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ÖZET
Bu çalÕúmada, 2007-2012 yÕllarÕ arasÕnda østanbul’daki Jandarma kayÕtlarÕna girmiú
bo÷ulma olaylarÕ araútÕrÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada sadece Jandarma sorumluluk bölgesi olan ve
yaz aylarÕnda sÕkça denize girilen BinkÕlÕç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A÷açlÕ
(Eyüp), Kilyos (SarÕyer), Riva, ùile ve A÷va bölgelerinde meydana gelen bo÷ulma olaylarÕ
incelenmiútir. Son altÕ yÕl içinde toplam 302 bo÷ulma olayÕ gerçekleúmiú, bu bo÷ulma
olaylarÕnda 289 kiúi yaúamÕnÕ yitirmiútir. Meydana gelen bo÷ulma olaylarÕnÕn %69’u çeken
akÕntÕlar neticesindedir. Çeken akÕntÕlar nedeniyle meydana gelen bo÷ulma olaylarÕnÕn
önüne geçebilmek için yapÕlmasÕ gerekenler önerilmiútir.
Anahtar Kelimeler: østanbul, Çeken akÕntÕ, Suda bo÷ulma olaylarÕ

1. Giriú
Kuzeyde; Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, SarÕyer, Beykoz ve ùile’den oluúan Karadeniz sahil
úeridinin østanbul ili sÕnÕrlarÕndaki büyük bölümü ve güneyde, Marmara Denizi’ne kÕyÕsÕ
bulunan Silivri ølçesi Jandarma sorumluluk sahasÕndadÕr. østanbul øl Jandarma KomutanlÕ÷Õ
sorumluluk bölgesinde bulunan plaj ve sahillerde son altÕ yÕlda toplam 302 bo÷ulma olayÕ
meydana gelmiú, bu bo÷ulma olaylarÕnda 289 kiúi yaúamÕnÕ yitirmiútir. Bu sayÕ, yalnÕzca
Jandarma sorumluluk bölgesi içinde her yÕl yaklaúÕk 50 ölümlü bo÷ulma oldu÷u
göstermektedir. Meydana gelen bo÷ulma olaylarÕnda ma÷durlarÕn yaklaúÕk %35’ini 18 yaú
altÕ çocuklar oluúturmaktadÕr.
østanbul’da özellikle yaz döneminde hafta sonlarÕ vatandaúlarÕn yo÷un olarak kullandÕ÷Õ
sahil alanlarÕ, do÷al plajlar, rehabilite edilmiú plajlar, bu amaca yönelik ücret karúÕlÕ÷Õ
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hizmet veren iúletmelerde alÕnan emniyet tedbirlerine ra÷men bo÷ulma olaylarÕ meydana
gelmektedir. Bo÷ulma olaylarÕ daima denizin dalgalÕ oldu÷u zamanlarda olmaktadÕr.
Genellikle okyanus kÕyÕlarÕndaki sahil bölgelerinde, belirli dip yapÕsÕ ve dalga koúullarÕnda
oluúan tehlikeli bir akÕntÕ türü mevcuttur. øngilizcede "rip" akÕntÕsÕ olarak bilinen bu güçlü
akÕntÕlarÕn yönü kÕyÕdan açÕ÷a do÷rudur. Karadeniz kÕyÕlarÕnda daha sÕk oluúan bu akÕntÕlar,
Karadeniz’e kÕyÕsÕ bulunan di÷er tüm illerde oldu÷u gibi østanbul’da da her yÕl onlarca
vatandaúÕn ölümünün ana sebebidir.
Bu çalÕúmada, BinkÕlÕç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A÷açlÕ (Eyüp), Kilyos
(SarÕyer), Riva, ùile ve A÷va kÕyÕlarÕnda ve benzeri deniz ve batimetri koúullarÕna sahip
bölgelerde, yÕllardÕr süregelen bo÷ulma olaylarÕna neden olan akÕntÕlar teknik ayrÕntÕlarÕ ile
açÕklanmÕú, denize girilen kesimlerde bo÷ulma olaylarÕnÕ azaltabilmek amacÕyla alÕnmasÕ
gerekli önlemler belirlenmiútir.

2. Çeken AkÕntÕlar
øngilizcede "rip" akÕntÕsÕnÕn tam kelime anlamÕ, "yÕrtan" akÕntÕdÕr. Ülkemizde özellikle
Karadeniz sahil úeridinde yer yer oluúabilen bu akÕntÕlar, o bölgede yaúayanlarÕn “deniz
çekti” úeklindeki tabirine uygun olarak "çeken akÕntÕ" olarak isimlendirilebilir [1]. Dünyada
meydana gelen bo÷ulma olaylarÕnÕn en büyük nedeni çeken akÕntÕlardÕr. Örne÷in, ABD
sahillerinde meydana gelen kurtarma olaylarÕnÕn %80’ninin sebebi çeken akÕntÕlardÕr. Her
yÕl ABD’de, ortalama 100’den fazla insan, alÕnmÕú olan önlemlere ra÷men bu yüzden
bo÷ulmaktadÕr [1].
Çeken akÕntÕlar, sahil úeridine dik do÷rultuda sÕ÷ sudan derin suya hareket eden oldukça
kuvvetli akÕntÕlardÕr. Halk arasÕndaki yaygÕn söylentilerin aksine, bu akÕntÕlar insanlarÕ dibe
çekmezler, akÕntÕya kapÕlanlarÕ yatay úekilde kÕyÕdan uzaklaútÕrÕp açÕ÷a do÷ru taúÕrlar.
Bo÷ulma olaylarÕ, nispeten güvenli sÕ÷ sulardan açÕ÷a do÷ru çekildi÷ini fark eden
insanlarÕn, korku ve panikle çÕrpÕnarak kÕyÕya dönmeye çabalamalarÕ ve sonuçta yorgun
düúerek kendilerini su üzerinde tutamamalarÕ sonucunda gerçekleúmektedir. Çeken
akÕntÕlarÕn hÕzÕ genellikle 0.3-0.6 m/s arasÕnda de÷iúmektedir [2]. Bunun yanÕ sÕra hÕzÕ 2.4
m/s’ye varan akÕntÕlar da ölçülmüútür [3]. Böyle bir akÕntÕ hÕzÕnÕn, 100 m serbest stil yüzme
olimpiyat úampiyonun hÕzÕndan daha fazla oldu÷u söylenirse, akÕntÕnÕn úiddeti hakkÕnda bir
fikir oluúabilir. Çeken akÕntÕlarÕn ortalama hÕzÕ saatte 5 km’yi (1.39 m/s) bulmaktadÕr ki bu
hÕz, deneyimli yüzücüler için bile bir sorun teúkil etmektedir. Çeken akÕntÕya yakalanan bir
yüzücü, e÷er bu akÕntÕdan kurtulma tekni÷ini bilmiyorsa, pani÷e kapÕlarak kÕyÕya dönmek
için boúa çaba harcamakta ve nihayetinde bo÷ulma olayÕ gerçekleúebilmektedir.
Çeken akÕntÕlarÕn ortaya çÕkabilmesi denizde bazÕ úartlarÕn oluúmasÕna ba÷lÕdÕr. Belirli
úartlarÕ sa÷lamasÕ gereken temel baúlÕklar önem sÕrasÕna göre úunlardÕr [4,5]:
x
x
x
x
x

KÕyÕ bölgesindeki dip batimetrisinin úekli,
RüzgarlÕ, fÕrtÕnalÕ ve dalgalÕ havalar,
KÕyÕ bölgesindeki kumun özellikleri,
KÕyÕ úeridinin formu,
KÕyÕdaki fiziksel yapÕlarÕn varlÕ÷Õ.
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KÕyÕ bölgesinde varolan dip yapÕsÕ en önemli etkendir denilebilir. Çeken akÕntÕnÕn
oluúabilmesi için ùekil 1’de gösterildi÷i gibi topuk-dalyan-topuk (kum tepeci÷i-yarÕk-kum
tepeci÷i) úeklinde bir deniz dibi formunun olmasÕ úarttÕr [6].

Topuk

Dalyan

KÕyÕya paralel
kum tepeci÷i
ùekil 1. Çeken akÕntÕnÕn oluúabilmesi için gerekli topuk-dalyan-topuk úeklinde oluúmuú dip
yapÕsÕ.
Deniz dibi formunun topuk-dalyan-topuk úeklinde olmasÕnÕn yanÕ sÕra yeterince yüksek
dalgalarÕn kÕyÕya tamamen paralel veya paralele çok yakÕn bir úekilde ilerliyor olmasÕ ikinci
önemli úarttÕr [7]. Burada, yeterince yüksek dalgadan kastedilen dipteki topuk üzerinden
(kum tepeci÷inin üzerinden) geçerken sÕ÷laúma etkisiyle kÕrÕlabilecek düzeyde yüksekli÷i
olan dalgalardÕr. Dipteki topu÷un yüksekli÷ine ba÷lÕ olarak topu÷un üzerinde yaratÕlan sÕ÷
suyun derinli÷i buradaki en önemli faktördür. SÕ÷ suda bir dalganÕn kÕrÕlma yüksekli÷i
tamamen su derinli÷i ile orantÕlÕ oldu÷undan topuk üzerindeki su ne kadar sÕ÷ ise dalga da o
kadar kolay kÕrÕlacaktÕr. Bu nedenle, yarÕm metre veya daha az dalga yüksekli÷ine sahip
dalgalarÕn, topuk üzerindeki su seviyesi bu düzeyde ise, kÕrÕlabilece÷i açÕktÕr. Belli bir
topuk yüksekli÷i veya su sÕ÷lÕ÷Õ için gelen dalgalarÕn yüksekli÷i ne denli yüksekse dalga
kÕrÕlmalarÕn o denli çok olaca÷Õ da açÕktÕr [8]. RüzgarlÕ havalarÕn ardÕndan artan dalga
yükseklikleri nedeni ile kÕrÕlan dalgalar artacak dolayÕsÕyla akÕntÕ úiddeti de artacaktÕr.
Böylece rüzgar ve fÕrtÕna sonrasÕ oluúan dalgalÕ koúullarÕn çeken akÕntÕ úiddetine etkisi
açÕklanmÕú olmaktadÕr. YukarÕda belirtildi÷i üzere, dalyan-topuk-dalyan úeklindeki dip
formasyonu ve kÕyÕya paralel ilerleyerek topuk üzerinde kÕrÕlan dalgalarÕn varlÕ÷Õ çeken
akÕntÕ için gerekli iki temel koúuldur. Dalyan-topuk-dalyan úeklinde batimetrisi olup, dalga
koúullarÕ bu úartlarÕ sa÷ladÕ÷Õnda çeken akÕntÕ oluúturan fakat büyük ölçekteki batimetrileri
farklÕlÕk gösteren bölgeler tabii ki mevcuttur. Batimetride büyük ölçekte gözlenen bu
farklÕlÕk açÕktan kÕyÕya do÷ru ilerlendi÷inde ortalama dip e÷imindeki farklÕlÕktan

301

kaynaklanÕr. BazÕ bölgelerde su uzun mesafelerde yavaú yavaú sÕ÷laúmakta bazÕlarÕnda ise
nispeten kÕsa mesafelerde hÕzla sÕ÷laúmaktadÕr. Bu farklÕlÕk nedeniyle çeken akÕntÕnÕn
úiddeti ve etkili oldu÷u bölge de÷iúiklikler göstermektedir [9]. E÷er büyük ölçekteki dip
batimetrisi uzun mesafelerde sÕ÷laúan tipte ise çeken akÕntÕ daha úiddetli oluúmakta ve daha
geniú bir bölgede etkin olmaktadÕr. Di÷er tip batimetriler de ise çeken akÕntÕnÕn kapsamÕ
sÕnÕrlÕ kalÕr. Bölgesel farklÕlÕklar göstermekle birlikte, çeken akÕntÕlar kÕyÕdan açÕ÷a do÷ru
300 m boyunda ve 6 m - 30 m eninde olabilmektedir [10]. Oluúumunun yapÕsÕna ba÷lÕ
olarak, bazÕlarÕ bir iki saat sürmekte, di÷erleri ise devamlÕ olabilmektedir. Çeken akÕntÕlar
genellikle rüzgarlÕ ve fÕrtÕnalÕ havalar sonrasÕ daha kuvvetli olarak kendilerini
göstermektedir. DalganÕn periyodu ve dalga yüksekli÷i arttÕ÷Õnda, çeken akÕntÕnÕn hÕzÕ da
bunlara paralel olarak artmaktadÕr. Çeken akÕntÕlar dalga kÕrÕlmalarÕnÕn oldu÷u, hemen her
türlü kumlu sahilde oluúabilmektedir.
Çeken akÕntÕlarÕn karakterini etkileyen, oluúup oluúmamalarÕnÕ belirleyen di÷er önemli bir
faktör bölgedeki kum özellikleridir. Gerçekte, kum özellikleri çeken akÕntÕlarÕ do÷rudan
belirleyici olmaz; bölgenin dip batimetrisinin úekillenmesini yönlendirerek dolaylÕ olarak
etkiler. ønce tanecikli yapÕya sahip kum, dalga ve akÕntÕlar sebebiyle daha homojen úekilde
bölgeye yayÕlÕr ve kÕyÕ batÕmetrisinin daha az e÷imli olmasÕna yol açar. Böyle bir dip formu
da çeken akÕntÕ olasÕlÕ÷ÕnÕ artÕrÕr. Büyük tanecikli yapÕya sahip kum ise, dip batimetrisinin,
kÕyÕdan uzaklaútÕkça hÕzla derinleúmesine neden olarak çeken akÕntÕ olasÕlÕ÷Õ azaltÕr. TaúlÕ
yapÕya sahip bir denizde ise, çeken akÕntÕ olasÕlÕ÷Õ en az olandÕr [11].
ùekil 2’de A÷açlÕ (Eyüp) ve Kilyos (SarÕyer) sahillerindeki kum yapÕlarÕ görülmektedir.
ønce kuma sahip bölgeler düúük dip e÷imine sahip olmakta ve çeken akÕntÕlarÕn oluúmasÕ ve
güçlü olmasÕ açÕsÕndan daha uygun úartlarÕ sa÷lamaktadÕr. Öte yandan kalÕn kumlu
bölgelerde dip e÷imi dik olmakta veçeken akÕntÕlar ya oluúamamakta veya zayÕf olmaktadÕr.

ùekil 2. A÷açlÕ (Eyüp) ve Kilyos (SarÕyer) sahillerindeki ince kum yapÕsÕ.
Çeken akÕntÕnÕn dÕúarÕdan görülüp belirlenebilmesi kolay olmamakla beraber, úu
gözlemlerin önemlidir: Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karÕúmÕú ve düzensiz
ilerleyen su; belirli bir bölgede suyun renginin dipteki kum hareketinden dolayÕ bulanÕk ve
kahverengi bir görünüm almasÕ; düzenli bir biçimde denize do÷ru ilerleyen köpük; kÕyÕya
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do÷ru gelen dalgalarda meydana gelen bozulma ve düzensizlik. Bu belirtilerden biri veya
birkaçÕnÕn olmasÕ, çeken akÕntÕnÕn varlÕ÷Õna bir iúarettir.
3. Çeken AkÕntÕlarÕn Görüldü÷ü Bölgeler ve Bo÷ulma østatistikleri
Yaz aylarÕnda, nispeten düúük gelir düzeyindeki halkÕmÕza hitap eden bir mekan haline
gelen, batÕda BinkÕlÕç’tan (Çatalca) baúlayÕp, Karaburun (Arnavutköy), A÷açlÕ (Eyüp),
Kilyos (SarÕyer), Riva, ùile ve do÷uda A÷va’da biten østanbul’un Karadeniz kÕyÕlarÕ, hafta
sonlarÕ çok sayÕda insanÕn neredeyse hücumuna maruz kalmaktadÕr. Bütün sahil úeridinin
sürekli kontrol edilmesi imkansÕz oldu÷undan, tehlikelerden habersiz ve yüzme deneyimi
çok az veya hiç olmayan insanlarÕn bo÷ulmasÕ böylece kaçÕnÕlmaz olmaktadÕr.
ùekil 3’te 2007-2012 yÕllarÕ arasÕnda Jandarma kontrol bölgesindeki ölümlü bo÷ulma
olaylarÕ görülmektedir. Bo÷ulma olaylarÕnÕn yÕllara göre ortalama %69’unun (%66-%73)
sebebi çeken akÕntÕlardÕr. Toplam 199 kiúi çeken akÕntÕlar neticesinde hayatÕnÕ kaybetmiútir.
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ùekil 3. Ölümlü bo÷ulma olaylarÕ.
ùekil 4’te meydana gelen ölümlü bo÷ulma olaylarÕnÕn gün bazÕnda grafi÷i verilmiútir.
OlaylarÕn %42’si Pazar günü meydana gelmiútir. ùekil 5’te yaú gruplarÕna göre suda
bo÷ulma istatistikleri görülmektedir. HayatÕnÕ kaybedenlerin %35’i 18 yaú altÕ çocuklardÕr,
En çok hayatÕnÕ kaybeden grup %41 ile 18-34 arasÕ yaú grubudur. Bu yaú grubu kendisine
en çok güvenen, olasÕ tehlike ve riskleri görmezden gelebilen bir yaú grubudur. ùekil 6’da
Jandarma sorumluluk bölgesi olan A÷açlÕ (Eyüp), KÕsÕrkaya (SarÕyer), KÕzÕlcaköyü sahil
(ùile) ve Kabakoz (ùile) plajlarÕndan foto÷raflar verilmiútir.
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Ölümlü Suda BoŒulma
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ùekil 4. Günlere ba÷lÕ ölümlü suda bo÷ulma oranlarÕ
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ùekil 5. Yaú gruplarÕna göre suda bo÷ulma istatistikleri.
Sonuç olarak, Jandarma sorumluluk bölgesi olan ve yaz aylarÕnda sÕkça denize girilen
BinkÕlÕç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A÷açlÕ (Eyüp), Kilyos (SarÕyer), Riva, ùile ve
A÷va bölgelerinde meydana gelen bo÷ulma olaylarÕ ile ilgili olarak üç temel neden
sÕralanabilir:
x
x
x
x

Cankurtaran olmayan bölgelerde denize giriliyor olmasÕ,
Cankurtaran olan bölgelerde, cankurtaranlarÕn sürekli gözleyemeyece÷i sayÕda
insanÕn uzun bir kÕyÕ hattÕnÕn çeúitli yerlerinden denize giriyor olmalarÕ,
ønsanlarÕn ço÷unun tehlikeleri görmezden gelmesi ve uyarÕlar yapÕlsa dahi dikkate
almamalarÕ,
øyi yüzücüler için bile çok ciddi bir tehlike olan çeken akÕntÕlarÕn varlÕ÷Õ.

Çeken akÕntÕlarÕ etkileyen faktörlerden birisi de kÕyÕ yapÕlarÕnÕn etkisidir. Sahile yapÕlmÕú
olan iskele, döúenmiú boru hattÕ, dere a÷zÕ, kanal çÕkÕúÕ, kayalÕk oluúum, vb. gibi fiziksel
yapÕlar, dip batimetrisini do÷rudan etkilemekte, bu da çeken akÕntÕ oluúumunu
artÕrmaktadÕr. Ancak incelenen bo÷ulma olaylarÕnÕn yaúandÕ÷Õ bölgelerde, bu tip yapÕlara
rastlanmamÕútÕr.
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a

b

c

d

ùekil 6. Jandarma sorumluluk bölgesi olan (a)A÷açlÕ, (b)KÕsÕrkaya, (c)KÕzÕlcaköyü sahil ve
(d)Kabakoz plajlarÕndan foto÷raflar.

4. Çeken AkÕntÕlarÕn Oluútu÷u Batimetrilerde Dalga YayÕlÕmÕ
Çeken akÕntÕnÕn oluúabilmesi için gerekli ilk koúul topuk-dalyan-topuk formunda bir dip
batimetrisinin varlÕ÷ÕdÕr. Bu tip bir dip batimetrisinde, kÕyÕya do÷ru ilerleyen dalgalarÕn
nasÕl davrandÕ÷ÕnÕn incelenmesi akÕntÕnÕn oluúmasÕnÕn nedenini açÕklamaktadÕr. Beji ve
Barlas tarafÕndan geliútirilen bir sayÕsal dalga modeli, topuk-dalyan-topuk tipi bir dip yapÕsÕ
üzerinden geçen dalgalarÕn simülasyonunda kullanÕlmÕútÕr [12]. ùekil 7’den görüldü÷ü
üzere, soldan sa÷a do÷ru sabit su derinli÷inde ilerleyen dalgalar daha ileride iki tarafta
bloklarla temsil edilen topuklarÕn ve arada kalan dalyanÕn üzerinden ilerlemektedirler.
DalgalarÕn aldÕ÷Õ formdan görüldü÷ü üzere böyle bir dip yapÕsÕndan geçen dalgalarÕn sa÷ ve
sol taraftaki topuklar üzerinde yükseklikleri artmakta buna karúÕn dalyan üzerindeki kÕsmÕn
yüksekli÷i azalmaktadÕr. Böylece genel itibarÕ ile ilerleyen dalga cephesi boyunca dalga
yüksekli÷inde bir de÷iúim söz konusu olmaktadÕr. Bunun dÕúÕnda cephenin hÕzÕ da farklÕ
noktalarda de÷iúmektedir. Dalga cephesi üzerinde dalga yüksekli÷inin arttÕ÷Õ yerlerde
dalganÕn ilerleme hÕzÕ azalmakta buna karúÕn dalga yüksekli÷inin azaldÕ÷Õ yerlerde dalganÕn
ilerleme hÕzÕ artmaktadÕr. Di÷er bir deyiúle, dalga cephesinin topuklar üzerine gelen
kÕsÕmlarÕnda dalga hÕzÕ azalmakta, dalyan üzerine gelen kÕsÕmlarÕnda ise dalga hÕzÕ
artmaktadÕr.
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ùekil 7: Çeken akÕntÕlarÕn oluútu÷u bir dip batimetrisinde kÕyÕya do÷ru ilerleyen dalgalar.
SayÕsal simülasyonlardan bunun görülebilmesi için bölgede ilerleyen dalgalarÕn üstten
görünüúlerinin kontur e÷rileri ùekil 8’de verilmektedir. Konturlardan görüldü÷ü üzere,
bölgenin sol tarafÕndan gelen dalgalar düzgün dalga cepheleri olarak ilerlerken sa÷ taraftaki
topuk-dalyan-topuk bölgesinin üzerinde dalga cepheleri sa÷a do÷ru kavislenmekte ve
cephelerin dalyan ya da yarÕk üzerindeki kÕsÕmlarÕ daha önde gitmektedir.

ùekil 8. Çeken akÕntÕlarÕn oluútu÷u temsili bir dip batimetrisinde dalga konturlarÕ.

DalgalarÕn topuk-dalyan-topuk tipi bir dip batimetrisinde ilerlerken geçirdikleri bu
de÷iúimler, çeken akÕntÕlarÕn oluúumunun açÕklanmasÕna temel teúkil etmektedir. øki
yandaki topuklar üzerinde yavaúlayarak yüksekli÷i artan dalgalar, yüksekliklerinin belirli
bir de÷eri aúmasÕyla kÕrÕlmaya baúlayacaktÕr. DalgalarÕn kritik kÕrÕlma yüksekli÷i topuk
üzerindeki su derinli÷i ile do÷rudan ba÷lÕdÕr. Su derinli÷i ne kadar düúükse dalganÕn
kÕrÕlmaya baúlayaca÷Õ dalga yüksekli÷i de o denli düúüktür. Topuklar üzerinde kÕrÕlan bu
dalgalar, dalga özelli÷ini kaybederek akÕntÕya dönüúecektir. ùekil 7 ve 8’deki
görünüúlerden açÕkça anlaúÕlaca÷Õ üzere, her iki yanda oluúan bu akÕntÕlarÕn yönü temelde
daha düúük seviyedeki ortadaki bölge olacaktÕr. Orta bölge, dalyanÕn yer aldÕ÷Õ nispeten
derin su bölgesi oldu÷undan, bu kÕsÕmda dalgalar kÕrÕlmadan ya da az kÕrÕlarak düzgün
dalga formunda ileriye do÷ru ilerlemektedir. Kenarlardan karúÕlÕklÕ olarak orta bölgeye
yönelen akÕntÕlar, ortada birleúti÷inde birlikte belirli bir yönde akacaktÕr. Bu yön, suyun
daha da sÕ÷laútÕ÷Õ ve daha fazla dalga kÕrÕlmalarÕnÕn, dolayÕsÕyla akÕntÕlarÕn yaratÕldÕ÷Õ sahil
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kesimi olamaz. Sahildeki dalga kÕrÕlmalarÕn yarattÕ÷Õ akÕntÕlar, bu bölgede su seviyesini
yükseltip daha yüksek bir basÕnç bölgesi oluúturmaktadÕr. Burada oluúan yüksek basÕnç,
dalyan ortasÕnda birleúen akÕntÕlarÕ ve sahilde kÕrÕlan dalgalarÕn yarattÕ÷Õ akÕntÕlarÕ geriye
daha derin suya do÷ru zorlar. Topuklar üzerinde kÕrÕlÕp ortada birleúen akÕntÕlar ve kÕsmen
sahildeki kÕrÕlmalardan oluúan akÕntÕlar güçlü bir ters akÕntÕ olarak dalgalarÕn geldi÷i yöne
yani derin suya ve açÕ÷a do÷ru akarlar. Oluúum mekanizmasÕ temelde bu úekilde açÕklanan
ve en güçlü bölgesi dalyanÕn orta kÕsÕmlarÕ olan bu akÕntÕlar çeken akÕntÕ ismini verdi÷imiz
akÕntÕlardÕr. KÕyÕ úeridine paralel olarak ilerleyen dalgalar, dalyan-topuk-dalyan tipi bir dip
batimetrisi ile karúÕlaútÕklarÕnda dalga formlarÕ belirli de÷iúimlere u÷rar. Bu de÷iúimleri
izleyen dalga kÕrÕlmalarÕ, ortalama hÕzÕ 5 km/saat gibi oldukça yüksek de÷erlere ulaúan ve
dalyanÕn bulundu÷u yarÕktan açÕk denize yönelmiú çeken akÕntÕlarÕ oluúturur.

5. Sonuç ve De÷erlendirme
Bu bo÷ulma olaylarÕnÕn mümkün olabilecek en alt düzeye indirilebilmesi için konu
hakkÕnda genel bilgilendirmenin yanÕ sÕra tehlike durumunda nasÕl davranÕlmasÕ gerekti÷i
bilgileri halka ulaútÕrÕlmalÕdÕr. Genel bilgilendirme, konudan habersiz insanlarÕn tehlikelerin
hangi koúullarda ve nerelerde oluútu÷u hakkÕnda bir fikir sahibi olmalarÕna hizmet
edecektir. Özellikle çocuklarÕn ve gençlerin yeni bilgilere daha açÕk olmasÕ nedeni ile bu
bilgilendirme hizmetinin gelece÷e yönelik oldu÷u söylenebilir. Öte yandan, tehlike
durumunda yapÕlmasÕ gereken do÷ru hareketlerin yapÕlmasÕ, kurtarma çalÕúmalarÕ yürüten
cankurtaranlarÕn iúlerini çok kolaylaútÕraca÷Õ gibi tehlikeli durumlarÕn ölümle sonuçlanma
riskini de azaltacaktÕr.
Bo÷ulmalarÕn birinci önemli sebebi gelen vatandaúlarÕn iyi yüzme bilmemesi ve tehlikelerin
farkÕnda olmamasÕdÕr. Tehlikelerin farkÕnda olmamasÕ, aslÕnda tehlikeleri umursamamasÕ ve
“bana bir úey olmaz, olursa da bu beni ilgilendirir” úeklinde düúünmesi olarak
yorumlanmalÕdÕr. Durum böyle olunca, e÷itim veya bilgilendirme faaliyetlerinin baúarÕya
ulaúmasÕnÕn ne kadar zor oldu÷u anlaúÕlabilir. Ancak bu konuda ümit veren nokta,
yapÕlacak bilgilendirme ve uyarÕlarÕn yetiúkinler için olmasa da çocuklar ve gençler için
yararlÕ olaca÷ÕdÕr. Broúür ve panolar gibi bilgilendirici, uyarÕcÕ çalÕúmalarÕn hemen olmasa
da orta vadede etkilerinin görülece÷i umulabilir. Risk de÷erlendirmesi sonucunda çÕkan
duruma göre alÕnmasÕ gereken önlemler dünyanÕn farklÕ bölgelerinde de olsa benzerlikler
arz etmektedir. Genellikle yüksek risk oldu÷u durumlarda denize girilmesi, risk azalana
kadar geçici olarak yasaklanmaktadÕr. Yüksek risk tanÕmÕ ise, her bölge ve kÕyÕ úeridi için,
rüzgar ve dalga koúullarÕ göz önüne alÕnarak belirlenmelidir. Daha önce de belirtildi÷i üzere
bir sahil bölgesi için yüksek risk teúkil edebilen rüzgar ve dalga koúullarÕ, farklÕ fiziksel
özelliklere sahip baúka bir sahil bölgesi için orta riskli olabilmektedir. Riskli olarak
belirlenen plaj ve sahil bölgelerine ikaz levhalarÕ yerleútirilmeli, bo÷ulma olaylarÕna karúÕ
alÕnacak tedbirler ve çeken akÕntÕlar hakkÕnda vatandaúlarÕ bilgilendirmek üzere özellikle
yaz dönemi ve hafta sonlarÕnda el broúürleri da÷ÕtÕlmalÕdÕr. ølkö÷retim okullarÕnda konuya
iliúkin ö÷rencileri bilgilendirme faaliyeti, ve müftülük vasÕtasÕyla konuya iliúkin
vatandaúlarÕ ibadethanelerde bilgilendirme faaliyeti gerçekleútirilmelidir. Konuya iliúkin
hazÕrlattÕrÕlacak kÕsa bir film yayÕn organlarÕnda gösterilmelidir.
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Teúekkür
Bu çalÕúma øSTKA/2012/GNC-80 projesi kapsamÕnda gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmada
katkÕsÕ bulunan ve yardÕmlarÕnÕ esirgemeyen østanbul øl Jandarma KomutanlÕ÷Õ
mensuplarÕna teúekkürü bir borç biliriz.

Kaynaklar
[1] Beji, S., B. Barlas, “ùile ve benzeri kÕyÕlarda bo÷ulmalara neden olan çeken akÕntÕlarÕn
incelenmesi”, GMO AraútÕrma Raporu, TMMOB Gemi Mühendisleri OdasÕ, østanbul,
2007.
[2] Basco, D.R., Surf zone currents. Coastal Engineering, 7: 331-355, 1983.
[3] Bowen, A.J., D.L. Inman, Rip currents 2: Laboratory and field observations. Journal of
Geophysical Research, 74: 5479-5490, 1969.
[4] Bowen, A.J., Rip currents 1: Theoretical investigations. Journal of Geophysical
Research, 74: 5468-5478. 1969
[5] Lyons, S., Rip Currents: Description, Observations and Theories. Cooperative Institute
for Applied Meteorological Studies, Department of Atmospheric Sciences, Texas A&M
University, 3150 TAMU, College Station, TX 77843-3150, 1991.
[6] Hansen, J.B., I.A. Svendsen, Experimental investigation of the wave and current motion
over a longshore bar. Proceedings 20th International Conference Coastal Engineering,
American Society Civil Engineers, 1986.
[7] Yu, J., D.N. Slinn, Effects of wave-current interaction on rip currents. Journal of
Geophysical Research, 108, C3., 2003.
[8] Haller, M.C., R.A. Dalrymple, Rip current dynamics and nearshore circulation.
Research Report CACR-99-05, Center for Applied Coastal Research, University of
Delaware, 1999.
[9] Arthur, R.S., A note on the dynamics of rip currents. Journal of Geophysical Research,
67(7): 2778-2779, 1962.
[10] Short, A.D., C.L. Hogan, Rip currents and beach hazards: Their impact on public
safety and implications for coastal management. Journal Coastal Research, special Issue
No. 12: 197-209, 1994.
[11] Pfaff, S., Rip Current Forecasting, WFO MHX Coastal and Marine Conference,
Morehead City, NC, USA, 2003.
[12] Beji S., B. Barlas, Boundary-fitted non-linear dispersive wave model for regions of
arbitrary geometry. International Journal For Numerical Methods In Fluids, 45(6): 643-657,
2004.

308

