
 

 

 

 

SUNUŞ 

 
Bilindiği gibi hemen her deniz mevsimi Şile ve benzeri dalga özelliklerine 

sahip sahillerimizde birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği boğulma olayları 

yaşanmaktadır. Boğulma olaylarına sebep olan “çeken akıntı” halkımız ve basınımız 

tarafından çok iyi bilinmesine rağmen, bununla ilgili kapsamlı bir akademik 

araştırma yapılmamıştır. 

  

Gemi Mühendisleri Odası, 2007 deniz mevsimin açılması ile bu konuya 

duyarlılık göstermiş ve Prof Dr. Serdar Beji ve Y. Doç. Dr. Barış Barlas’tan oluşan 

bir ekip ile Şile ve Benzeri kıyılarda boğulmalara neden olan çeken akıntıların teknik 

bir incelemesini gerçekleştirmiştir.  

 

 Sunulan bu raporda teknik yönlerin yanı sıra, boğulma olaylarını azaltmaya 

yönelik tedbirler de yer almaktadır. Rapor yerel yönetimlere, işletmecilere ve 

vatandaşımıza önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. 

 

Raporun hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Serdar Beji ve Y. Doç. Dr. 

Barış Barlas’a Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim. 

 

Denizlerimizi daha iyi anlama, uyumlu ve barışık yaşama dileğiyle. 

 

 

Yönetim Kurulu Adına, 

Prof. Dr. Tamer YILMAZ 

Genel Sekreter 
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Önsöz 
 
Son yıllarda Şile’de artan boğulma olaylarının ardından bu konuda bir çalışma 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmış bulunmaktaydı. Genelde yalnızca Şile kıyıları ile 

sınırlı kalmayan, halkın doğal tepkisinin yanı sıra basın-yayın organlarında da geniş 

yer bulan boğulma olaylarının gerek sebepleri hakkında gerekse ne yapılması 

gerektiği konularında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktaydı. Bu 

nedenle, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası ile yapılan temaslar sonucu böyle bir 

proje çalışmasının yararlı olacağı görülerek bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 

Şile’de yapılan inceleme gezisi sırasında yardımlarını esirgemeyen Şile Belediye 

Başkanı Mimar Can Tabakoğlu’na ve Şile Belediyesi’nde Genel Koordinatör olarak 

görev yapan İsmail Ferit Uysal’a teşekkür ederiz. 

 

 

Prof. Dr. Serdar Beji, Y. Doç. Dr.  Barış Barlas 

Ağustos 2007 
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1. Bölüm 

 

Giriş 

 
Şile kıyılarında ve benzeri deniz ve batimetri koşullarına sahip bölgelerde, yıllardır 

süregelen boğulma olaylarına neden olan akıntıları teknik ayrıntıları ile açıklamak, 

denize girilen kesimlerde boğulma olaylarını azaltabilmek amacıyla alınması gerekli 

önlemleri belirlemek, bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

 

Genellikle okyanus kıyılarındaki sahil bölgelerinde, belirli dip yapısı ve dalga 

koşullarında oluşan tehlikeli bir akıntı türü mevcuttur. İngilizcede rip1 akıntısı olarak 

bilinen bu güçlü akıntıların yönü kıyıdan açığa doğrudur. Ülkemizde özellikle Şile 

kıyılarında ve Karadeniz sahil şeridinde yer yer oluşabilen bu akıntılar, o bölgede 

yaşayanların “deniz çekti” şeklindeki tabirine uygun olarak “çeken akıntı” olarak 

isimlendirilebilir. Dünyada meydana gelen boğulma olaylarının en büyük nedeni 

çeken akıntılardır. Örneğin, ABD sahillerinde meydana gelen kurtarma olaylarının 

%80’ninin sebebi çeken akıntılardır. Her yıl ABD’de, ortalama 100’den fazla insan, 

alınmış olan önlemlere rağmen bu yüzden boğulmaktadır. Ülkemizde ise bu rakamın 

300 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Konunun bilinmesi ve buna bağlı 

uyarıların çeşitli iletişim araçları ile yapılması kısa vadede olmasa da uzun vadede 

etkili olacaktır. 

 

Şile sahillerinde, karayel ve poyraz’ın güçlü estiği zamanlarda oluşan dalga 

hareketleri sonucunda dip yapısının topuk-dalyan-topuk şeklinde olduğu yerlerde 

çeken akıntı olayları sıklıkla gözlenmektedir. Son yıllarda, yaz aylarında nispeten 

düşük gelir düzeyindeki halkımıza hitap eden bir mekan haline gelen Şile kıyıları,  

                                                 
1 Rip, sözlük anlamı olarak boydan boya kesmek, yırtmak veya hızlı hareket etmek anlamlarına 
gelmektedir. 
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hafta sonları çok sayıda insanın neredeyse hücumuna maruz kalmaktadır. Bütün sahil 

şeridinin sürekli kontrol edilmesi imkansız olduğundan, tehlikelerden habersiz ve 

yüzme deneyimi çok az veya hiç olmayan insanların boğulması böylece kaçınılmaz 

olmaktadır. Bu boğulma olaylarının mümkün olabilecek en alt düzeye indirilebilmesi 

için konu hakkında genel bilgilendirmenin yanı sıra tehlike durumunda nasıl 

davranılması gerektiği bilgileri halka ulaştırılmalıdır. Genel bilgilendirme, konudan 

habersiz insanların tehlikelerin hangi koşullarda ve nerelerde oluştuğu hakkında bir 

fikir sahibi olmalarına hizmet edecektir. Özellikle çocukların ve gençlerin yeni 

bilgilere daha açık olması nedeni ile bu bilgilendirme hizmetinin geleceğe yönelik 

olduğu söylenebilir. Öte yandan, tehlike durumunda yapılması gereken doğru 

hareketlerin yapılması kurtarma çalışmaları yürüten cankurtaranların işlerini çok 

kolaylaştıracağı gibi tehlikeli durumların ölümle sonuçlanma riskini de azaltacaktır. 

 

Bu çalışmada öncelikle Şile kıyılarında meydana gelen boğulma olaylarının genel 

nedenleri üzerinde durulmakta, daha sonra da ayrıntılı olarak çeken akıntılar 

konusunda bilgiler verilmektedir. Çeken akıntıların oluşma şartları hem hava ve 

dalga koşulları açısından hem de deniz dibi batimetrisi açısından irdelenmekte ve bu 

koşullarla Şile kıyılarındaki koşulların örtüştüğü gösterilmektedir. Boğulma 

olaylarının temel sorumlusunun çeken akıntılar olduğu tespitinin ardından, dünyada 

bu olayların sık yaşandığı yerlerde edinilen tecrübelere göre tehlike anında 

uygulandığında hayat kurtarabilecek öneriler verilmektedir. Bu önerilerin daha önce 

de belirtildiği gibi bir broşürde özet olarak toplanması ve yüzmeye gelenlere 

dağıtılması yarar sağlayabilir. Çeken akıntılara karşı tehlike anında yapılması 

gerekenlerin ardından Bölüm 6’da Şile’deki plajlar hakkında bilgi verilmektedir. 

Bölüm 7’de Şile’nin denize en yoğun girilen bölgelerindeki tehlikeli kesimlerin 

genel bir tespitinin yapıldığı bölümdür. Ayrıca bu çalışma sırasında Şile’de yerinde 

yapılan incelemelere ait fotoğraflar da verilmektedir. Denize girilmesi olası bütün 

bölgelerin göz önüne alınması mümkün olmadığından, tehlikeli bölge ve koşulların 

kestirilebilmesine yönelik genel açıklamalar ve genel bir risk değerlendirme 

yönergesi Bölüm 7’nin sonunda yer almaktadır. Son bölüm, bu çalışmanın genel bir 

değerlendirmesini ve gelecekte yapılabilecekleri içermektedir. 
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2. Bölüm 

 

Şile Kıyılarında Boğulma Olayları 

 
Yıllardır yaz aylarında gazete ve diğer iletişim araçlarından Şile kıyılarına ait 

boğulma haberleri gelmektedir. Aslında bu boğulma olayları uzun bir sahil şeridinde 

gerçekleştiğinden bunların tümünü Şile kıyılarındaki boğulmalar olarak ilan etmek 

çok doğru olmasa da haberler genelde bu şekilde verilmektedir.  

 

Özellikle son yıllarda boğulma olaylarının arttığı basın-yayın organlarının gösterdiği 

ilginin yanı sıra kayıtlardan da anlaşılmaktadır. Örneğin, geçtiğimiz yüzme sezonu 

boyunca, 1 Haziran-15 Eylül 2006 tarihleri arasında, kayıtlara giren 1017 boğulma 

vakası bulunmakta olup bu vakalarından 33’ü ölümle sonuçlanmış, 984 kişi ise 

cankurtaranlar tarafından kurtarılmıştır. Ölümle sonuçlanan boğulma olaylarının hiç 

birinin cankurtaranların faaliyet yaptığı bölgede gerçekleşmediğinin belirtilmesi 

gerekir. Bu nokta genelde alınacak önlemler açısından önem taşımakta olup ileride 

farklı açılardan değerlendirilecektir. 

 

Rapor edilen boğulma olaylarındaki artışın sebepleri çeşitlidir. Bu sebeplerin en 

önemlisi, İstanbul’a göçle gelen, gelir düzeyi nispeten düşük kitlelerin sınırlı 

ekonomik güçleri ile ulaşabildikleri tek tatil beldesinin Şile olmasıdır. Özellikle yaz 

aylarında işlerinde bunalan insanlar çoğu kez aileleri ile hafta sonları Şile’ye akın 

etmektedirler. Bu akın etme öyle düzeylere ulaşmaktadır ki bir hafta sonunda 

200,000 kişi düzeyinde rakamlar telaffuz edilmektedir. Şile’ye girişlere yerleştirilen 

araç sayaçlarıyla önümüzdeki sezon bu rakamların daha sağlıklı olarak belirleneceği 

düşünülmektedir.  
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Boğulmaların ikinci önemli sebebi gelen vatandaşların iyi yüzme bilmemesi ve 

tehlikelerin farkında olmamasıdır. Tehlikelerin farkında olmaması, aslında tehlikeleri 

umursamaması ve “bana bir şey olmaz, olursa da bu beni ilgilendirir” şeklinde 

düşünmesi olarak yorumlanmalıdır. Bölgede fiilen çalışanların yıllara yayılan 

deneyimlerinden edindikleri izlenimler bu yöndedir. Durum böyle olunca, eğitim 

veya bilgilendirme faaliyetlerinin başarıya ulaşmasının ne kadar zor olduğu 

anlaşılabilir.  

 

Ancak bu konuda ümit veren nokta, yapılacak bilgilendirme ve uyarıların yetişkinler 

için olmasa da çocuklar ve gençler için yararlı olacağının, yine bölgede çalışanların 

tarafından müşahede edildiğidir. Böylece, el ve duvar ilanları gibi bilgilendirici, 

uyarıcı çalışmaların hemen olmasa da uzun vadede etkilerinin görüleceği umulabilir. 

 

Şile kıyı bölgesindeki boğulmalara ilişkin sıralanabilecek son önemli sebep denizin 

dalga ve akıntı şartlarıdır. Karadeniz, genel itibarı ile ülkemizi çevreleyen denizler 

arasında en tehlikelisidir. Açıklardaki yüksek dalgaların teknelere oluşturduğu 

tehdidin yanı sıra, Karadeniz’e bakan sahil şeridi de tehditlere maruzdur. 1999 

Şubat’ında Karadeniz’deki şiddetli fırtına sonrası Giresun Limanı’nda büyük hasara 

neden olan dalgalar, bu potansiyel tehditlerin gerçekleşmesi durumunda ne ölçüde 

zararlı olabileceğinin yakın zamanlara ait bir örneğidir.  

 

Çeken akıntıların oluşmasını mümkün kılan, yüksek dalgalar ve müsait deniz dibi 

formu da Karadeniz’in kıyı kesimleri için potansiyel bir tehlike arz etmektedir. Diğer 

denizlerimizde hemen hemen hiç rastlanmayan bu oluşum, yukarıda sıralanan diğer 

faktörlerle bir araya geldiğinde ölümle sonuçlanan boğulmalara yol açabilmektedir. 

 

Sonuç olarak, Şile kıyılarındaki boğulma olayları ile ilgili olarak üç temel neden 

sıralanabilir. Cankurtaranların sürekli gözleyemeyeceği sayıda insanın uzun bir kıyı 

hattının çeşitli yerlerinden denize giriyor olmaları, bu insanların çoğunun tehlikeleri 

görmezden gelmesi ve uyarılar yapılsa dahi dikkate almamaları ve son olarak ta iyi 

yüzücüler için bile çok ciddi bir tehlike olan çeken akıntıların varlığı.  
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Bu sorunların tümü bu raporda ele alınmakla birlikte, teknik açıdan ayrıntılı olarak 

incelenecek en önemli konu çeken akıntılar olacaktır. Çeken akıntıların ne anlama 

geldiği ve genel yapısı, var olması için hangi şartların gerektiği, dışarıdan gözlemle 

nasıl tespit edilebileceği açıklanacaktır. Ayrıca, panik ve bilgisizlik nedeni ile yanlış 

davranışlara meydan verilmemesi amacıyla çeken akıntıya girildiğinde yapılması 

gerekenler Bölüm 4’te özel olarak anlatılmaktadır. 
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3. Bölüm 

 

Çeken Akıntı Kavramı ve Oluşumu 

 
Çeken akıntılar, sahil şeridine dik doğrultuda sığ sudan derin suya hareket eden 

oldukça kuvvetli akıntılardır. Halk arasındaki yaygın söylentilerin aksine, bu 

akıntılar insanları dibe çekmezler, akıntıya kapılanları yatay şekilde kıyıdan 

uzaklaştırıp açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları, nispeten güvenli sığ sulardan 

açığa doğru çekildiğini fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya 

dönmeye çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde 

tutamamaları sonucunda gerçekleşmektedir. 

 

Çeken akıntıların hızı genellikle 0.3-0.6 m/s arasında değişmektedir (Basco 1983). 

Bunun yanı sıra hızı 2.4 m/s’ye varan akıntılar da ölçülmüştür (Bowen ve Inman 

1969). Böyle bir akıntı hızının, 100 m serbest stil yüzme olimpiyat şampiyonun 

hızından daha fazla olduğu söylenirse, akıntının şiddeti hakkında bir fikir oluşabilir. 

Çeken akıntıların ortalama hızı saatte 5 km’yi (1.35 m/s) bulmaktadır ki bu hız, 

deneyimli yüzücüler için bile bir sorun teşkil etmektedir. Çeken akıntıya yakalanan 

bir yüzücü, eğer bu akıntıdan kurtulma tekniğini bilmiyorsa, paniğe kapılarak kıyıya 

dönmek için boşa çaba harcamakta ve nihayetinde boğulma olayı 

gerçekleşebilmektedir. 

 

Çeken akıntıların ortaya çıkabilmesi denizde bazı şartların oluşmasına bağlıdır. 

Belirli şartları sağlaması gereken temel başlıklar önem sırasına göre şunlardır 

(Bowen 1969, Lyons 1991): 
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• Kıyı bölgesindeki dip batimetrisinin şekli, 

• Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalar, 

• Kıyı bölgesindeki kumun özellikleri, 

• Kıyı şeridinin formu, 

• Kıyıdaki fiziksel yapıların varlığı. 

Kıyı bölgesinde varolan dip yapısı en önemli etkendir denilebilir. Çeken akıntının 

oluşabilmesi için Şekil 1’de gösterildiği gibi topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-

yarık-kum tepeciği) şeklinde bir deniz dibi formunun olması şarttır (Hansen ve 

Svendsen 1986). 

 

 
Şekil 1: Topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) şeklinde bir deniz 

dibi yapısında çeken akıntının oluşumu (COMET 2007).  

 

Yukarıda perspektif olarak gösterilen çeken akıntı oluşumu, Şekil 2’de üstten 

gözlendiği haliyle şematik olarak göstermektedir. 
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Şekil 2: Üstten bakıldığında çeken akıntının oluşumunun şematik gösterimi. 

 

Deniz dibi formunun topuk-dalyan-topuk şeklinde olmasının yanı sıra yeterince 

yüksek dalgaların kıyıya tamamen paralel veya paralele çok yakın bir şekilde 

ilerliyor olması ikinci önemli şarttır (Yu ve Slinn 2003). Burada, yeterince yüksek 

dalgadan kastedilen dipteki topuk üzerinden (kum tepeciğinin üzerinden) geçerken 

sığlaşma etkisiyle kırılabilecek düzeyde yüksekliği olan dalgalardır. Dipteki topuğun 

yüksekliğine bağlı olarak topuğun üzerinde yaratılan sığ suyun derinliği buradaki en 

önemli faktördür. Sığ suda bir dalganın kırılma yüksekliği tamamen su derinliği ile 

orantılı olduğundan topuk üzerindeki su ne kadar sığ ise dalga da o kadar kolay 

kırılacaktır. Bu nedenle, yarım metre veya daha az dalga yüksekliğine sahip 

dalgaların, topuk üzerindeki su seviyesi bu düzeyde ise, kırılabileceği açıktır. Belli 

bir topuk yüksekliği veya su sığlığı için gelen dalgaların yüksekliği ne denli 

yüksekse dalga kırılmaların o denli çok olacağı da açıktır (Haller ve Dalrymple 

1999). Rüzgarlı havaların ardından artan dalga yükseklikleri nedeni ile kırılan 

dalgaların artacak dolayısıyla akıntı şiddeti de artacaktır. Böylece rüzgar ve fırtına 

sonrası oluşan dalgalı koşulların çeken akıntı şiddetine etkisi açıklanmış olmaktadır. 

 

Yukarıda belirtildiği üzere, dalyan-topuk-dalyan şeklindeki dip formasyonu ve kıyıya 

paralel ilerleyerek topuk üzerinde kırılan dalgaların varlığı çeken akıntı için gerekli 

iki temel koşuldur. Dalyan-topuk-dalyan şeklinde batimetrisi olup, dalga koşulları bu 

şartları sağladığında çeken akıntı oluşturan fakat büyük ölçekteki batimetrileri  
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farklılık gösteren bölgeler tabii ki mevcuttur. Batimetride büyük ölçekte gözlenen bu 

farklılık açıktan kıyıya doğru ilerlendiğinde ortalama dip eğimindeki farklılıktan 

kaynaklanır. Bazı bölgelerde su uzun mesafelerde yavaş yavaş sığlaşmakta 

bazılarında ise nispeten kısa mesafelerde hızla sığlaşmaktadır. Bu farklılık nedeniyle 

çeken akıntının şiddeti ve etkili olduğu bölge değişiklikler göstermektedir (Arthur 

1962). Şekil 3’ün sol tarafında uzun mesafelerde yavaşça sığlaşan, sağ tarafında ise 

kısa mesafelerde hızla sığlaşan dip batimetrilerinde oluşan çeken akıntılar 

gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, eğer büyük ölçekteki dip batimetrisi uzun 

mesafelerde sığlaşan tipte ise çeken akıntı daha şiddetli oluşmakta ve daha geniş bir 

bölgede etkin olmaktadır. Diğer tip batimetriler de ise çeken akıntının kapsamı sınırlı 

kalır. 

 

Şekil 3: Büyük ölçekte dip batimetrisinde farklılık gösteren iki tipik durumda çeken 

akıntılar arasındaki farklılıklar (COMET 2007). 

 

Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, çeken akıntılar kıyıdan açığa doğru 300 m 

boyunda ve 6 m - 30 m eninde olabilmektedir (Short ve Hogan 1994). Oluşumunun 

yapısına bağlı olarak, bazıları bir iki saat sürmekte, diğerleri ise devamlı 

olabilmektedir. Çeken akıntılar genellikle rüzgarlı ve fırtınalı havalar sonrası daha 

kuvvetli olarak kendilerini göstermektedir. Dalganın periyodu ve dalga yüksekliği 

arttığında, çeken akıntının hızı da bunlara paralel olarak artmaktadır. Çeken akıntılar 

dalga kırılmalarının olduğu, hemen her türlü kumlu sahilde (buna büyük göllerde 

dahildir) oluşabilmektedir. 
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Çeken akıntıların karakterini etkileyen, oluşup oluşmamalarını belirleyen diğer 

önemli bir faktör bölgedeki kum özellikleridir. Gerçekte, kum özellikleri çeken 

akıntıları doğrudan belirleyici olmaz; bölgenin dip batimetrisinin şekillenmesini 

yönlendirerek dolaylı olarak etkiler. İnce tanecikli yapıya sahip kum, dalga ve 

akıntılar sebebiyle daha homojen şekilde bölgeye yayılır ve kıyı batımetrisinin daha 

az eğimli olmasına yol açar. Böyle bir dip formu da çeken akıntı olasılığını artırır. 

Büyük tanecikli yapıya sahip kum ise, dip batimetrisinin, kıyıdan uzaklaştıkça hızla 

derinleşmesine neden olarak çeken akıntı olasılığı azaltır. Taşlı yapıya sahip bir 

denizde ise, çeken akıntı olasılığı en az olandır (Pfaff 2003). Şekil 4’te kum yapısına 

bağlı olarak deniz dibi batimetrsinin farklılaşması, dolayısıyla çeken akıntı olma 

olasılığının değişmesi gösterilmektedir. İnce kuma sahip bölgeler düşük dip eğimine 

sahip olmakta ve çeken akıntıların oluşması ve güçlü olması açısından daha uygun 

şartları sağlamaktadır. Öte yandan kalın kumlu bölgelerde dip eğimi dik olmakta ve 

çeken akıntılar ya oluşamamakta veya zayıf olmaktadır. 

 
Şekil 4: Farklı kum özellikleri ve dip eğimi arasındaki ilişki. Çeken akıntılar soldaki 

düşük dip eğiminin ve ince kum yapısının olduğu bölgelerde daha etkili olmaktadır 

(COMET 2007). 
 

Yukarıda sıralanan faktörlerin yanı sıra kıyı şeridinin formu da çeken akıntı 

bölgelerinin oluşumu, şiddeti ve sayısı üzerinde etkilidir. Bir sahilde, yan yana  
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birden fazla çeken akıntı bölgeleri meydana gelebilir. Bu durum Şekil 5’te şematik 

olarak verilmiştir. İki çeken akıntı bölgesi arasındaki mesafe, kıyı şeridine bağlı 

olarak genellikle 100 m ile 400 m arasında değişmektedir. 
 

 

Şekil 5: Kıyı şeridinin şekline bağlı olarak birden fazla çeken akıntı oluşumu 

(COMET 2007). 

 

Şekil 6’da ise kıyı şeridinde ve batimetrideki farklılıklar nedeniyle bir dizi çeken 

akıntı arasındaki mesafelerde ve çeken akıntı şiddetlerinde olabilecek farklılıklar 

şematik olarak gösterilmektedir. 

 

  
Şekil 6: Kıyı şeridi ve batimetri farklarına göre ardışık çeken akıntı bölgelerindeki 

farklılıklar (COMET 2007). 
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Şekil 7: Farklı kıyı bölgelerinde ardışık çeken akıntıların fotoğrafları (Carey ve 

Rogers 2003). 

 

Şekil 7 farklı kıyı bölgeleri için ardışık oluşmuş çeken akıntılara ait fotoğrafları 

içermektedir. Kıyı şeridinin yapısına ve batimetriye bağlı olarak çeken akıntılar 

arasındaki mesafelerin ve şiddetlerinin farklılık gösterdiği görülmektedir. 

 

Son olarak çeken akıntıları etkileyen faktörlerden biri olan kıyı yapılarının etkisi 

üzerinde durulacaktır. Sahile yapılmış olan iskele, döşenmiş boru hattı, dere ağzı, 

kanal çıkışı, kayalık oluşum, vb. gibi fiziksel yapılar, dip batimetrisini doğrudan 

etkilemekte, bu da çeken akıntı oluşumunu artırmaktadır. Şekil 8’de kıyıdaki fiziksel 

yapıların dip batimetrisi üzerindeki etkisi görülmektedir. 
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Şekil 8: Kıyıdan denize uzanan yapıların dip batimetrisi ve dolaylı olarak çeken 

akıntılara etkisini şematik olarak gösteren resimler (COMET 2007). 

 

Son olarak çeken akıntıların tespit edilmesi konusunda genel bilgiler verilecektir. 

Çeken akıntının dışarıdan belirlenebilmesi sıradan birisi için kolay olmamakla 

beraber, aşağıdaki ipuçlarının aranmasında fayda vardır: 

• Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen 

su, 

• Belirli bir bölgede suyun renginin bariz biçimde değişmesi, 

• Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpük, 

• Kıyıya doğru gelen dalgalarda meydana gelen bozulma ve düzensizlik. 

Bu sayılan belirtilerden biri veya birkaçının olması, çeken akıntının varlığına bir 

işarettir. Sahildeki bir gözlemci için, UV filtreli güneş gözlükleri ile yukarıda sayılan 

bu ipuçlarının görülmesi daha kolay olmaktadır. Şekil 9’da verilen fotoğraflarda 

çeken akıntı deniz üzerinden kolayca fark edilebilmekte, ayrıca dipteki kumları da 

hareketlendirdiği için, deniz bulanık ve kahverengi bir görünüm almaktadır. 
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Şekil 9: Çeken akıntıların kolayca gözlenip belirlenebildiği fotoğraflar. 
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4. Bölüm 

 

Çeken Akıntıların Oluştuğu Batimetrilerde  

Dalga Yayılımı 

 
Önceki bölümden açıkça anlaşıldığı üzere, çeken akıntının oluşabilmesi için gerekli 

ilk koşul topuk-dalyan-topuk formunda bir dip batimetrisinin varlığıdır. Bu tip bir 

dip batimetrisinde, kıyıya doğru ilerleyen dalgaların nasıl davrandığının incelenmesi 

akıntının oluşmasının nedenini açıklamaktadır. Beji ve Barlas (2004) tarafından 

geliştirilen bir sayısal dalga modeli, topuk-dalyan-topuk tipi bir dip yapısı üzerinden 

geçen dalgaların simülasyonunda kullanılmıştır. Şekil 10’dan görüldüğü üzere, 

soldan sağa doğru sabit su derinliğinde ilerleyen dalgalar daha ileride iki tarafta 

bloklarla temsil edilen topukların ve arada kalan dalyanın (yarık) üzerinden 

ilerlemektedirler.  

 

 
Şekil 10: Çeken akıntıların oluştuğu temsili bir dip batimetrisinde kıyıya doğru 

ilerleyen dalgaların sayısal simülasyonu. Dalgalar soldan sağa doğru ilerlemektedir. 
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Dalgaların aldığı formdan görüldüğü üzere böyle bir dip yapısından geçen dalgaların 

sağ ve sol taraftaki topuklar üzerinde yükseklikleri artmakta buna karşın dalyan 

üzerindeki kısmın yüksekliği azalmaktadır. Böylece genel itibarı ile ilerleyen dalga 

cephesi boyunca dalga yüksekliğinde bir değişim (yüksek-alçak-yüksek) söz konusu 

olmaktadır. Bunun dışında cephenin hızı da farklı noktalarda farklı olmaktadır. Dalga 

cephesi üzerinde dalga yüksekliğinin arttığı yerlerde dalganın ilerleme hızı azalmakta 

buna karşın dalga yüksekliğinin azaldığı yerlerde dalganın ilerleme hızı artmaktadır. 

Diğer bir deyişle, dalga cephesinin topuklar üzerine gelen kısımlarında dalga hızı 

azalmakta, dalyan üzerine gelen kısımlarında ise dalga hızı artmaktadır. Sayısal 

simülasyonlardan bunun görülebilmesi için bölgede ilerleyen dalgaların üstten 

görünüşlerinin kontur eğrileri Şekil 11’de verilmektedir. 

 

Şekil 11: Çeken akıntıların oluştuğu temsili bir dip batimetrisinde kıyıya doğru 

ilerleyen dalgaların üstten görünüşlerinin konturları. Dalgalar soldan sağa doğru 

ilerlemektedir. 

 

Konturlardan görüldüğü üzere, bölgenin sol tarafından gelen dalgalar düzgün dalga 

cepheleri olarak ilerlerken sağ taraftaki topuk-dalyan-topuk bölgesinin üzerinde 

dalga cepheleri sağa doğru kavislenmekte ve cephelerin dalyan ya da yarık 

üzerindeki kısımları daha önde gitmektedir. Öte yandan, dalga cephelerinin topuklar 

üzerine gelen kısımlarında konturların sıklaşması ve renklerinin kırmızıya dönmesi 

dalga yüksekliği değerlerinin arttığına işaret etmektedir. Şekil 12, dip batimetrisi 
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verilmeksizin yine aynı bölgede ilerleyen dalgaların perspektif görünüşünü farklı bir 

açıdan göstermektedir. 

 

Dalgaların topuk-dalyan-topuk tipi bir dip batimetrisinde ilerlerken geçirdikleri bu 

değişimler, çeken akıntıların oluşumunun açıklanmasına temel teşkil etmektedir. İki 

yandaki topuklar üzerinde yavaşlayarak yüksekliği artan dalgalar, yüksekliklerinin 

belirli bir değeri aşmasıyla kırılmaya başlayacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi 

dalgaların kritik kırılma yüksekliği topuk üzerindeki su derinliği ile doğrudan 

ilintilidir. Su derinliği ne kadar düşükse dalganın kırılmaya başlayacağı dalga 

yüksekliği de o denli düşüktür. Topuklar üzerinde kırılan bu dalgalar, dalga özelliğini 

kaybederek akıntıya dönüşecektir. Şekil 11 ve 12’deki perspektif görünüşlerden 

açıkça anlaşılacağı üzere, her iki yanda oluşan bu akıntıların yönü temelde daha 

düşük seviyedeki ortadaki bölge olacaktır. Orta bölge, dalyanın yer aldığı nispeten 

derin su bölgesi olduğundan, bu kısımda dalgalar kırılmadan ya da az kırılarak 

düzgün dalga formunda ileriye doğru ilerlemektedir. Kenarlardan karşılıklı olarak 

orta bölgeye yönelen akıntılar, ortada birleştiğinde birlikte belirli bir yönde akacaktır. 

Bu yön, suyun daha da sığlaştığı ve daha fazla dalga kırılmalarının, dolayısıyla 

akıntıların yaratıldığı sahil kesimi olamaz. Sahildeki dalga kırılmaların yarattığı 

akıntılar, bu bölgede su seviyesini yükseltip daha yüksek bir basınç bölgesi 

oluşturmaktadır. Burada oluşan yüksek basınç, dalyan ortasında birleşen akıntıları ve 

sahilde kırılan dalgaların yarattığı akıntıları geriye daha derin suya doğru zorlar. 

Sonuçta, topuklar üzerinde kırılıp ortada birleşen akıntılar ve kısmen sahildeki 

kırılmalardan oluşan akıntılar güçlü bir ters akıntı olarak dalgaların geldiği yöne yani 

derin suya ve açığa doğru akarlar. Oluşum mekanizması temelde bu şekilde 

açıklanan ve en güçlü bölgesi dalyanın orta kısımları olan bu akıntılar çeken akıntı 

(rip current) ismini verdiğimiz akıntılardır. 
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Şekil 12: Topuk-dalyan-topuk tipi dip batimetrisinde kıyıya doğru ilerleyen 

dalgaların perspektif görünüşü. Dalgalar soldan sağa doğru ilerlemektedir. 

 

Bu bölümde edinilen bilgileri şöyle özetleyebiliriz. Kıyı şeridine paralel olarak 

ilerleyen dalgalar, dalyan-topuk-dalyan tipi bir dip batimetrisi ile karşılaştıklarında 

dalga formları belirli değişimlere uğrar. Bu değişimleri izleyen dalga kırılmaları, 

ortalama hızı 5 km/saat gibi oldukça yüksek değerlere ulaşan ve dalyanın bulunduğu 

yarıktan açık denize yönelmiş çeken akıntıları oluşturur. Göz önüne alınan basit 

sayısal dalga simülasyonları bu olayın fiziğini büyük ölçüde açıklamaktadır. 
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5. Bölüm 

 

Çeken Akıntıdan Kurtulma Teknikleri 

 
Çeken akıntıdan kurtulma teknikleri şunlardır: 

• Birinci kural yüzmeyi iyi öğrenmek ve bilmektir, 

• Yalnız başımıza yüzmemeliyiz, yüzerken yanımızda birisinin olması gerekir, 

• Her zaman tetikte olmalıyız, 

• Çeken akıntıya yakalanırsak, sakin olmalı, enerjimizi harcamamalı ve 

düşünmeliyiz, 

• Akıntıya karşı savaşmamalıyız, kıyıya paralel bir güzergah izleyerek, 

akıntıdan kurtulmaya çalışmalı, akıntıdan çıktıktan sona kıyıya doğru 

yüzebiliriz, 

• Eğer yüzemeyecek kadar yorgunsak, sakin biçimde su üstünde kalarak 

akıntıya kendimizi bırakmalıyız. Akıntıdan çıktıktan sonra, kıyıya doğru 

yüzebiliriz, 

• Eğer akıntıdan çıktıktan sonra, kıyıya yüzebilecek kadar enerjimiz yoksa, 

kıyıdan yardım istemeliyiz. 
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Şekil 13: Çeken akıntılardan kurtulmak için izlenmesi gereken yönler (yeşil) 

(COMET 2007). 

 

Şekil 13’te görüldüğü üzere, çeken akıntıya yakalanan birisinin yapacağı en yanlış 

hareket akıntıya ters yönde yüzmeye çalışmaktır. Bu şekilde, güçlü akıntının etkisi 

ile kişi hem çok zorlanacak ve hem de kurtulamadığı için paniğe kapılacaktır. 

Sonuçta da yorgunluk ve panik can kaybına yol açabilecektir. Doğru davranışlar ya 

hemen akıntının sağı veya soluna doğru bir yol izlemek ya da akıntı çok güçlü ise 

kendini bir süre akıntıya bırakıp akıntının zayıfladığı yerde sağa veya sola yüzerek 

akıntı bölgesinden uzaklaşmaktır. Kaçış yollarını gösteren diğer bir şematik resim 

Şekli 14’te verilmektedir.  
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Şekil 14: Çeken akıntılardan kurtulmak için izlenmesi gereken yönler  

(COMET 2007). 

 

Son olarak, çeken akıntıya kapılmış birine yardım etme ihtiyacı doğduğunda 

yapılması gerekenler özetlenecektir. Çeken akıntıya yakalanmış birisine yardım 

etmek için: 

• Mümkünse bir cankurtarandan yardım istemeli, 

• Eğer çevrede cankurtaran yoksa, akıntıya kapılmış olan kişiye, onun su 

üzerinde kalmasına yardım edecek, can yeleği, can simidi, plaj topu, vb. gibi 

yüzebilen cisimler fırlatmalıyız, 

• Onun akıntıdan kurtulmasına yardım için, yapması gerekenleri bağırarak 

anlatmalıyız, 

• Unutmamalıyız ki, çeken akıntıya yakalanmış birisine yardım etmek için suya 

giren bir çok kişi, akıntıya kapılıp hayatını kaybetmektedir. 

 

Çeken akıntılardan kurtulma teknikleri ve çeken akıntıya yakalanan birine yardım 

ederken yapılması gerekenler böylece yukarıdaki başlıklar altında toplanabilir. 
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6. Bölüm 

 

Şile Kıyılarındaki Plajlar 

 
Şile kıyılarının denize girilen bölümünde, özellikle Şile’nin merkezine yakın 

plajlarda inceleme yapılarak, yazın büyük kalabalıkların denize girdiği kısımlardaki 

çeken akıntı bölgeleri tespit edilmiştir. Şekil 15, Şile Limanı ve civarı kıyı kesimine 

ait bir uydu fotoğrafını göstermektedir. En önemli plaj bölgeleri, Şile Limanı’nın 

batısında (fotoğrafın sol tarafı) ve doğusunda (fotoğrafın sağ tarafı) yer almaktadır. 

 

 
Şekil 15: Şile Limanı (ortada) ve civarı kıyı kesiminin uydu fotoğrafı. 

 

Limanın her iki yönünde yer alan plajlardaki çeken akıntılar, plajlarda çalışan 

cankurtaranlar başta olmak üzere, yerel halk tarafından çok iyi bilinmesine karşın 

hafta sonu dışarıdan gelen çoğunluk tarafından bilinmemektedir. Daha vahim olanı, 

yüzme konusunda tecrübesi olmayan bu çoğunluk, uyarıları dikkate almamakta ve 

adeta boğulmaya davetiye çıkarmaktadır. Geçtiğimiz yıl 1 Haziran-15 Eylül 2006 

tarihleri arasında meydana gelen boğulma vakalarından 33’ü ölümle sonuçlanmış, 

984 kişi ise cankurtaranlar tarafından kurtarılmıştır. Ölümle sonuçlanan boğulma  
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olaylarının 1 tanesi dışında tamamının cankurtaranların aktif görev yapmadığı 

kesimlerde olduğu özellikle belirtilmelidir. 

 

Şile’nin üç resmi plajı vardır. En popüler ve kalabalık olanı Şile Limanı’nın batısında 

bulunan, yaklaşık 5 km sahil şeridine sahip Ayazma plajı’dır. Şekil 16, Ayazma 

plajına ait bir uydu fotoğrafını, Şekil 17 ve Şekil 18 ise, proje ile ilgili olarak Şile’ye 

gidildiğinde Ayazma plajında çekilen iki fotoğrafı göstermektedir. Ayazma plajı 

yüzme sezonunda en çok boğulma vakasının ve kurtarmanın yapıldığı plajdır. Bu 

plajda cankurtaran hizmetleri sürekli olarak verildiğinden olaya hemen müdahale 

edilmekte ve hemen her zaman kazazede sağ olarak kurtarılmaktadır. Çeken akıntılar 

konusunda ayrıntılı bilgilerin verildiği Bölüm 3’te anlatıldığı üzere, kıyıya paralel 

gelen güçlü dalgalar olduğunda çeken akıntıların şiddeti artmaktaydı. Ayazma plajı 

genel itibariyle kuzeybatı yönüne baktığı için bu yönden şiddetli bir rüzgar estiğinde 

plaja vuracak dalgalar da o oranda yüksek olacaktır. Bu nedenle, Ayazma plajında en 

çok boğulma vakası kuzeybatıdan esen karayelin şiddetli olduğu zamanlarda 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 16: Şile Limanı’nın batısında yer alan Ayazma Plajı’nın uydu fotoğrafı. 
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Şekil 17: Ayazma Plajı’nın doğuya (Şile Limanı tarafına) uzanan kısmının bir 

fotoğrafı. 

 

 
Şekil 18: Ayazma Plajı’nın batıya uzanan kısmının bir fotoğrafı. 
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Şile’deki ikinci önemli plaj bölgesi Şile Limanı’nın doğusunda yer alan Ağlayankaya 

plajı ve onun ilerisindeki Uzunkum plajıdır. Şekil 19 birbirini izleyen bu iki plaj 

bölgesinin uydu fotoğrafını göstermektedir. Uydu fotoğrafının sol üst kısmında yer 

alan nispeten düz kıyı hattı Ağlayankaya plajıdır. Sağ alt kısımda yer alan ve 

Ağlayankaya’nın yaklaşık iki katı uzunluktaki kıyı hattı ise Uzunkum plajıdır. Şekil 

20’de ise yalnızca Uzunkum plajına ait bir uydu fotoğrafı verilmektedir. Şekil 21’de 

proje çalışması sırasında Ağlayankaya plajında çekilen bir fotoğraf, Şekil 22’de ise 

Uzunkum plajında çekilen bir fotoğraf yer almaktadır. Ayazma plajında en tehlikeli 

zamanların şiddetli karayel estiği zamanlar olduğu ve çeken akıntıların böyle 

zamanlarda çok güçlü olduğu belirtilmişti. Ağlayankaya ve Uzunkum plajları ise 

kuzeybatı yönüne baktığı için en çok boğulma vakasının görüldüğü rüzgar ve dalga 

yönü poyraz olmaktadır. Poyrazdan esen şiddetli rüzgarın dalga yüksekliklerini ve 

rüzgardan ötürü kıyıya doğru su seviyesini yükseltmesi nedeniyle çok güçlü çeken 

akıntılar oluşmaktadır. Karayel estiğinde Uzunkum plajında bir etki yapmadığı 

düşünülmemelidir, fakat poyraza kıyasla daha düşük etkisi olmaktadır. Şile’deki en 

önemli üç plaj olan Ayazama, Ağlayankaya ve Uzunkum plajlarından çeken akıntı 

yönünden en tehlikelisi Uzunkum plajıdır. Bunun ayrı bir nedeni kıyı şeridinin de 

oluşacak akıntıları odaklayacak bir geometriye sahip olmasıdır. 
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Şekil 19: Ağlayankaya ve Uzunkum Plajları’nın uydu fotoğrafı. 

 
Şekil 20: Uzunkum Plajı’nın uydu fotoğrafı. 
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Şekil 21: Ağlayankaya Plajı’nın bir fotoğrafı. 

 

  
Şekil 22: Uzunkum Plajı’nın bir fotoğrafı. 
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7. Bölüm 

 

Şile Plajlarındaki Çeken Akıntılar ve 

Genel Risk Değerlendirmesi 

 
Önceki bölümde Şile kıyılarındaki en önemli üç plaj olan Ayazma, Ağlayankaya ve 

Uzunkum plajları tanıtılmış ve bu plajlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ayazma 

plajı en popüler ve kalabalık plaj olması nedeniyle en çok boğulma vakasının burada 

yaşandığı belirtilmişti. Buna karşın, özellikle dip yapısı ve kıyı şeridinin dalga 

odaklayıcı etkisi nedeniyle en güçlü çeken akıntıların oluştuğu plajın Uzunkum plajı 

olduğu tespiti yapılmıştı. Bu bölümde, her üç plajda da gözlenen çeken akıntı 

bölgelerinin yerleri hem uydu fotoğrafları hem de bu çalışma kapsamında çekilen 

fotoğraflar üzerinde kırmızı oklarla işaret edilerek riskli bölgelerin tespiti 

yapılacaktır. Ayrıca, Dz. K. K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından 

hazırlanan ve Şile Limanı ve civarı kıyı kesiminin batimetrisini veren bir harita 

üzerinde de bu tehlikeli akıntıların yaklaşık yerleri kırmızı oklarla belirtilecektir. 

Genel olarak topuk-dalyan-topuk tipi batimetilerde oluşan çeken akıntıların yeri çok 

değişmemektedir.  Topuk-dalyan-topuk dip formunun konumunda yıllık değişimler 

olsa da bu değişimler nispeten küçük olmaktadır. O nedenle yerleri yaklaşık olarak 

işaretlenen bu çeken akıntıların konumlarında büyük değişiklikler olmadığı 

söylenebilir. Bu nokta, Şile’de yapılan incelemeler sırasında da teyit edilmiştir. 

 

Şile’deki plajların tanıtımında izlenen sıraya göre önce Ayazma plajındaki çeken 

akıntıların yaklaşık konumları verilecektir. Şile’de yapılan incelemeler sırasında 

dalgalar yeterince yüksek olmadıkları için akıntılar da yeterince güçlü değildi. Bu 

nedenle, akıntı konumları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Ayazma Plajının yoğun  
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olarak denize girilen kısımlarında iki adet çeken akıntı yeri olduğu belirtilmiştir. 

Bunlardan birisi Şekil 23’te verilen fotoğrafta okla işaret edilmektedir.  

 
Şekil 23: Ayazma Plajı’ndaki bir çeken akıntı bölgesinin fotoğrafı. 

 

Dalgalar kuvvetli olmadığı için çok belirgin olmasa da okla işaret edilen hat boyunca 

denizde görülen beyaz köpüklü kısım çeken akıntının bulunduğu kısma işaret 

etmektedir. Bu plajdaki diğer çeken akıntı kıyıdan daha açıkta olduğu ve dalgalar çok 

düşük yükseklikte olduğundan belirgin olarak fotoğraflanamamıştır. Yalnızca deniz 

suyunun bir akıntı hattı gösterecek şekilde bulanıklaştığı tespit edilmiştir. Bu ikinci 

akıntının yaklaşık yeri not edilerek bütün plajlara ait çeken akıntıların işaretlendiği 

uydu fotoğrafı üzerine işaretlenmiştir. 

 

Göz önüne alınan ikinci plaj bölgesi Ağlayankaya’da da iki çeken akıntı hattı 

mevcuttur. Bütün plajlar arasında en küçük plaj olan Ağlayankaya’da çeken akıntılar 

plajın başlangıcı ve bitiminde doğal sınırlarını çizen karalara yakın kısımlarda yer  
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almaktadır. Şekil 24 ve 25 bu iki çeken akıntı hattının fotoğraflarını göstermekte, 

çeken akıntı kısımları yine kırmızı oklarla işaret edilmektedir.  Özellikle Şekil 

25’teki fotoğrafta okla gösterilen hatta denizin renginin daha koyu olduğuna ve bu  

 

koyuluğun daha derin olan dalyana işaret ettiğine ve akıntının bu hat boyunca 

ilerlediğine dikkat edilmelidir. 

 
Şekil 24: Ağlayankaya Plajı’nın batı tarafındaki çeken akıntının yaklaşık yeri. 
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Şekil 25: Ağlayankaya Plajı’nın doğu tarafındaki çeken akıntının yaklaşık yeri. 

 

Ağlayankaya plajı’nın uydu fotoğrafı üzerinde her iki çeken akıntının da yaklaşık 

yerleri işaretlenmiş olarak aşağıda Şekil 26’da verilmektedir. 

 

 
Şekil 26: Ağlayankaya Plajı’ndaki çeken akıntıların yaklaşık yerleri. 
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Son olarak Uzunkum plajında da üç tane çeken akıntı olduğu tespit edilmiş olup 

bunlardan iki tanesinin yaklaşık yerleri inceleme sırasında belirlenmiş ve üçüncüsün 

tahmini yeri kaydedilerek her üçü uydu fotoğrafında işaretlenmiştir. Şekil 27’deki 

fotoğraf, proje çalışması sırasında çekilen fotoğraf üzerinde işaretlenen çeken 

akıntıları göstermekte, Şekil 28 ise uydu fotoğrafı üzerinde üçüncü akıntının da 

yaklaşık olarak işaretlendiği durumda üç akıntının da yerini göstermektedir. 

Dalgaların çok düşük yükseklikte olması nedeni ile akıntıların çok zayıf olduğu ve 

bu nedenle belirgin olmadıkları tekrar belirtilmelidir. Öte yandan uydu fotoğrafı 

nispeten dalgalı bir ortamı yansıttığı için kırılan dalgaların köpükleri arasında iz 

şeklinde akıntı bölgelerinin biraz daha belirgin olduğu söylenebilir. Uzunkum’un 

sınırlarının geometrisi ve dip batimetrisi nedeniyle en tehlikeli çeken akıntıların bu 

plajda olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır. 

 

 
Şekil 27: Uzunkum Plajı’ndaki iki çeken akıntının yaklaşık yerleri. 
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Şekil 28: Uzunkum Plajı’ndaki üç çeken akıntının yaklaşık yerleri. 

 

Şile’de yer alan Ayazma, Ağlayankaya ve Uzunkum plajlarının tümü için çeken 

akıntıların yaklaşık yerlerinin belirtildiği uydu fotoğrafı ve batimetri haritası aşağıda 

Şekil 29 ve Şekil 30’da verilmektedir. Batimetri haritasının sınırları dışında kaldığı 

için Ayazma plajının batı kısmı ile Uzunkum plajının tamamı Şekil 30’da 

görünmemektedir. 
 

 
Şekil 29: Ayazma, Ağlayankaya ve Uzunkum plajlarındaki çeken akıntıların yerleri. 
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Şekil 30: Ayazma plajının doğusu ile Ağlayankaya plajlarındaki çeken akıntılar 

(Dz.K.K. T.C. Seyir Haritası, No:111).  

 

Şile kıyıları genel itibarı ile Ayazma, Ağlayankaya ve Uzunkum plajları dışında da 

yüzme yerlerini kapsadığından yukarıda riskli yerlerin tümü gösterilememektedir. 

Esasen tüm riskli bölgelerin tespit edilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle, 

yukarıdaki haritaların yanı sıra genelde risk oluşturacak faktörler üzerinde durmak ve 

bu faktörlere bağlı olarak herhangi bir bölgede risk değerlendirmesini yapmada 

izlenecek yöntemleri vermek yararlı olacaktır. Bu yöntemleri göz önüne alarak, 

çeken akıntılar hakkında kesin bir bilgimiz olmasa da denize girilip girilmemesine 

karar verilmesi aşamasında bazı temel düşünceler oluşturulabilir. Eğer gerçekten 

yüksek risk bölgesinde olduğumuz düşünülürse, o bölgede çeken akıntıların varlığı 

bilinmese dahi denize girilmemesi yönünde önlemler alınması faydalı olacaktır. 

 

Genel itibarı ile risk değerlendirmesi için üç temel risk bölgesi tanımlayabiliriz: 

yüksek risk, orta risk ve düşük risk. Risk değerlendirmesi yapılırken, dip batimetrisi 

ve kıyı şeridinin formundan başka, rüzgar ve dalga koşulları da çok büyük önem arz 

etmektedir. Yüksek riskte, rüzgar ve dalga koşulları, çok tehlikeli sınırlardadır. 

Çeken akıntılar denize giren herkes için ciddi bir risk teşkil etmektedir. Orta riskte,  
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rüzgar ve dalga koşulları, kuvvetli ve sık çeken akıntılar oluşturma potansiyeline 

sahiptir. Sadece iyi yüzme bilenler denize girmeli, diğer herkes için denize girmek 

bir risk teşkil etmektedir. Düşük riskte, rüzgar ve dalga koşulları, çeken akıntı 

oluşturma potansiyeline sahip değildir. Buna karşın iskele, döşenmiş boru hattı, dere 

ağzı, kanal çıkışı, vb. gibi yerlerde çeken akıntıların oluşabileceği gözardı 

edilmemelidir. Şekil 31, çeken akıntı risk sıralamasını göstermektedir. 

 

Rüzgar ve dalga koşulları incelenerek, risk değerlendirmesi yapılacak sahil şeridine 

ait çeken akıntı bölgeleri belirlenir ve değişik rüzgar ve dalga değerlerine ait, çeken 

akıntı hızları tahmin edilebilir. Aynı rüzgar ve dalga koşullarında, farklı özelliklere 

sahip sahil şeritlerinde, çeken akıntı hızları çok büyük farklılıklar gösterebilmekte; 

bir sahilde yüksek risk değerlendirmesi yapılırken, başka bir sahilde orta veya düşük 

risk değerlendirmesi yapılabilir. 
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Şekil 31: Çeken akıntılar için risk sıralaması. 

 

Risk değerlendirmesi sonucunda çıkan duruma göre alınması gereken önlemler 

dünyanın farklı bölgelerinde de olsa benzerlikler arz etmektedir. Genellikle yüksek 

risk olduğu durumlarda denize girilmesi, risk azalana kadar geçici olarak 

yasaklanmaktadır. Yüksek risk tanımı ise, her bölge ve kıyı şeridi için, rüzgar ve 

dalga koşulları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Daha önce de belirtildiği üzere bir 

sahil bölgesi için yüksek risk teşkil edebilen rüzgar ve dalga koşulları, farklı fiziksel 

özelliklere sahip başka bir sahil bölgesi için orta riskli olabilmektedir. 

Yüksek Risk 

Rüzgar ve/veya dalga koşulları, çok tehlikeli 
sınırlardadır. Çeken akıntılar denize giren 

herkes için bir risk teşkil etmektedir. 

Orta Risk 

Rüzgar ve/veya dalga koşulları, kuvvetli ve sık çeken akıntılar 
oluşturma potansiyeline sahiptir. Sadece iyi yüzme bilenler denize 
girmelidir. Diğer herkes için denize girmek risk teşkil etmektedir. 

Rüzgar ve/veya dalga koşulları, çeken akıntı oluşturma potansiyeline 
sahip değildir. Buna karşın iskele, döşenmiş boru hattı, dere ağzı, kanal 

çıkışı, vb. gibi yerlerde çeken akıntılar oluşabilmektedir.  

Düşük Risk 
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8. Bölüm 

 

Sonuçlar ve Genel Değerlendirme  

 
Bu çalışmada, gerek Şile kıyılarında gerekse benzeri deniz ve batimetri koşullarına 

sahip bölgelerde, yıllardır süregelen boğulma olaylarına sebep olan akıntıların teknik 

ayrıntıları üzerinde durulmaktadır. Çeken akıntı olarak isimlendirilen bu akıntıların 

oluşma şartları; hava, dalga koşulları ve deniz dibi batimetrisi açısından irdelenmekte 

ve bunların Şile kıyılarında sağlandığı gösterilmektedir. Şile’deki boğulma 

olaylarının temel sorumlusunun çeken akıntılar olduğunun belirlenmesinin ardından, 

dünyada bu olayların sık yaşandığı yerlerdeki tecrübelere göre tehlike anında 

uygulandığında hayat kurtarabilecek öneriler verilmektedir.  

 

Şile’ye yapılan inceleme gezisi esnasında çekilen fotoğraflar ve uydu fotoğrafları 

üzerinde çeken akıntı açısından riskli bölgeler mümkün olduğunca tespit edilerek 

belirtilmiştir. Çeken akıntıların şiddetinin artacağı riskli hava ve dalga koşulları 

üzerinde de genel bir risk değerlendirmesine olanak verecek bilgiler ve riskli 

durumlarda alınması gereken tedbirler ayrıca açıklanmaktadır. Özellikle dışarıdan 

gelen halkı uyarmak amacıyla duvar ilanları ve broşürlerin bastırılmasının yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Bu konuda, pano ve duvar ilanları açısından ayrıca 

çalışmalar yapılabilir. 

 

Halihazırda Şile kıyıları için mevcut olan yegane batimetrik harita Dz. K.K. Seyir 

Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından üretilen 1:12500’lük haritadır (Şekil 30). 

Bu harita ne yazık ki hem sınırlı bir kıyı şeridini kapsamakta hem de çok büyük 

ölçekli kalmaktadır. Bu çalışmada belirtilen çeken akıntıların mevcut olduğu Şile ve 

benzeri sahil bölgelerinde, riskli bölgelerin kesin tespitinin ve mümkünse sayısal 

simülasyonlarının ancak ayrıntılı batimetri haritaları ile mümkün olacağı aşikardır.  
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Bu nedenle, ileride yapılabilecek çalışmaların öncelikle ayrıntılı batimetri haritaları  

oluşturulması doğrultusunda hedeflenmesi gerekir. Böyle bir çalışma, küçük fakat 

donanımlı ekipman desteğiyle gerçekleştirilebilir. 
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