kış mevsiminde, şimdiye kadar hemen hemen hiç çığ olayına
rastlanmamış olan Kuzeybatı Anadolu'nun sahilden 10 km içeride
olan kesimlerinde (Kastamonu ve Sinop çevresinde) meydana ge
len üç çığ olayında 13 kişi hayatını kaybetmiştir (Gürer, Tunçel,
Sayın 1994 ve 1995). Ocak 1993’de ise Doğu Karadeniz bölgesinin
Soğanlı dağlan çevresinde bir dizi çığ olayı meydana gelmiştir.
Bunlardan en etkilisi olan Bayburt Üzengili'de 59 kişi hayatını kay
betmiştir. Kayıplar, devlet radyosu televizyonu ve yerel gazeteler
den öğrenilmektedir.
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Şekil: 3- Türkiye'de Çığ Olaylarında Ölii Sayısı.

Türkiye'de sadece çığ olaylarını inceleyen, koşullan iyileştir
meye yönelik, kanunla belirlenmiş bir birim henüz mevcut değil
dir. Ancak, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, felaket sonrası rehabi
litasyon sorumluluğunu üstlenmektedir ve çığ düşen yerleşmelerde
ya yeniden konut yapımına yardımcı olunmakta ya da yerleşme
başka bir yere nakledilmektedir. Bunun dışında Karayolları Genel
Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü devlet ve köy
yollarını açık tutmaya çalışmakta hem kar hem de çığ mücadele
si yapmaktadırlar. Yerleşmelere çığ düştüğünde ise diğer kuruluşla
rın yanısıra askeri birlikler de kurtarma çalışmalarına katılmaktadır
lar.
Ülkemizde çığ olaylarının özelliklerini ve çığ bölgelerini belir
lemek amacıyla Hidrolog (İ. Gürer), coğrafyacı (H. Tunçel), hidrojeolog (Ö.M. Yavaş) ve meteorolog (A. Sayın) tarafından bir çalış
ma grubu oluşturulmuş ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Yer Bilimleri Araştırma Grubu'nca destekle
nen "Türkiye'de Çığ Kriterleri ve Olası Çığ Risk Alanlarının Belir
lenmesi" adlı proje ile bu konuda çalışılmaya başlanmıştır.
Araştırıcılar tarafından 1950-1993 dönemi boyunca meydana
gelen çığlarla ilgili olarak ilgili devlet kuruluşlarının arşivleri taran
mış, çığ sayıları, can ve mal kayıpları ile ilgili bilgiler toplanmıştır.
Ayrıca televizyon, radyo, gazete vb. kaynaklardan Türkiye'deki çığ
kayıpları hakkında da bilgiler toplanmıştır. Bu bilgilerlerden elde
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edilen sonuçlara göre kayıp sayısının ortalama 40-50 kişi/yıl oldu
ğu söylenebilir.
Son iki kış mevsiminde normalin çok üzerinde insan kaybı se
bebiyle çığ olayları iklim ve yol koşullarının müsadesi nisbetinde
olay yerine en kısa zamanda gidilerek arazi etüdleri ve kar ölçümle
ri yapılmıştır. Ancak bu ölçümler çığ olayının mekanizmasını belir
lemede yeterli değildir. Çünkü kar kütlesinin içerdiği su ve hava
miktarına bağlı olarak mukavemetini ve mukavemetin kar tabakası
içerisindeki zamana bağlı olarak değişimini belirlemeye yarayacak
resistogram, ram penetrometresi ve reometre ölçümleri yapılama
maktadır. Çünkü henüz bu aletler Türkiye'de mevcut değildir. Bü
tün bu olumsuzluklara rağmen arazi etüdleri sırasında olayın meka
nizmasının anlaşılmasına çalışılmıştır. 1992-1993 kış döneminde
bu çerçevede Kastamonu Küre (Topçular-Kayaarkası) ve Bozkurt
(Dereyolu-Şeyhoğlu) ile Bayburt (Üzengili), Trabzon (Uzungöl ve
Çaykara). Rize (İkizdere) çığları yerinde incelenmiştir.
Çığ bölgelerinde çığ kanalı ile, kar özellikleri ile ilgili ölçümler
yapılmış, jeomorfolojik gözlemler yapılmış ve çığ yöreleri haritalanmıştır. Ayrıca çığ düşen yerlerde slayt ve fotoğraflar çekilerek
olay mahalli ile ilgili kalıcı belgeler sağlanmıştır. Yörede yaşayan
larla konuşularak yöresel meteorolojik koşullar (olay öncesi ve anı
kar kalınlığı, tipi vs. gibi özellikler gibi) hakkında bilgi alınmaya
çalışılmıştır. Çünkü meteoroloji istasyonlarından uzaklaşıldıkça
sağlıklı meteorolojik verilerden de o oranda uzaklaşılmaktadır. Da
ha sonrasında yöre ile ilgili olarak olay yerinin en yakınında yer
alan ve konumu, koşulları açısından yörenin özelliklerini belirle
mek amacıyla meteoroloji istasyonlarında kar yağışı, kar kalınlığı,
hava sıcaklığı, rüzgâr hızları gibi bilgiler toplanmıştır. Ardından
hem arazide derlenen, ölçülen değerler hem de meteoroloji istasyo
nu ya da istasyonlarından alınan bu bilgiler birlikte bilgisayar orta
mında analiz edilerek çığ olayında etkin olan parametreler ortaya
konmaya çalışılmıştır.
5. SO N U Ç VE Ö N E R İL E R
Türkiye'deki çığ felaketlerinin boyutları deprem ve sel felaket
lerine oranla gerek can gerek mal kaybı bakımından ikinci, hatta
üçüncü planda kalmakta ise de, dağlık kesimlerde özellikle kış ve
ilkbahar'da pek çok çığ düşmektedir. Çığ olaylarından sadece yerle
şim alanlarına yakın düşenler, karayolu veya köy yolu trafiğini et
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kileyenler bilinmekte, diğerleri kayıt edilmemektedir. Yeni yol gü
zergâhları belirlenirken, bu bilgilere ihtiyaç vardır. Halen, bilinen
çığ risk alanları Şekil 4'de gösterilmiştir. Bu haritanın hazırlanma
sında Karayolları, Köy Hizmetleri, Afet İşleri, Devlet Meteoroloji
İşleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinden ve Elektrik İşleri
Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü'nden temin edilen bilgilerden ya
rarlanılmıştır.
"Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı", Türkiye
Milli Komitesince Ağustos 1989'da hazırlanan Türkiye Milli Planı
(1990-200) dahilinde, Çığ Alt Grubu çalışmaları hızlanmıştır. Bu
bağlamda Soğanlı dağlan çevresi pilot bölge olarak seçilmiştir.
Çığ tehlikesinin ve riskinin belirlenmesi, çığ gözlem ve erken
uyan sistemlerinin kurulması, çığa karşı kısa vadeli ve uzun vadeli
koruyucu önlemleri ve çığ eğitimi ve informasyon çalışmalarını
içeren bu plan dahilinde komisyon çalışmalarına kazandırılan ivme
ile aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmış daha önceki do
ğal afetler ile ilgili yaklaşık 9000 adet dosya (Jeoloji Hasar Tespit
ve Tarama Etüedüe türlerinde) içeriği taranarak 166 adet çığ olayı
ile ilgili ve "Data Base" çalışmasına esas olacak veriler derlenmiş
tir.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce (DMİ) mevcut
bütün FEVK (İstisnai meteorolojik olayları açıklayan) raporları ta
ranarak çığlar ve normalden fazla kar yağışlı dönemlerin bilgileri
derlenmiştir. Ayrıca 1992 yılı çığ felaketine uğrayan yerleşim yer
lerine ait koordinatlar verilerek, Avrupa Orta ve Uzun Vade Tah
min Merkezi (ECMWF) tarafından 10 günlük hava tahminleri ra
porları temin edilmiştir. Bu raporlar, bulutluluk (%), 950mb. da
göreli nem (%), toplam yağış (mm/6 sa), ortalama deniz seviyesin
de basınç (mb), yerden 10 m. yükseklikte rüzgâr (knot) ve yerden 2
m. yükseklikte ve 850mb. seviyede hava sıcaklık ( C) değerlerini
içermektedir.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan haf
talık ve günlük meteoroloji bültenlerinde bulunan bölgelere ait ha
va durumları, 500 mb. sabit basınç haritaları, bir önceki güne ait en
yüksek ve o sabaha ait en düşük hava sıcaklıkları, bir önceki gün
yağış alan merkezleri ve bu merkezlerde ölçülen kar kalınlıklarını
kullanarak çığ bölgelerinin klimatolojik ve sinoptik durumları İnce
lenmektedir.
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Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK) Bakım Dairesi Başkanlı
ğınca kar mücadelesi yapılan ve çığ düşme olasılığı olan bölgelere
gönderilen "Çığ Envanteri" ile arazi gözlemlerine dayanan veriler
1992 kış mevsimi için toplanmış analiz edilmiştir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygula
ma Genel Müdürlüğü bünyesinde Avrupa Konseyi Büyük Doğal ve
Teknolojik Afetlerin Önlenmesi, Etkilerinin Giderilmesi ve Yardı
mın organizasyonu Açık Kısmi Antlaşması uyarınca kurulmuş bu
lunan Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi (AFEM), Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çığ olasılığı fazla olan yörelerde
ki halkı eğitmek amacıyla bir çığ el kitapçığı hazırlamaya karar
vermiş ve bu konudaki çalışmalar tamamlanmıştır.
Önümüzdeki yıllar için konu ile ilgili olarak değişik resmi ku
ruluşlarca toplanan bilgilerin, derlenip analiz edileceği bir birimin
oluşturulmasının gerekliliğine inanılmaktadır.
TRT Kurumunca Radyo ve Televizyondan çığ beklenen dö
nemlerde, çığ olasılığı fazla olan yöre halkının uyarılması uygun
dur. TCK tarafından hazırlanan "Bugünkü Yol Durumu" bülteni ve
ya DMİ tarafından hazırlanan "Bugünkü Hava Durumu" bülteni,
çığ hakkında bilgi içerebilir. Eldeki kayıtlar her yıl ortalama 40 ki
şinin çığdan dolayı hayatını kaybettiğini göstermektedir. Bu durum
toplumun çığ tehlikesi açısından eğitilmesinin, felakete uğrayanlara
yardımcı olacak bilgilere sahip ilk yardım ekibinin oluşturulması
nın önemini ortaya koymaktadır.
Bir yörede oluşan geçmiş yıllara ait çığ kayıtlarından faydala
nıp, extrapolasyon yaparak, çığ olasılığı ve ne kadar sık olacağı
hakkında fikir yürütmek çok güçtür. Teorik bakımdan çığ tah
minlerinde kullanılan yöntemler, çığ türlerine göre ayrıca sınıflan
dırılmazlar, yani herhangi bir yöntem, her tür çığ tahmininde kulla
nılabilir. Çığ oluşumunda, sebep ile sonuç arasındaki zaman
periyoduna bağlı olarak, kar yapısını analiz yöntemi veya meteoro
lojik veri analiz yöntemlerinden biri uygulanır. Bu zaman periyodu
nun uzunluğu yöre iklimi ile yakından ilgilidir. İncelenen çığ olay
larında kış mevsimlerinin soğuk ve uzun olduğu Doğu Anadolu
Bölgesi çığlarında "Kar yapısını incelemeye dayanan" tahmin yön
temleri, Karadeniz Bölgesi çığlarında "Meteorolojik koşulların ana
lizine dayanan" tahmin yöntemlerinin daha uygun olacağı yolunda
sonuçlar elde edilmiştir.
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Son yıllarda dikkatleri üzerine toplayan çığ tehlikesini önleye
rek can ve mal kaybını azaltmak için;
- Çığ risk alanlarının belirlenmesi,
- Çığ tahmin merkezlerinin kurulması,
- Çığ konusunda teknik eleman yetiştirilmesi,
- Kurtarma çalışmalarının sistematik hale getirilmesi amacıyla
planlama çalışmaları,
vakit geçirilmeden ve mutlaka yapılmalıdır.
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