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ÖZET 

 

Kapadokya Bölgesi, farklı erozyon süreçlerine bağlı olarak oluşan ilginç morfolojik yapıları ile en 

önemli jeolojik bölgelerden biridir. Seçici erozyon sonucu oluşan peri bacaları, büt ve mesa türü 

yapısal düzlüklerin yanı sıra, farklı litolojiler üzerindeki değişik erozyon süreçleri, bölgede kaya 

düşmelerine de neden olabilmektedir. Bu çalışmada Ihlara Bölgesi’nde bulunan Yaprakhisar 

Köyü’nün, kaya düşmesi riski açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanındaki 

birimler, Kızılkaya ignimbiriti, Selime tüfü ve Melendiz nehrine ait alüvyonlardır.  

Kızılkaya ignimbiriti ile Selime tüfünün erozyona karşı gösterdikleri duyarlılık birbirinden 

faklıdır. Erozyona karşı daha duyarlı olan ve kolay aşınabilen Selime tüfü üzerindeki Kızılkaya 

ignimbiriti, erozyon süreçlerine karşı daha az duyarlı bir birimdir. Dik ve dike yakın süreksizlik 

setlerine sahip Kızılkaya ignimbiriti, tabanda Selime tüfünün aşınması ile kaya düşmeleri 

sergilemektedir. Düşen bloklar ise, yamacın eteklerindeki yerleşim birimi olan Yaprakhisar köyü 

için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle yamaca yakın evler kaya düşmelerine karşı 

oldukça büyük bir risk altındadır. 

Bu çalışma kapsamında, Kızılkaya ignimbiritlerinde meydana gelen kaya düşmeleri iki 

boyutlu kaya düşmesi analizleri ile yorumlanmış ve farklı blok boyutlarına göre değişik kaya 

düşmesi senaryoları oluşturulmuştur. Kaya düşmesi analizlerinden elde edilen; blokların

gidebildikleri en uzak mesafe, yatay hız ve toplam kinetik enerji miktarları yorumlanarak, 

niceliksel risk değerlendirme hesapları yapılmıştır.  

 

Anahtar sözcükler: Kapadokya, Ihlara, kaya düşmesi, risk analizi 
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ABSTRACT 
 

The Capadoccia region is one of the most important geological areas because of interesting 

morphological structures resulting from different erosional processes. In addition to fairy 

chimneys, buttes and mesas formed by sellective erosion, different erosional processes on the 

different lithologies has been resulting in rock falls in the region. Assessment of rock fall risk on 

Yaprakhisar village is the purpose of this study. The lithological units in the study area are 

Kızılkaya ignimbrite, Selime tuff and alluvium of the Melendiz river. 

 The susceptibilities against erosion of the Kızılkaya ignimbrite and Selime tuff are 

different. The Selime tuff is highly susceptible to erosion. However, the Kızılkaya ignimbrite 

overlying the Selime tuff is more resistant to erosion. The Kızılkaya ignimbrite having vertical or 

nearly vertical discontinuity sets exhibit rock falls because of erosion of Selime tuff. The fallen 

rocks are serious threats on Yaprakhisar village locating on the lower parts of the slope. 

Especially, the houses near to slope are under a serious rock fall risk.  

 In the present study, the rock falls sourced from the Kızılkaya ignimbrite were evaluated 

by two-dimensional rock fall analyses and the different rock fall scenarious depending on block 

size were assessed. By evaluating the maximum runout distance, horizontal velocity and total 

kinetic energy obtained from rock fall analyses, quantitative risk assessments were performed. 

 

Key words: Capadoccia, Ihlara, rock fall, risk analyses 

 

1. GİRİŞ 

Çalışma alanı Kapadokya Bölgesi’nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri bakımından en 

ilgi çekici yerlerinden biri olan Ihlara Bölgesi’nde yer almaktadır (Şekil 1).  Bu bölgedeki en 

önemli yerleşim yerlerinden biri olan Yaprakhisar köyü ve çevresinde meydan gelen kaya 

düşmeleri, hem buradaki yerleşik düzeni hem de ziyaretçileri tehdit etmektedir. Kapadokya 

Bölgesi farklı aşınım süreçleri sonucu oluşan ilginç morfolojik yapılarının yanı sıra, bu süreçlerin 

erozyona karşı gösterdikleri duyarlılık bakımından birbirinden “daha az” ya da “daha çok” duyarlı

kayaçların sergiledikleri davranış biçimleri ile de önemli bir bölge niteliğindedir.  Kayaçların

erozyona karşı gösterdikleri farklı duyarlılık Kapadokya bölgesinin pek çok yerinde ve çalışma 

alanında meydana gelen kaya düşmelerinin en önemli nedenlerinden biridir (Doyuran, 1976; 

Tunusluoğlu and Zorlu, 2008; Zorlu vd., 2008).  Bölgede, dirençli kayaçlardan oluşan seviyeler 

genellikle kireçtaşı ve ignimbirit gibi aşınıma dayanıklı birimlerden oluşurken, düşük direnç 

özelliği gösteren birimler; kil, marn ve tüften oluşmaktadır. Erozyona karşı düşük direnç 

gösteren kayaçların tabanda bulunmaları ve aşınarak üst kısımlardaki daha dirençli kayaçların

taban kısımlarını desteksiz bırakmaları ile kaya düşmeleri meydana gelmektedir. Bu çalışma 

kapsamında, erozyona karşı gösterdikleri duyarlılık birbirinden farklı olan Kızılkaya ignimbiriti ile 

Selime tüfü’nde meydana gelen kaya düşmelerinin Yaprakhisar köyü için oluşturduğu tehlikeler 

tartışılmış olup, niceliksel risk değerlendirme hesapları yapılmıştır. Bu amaçla, iki boyutlu kaya 
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düşmesi senaryoları oluşturularak, düşen blokların kinetik enerjileri ve gidebilecekleri en uzak 

mesafeler belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda risk altındaki elemanlar belirlenmiş ve bir 

risk haritası üretilerek yorumlanmıştır. 

 

Şekil 1. Yer bulduru haritası

2. ÇALIŞMA ALANI 

 

İnceleme alanı Ihlara Bölgesi’nde yer alan Yaprakhisar Köyü’dür. Yaprakhisar Köyü ve 

çevresinde yüzeylenen birimler Pliyosen yaşlı Selime tüfü ve Kızılkaya ignimbiriti ile Melendiz 

çayına ait alüvyonlardır. Kızılkaya ignimbiritinin en iyi gözlendiği yerler Kızılkaya köyü ve Ihlara 

vadisi olup (Temel et. al., 1998) Le Pennec (1994)’e göre birimin sırasıyla; yüzeylendiği alan 

yaklaşık 10600 km2, hacmi 180 km3 ve kalınlığı 4-60 m’dir.Bölgenin bazı kesimlerinde 100 m 

kalınlığa kadar ulaşan Selime tüfü üzerine uyumlu olarak gelen Kızılkaya ignimbiriti üzerinde 

alüvyonlar, uyumsuz olarak yer almaktadır (Şekil 2).  

Kapadokya bölgesine en yakın aktif fay, Ecemiş fay sistemidir. Bu fay sisteminin 

çalışma alanına yaklaşık uzaklığı 60 km’dir. Ecemiş fay zonu KD-GB yönlü doğrultu atımlı bir 

fay sistemidir. Türkiye’nin diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında, Kapadokya bölgesi, 

depremsellik açısından, daha düşük aktiviteye sahip bir bölgedir (Ulusay ve diğ., 2006). 
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Şekil 2. İnceleme alanının jeoloji haritası

Bölgedeki en büyük deprem, 1940 yılında, çalışma alanının kuzeydoğusunda kalan 

Erciyes dağı civarında ve 5.2 büyüklüğünde meydana gelmiştir (Aydan ve Ulusay, 2003). 

Türkiye’nin Deprem Tehlike Zon Haritası’na göre, çalışma alanı 4. derece deprem bölgesi 

içerisinde yer almaktadır. 

Çalışma alanı ve yakın çevresinde meydana gelen erozyon, su veya rüzgar, ya da her 

ikisinin birden etkisiyle oluşmakta ve bölgede yarıntı/yüzey erozyonu şeklinde gözlenmektedir. 

Aşınma duyarlılıkları birbirinden farklı kayaçların yer aldığı bölgede, erozyon süreçleri hem 

jeolojik olarak ilginç morfolojiler sunmakta hem de bölgedeki kaya düşme riskini artırmaktadır. 

İnceleme alanındaki topografik yükseklik 1320 m’ye kadar çıkmakta olup, Yaprakhisar 

köyü ile kaya düşmelerinin meydana geldiği yamaçlar arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 200 

m’dir (Şekil 3). Yamaç eğimlerinin yaklaşık 90o’ye kadar ulaştığı bölgede, yamaç yönelimleri 

genellikle K-KB yönündedir (Şekil 4a, 4b, 4c).  
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Şekil 3.Yaprakhisar köyü ve kaya düşmelerinin meydana geldiği yamaçlar 

 

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI 

 

Arazi çalışmalarının ilk aşamasında süreksizlik hat etüdleri yapılmış, ve düşme tehlikesi 

bulunan blokları kontrol eden süreksizlikler belirlenmiştir (Şekil 5). Süreksizlik hat etüdlerine 

göre; düşen ve düşme tehlikesi bulunan blokları kontrol eden üç ana süreksizlik seti ile farklı

evrelerde çökelmelere bağlı olarak gelişen yataya yakın süreksizlikler bulunmaktadır. Eğim-

eğim yönlerine göre süreksizlik setleri sırasıyla; 84/263, 87/202, 82/148 olarak belirlenmiştir 

(Şekil 6). Süreksizlikler, oldukça yüksek devamlılığa (>20 m),  1 mm’den >10 cm’ye kadar 

açıklığa (çok sıkıdan, oldukça geniş açıklığa kadar) sahiptir. Süreksizliklerde herhangi bir su 

akışına rastlanmamıştır (ISRM, 1981). Süreksizlik yüzeyleri ondülasyonlu pürüzlü - 

basamaklıdır ve bu yüzeyler dolgu malzemesi içermemektedir. Süreksizlik aralıkları değişken 

olup, ortalama aralık değeri 3 m olarak belirlenmiştir. 

Arazi çalışmalarının son aşamasında, düşmüş olan blokların yerleri ve boyutları

belirlenmiş, ayrıca kat ettikleri mesafeler ölçülmüştür (Şekil 7). Arazide ölçülen düşmüş

blokların boyutları iki boyutlu kaya düşmesi analizlerinde kullanılmıştır. Düşmüş blokların

ölçülen en büyük ağırlık değerleri ortalaması yaklaşık 3500 kg olup, en küçük düşmüş blok 

ağırlığı ortalaması ise 50 kg’dır. Arazi çalışmaları sırasında, kaya düşme analizlerinde girdi 

parametresi olarak kullanılacak olan morfolojik ve yüzey özellikleri belirlenmiştir. Analizlerde 

topografik yüzeyler talus malzemesi olarak tanımlanmıştır.  
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Şekil 4. (a) İnceleme alanının yamaç yönelimi, (b) topoğafik yükseklik, (c) yamaç eğimi 

haritaları ve sayısal arazi modelinden üretilen parametrelerin histogramları

Şekil 5. Kızılkaya ignimbiritlerinde gelişen süreksizlikler 
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Şekil 6. Ana süreksizlik setlerinin kontur diyagramı

Şekil 7. Arazide ölçülmüş değişik boyutlardaki düşmüş blok boyutları

4. KAYA DÜŞMESİ ANALİZLERİ

Kızılkaya ignimbiritleri üzerinde meydana gelen kaya düşmelerinin mekanizmasının ve 

düşme potansiyeli olan blokları kontrol eden süreksizliklerin belirlenmesine yönelik yapılan 

çalışmalar sonrasında, kaya düşmesi analizlerinde kullanılmak üzere düşmüş blokların boyutları

ve konumları, arazi gözlem ve ölçümleriyle belirlenmiştir. Blokların hesaplanan ağırlıkları 50 

kg ile 3500 kg arasında değişmektedir. Blok boyutuna bağlı olarak gerçekleştirilen farklı kaya 

düşme senaryoları ile serbest blokların düşmeleri halinde gidebilecekleri en uzak mesafe ve  

toplam kinetik enerjileri belirlenmiştir (Şekil 8). Kaya düşmesi analizleri, Yaprakhisar köyünü 
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tehdit eden blok düşmelerinin kaynağından köye kadar uzanan üç farklı kesit üzerinde 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 9). Yapılan bütün analizler,  Rockfall V4.0 yazılımı kullanılarak 

gerçekleştirilmiş olup, analizlerde kullanılan girdi parametrelerinin detayı Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 8. Kaya düşme analizleri ile oluşturulan senaryoda bloğun gidebileceği en uzak mesafenin 

belirlenmesi (kesit 1 örneği) 

 

Tablo 1. Kaya düşme analizlerinde kullanılan girdi parametreleri 
 

Parametreler Değer 

Kaya düşürme sayısı 1000 

En düşük hız kesme değeri (m/s) 0.1 

Normal geri verme katsayısı 0.75 ± 0.07 

Teğetsel geri verme katsayısı 0.98 ± 0.07 

İçsel sürtünme açısı (Φ) 350

Profil pürüzlülüğü 2

İlk hız (m/s) 1 ± 0.5 
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Şekil 9. Kaya düşmesi analizlerinin yapıldığı kesit hatları

5. RİSK ANALİZLERİ

Yaprakhisar köyünü tehdit eden kaya düşmeleri, özellikle şev yamaçlarına yakın evler için ciddi 

bir tehlike oluşturmaktadır. Yaprakhisar köyü için can kaybıyla sonuçlanan herhangi bir kaya 

düşmesi olayına kayıtlarda rastlanmamış olmakla birlikte, düşen blokların köyün içerisine kadar 

ulaşmaları ile evlerde hasarların meydana gelmesi  kaçınılmazdır. Üç farklı kesitte oluşturulan 

kaya düşmesi senaryolarına göre, blok boyutuna da bağlı olarak düşen blokların gidebildikleri 

en uzak mesafeler sırasıyla; kesit 1, 2 ve 3 için, 200 m, 250 m ve 150 m olarak belirlenmiştir. 

Blokların gidebildikleri en uzak mesafeler dikkate alındığında, bu blokların düşmeleri halinde 

köyün içlerine kadar ulaşmaları, ya da şevin yamaçlarında bulunan evlere çarparak durmaları

söz konusudur. Bu nedenle, şeve yakınlığa göre evlerin hasar görme olasılıkları değişkendir.  
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Risk analizleri; 

 

R = A*V*C            (1) 

 

Formülü dikkate alınarak yapılmıştır. Burada; R, risk, A, tehlike, V, hasar görebilme olasılığı ve 

C, hasar görecek elemanın değeri’dir (Afet İşleri Genel Müdürlüğü 2007 yılı verilerine göre, bir 

ev için maddi değer 21000 YTL olarak verilmektedir).  Yaprakhisar köyü için tehlike değeri, kaya 

düşmelerinin zamandan bağımsız olarak her koşulda kopma zonundan itibaren gerçekleşeceği

öngörülerek “1” alınmıştır. Evlerin hasar görebilme olasılığı ise; toplam kinetik enerjiye bağlı

olarak hasarın “0” ile “1” arasında değiştiği kabul edilmiştir. Kinetik enerjinin en yüksek olduğu

mesafede hasar görebilme olasılığı “1” alınmış ve kinetik enerji değerleri buna göre normalize 

edilerek hasar görebilme olasılıkları belirlenmiştir (Şekil 10). Hasar görebilme olasılıklarının

dağılımı haritalanarak (Şekil 11) bu zonlar içerisinde kalan evler belirlenmiştir. Buna göre 

yüksek risk, diğer bir ifadeyle hasar görebilme olasılığının “1” olduğu alanda kalan ev sayısı 32 

adet, orta seviyede risk altında kalan ev sayısı 25 adet ve düşük seviyede risk altında kalan ev 

sayısı ise 24 adettir. Tehlikenin “1” olması koşulunda (bu çalışma kapsamında tehlike “1” 

alınmıştır) beklenen maddi kayıp ise 1.344.000 YTL’dir. Ayrıca, hazırlanan zon haritasına göre, 

herhangi bir yapılaşmanın olmadığı alanlarda, gelecekte yapılaşmanın olması durumunda 

üstlenilecek olan risk miktarı da tahmin edilebilir. 

 

Şekil 10. Toplam kinetik enerji miktarına bağlı olarak hasar görebilme olasılığının mesafeye 

bağlı değişimi 
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Şekil 11. Evlerin hasar görebilirlik derecesi zon haritası

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Çalışma kapsamında bir yerleşim yerinin kaya düşmesi tehlikesi ve riski incelenmiştir. Çalışma 

alanındaki litolojiler üzerinde etkili olan farklı erozyon süreçleri kaya düşmelerine neden 

olmaktadır. Çalışmada Kızılkaya ignimbiritlerinde meydana gelen kaya düşmeleri iki boyutlu 

kaya düşme analizleri ile değerlendirilmiş ve düşen blokların gidebilecekleri en uzak mesafeler 

ile toplam kinetik enerjileri belirlenmiştir. Analizlere temel olan blok boyutu, geri verme 

katsayıları, şev özellikleri gibi veriler saha çalışmalarıyla toplanmıştır. Kızılkaya ignimbiritlerinde 

kaya düşmelerine neden olan dike yakın ve birbirini kesen üç süreksizlik seti mevcuttur. 

Ortalama süreksizlik aralığı 3 m olup, bu süreksizlikler yüksek devamlılığa sahiptir. İncelenen 

sahada alınan ölçümlere göre, ağırlıkları 50 kg’dan 3500 kg’a kadar değişen düşmüş bloklar 

mevcuttur. Yapılan analizler sonucunda blokların gidebileceği en uzak mesafeler ve kinetik 

enerjinin mesafeye bağlı değişimleri dikkate alınarak, Yaprakhisar köyü yerleşim yerinin risk 

düzeyleri belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında, hasar görebilirlik derecesi zon haritası

hazırlanmış ve beklenen maddi kayıp bu zon haritası dikkate alınarak hesaplanıştır. 

 Elde edilen sonuçlara göre, Yaprakhisar köyü büyük ölçüde kaya düşmesi riski 

altındadır. Erozyona karşı duyarlı Selime tüfü üzerinde yüzeylenen ve erozyon süreçlerine daha 

fazla dirençli Kızılkaya ignimbiritinde, taban aşınması ve süreksizlik kontrollü meydana gelen 

kaya düşmeleri Yaprakhisar köyündeki evleri tehdit etmekte ve düşen/düşecek bloklara karşı 
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herhangi bir önlem alınmamış durumdadır. Ancak, yapılan analizler sonucunda, kaya 

düşmelerinin Yaprakhisar köyü için oldukça yüksek bir maddi kayıpla sonuçlanması, daha da 

önemlisi düşen blokların can kayıplarına da yol açma olasılığı, oldukça yüksek bir ihtimaldir. Bu 

nedenle, Yaprakhisar köyü ve çevresinin kaya düşmesi riski açısından daha detaylı

değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, buralardaki can ve mal kayıplarını önleme 

açısından oldukça önemlidir.  
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