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Türkiye'de depremlerin yarattığı 
kadar büyük panikler yaşatmasa 

da, heyelanlar yöresel olarak 
birçok can ve mal kayıplarına 

yol açtığı kadar, ekonomik 
kayıplara da yol açmaktadır. 

Peki heyelan nedir? 
Türleri nelerdir?
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ırtına Deresi Vadisi'ndeki Çayeli ilçesinin Konaklar Mahal- F leşinde yıkılan 2 evde bulunan 4 kişi heyelan nedeniyle 
hayatını kaybetti...Doğu Karadeniz'de sel ve heyelandan 
hasar gören birçok yolda trafik tek şeritten verilirken, 600 

köy yolunun ve 4 dağ geçidinin kar nedeniyle kapalı olduğu bildi
rildi...Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aşırı yağmur sonucu heye
lan oluştu... Aydın iline bağlı Koçarlı'nın Çeşme, Yenipazar'ın Ali- 
oğulları, Germencik'in Habibler köylerinde yer yer heyelan meyda
na geldi...Zonguldak-Devrek karayolunun 13. kilometresi ileZongul- 
dak-Ereğli karayolunun 2. tünel çıkışında meydana gelen heyelan 
nedeniyle trafik tek yönden veriliyor...

Basından duyduğumuz bu haberler, tüm Türkiye'de depremle
rin yarattığı kadar büyük panikler yaşatmasa da, yöresel olarak bir
çok can ve mal kayıplarına yol açtığı kadar, ekonomik kayıplara 
da yol açmaktadır. Peki heyelan nedir? Türleri nelerdir? Hangi or
tamlarda oluşur? Sadece toprak zeminlerde mi gelişir? Heyelanla
rın afete dönüşmemesi için onları tanımak, tanımlamak, mekaniz
malarını tespit etmek ve önceden gerekli önlemleri almak gerek
mektedir.

Heyelan nedir?
Heyelan, zemin veya kaya kütlelerinin fark edilebilir ölçüde aşa

ğı doğru kayması veya hareket etmesidir. Kısacası, her türlü yamaç 
duraysızlığı için kullanılan genel bir terimdir.

Heyelan türleri nelerdir?
Günümüzde çağdaş sınıflama sistemi olarak Varnes (1978) ta

rafından önerilen sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde şev 
hareketinin morfolojik özellikleri, duraysızlığın mekanizması, kayan 
malzemenin türü ve tane boyu, hareketin hızı esas alınmıştır.

Düşme
Kaya düşmesi
Bu duraysızlık türü, toprak veya kaya zeminlerde tekil blokların 

yada moloz bloklarının, yamaç dibi erozyonu veya şev topuğu kazısı
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DURAYSIZLIK TÜRÜ

MALZEMENİN TÜRÜ

TOPRAK ZEMİNLER
ANA 
KAYAİNCE TANELİ İRİ TANELİ

DÜŞME Zemin düşmesi Moloz düşmesi
| Kaya düşmesi

DEVRİLME Zemin devrilmesi Moloz devrilmesi Kaya devrilmesi

KAYMA

DÖNEL 
(Dairesel)

Sınırlı 
sayıda 
birim

Zeminde dairesel 
kayma

Molozda dairesel 
kayma

Kayada dairesel 
kayma

ÖTELENMELİ
Çok 

sayıda 
birim

Zeminde blok türü ötelenme 

Zemin kayması

Molozda blok türü 

ötelenme 

Moloz kayması

Kayada blok türü 

ötelenme 

Kaya ötelenmesi

YANAL YAYILMA Zemin yayılması Moloz yayılması Kaya yayılması

AKMA
Zemin Akması Moloz Akması Kaya akması 

(Derin krip)
Zeminde krip

KARMAŞIK KAYMALAR Yukarıda belirtilen diğer duraysızlık türlerinden ikisinin veya birkaçının birleşmesiyle 

oluşan duraysızlıklar

sonucu dik ve derin bir yamaçtan herhangi bir makasla
ma yenilmesi olmaksızın, yerçekiminin etkisi altında düş
mesi şeklinde gelişir. Hareket hızlı veya aşırı derecede 
hızlı olarak gelişir.

Devrilme

Blok tipi devrilme

Devrilme duray- 
sızlığı, eğimi şevin 
tersi yönde olan sü
reksizliklerle bölün
müş, kolonsal yapı
ya sahip birimlerde, 
kolonların belirli bir 
dönme noktasının 
üzerinde komşu ko
lonların ve yerçeki
minin etkisiyle kazı 
boşluğuna devril

mesidir. Bükülme devrilmesi ve blok tipi devrilme olarak 
iki gruba ayrılır. Bükülme devrilmesi, ince ve devamlılığı 
yüksek kolonların kazı boşluğuna doğru bükülmesi ve ka
yacın çekilme dayanımının aşılmasıyla kolonların kırılma
sı sonucu gelişir. Blok tipi devrilme, dike yakın süreksizlik

ler içeren ve bu 
süreksizlikleri bölen 
diğer süreksizlikle
rin oluşturduğu 
blokların kayması 
sonucu meydana 
gelir.

Dairesel kayma

Kayma
Bir veya birden fazla yüzey üzerinde ve makaslama 

birim deformasyonu sonucu meydana gelen hareketler 
genel olarak kayma olarak tanımlanır. Kayma hareket
leri dairesel ve ötelenmen olmak üzere iki gruba ayrılır. 
Dairesel kaymalar kaşık şeklinde bir yüzey boyunca geli
şir. Bir adet yenilme yüzeyi varsa tekil dönel kayma, bir
birini izleyen birden çok yenilme yüzeyi varsa dönel kay
ma olarak adlandırılır. Gözlemlenen en tipik özellikleri, 
kayan kütle üzerindeki yapıların geriye yatık olmasıdır. 
Ötelenmeli kaymalarda, kütle eğimli ve düzlemsel bir yü
zey boyunca ve geriye yatmaksızın hareket eder.



Düzlemsel kayma

Topografya

Blok

Ötelenmeli 
kayma, düzlem
sel kayma, ka
ma türü kayma, 
moloz kaymaları 
ve birleşik yüzey
ler boyunca kay
malar şeklinde 
dört grupta in
celenir. Düzlem
sel kaymalarda 
kütle yaklaşık

Moloz akması

olarak süreksizlik düzlemine paralel yönde hareket 
eder. Kama türü kayma, süreksizliklerin veya fisürlerin 
kesişmesi sonucu oluşan kama bloklarının bu yüzeyler 
boyunca kaymasıyla gelişir. Ötelenmeli kayma türü
nün gerçekleşmesi için süreksizliklerin kesişme hattının 
dalım açısının, şevin eğiminden küçük olması gerek
mektedir. Moloz kaymalarında, malzeme hareket sı
rasında dönmeye ve burulmaya eğilim göstermektedir.

Yanal yayılma
Yanal yayılma, makaslama ve çekilme çatlakları 

nedeniyle gelişen yanal yöndeki bir genişleme hare
ketidir. Kayan malzemenin türüne göre, yanal kaya 
yayılması ve yanal zemin yayılması olarak iki grupta 
İncelenmektedir.

Akma

Bu duraysızlık, pekişmemiş ve kohezyonsuz malze
menin, doygun yada kuru kum halde ve düşük veya 
yüksek hızda yamaç boyunca akması şeklinde mey
dana gelir. Bu duraysızlığın en tipik özelliği, hareketin 
birden çok makaslama yüzeyi boyunca gerçekleş
mesi ve su içeriği yüksekse malzemenin akışkan gibi 
davranmasıdır. Akan malzemenin türüne göre kaya 
akması, zemin akması, moloz akması olarak 3 grupta 
İncelenmektedir.

Zemin akması

Karmaşık kaymalar
Birden fazla sayıda değişik duraysızlık türünün bir

likte geliştiği heyelanlardır. Bu türün tipik örnekleri, ka
ya düşmesi ve moloz çığı, dönel kayma ve kaya dev
rilmesi, dönel kayma ve zemin akması, ötelenmeli 
kayma ve kaya düşmesidir.

Dünya'da Önemli Heyelanlar
11 Eylül 1881 tarihinde 10 milyon m3'lükkaya kütle

si taş ocağından aniden düşmüştür. Vadinin diğer ta
rafında bulunan Unteral'daki insanlar düşen kaya küt
lesini gördüklerini ve sanki kendilerine doğru geldiğini 
söylemişlerdir. İsviçre'nin Elm Köyünde 150 kişi öimüş, 
200 kişi ise yaralanmıştır.

1960 yılında İtalya'nın kuzeydoğusundaki Vaiont 
Vadisinde yapılan Vaiont Barajı bir senklinal üzerine 
inşa edilmiştir. Genellikle kireçtaşı içermesine rağmen 
bu kireçtaşları kum ve killerle girift durumdadır. Kil ve 
kum tabakaları senklinale paraleldir ve vadinin her iki 
tarafında da eğimleri diktir. Bunun yanı sıra baraj, es
ki bir fayın yakınına inşa edilmiştir. Kireçtaşlarının bazı 
kesimleri ise karstik boşluklar içermektedir. 1963 yılının 
Ağustos ve Eylül ayları boyunca süren yağmurlar ne
deni ile heyelan meydana gelmiş ve 2000'den fazla 
kişi hayatını kaybetmiştir.

Peru Andları'nın en yüksek noktası olan Nevados 
de Huascaran'da hemen hemen dik çatlaklı granitler 
ve buzullar bulunmaktadır. 10 Ocak 1962'de büyük 
kaya parçaları ve buzullar aniden düşmüş ve herhan
gi bir tetikleyici mekanizma belirlenmemiştir. Bu düş
me sonucu yamaç dibindeki Ranrahirka şehrinde 

4000 kişi ölmüştür.
27 Mart 1964'te meydana gelen "Good Friday" 

depremi boyunca Alaska'nın dış mahallelerinde "Tur- 
nagain Yükseltileri" olarak bilinen bölge kırılmış ve dü
şen bloklar okyanusa doğru kaymıştır. En altta yumu
şak kil, onun üstünde de sıkı kil tabakaları bulunan 
bölgede kayma hareketi 610 metrelik bir mesafe bo
yunca devam etmiştir. 75 ev hasara uğramış ve bü
yük bir kütle okyanusa doğru hareket etmiştir.



Türkiye'de Önemli Heyelanlar
1929 Temmuz'unda Of-Sürmene'de meydana gelen 

heyelan 8-10 saat içinde gelişmiştir, aşınmış andezit, tüf- 
lav ve aglomeralar sürüklenerek Sürmene'de 12 kişinin 
ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına, 328 binanın ve 18 
köprünün yıkılmasına neden olmuştur. Of bölgesinde ise 
134 kişi ölmüş, 2211 bina ve bütün köprüler yıkılmış, ya
maç arazisinin %50'si kullanılmaz hale gelmiştir.

1955 yılında İstanbul Boğazı-Büyükdere heyelanı 
meydana gelmiştir. Büyükdere tuğla fabrikası arazisinde, 
dikyamaçlı killi şistler ve üzerindeki yamaç molozları çök
müştür. Kaymanın nedeni, şev topuğunda yapılan kazı 
ve şiddetli yağıştır.

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde, Trabzon'un 
22 km güneyinde, Değirmendere'nin batı yamacında 
1959 Mayıs'ında şiddetli yağışlardan sonra Işıklay heye
lanı meydana gelmiştir. Çatlaklardan sızan yüzey suları, 
kayaçları killeştirmiştir. Killeşmiş kısımda içsel sürtünme di
renci azalmış ve kayaçların kütlenin plastik bir hale dö
nüşmelerine neden olmuştur.

İstanbul'un batısında, Küçükçekmece-Florya dola
yında, 1963 yılı başında, 300 metre genişlikte ve 200 met
re uzunlukta bir alanda Basınköy heyelanı meydana gel
miştir. Bu bölgede genç birimlerden yaşlı birimlere doğ
ru istif; kil aratabakalı kalkerler, tebeşirimsi gevşek kalker
ler, kavkılı kalkerler, marn, kil, silt, kum ve killi kum şeklin
de devam etmektedir. Tabakaların eğimleri ise 3-50'dir. 
Üst seviyelerdeki kalkerler çatlaklıdır ve çatlaklardan ay
rılıp, marn ve killer üzerinden akmaktadır. Sızan yüzey su
ları da krip olayını hızlandırmış ve heyelan meydana gel
miştir. Heyelanın derinliği 1-8 metre arasında olmasına 
rağmen, 200.000 m3'lük bir kütle hareketi meydana gel
miştir.

13 Temmuz 1995 tarihinde Senirkent'te aşırı yağışlar 
sonucu moloz-çamur akması türünde bir heyelan yaşan
mıştır. 74 kişi hayatını kaybetmiş, 180 ev yıkılmış, 212 ev ise 
ağır hasar görmüştür.

Tortum Çayının güzergahı, Kemerli Dağdan (Erzu
rum) bir toprak kayması ile tıkanarak tortum gölü mey
dan gelmiştir. Tortum Çayının suları 50 metre yükseklikte
ki Tortum Şelalesinden inerek yoluna devam eder. Tor
tum Çağlayanı Türkiye'nin en yüksek çağlayanıdır. Tor
tum Gölünden hidroelektrik santral vasıtasıyla elektrik 
enerjisi sağlanmaktadır. Göl bakımından zengin olma
yan bölgenin en önemli gölü olan 6.6 km2'lik Tortum gö
lü, Tortum Çayı Vadisi'nin Kemerlidağ'dan inen bir heye
lan kütlesi ile kaplanması sonucu oluşmuştur. Göl suları 
biraz doğudaki Tev Vadisi'ne, oradan da heyelan kütle
sinin önündeki eski mezraya yöneldiği sırada 48.5 metre 
yüksekliğindeki Tortum Şelâlesini meydana getirir.
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