haber odtü
Bu Haftanýn aylýk ekidir
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Dünyanýn Ateþi Çýktý!
þekilde tehdit etmektedir. Ýlk bakýþta
Türkiye kýyýlarýnýn bu artýþtan göreceli
olarak daha az etkileneceði
düþünülse bile; son yýllarda yapýlan
çalýþmalar artýþýn etkilerinin bölgesel
özellikler ýþýðýnda belirgin ölçüde
görülebileceðini göstermektedir.
Örneðin, Doðu Akdeniz kýyýlarýnda
dünya ortalamasýnýn çok üzerinde
bir artýþ gözlendiði FenoglioMarc(2001) tarafýndan yapýlan
araþtýrmalarla da belirtilmektedir.
Ayrýca sadece su yükselmesinin
yaratacaðý toprak kaybý deðil,
artacak kýyý erozyonu, yükselen fýrtýna
kabarmalarý ve yer altý su
kaynaklarýnda gözlenecek tuzluluk
artýþý gibi etkilerin bütün kýyý
alanlarýnda ciddi sorunlara yol
açacaðý göz önüne alýnmalýdýr.

Prof. Dr. Ayþen Ergin
Ýnþaat Mühendisliði Bölümü
Artan küresel sýcaklýk buzullarý eritiyor!
Isýnan denizler mercan resifleri
'beyaz'latýyor! Bitki türleri yükseklere
kaçýyor! Ýklim deðiþikliði nedenli kuraklýk
orman yangýnlarýný tetikliyor! Kuzey
Kutbu'ndaki deðiþim þu anda oluyor!
Deniz seviyesi her geçen gün daha da
yükseliyor!
ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ve
DENÝZ SEVÝYESÝ YÜKSELMESÝ
Ýnsan kaynaklý sera gazý konsantrasyonunun atmosferde artmasýnýn tetiklediði ve tüm ekosistemi tehdit eden
küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði;
geleceðin bilimkurgu filmi olmaktan
çýkmýþ, günümüzün önemli bir sorunu
olarak hayatýmýzý etkilemeye baþlamýþtýr.
Bu artýþýn devam etmesi halinde bütün
canlý hayatýný olumsuz þekilde etkileyecek
durumlar; sýcaklýk artýþý, kuraklýk, tarým
ve hayvancýlýðýn zarar görmesi, kýtlýk,
sýcak hava dalgalarý nedeniyle ölümler,

yaðýþlarda artýþlar ve buna baðlý olarak
sellerin artmasý, Antarktika ve Kuzey
Kutbu'ndaki buzullarýn erimesi, okyanus
ve deniz seviyelerinde artýþ ve kýyý
yerleþimlerinin su altýnda kalma tehdidi,
sýcaklýk artýþý nedeniyle sineklerden
bulaþan hastalýklarýn yaygýnlaþmasý
(sýtma), sýcaklýk nedeniyle baþlayan
orman yangýnlarý, bitki ve hayvanlarýn
yaþam düzenlerinin ve yerlerinin
deðiþmesi, bazý türlerin yok olmasý
þeklinde sýralanabilir.
Artan deniz seviyesi ve tetikleyeceði diðer
sorunlar, iklim deðiþikliðinin yaratacaðý
olumsuzluklardan biri olarak, kýyý
alanlarýný tehlike altýnda býrakmaktadýr.
Yapýlan senaryo çalýþmalarý ani
deðiþimleri ve Grönland gibi büyük buz
kütlelerinin erimelerini göz önüne almasa
da, yaþanabilecek deniz seviyesi
yükselmesi ortalama 50 cm'den
baþlayýp, 7 metrelik felaket senaryolarýna
kadar ulaþabilmektedir (IPCC, 2007).
Bu artýþ; baþta okyanuslardaki ada
devletleri olmak üzere, alçak rakýmlý kýyý
alanlarýný, özellikle de deltalarý, ciddi

Türkiye'de, 8333 km'lik kýyý þeridi
ve bu þerit üzerinde bulunan büyük
jeolojik, ekolojik ve sosyoekonomik
önemi olan kýyý alanlarý ile deniz
seviyesi yükselmesi ve de iklim
deðiþikliðinin diðer etkilerine karþý, hem
iklim deðiþikliðini önlemek hem de
uyumluluðunu saðlamak için çalýþmalar
yapýlmaktadýr. Bu çalýþmalar; kýyýlardaki
kalkýnmanýn sürdürülebilirliði ve deniz
seviyesi yükselmesine karþý yapýlacak
uyumluluk çalýþmalarýna kaynak
aktarýmýnýn en uygun þekilde
düzenlenebilmesi için, Türkiye kýyýlarýnýn
deniz seviyesi yükselmesine karþý
kýrýlganlýk analizlerine temel olacaktýr.
Geliþtirilecek uyum saðlama planlarýnýn
kýyý alanlarý yönetimi planlarýna entegre
edilmesi þarttýr.
KIYI ALANLARI KIRILGANLIK
MODELÝ - ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ ve
SOSYOLOJÝ BÖLÜMÜ ORTAK
ÇALIÞMASI
Yaþanabilecek olumsuz senaryolardan
yola çýkarak, ODTÜ Ýnþaat Mühendisliði
Deniz Mühendisliði Araþtýrma Merkezi,
Ýngiliz Hükümeti'ne baðlý DEFRA
(Department for Environment, Food and
Rural Affairs - Gýda, Çevre ve Tarým

Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve
Ýskenderun Körfezi için baþarýyla
uygulanmýþtýr.

Bakanlýðý) projeleri dahilindeki "Göksu
Deltasý Ýklim Deðiþikliðine Karþý Uyum
S t r a t e j i l e r i G e l i þ t i r m e Pr o j e s i "
kapsamýnda; iklim deðiþikliði kaynaklý
deniz seviyesi yükselmesinin kýyý
alanlarýna etkisi baþlýðý altýnda, Prof.
Dr. Ayþen Ergin yürütücülüðünde, bir
dizi çalýþma yapýlmýþtýr. Mersin iline baðlý
Göksu Deltasý özelinde yapýlan
çalýþmalar; yalnýz bölgenin deniz
seviyesine olan fiziksel kýrýlganlýðýný deðil,
ayrýca sonucunda yaþanacak sosyoekonomik sorunlarý da ODTÜ Sosyoloji
Bölümü ile yapýlan ortak çalýþmalar ile
ortaya koymuþtur. Prof. Dr. Ayþen Ergin,
Prof. Dr. Sibel Kalaycýoðlu, Dr. Kezban
Çelik, Araþ. Gör. Gülizar Özyurt ve
Mustafa Esen tarafýndan yapýlan bu
ortak çalýþma; Ýnþaat Mühendisliði ile
Sosyoloji Bölümü arasýnda yapýlan ilk
çalýþmalardan olup, birbirinden oldukça
uzak duran farklý iki bilim dalýnýn ortak
noktasý insan yaþamý olduðu sürece,
aslýnda yapýlan çalýþmalar ile birbirlerini
bütünledikleri, uygulama aþamasýnda
açýk bir þekilde kendini göstermiþtir.
FÝZÝKSEL KIRILGANLIK

modeli, DEFRA projesi kapsamýnda
oluþturulmuþtur. Bu modelde amaç, kýyý
alanýnýn hem fiziksel hem de insan
kullanýmýna baðlý özelliklerini kullanarak,
alanýn fiziksel kýrýlganlýðýný ortaya
koymak, yörenin deniz seviyesi
yükselmesinin fiziksel etkilerine (su
basmasý (inundation), fýrtýna kabarmasý
sonucu su basmasý (flooding due to
storm surge), kýyý erozyonu (coastal
erosion), ýrmaklarda tuzluluk artýþý (salt
intrusion to river/estuary) ve yeraltý su
kaynaklarýnda tuzlanma (salt intrusion
to groundwater resources)) olan
kýrýlganlýklarýný ayrý ayrý analiz edebilmek
ve adaptasyon çalýþmalarýnda önemli
olabilecek fiziksel ve insan etkisi
parametrelerini (Çizelge 1) ortaya
çýkarmaktýr. Yöresel veriler göz önüne
alýnarak, her bir parametrenin beþli bir
sýnýflandýrma (1-5) kullanýlarak kýrýlganlýk
sýnýflarýnýn (çok düþük (1), düþük (2),
orta (3), yüksek (4) ve çok yüksek (5)
kýrýlganlýk) belirlendiði modelde, kýyý
alanlarý kýrýlganlýk matrisi oluþturularak
fiziksel etki alt-endeksleri ve toplam
kýrýlganlýk endeksi hesaplanabilmektedir.

Bu çalýþmalarda, öncelikle, kýyý
alanlarýnýn deniz seviyesi yükselmesine
olan kýrýlganlýklarýný belirlemek amacýyla
çeþitli fiziksel ve insan etkisi parametreleri
tanýmlanmýþ, bölgesel data kullanýlarak
uygulanacak bir kýyý alanlarý kýrýlganlýk

Yukarýda tanýmlanmýþ olan 'Kýyý Alanlarý
Kýrýlganlýk Modeli'; baþta Türkiye için
önemli ekonomik, turistik ve ekolojik
önemi olan, ayný zamanda Özel Çevre
Koruma Bölgesi statüsündeki Göksu
Deltasý (Silifke, Mersin) olmak üzere,
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Göksu Deltasý'nýn deniz seviyesi
yükselmesine olan kýrýlganlýðýný ortaya
koymak için yapýlan bu çalýþmada;
öncelikle Haziran ve Kasým 2006
tarihlerinde yapýlan bölge alan
çalýþmalarý ile yöreye ait veriler
kullanýlarak Kýyý Alanlarý Kýrýlganlýk
Modelinin Matrisi oluþturulmuþtur.
Akdeniz'de deniz seviyesi yükselmesi,
son dönemde yapýlan ölçümler sonucu,
ortalama 2mm/yýl olarak gözlenmiþ ve
matriste 2 yani düþük kýrýlganlýk olarak
gösterilmiþtir. Ayný þekilde yörenin delta
olmasý ve min oldukça düþük olmasý,
yörenin kýrýlganlýðýný artýran etkenlerdir
ve matriste 5 yani çok yüksek kýrýlganlýk
o l a r a k g ö s t e r i l m i þ t i r. Fi z i k s e l
parametrelerin yanýnda insan etkisi
parametrelerinin de oldukça yüksek
kýrýlganlýk deðerlerine sahip olduðu
belirlenmiþtir. Uygulanan model sonucu;
Göksu Deltasý'nýn kýrýlganlýðý 5 üzerinden
3,7 yani yüksek kýrýlganlýk olarak
hesaplanmýþtýr. Bu sonuç; deltalarýn
deniz seviyesi yükselmesinden oldukça
olumsuz etkileneceðini gösteren diðer
çalýþmalarla de uyuþmaktadýr. (Özyurt,
2007)
Kullanýlan modelin bir baþka çýktýsý da,
fiziksel ve insan etkisi parametrelerinin
fiziksel etkiler üzerindeki aðýrlýklarýnýn
bulunmasýdýr. Bu sorun daha çok su
kaynaklarýnýn kullanýmýnda kendini
göstermektedir. Hem arazi kullanýmýnýn
belirgin þekilde tarýma dayalý olmasý
hem de Göksu Nehri üzerinde yapýlan
düzenlemeler deniz seviyesi
yükselmesiyle birleþtiðinde su kaynaklarý
açýsýndan, delta, önemli sorunlar
yaþayacaktýr. Yaþanabilecek kuraklýklar
ise bu sorunu daha da büyütecektir.
SOSYAL KIRILGANLIK
Fiziksel kýrýlganlýk ile birlikte ele alýnmasý
gerekli diðer konu sosyal kýrýlganlýktýr.
Dünya'da bir yandan küresel düzeyde
iklim deðiþimleri oluþurken öte yandan,
yerel düzeyde de sosyal ve ekonomik
faktörlerin ve insan olgusunun bu
deðiþimlerin etkilerini artýrýcý olabileceði
anlaþýlmaya çalýþýlmaktadýr. Dolayýsýyla
Göksu Deltasý'nda su yükselmesi ve kýyý

alanlarýndaki fiziksel deðiþimlerin sosyal
kýrýlganlýk yönünün araþtýrýlmasý; hem
bu deðiþimi artýrýcý insan etkilerini
araþtýrmak hem de bu deðiþimin lokal
düzeyde etkilerinin neler olabileceði ve
bu etkilerden toplumsal olarak en çok
kimin/ hangi toplumsal kesimlerin
etkilenebileceðinin çalýþýlmasýný
içermektedir. Sosyal kýrýlýganlýðýn bu iki
yönünü anlayabilmek için iki aþamalý
bir çalýþma yapýlmýþtýr. Çalýþmanýn ilk
aþamasýnda, iklim deðiþiklikleri ve bu
deðiþikliklerin gündelik hayatta
deneyimlenme biçimleri incelenmiþtir.
Bu amaç için, Göksu Deltasý'nda
yaþayan 50 yaþ üstü kiþilerle
derinlemesine görüþme tekniði
kullanýlarak bilgi toplanmýþtýr. Görüþülen
kiþilerin tamamýnýn bölgeli olmasý
(doðum yerinin bölgede olmasý) ve
yaþantýsýný bölge sýnýrlarý içinde geçirmiþ
olmasý esas alýnarak deneyimler
anlaþýlmaya çalýþýlmýþtýr. Çalýþmanýn
ikinci aþamasýnda ise, sosyal kýrýlganlýk
modeli için önemli olanýn hanenin
kýrýlganlýðýnýn anlaþýlmasý olduðundan
hareket edilmiþtir. Bu amaç için bir anket
formu geliþtirilmiþtir. Hanede kimsenin
olmamasý, çalýþma nedeniyle evde
ankete cevap verecek nitelikte üye
bulunmamasý, görüþmeyi kabul
etmemesi gibi nedenler dýþýnda 111
hane ile yüzyüze görüþme tekniði ile
anketler uygulanmýþtýr. Saha aþamasý 4
gün sürmüþ ve 4 araþtýrmacý çalýþmýþtýr.
Buna göre sosyal açýdan en yüksek
kýrýlganlýðýn konut-doðal kaynaklara
baðýmlýlýk-altyapý parametresi ile ilgili
olduðu saptanmýþtýr.
Göksu Deltasý'nda yaþayan halkýn temel
geçim kaynaðýný tarým faaliyetleri
oluþturmaktadýr. Geçmiþ yýllarda büyük
öneme sahip olan hayvancýlýk, deltaya
yapýlan sulama kanallarý nedenli
yaþanan lokal iklim deðiþikliði sonucu
otlaklarýn, tarým ve yerleþim alanlarý
þeklinde kullanýlmasýyla önemini
kaybetmiþtir. Bölgede kýyý ve açýk deniz
balýkçýlýðý ile Karadeniz lagününde
dalyan balýkçýlýðý geçmiþ yýllara oranla
azalmýþ olsa da yapýlmaktadýr. Tüm
deðinilen nedenler hanenin temel
geçimini tek kaynaða indirmektedir.
Yapýlan çalýþmalar sonucunda sosyal
kýrýlganlýk açýsýndan öncelikli olanýn
konut-altyapý- doðal kaynaklara

baðýmlýlýk olduðu görülmüþtür.
Sosyo-ekonomik kýrýlganlýðýn saptanmasý
anket çalýþmasýnda görüleceði üzere;
bölgede yaþayanlarýn dayanýþma aðlarý
ve yerel yönetime olan katýlýmlarý da
zayýftýr. Bunlarýn da sosyal kýrýlganlýkta
önemli olduðu düþünülmektedir.
Ayrýca bölgede yaþayanlarýn kaderci
yaklaþýmlarýnýn yüksek oluþu, küresel
ýsýnma ve etkilerinin önlenmesini
imkansýz ve/veya çok az önlenebilir
risklerden biri olarak görmeleri de
konuya iliþkin bilgi eksikliði oluþmasýna
n e d e n o l m a k t a d ý r. D a h a ç o k
bilgilendirme kaçýnýlmaz gözükmektedir.
Felaket senaryolarý deðil ama neler
olabileceði ayrýntýlý, iyi yapýlanmýþ,
yörede yaþayan kiþilerce kolay
anlaþýlabilecek þekilde hazýrlanmýþ eðitim
programlarý þarttýr ve bunun için
eðitimcilerden bazýlarýnýn mutlaka
bölgede yaþayan kiþilerden seçilmesi
gerekmektedir.
Bu ölçme kriteri dikkate alýndýðý vakit,
bölgede tarým dýþý geçim kaynaklarýnýn
çeþitlendirilmesi, yerel yönetim ile delta
içinde yaþayanlarýn sürece daha fazla
dahil edilmeleri ve bölgede yaþayanlarýn
daha kabul edebilecekleri ve sahip
çýkabilecekleri bir koruma konusunda
çaba sarf etmeleri gerektiði ortaya
çýkmaktadýr.
SONUÇ
Bu çalýþmada Özel Çevre Koruma
Bölgesi olan Göksu Delta'sýnýn deniz
seviyesi yükselmesine olan hem fiziksel
hem de sosyal kýrýlganlýðý araþtýrýlmýþtýr.
Fiziksel kýrýlganlýðýn anlaþýlabilmesi için,
ODTÜ Deniz Mühendisliði Araþtýrma
Merkezi'nde, DEFRA projesi kapsamýnda
yeni parametre tabanlý bir matematik
model geliþtirilmiþ olup, modelin
uygulanmasý sonucunda Delta'nýn yüksek
kýrýlganlýða sahip olduðu ve insan
etkinliklerinin kýrýlganlýðý artýrdýðý
sonuçlarýna ulaþýlmýþtýr. Sosyal kýrýlganlýk
çalýþmalarý için ODTÜ Sosyoloji Bölümü
ile yapýlan ortak çalýþma sonucu bir
anket hazýrlanmýþ ve yörede
uygulanmýþtýr. Bu anket sonuçlarý
incelenerek en önemli kýrýlganlýk
ölçütünün konut, doðal kaynaklara
baðýmlýlýk ve de altyapý konularýnda
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olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bütün
araþtýrmalar Göksu Deltasý Özel Çevre
Koruma Bölgesi için planlanacak uyum
saðlama çalýþmalarýnýn önemli bir kýsmý
olmuþ, ülkemizin diðer kýyý alanlarý için
de kullanýlabilecek bir yöntem olarak
ortaya çýkmýþtýr.
TEÞEKKÜR
Desteklerinden dolayý DEFRAya
teþekkür ederiz.
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ODTÜ Yayýncýlýk 12. Yaþýnda
ODTÜ Geliþtirme Vakfý iþtiraki olarak;
Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin
ilkelerine, itibarýna ve kalitesine yaraþýr
yayýnlar üreterek toplumsal geliþim
sürecine katkýda bulunmak amacý ile
kurulan ODTÜ Yayýncýlýk (METU Press);
12. yýlýný tamamladý.
Akademik bilgiyi herkesin zevkle
okuyabileceði yayýnlar haline getirmek,
akademik çalýþmalarý yayýnlamaya hýz
vermek, çocuklara ve gençlere okuma
alýþkanlýðý kazandýracak, objektif
düþünebilen bireyler olmalarýna destek
olacak yayýnlar üretmek hedefi; dünya
edebiyatýndan yeni isimleri, iyi çevirilerle
okurlarýna sunarak kültür hayatýna yeni
renkler ve zenginlikler katmak amacýyla
kurulan ODTÜ Yayýncýlýk; bu hedef ve
amaçlar doðrultusunda, kurulduðu
1996 yýlýndan bu yana, her biri yaklaþýk
2000 tirajla, 140 civarýnda kitap bastý.
Yayýnevi, yýlda basýlan ortalama 20
kitaptan elde edilen gelirler aracýlýðý ile
ODTÜ öðrencilerine burs saðlayarak
gelecek nesillerin yetiþtirilmesine de
önemli bir katký saðlýyor.
ODTÜ Yayýncýlýk, bugün alanýnda öncü
olan "Matematik Gezegeni" kitaplarý;
"Dijital Kale" gibi 100 binin üzerinde
satan kurgu kitaplarý; "Beton",
"Nöroanatomi", "Yað Kimyasý" gibi
üniversite yayýnlarý; 2006 Sedat Simavi
Ödülü kazanan "Osmanlý'da Neft ve
Petrol" gibi; ülkemizin eðitim ve kültür
alanýndaki geliþimine katký saðlayacak
eserleri, yayýnlarý basýyor. Yayýnevi ayrýca;
ülkemizde bilime ve teknolojiye olan
ilgiyi artýrarak toplumdaki farkýndalýk
düzeyini yükseltmek, bilimin gündelik
yaþamda kullanýmýný yaygýnlaþtýrmak ve
toplumun her katmanýnda bilimsel
yaklaþým, araþtýrma, yaratýcýlýk ve analiz
yeteneðini geliþtirmeyi özendirmek üzere
kurulan Toplum ve Bilim Merkezi'nin
üniversitemizin 50. kuruluþ yýlý etkinlikleri
kapsamýnda baþlattýðý projede; çeþitli
konularda genel bilgiler içeren kitaplar
yayýnlýyor. "Kriptografi", "Nanoteknoloji",
"Deprem", "Plastikler" gibi çok deðiþik
konularda, þimdiye kadar 20 adet
toplumbilim kitabý basýldý ve basýlmaya
devam edecek.

ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
TOPLUM VE BÝLÝM MERKEZÝ
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