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ÖZET 

Yağmurla tetiklenen heyelanlar tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sıkça karşılaşılan ve 

önemli sonuçları olan bir doğal afettir. Yağmurla oluşan heyelanların önceden tahmininde 

kullanılan yöntemlerin çoğu, geçmişte olmuş olan heyelan ve yağış verilerine dayanarak istatistiki 

yöntemlerle bir eşik yağış şiddeti ve süresi ilişkisi (Intensity, I-Duration, D) belirlemeye yöneliktir. 

Bu çalışmaların bazı kısıtlamaları olabilmektedir: (i) yeterli veri bulunmaması veya verilerin eksik 

olması; (ii) çoğunlukla yerleşim yerlerinde hasara yol açan heyelanların kayıt edilerek ve başka 

formasyonlarda ancak yerleşim yerinde olmayan-hasara yol açmayan heyelanların kayıt 

edilmemesi; (iii) yalnızca heyelana yol açan yağışların kaydedilmesi, heyelana yol açmayan 

yağışların yol açmadığının kaydedilmemesi; (iv) her tür heyelanın aynı envanterde toplanması 

(kaya düşme, yavaş derin kayma, sığ yüzeysel akma vb). Bu bildiride sunulan çalışma, problemin 

fiziksel mekanizmasını dikkate alarak, bir şevde, zeminin suya doygun olmayan malzeme 

özelliklerini kullanarak, ileride erken uyarı sistemlerine fayda sağlamak üzere, yağış şiddeti-süresi 

eşik grafiği elde etmeye yönelik bir laboratuvar model çalışmasıdır. 

 

İnce kum malzemede, üç farklı göreli sıkılık durumundaki (rölatif sıkılık 34, 48 ve 61%), şev açısı 

44 ile 60 derece olan sonlu (sınırlı) bir şevde, farklı yağış şiddet ve süreleri altında (4 ila 67 

mm/saat), 16 adet laboratuvar model deneyi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yazarların bilgisi 

dahilinde literatürde ilk defa olarak, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Heyelan tetikleyen yağış 

şiddeti ve süresi (I-D) eşik eğrisi laboratuvarda fiziksel modelleme ile elde edilmiştir. Bu 

çalışmada kullanılan zemin için, I-D eşik eğrisinin şeklinin logartimik grafikte lineer olduğu deney 

sonuçları ile gösterilmiştir. Kullanılan suya doygun olmayan zeminde, belli bir yağış şiddetinin 

altındaki yağışlarda (bu çalışmada 15 mm/saat) heyelan tetiklenmemiştir, bir diğer deyişle I-D eşik 



eğrisi yağış süresi eksenine asimptotiktir. Zemin sıkılığının I-D eşik eğrisine olan etkisi 

laboratuvar model deneyleri ile gösterilmiştir. Laboratuvar deney sonuçları ile doğrulanan 

nümerik modelleme ile yağışın zemine sızması ve heyelan tetiklenmesi, farklı zeminler için analiz 

edilmiş ve eşik yağış şiddeti-süresi ilişkisi elde edilebilmiştir. Bu çalışmanın, coğrafi bilgi 

sistemleri, zemin özellikleri veri tabanları ve yağış tahminleri ile birlikte kullanılarak alansal 

heyelan erken uyarı sistemlerine yönelik yapılacak çalışmalara fayda sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 


