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SUNUŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin en büyük metropolü, finans, ticaret, eğitim sanayi
merkezi olan İstanbul şehrinin olası bir depremde karşılaşması muhtemel sorunları ve bunlara
karşı önceden alınması gerekli önlemleri inceleyen bir deprem master planının hazırlanmasını
İTÜ, BÜ, YTÜ ve ODTÜ üniversitelerinden talep etmiştir. Adı geçen dört üniversite ile
Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan bir sözleşme uyarınca bu rapor kapsamı içinde
sunulan İstanbul için Deprem Master Planı hazırlanmıştır.
Depremlerin önlenemeyeceği, buna karşılık planlama ve mühendislik araçlarının
devreye sokulmasıyla ortaya çıkabilecek hasarların ve kayıpların azaltılabileceği Deprem
Master Planı ara raporlarının sunulduğu aşamalarda devamlı olarak altı çizilen bir husus
olmuştur. Potansiyel olarak bütün kayıpların ortadan kaldırılması mümkün değildir. Meydana
gelmesi önlenemeyen hasarlar ve maddi kayıplar şüphesiz ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla,
Büyükşehir Belediyesi gibi bir kuruluşun elinde her şeyden önce bir acil durum planı
bulunmalıdır. Bu raporun konu aldığı problem büyük ölçüde yasal, idari, mali ve sosyal
faktörlerle ilgilidir. Dolayısıyla, teknik problemlerde olduğu gibi sayıları kısıtlı çözümlerden
değil daha geniş sentezlere dayalı çözümlerden söz edilebilir. Bu gerçeği karmaşa yaratan bir
gelişme değil, tercih zenginlikleri sunan bir sonuç olarak görmek lazımdır. Master Planın
uygulanabilmesi, İstanbul şehrinin katılımı yanında yasama organının ve icra yetkisini elinde
bulunduran iradenin yakın işbirliğini gerektirecektir. Bu noktada işin içine başka dinamiklerin
gireceği şimdiden kabul edilmelidir. Bu sebeple genel planın farklı alternatif çözümlere açık
olması kendi içinde bir avantaj teşkil edecektir.
Depremler önceden tahmin edilemeyen tabiat olaylarıdır. İstanbul Deprem Master
Planının hazırlanmasında JICA raporunda “ Senaryo A Depremi” olarak tanımlanan jeolojik
olay esas alınmıştır. Bu senaryo depremi, bir çeşit planlama aracı olarak kullanılmıştır.
Beklenen deprem meydana geldiğinde tahmin edilen depremle, meydana gelen deprem
arasında mertebe ölçeğinde farklar olabilecektir. Bu husus yadırganmamalıdır.
Afetlerin yarattığı zararların azaltılması söz konusu olduğunda önce afetin meydana
gelmesi halinde harekete geçecek olaylar zincirinin bilinmesi lazımdır. İşin başlangıç
kısmında yer alan acil durum planlaması nisbeten yeni bir gelişmedir ve bilimsel anlamda
1980li yıllardan beri uygulanmaktadır. Kullanılan terimlerde bazı hallerde farklılıklar olabilir.
Farklı kuruluşlar afet planı, acil durum eylem planı, acil durum mukabele planı, acil durum
hazırlık planı, acil durum iyileştirme planı, acil durum planı gibi başlıklarla aslında kendi
gelenek ve ihtiyaçlarını gözeterek planlar yapmaktadır. Raporumuzda bu eşdeğer terimlere
yer verildiği gözden kaçmayacaktır. İstanbul özelinde acil durum planlaması ağırlıklı olarak
Valiliğin yönetimindeki Afet Yönetim Merkezi (AYM) bünyesinde şekillenmiştir. İsmi ne
olursa olsun çoğu acil durum planı, bu Deprem Master Planında olduğu gibi şu ana bileşenleri
ihtiva eder:
Acil durumun ortaya çıkmasını takiben mevcut teşkilatlanma da göz önüne alınarak şehrin
hayati fonksiyonlarının yürütülmesinin sağlanması,
Acil durum süresince şehrin hayati fonksiyonlarının yürütülmesinin sağlanması için
gözönüne alınacak fonksiyonların belirlenmesi,
Afet zararlarının metropol boyutunda azaltılmasının planlama, hizmet ve faaliyetinin etkili
biçimde devreye sokulmasını gerektirdiği gerçeğinden hareketle, bu alanda gerekli
görülen planlamanın yapılmasının sağlanması, ilave yasal ve mali güçler için merkezi
siyasi irade ile işbirliğinin nasıl gerçekleştirilebileceğinin ortaya konulması,
Belirlenen kuruluş ve kişilere, belirlenen zaman ve yerlerde önceden tarif edilmiş yetki ve
görevlerin tevdi edilmesi,
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Tarif edilen yetki ve görevlerin hangi hiyerarşik ve teşkilatlanma kuralları içinde ve
koordineli tarzda yerine getirileceğinin belirlenmesi,
Can ve mal güvenliğinin depremin yol açtığı acil durumda nasıl korunacağının tarif
edilmesi,
İlk mukabele ve iyileştirme aşamalarında insangücü, ekipman, tesis, erzak, v.b.
kaynakların hem Büyükşehir Belediyesi içinde hem de diğer yetkili kurum ve
kuruluşlarla önceden varılmış hükümler dahilinde kullanılması,
Master Planın gerçekleşmesi için mevcut yasal çerçevede yapılması gereken revizyonun
belirlenmesi, ihtiyaç duyulacak mali kaynakların tarif edilmesi, idari ve teknik alt
yapının değerlendirmesinin yapılması ve bunlarda amaca yönelik değişiklik tekliflerinin
formüle edilmesi,
Geniş kapsamlı bir planın ancak halk katılımı, eğitim ve katlanılması gerekli ilave
zahmetleri benimsetme ile mümkün olacağı gerçeğinden hareketle buna yönelik sosyal
çalışmaların başlatılması.
Bu raporun ele aldığı ağırlıklı misyon ise zarar azaltma amaçlı bir topyekun planlama,
yani acil durum şartlarından başlayarak risk yönetimi yöntemlerinin nasıl gündeme
getirileceğini inceleyen ve buna ilişkin enstrümanları tarif eden bir konudur. Yukarıdan da
görüleceği gibi, Master Plan topluma açık ve şeffaf bir doküman olmak zorundadır. Daha da
önemlisi iyileştirme ve geliştirmeye uygun, daha sonraki ihtiyaçlara esnek bir şekilde cevap
verecek yapıda formüle edilmelidir. Bu çalışmada yukarıdaki temel prensipler esas alınmıştır.
Ülkemizin çoğu şehrinde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde
yaşayan yurttaşlarımızın önemli bir kısmı, birden çok bağımsız bölüme sahip ve 634 sayılı
kanunla belirlenmiş Kat Mülkiyeti düzenine tabi apartmanlarda oturmaktadır. Raporda
belirtilmiş olduğu üzere, yakından incelendiği zaman taşıyıcı sistem özellikleri açısından bu
binaların önemli bir bölümü yetersizdir. Halen sadece yapılaşmaya yönelmiş bir imar
mevzuatı ve sadece afet sonrası hizmetlerin yerine getirilmesiyle uğraşan bir afet mevzuatı ile
ortadaki potansiyel rizikoyu oluşturan standart altındaki bu büyük yapı stokuyla başetmek
imkansızdır. Eğer taşıyıcı sistemi en zayıf olan binadan başlayacak olsak dahi ki bunun
tespiti kolay bir iş değildir, binaların hangi yöntemlerle içinde yaşayanlar için bir tehdit
unsuru olmaktan çıkarılacağı karmaşık bir teknik, idari, yasal ve mali problem paketidir. İmar
haklarının dönüşüm bölgeleri bazında transferi, mal sahiplerinin mağduriyetine yol
açmayacak mali ve insani tedbirler bu raporda tarif edilmektedir. Raporumuz bu probleme el
atmakta ve bazı çıkış yolları önermektedir. Bunların gerçekleşmesinde yasama ve icra
organlarının işbirliğine mutlak ihtiyaç vardır, ama daha önemlisi toplumun da bu işlemlerin
kendi yararına olduğuna ve ortaya çıkan zahmetlerin herkesçe adilane paylaşıldığına ikna
olması gerekmektedir. Kesin raporun ortaya koyduğu sistem, planlama disiplini için risk
yönetimine atıfta bulunan bir İstanbul Modeli yaratmakta ve bunun hayata geçirilmesi için
gerçekleştirilmesi şart olan proje paketlerini de şartname anlayışı içinde tarif etmektedir.
Dolayısıyla, bir eylem planı niteliklerine sahiptir. Kısaca ifade etmek gerekirse, burada ortaya
konulan varlık, İstanbul için deprem zararlarının azaltılmasımacıyla izlenecek bir çeşit yol
haritasıdır.
İstanbul Deprem Master Planı, eyleme yönelik kurgusu ile, bünyesinde üç temel paketi
barındırmaktadır. Bunların birincisi, İstanbul’un bütünü için hazırlanması gereken ve farklı
sektörel önlemlerin eşgüdümünü sağlayan
sakınım planı’dır. Sakınım Planı, kent
bütünündeki sistemler ve sektörlerde depremden ve diğer tehlikelerden doğan risklerin
yönetimi (dışlanması, azaltılması, paylaşılması) projelerinin entegre edildiği ana programdır.
Bu kapsamda risk analizleri yapılır, sakınma standartları ve uygun risk yönetimi biçimleri
belirlenir, her sistem ya da sektörün ilgili tarafları ve bu tarafların yükümlülükleri belirlenerek
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program içindeki görevlerine ilişkin taahhütleri alınır. Ayrıca, uygulamayı denetlemekle
sorumlu diğer taraf veya taraflar belirlenir.
İkincisi, yüksek riskli bölgeler olarak tanımlanan alanlarda toplu dönüşüm süreçlerinin
başlatılması amacıyla alt proje ve uygulama paketlerinin hazırlanması ve ivedilikli eyleme
geçilmesi işlerini tanımlayan yerel eylem planıdır.
Üçüncü olarak, ilk iki faaliyet grubunun gerçekleştirilmesi için gereken ortamların, ya
da çerçeve şartlarının sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla Araştırma ve Etkinlik
Programları belirlemektir. Bunlar:
Master Plan’a siyasal desteğin verilmesini sağlayacak yerel topluluklar, medya, reel sektör
ile ilişkiler geliştirme, yerel mülki yönetim ve merkezi yönetimden destek alma
çalışmaları,
Proje paketlerinin geliştirdiği risk yönetimi önerilerinin her birinin uygulanmasını
güvenceye almak üzere, bunların ayrı ayrı sahiplerinin ya da yasal sorumlularının
bulunması, bunun için en uygun yönetsel yapılanma ve süreçlerin belirlenmesi,
Sakınım Planı ve Eylem Planı proje paketlerine kaynaklar yaratmak amacıyla yurtiçi ve
yurtdışı mali destek geliştirme çalışmalarının şimdiden başlatılması,
Master Planda ortaya çıkacak yasal ya da uygulamaya yönelik engeller, yaptırım
yetersizlikleri, standart ya da müeyyide yoksunlukları gibi hukuki ihtiyaçlar olacağı
gerçeğinden hareketle, bu alandaki çalışmaların bugünden başlatılması için ayrı bir yol
haritası hazırlanması,
Gerek Sakınım Planı, gerekse Eylem Planı proje paketleri kapsamında kimi bilgi toplama,
yeni veri tabanı oluşturma ve işletme, ya da ayrı bilimsel ve teknik araştırma
etkinliklerinin yürütülmesi.
Görüleceği gibi, İstanbul Deprem Master Planı dünyada örneği belki de bulunmayacak
karmaşıklıkta, toplumun bir çok kesimini etkileyecek ve ilgilendirecek bir risk yönetim
planının adıdır. Bir planın uygulanması, hazırlanmasından daha zor ve zahmetlidir. Proje
ekibi olarak, sunduğumuz İstanbul için Deprem Master Planı Rapor’unun, içinde yer verilen
teşhislere uygun olarak tanımlanan tedavi yöntemlerinin uygulama projelerine dönüştürülerek
uygulamaya konmasını ve İstanbul’da yaşayan yurttaşlarımızın ve ülkemizin yararına olan
sonuçlar vermesini dilemekteyiz.
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GİRİŞ

İstanbul’un depreme karşı güvenli hale getirilmesi amacıyla planlanan İstanbul için Deprem
Master Planı Projesi ile
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mevcut durumun tespiti
Teknik çalışmalar
İmar uygulamaları
Hukuki çalışmalar
Mali kaynak çalışmaları
Eğitim çalışmaları
Sosyal faaliyetler
Afet yönetimi

ana başlıkları altında yapılması gereken çalışmalar, bunların planlanması, program haline
getirilmesi, yetki ve yetkililerin belirlenmesi hususlarına açıklık getirilmesi hedeflenmiştir.
İstanbul’da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul’un depreme karşı güvenli hale
getirilmesi için bir çok veri kaynağı ve etkili sistemler içeren; Japonya Uluslararası İşbirliği
Ajansı (JICA) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğinde yürütülen Risk Analizleri
dahil Mikrobölgeleme çalışmalarının ışığında, gerek mevcut yapı stokunun gerekse tüm
kentsel, kamusal mekanların ve gerekse tüm teknik altyapının ve altyapı tesislerinin ve tüm
jeolojik ve geoteknik bilgi ve verilerin katılımı ile bu kapsamda değerlendirilmesi ve İstanbul
ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve uygulamaların belirlenmesi,
yaşanan tecrübelerden de ders alınarak İstanbul’un yeniden yapılandırılmasında öncelikli
stratejilerin belirlenmesi ve gerektiğinde seçilecek pilot alanlarda yapılacak uygulamalar
yanında tüm tarafların hukuki, teknik, mali ve sosyal açılardan görev alanlarının ve icra
programlarının geliştirilmesi hususlarını içeren bir deprem master planı hazırlanması
kararlaştırılmıştır.
Master Planın kapsayacağı önemli hususlardan biri de İstanbul’da olası bir deprem
tehlikesine karşı mevcut yapıların deprem güvenliklerinin incelenmesi ve yeterli güvenliğe
sahip olmayan yapılar için teknik, hukuki, sosyal ve mali açılardan uygunluk gösterdiği
taktirde gerekli güçlendirme önlemlerinin önerilmesi ve alınması yanında diğer teknik, sosyal,
idari, hukuki ve mali önlemlerin belirlenmesidir. Master Plan ile bu amaçlara ulaşılması için
yapılması gerekli işlemler ve çalışmalar irdelenmiş ve önlemler belirlenmiştir.
İstanbul’da deprem güvenliğinin arttırılması amacıyla yapılacak girişimlerin geniş
vizyona sahip, çok yönlü, çok disiplinli çalışmalar olması gerekmektedir. Bu girişimler
Türkiye’de ilk kez denenecek Kentsel Organize Projeler Yerel Dönüştürme Programları, ya
da topyekün “Eylem Planlaması” örnekleri niteliğindedir. Projede görev alan dört üniversite
oluşturdukları çalışma grupları içinde çok sayıda uzman öğretim üyesinin katkısı ile konuya
bu perspektif içinde yaklaşmış ve İstanbul’un depreme hazırlanması için yapılması gerekenler
ayrıntılı olarak incelenmiştir.
İstanbul’da meydana gelecek bir depremin kaçınılmazlığı, kentte bir deprem öncesi ve
sırasında uygulamaya konulacak afete hazırlık ve acil müdahale yöntemlerinin belirlenmesi
açısından İstanbul’da mevcut durumun belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu
belirlemeler ancak depremin fiziksel ve sosyal çevrelerde yaratacağı etkilerin nicel olarak
ortaya konulmasıyla mümkün olabilir. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ve derlemelere
“Mevcut Durum” başlığı altında yer verilmiştir. İstanbul’da deprem riskinin belirlenmesi için
gerekli temel veriler ve risk değerlendirmelerinin yer aldığı raporlar bu çalışmanın temellerini
oluşturmuştır. Mevcut durum başlığı altında: probabilistik ve deterministik deprem tehlikesi,
olası zemin problemleri yeterli ayrıntıda incelenmiştir. İstanbul kentinin mevcut durumu
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hakkında tam bir bilgi sahibi olmak amacıyla binalar, kentsel altyapı (ulaşım ağı, doğalgaz, su,
elektrik ve telekomünikasyon şebekeleri) ve sanayi tesisleri hakkındaki mevcut bilgiler
derlenerek deprem performansı açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bina, altyapı ve
endüstriyel tesislerin beklenen performansları ve sosyal kayıplar değerlendirilmiştir.
İstanbul’daki bina türü yapıların deprem dayanımlarının incelenmesindeki temel amaç,
olası büyük bir depremde binaların hasar görme olasılıklarının tekil bina bazında tahmin
edilmesi ve özellikle hasar görme olasılığı can kaybına neden olabilecek derecede yüksek
olan binaların ve bu binaların bulunduğu yörelerin tesbit edilmesidir.
Binaların deprem dayanımlarının incelemesi çalışmaları üç kademeli olarak
öngörülmüştür. Birinci kademe inceleme/değerlendirme çalışmaları, “sokaktan inceleme”
olarak da nitelendirilen “envanter ve ön değerlendirme” çalışmalarına karşı gelmektedir. Bu
çalışmaların amacı, binanın dışından bakılarak kısa sürede toplanabilecek sınırlı sayıdaki
verinin rasyonel bir biçimde değerlendirilmesi ile, İstanbul’daki tüm binalar için deprem
performansları bakımından bir “ön sıralama” yapılmasıdır. Böylece, bir sonraki ikinci
inceleme/değerlendirme kademesine ilişkin “öncelikler”in, tekil bina bazında ve bölgesel
bazda tesbit edilmesi mümkün olacaktır.
İkinci kademe inceleme/değerlendirme çalışmalarında, birinci kademe inceleme/
değerlendirme aşamasında yapılan öncelik sıralamasında en başta yer alan binalar veya bu tür
binaların çoğunlukta olduğu bölgelerden başlamak üzere, birinci kademeye oranla daha
ayrıntılı olan inceleme/değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu kademedeki çalışmaların
amacı, olabildiğince çok sayıda bina hakkında nihai kararın verilebilmesine olanak sağlayacak
performans değerlendirmelerini güvenilir bir biçimde yapmak ve üçüncü kademe ayrıntılı
inceleme/değerlendirme çalışmalarına olabildiğince az sayıda bina bırakmaktır.
Üçüncü kademe inceleme/değerlendirme çalışmaları, özellikle çok katlı konut ve işyeri
binaları ile önemli kamu binalarını kapsamak üzere, her bir tekil bina için, deprem
mühendisliği konusunda yetkinliği tescil edilecek mühendislik firmaları tarafından, belirlenen
yöntemlere ve performans hedeflerine göre yapılacak ayrıntılı analizleri içerecektir.
Birinci kademe ve ikinci kademe inceleme/değerlendirme için çeşitli alternatif
yaklaşımları esas alan birden fazla yöntem geliştirilerek sunulmuştur. Bu yöntemlerin
kullanılabilir duruma getirilmesi için seçilecek bir bölgede pilot uygulama çalışmalarının
yapılması, elde edilen sonuçların birbirleriyle ve daha hassas olduğu bilinen yöntemlerin
sonuçları ile karşılaştırılması öngörülmektedir.
Binaların depreme karşı güçlendirilmesi bağlamında çeşitli güçlendirme yöntemleri
önerilmiştir. Bu yöntemler “basitleştirilmiş güçlendirme” ve “kapsamlı güçlendirme” olarak
iki sınıfta toplanmıştır. Özellikle basitleştirilmiş güçlendirme yöntemlerinin daha çok sayıda
binaya uygulanması amaçlanmaktadır.
Öte yandan güçlendirme tasarımında ve uygulanmasında esas alınacak kural ve
koşulların tanımlanmasına ilişkin güçlüklerin aşılması doğrultusunda yürürlükteki Deprem
Yönetmeliği’ne güçlendirmeyi içeren bir bölümün eklenmesi için, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı 7 Temmuz 2003 tarihli Bakanlık oluru ile, master plan çalışmalarında görev alan üç
öğretim üyesini ismen görevlendirme kararını almıştır.
İstanbul’un deprem tehlikesi karşısında izlenmesi gereken kapsamlı yaklaşım, kenti ve
toplumsal yaşamı ilgilendiren her alanda “risklerin belirlenmesi ve giderilmesi” sistematiğine
dayalı bir SAKINIM PLANI hazırlanmasını ve bu planın işaret ettiği yüksek risk gösteren
öncelikli alanlarda ivedilikle EYLEM PLANI uygulamalarına geçilmesini ön plana
getirmektedir. Buna göre, yerleşim yerinin doğasından, yapılaşma biçiminden, kullanımların
konumlandırma ve işletme biçimi yanlışlarından kaynaklanan çok sayıda risk söz konusudur.
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Bu riskleri belirli bir sayıda sektörde tanımlamak, zarar verme potansiyellerini ve
etkileşimlerini çözümlemek, daha sonra da risk düzeylerini azaltacak önlemler için yöntemler
geliştirmek gerekmektedir. Her sektörde, izlenecek RİSK YÖNETİMİ teknik ve
yöntemlerinin geliştirilmesi ve sorumlu kuruluşların görevlerinin operasyonel anlamda
netleştirilmesi ihtiyacı vardır. Her RİSK SEKTÖRÜ’nde görevlendirmelerin yapılması,
risklerin bertaraf edilmesi ya da azaltılması için başvurulan uygulama yöntemlerinin ve
yaptırım gücünün meşrulaştırılması için de kimi yönetsel ve yasal düzenlemeler
gerekmektedir.
Bu anlamda, soruna dar ve tek disiplin açısından bakmak, konvansiyonel imar planlama
kavram ve araçlarıyla yaklaşmak yetersiz ve yersizdir. Söz konusu önlemlerin alınmasında
geleneksel kavrayışlarda hapis kalmak, güncel yönetsel ve yasal yapılanma ile yetinebileceği
düşüncelerine kapılmak ise, durumun vahametini küçümsemek anlamındadır.
Yerleşim çalışmaları kapsamında İstanbul Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planının
(İAASP) temel hedefi İstanbul’da meydana gelmesi olası depremin yıkıcı etkilerini
azaltmaktır. Planın ikincil hedefi doğal ve kentsel çevrenin kalitesini geliştirmektir, ki bu da
temel hedefi destekler niteliktedir. Bu amaçla İAASP, deprem problemine karşı önlem alırken
belediyeye bir yol haritası olarak hizmet edecek bir stratejik plan biçiminde hazırlamıştır.
İAASP aşağıdaki noktalara odaklanmaktadır:
Stratejik planlama anlayışı ve kullanılan kavramlar.
İstanbul Metropoliten Alanının problemleri ve potansiyelleri.
Stratejileri, planlama araçlarını ve değişik düzlemlerdeki öncelikleri içeren Yol
Haritası.
Kurumsal ve yasal yapıya ilişkin düşünceler ve değerlendirmeler.
Deprem riski bağlamında İstanbul’daki problemler, yapıların mühendislik açısından
düşük nitelikli ve yıpranmış olmasından, sosyal, ekonomik ve fiziksel yıpranmaya bağlı
niteliksiz kentsel çevre sorununa; denetlenemeyen kentsel büyümeden, esnekliği olmayan
planlama sisteminin kentin dinamikleri karşısında uyumsuz, yetersiz kalmasına kadar bir çok
konuyu kapsamaktadır. Bu bağlamda alternatif öneriler, özel yapıların güçlendirilmesi,
yeniden inşası, tarihi kentsel dokuların korunması, kentsel alanların yeniden canlandırılması,
bölgesel bakış açısıyla yeni yerleşmeler ya da alternatif kentsel merkezlerin yaratılması vb.
çözümleri içeren bir yelpazede yer almaktadır. Deprem felaketi problemine yaklaşımın
niteliği -ekonomik, politik, sosyal ve kültürel vizyonları kapsayan- bütüncül (holistic),
uygulamalar ise, çeşitli aktörlerin etkin katılımıyla esnek ve stratejik olmalıdır. Buna ulaşmak
için, yukarıda sözü edilen araçları geniş bir planlama çerçevesi içinde bir araya getiren bir
yaklaşım oluşturması hedeflenmiştir.
Çok boyutlu bir konu olan deprem risklerinin azaltılması çalışmaları her aşamasında
hukuk ile ilişkilidir. Hukuk devleti olma gereği, risklerin azaltılmasına yönelik her işleyiş
mekanizması yasal düzlemde tarif edildiği boyutu ölçüsünde uygulamaya konu olabilmektedir.
Bu anlamda sistemdeki sorunların ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle hukuk sistemi
içerisinde deprem riskini ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesi, yasal düzlemdeki
yanlışlık, eksiklik ve boşlukların taranması yapılarak, temel sorunlar saptanmıştır. Bu
doğrultuda özelikle planlama ve yapılaşma konusundaki düzenlemeleri konu alan İmar ve
Şehircilik Yasa Tasarısı temel alınarak değişiklik önerileri ve riskin azaltılması veya
artmaması için gereksinim duyulan yeni yasa maddeleri önerilmiştir. Yasal düzenlemelere
ilişkin çalışmalar, yerleşme başlığı altında somut örnekler ile İstanbul mercek altına alınarak,
sorunların saptanması, bu sorunlara yönelik çözümleri ve bu çözüm önerilerinin
gerçekleştirilebilmesi için yasal mevzuat açısından gereksinim duyulan düzenlemeler şeklinde
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bir yaklaşımla ele alınmıştır. Yasal mevzuattaki sorun ve yetersizliklerin dışında, en temel
sorunlardan biri yasaların uygulanamama sorunu olarak saptanarak, uygulanabilirliğin
sağlanması yönünde düzenlemelere, denetim ve katılım kavramlarına özellikle önem ve
öncelik verilmiştir.
Gerek deprem öncesi ve gerekse deprem sonrası yapılacak olan tüm çalışmalar için
ulusal ve uluslararası kaynakların belirlenmesi, zarar azaltma ve zarar kapatma amacına
yönelik kaynakların bulunması ve bu kaynakların doğru kullanılmasını sağlamaktır. Bu
amaçla kullanılabilecek mevcut kaynakların bugün için çok sınırlı olduğu gerçeğinden
hareketle öncelikle ihtiyaç sahalarının ve toplam kaynak ihtiyacının belirlenmesi
gerekmektedir. Finansman ihtiyacı olan sahaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Deprem Öncesi:
1. Deprem güvenliğinin araştırılması çalışmaları
2. Kamu yapılarının (hastane, okul, altyapı, köprü, baraj vb) teknik inceleme ve
güçlendirme (veya taşınma) çalışmaları
3. Özel yapıların (konut, işyeri vb) teknik inceleme ve güçlendirme (veya taşınma)
çalışmaları
4. Bu plan kapsamına giren diğer çalışmalar
Deprem Sonrası:
1. İnsani zararların ve ihtiyaçların giderilmesi (sağlık, barınma, yiyecek vb)
2. Kamusal ve özel yapıların teknik inceleme, tamir veya yeniden inşaat çalışmaları
Öncelikle kabul edilmesi gereken gerçek, deprem öncesi yapılan çalışmalar ve
uygulamalar ne denli başarılı ve yaygın olursa deprem sonrası gerekecek kaynakların misli ile
daha az olacağıdır. Esasen deprem öncesi gerekli olan kaynakların temini elbette ki hem
insani açıdan gerekli, daha da önemlisi, hem de teknik açıdan daha kolaydır. Finansal plan
hazırlanırken bu gerçek gözönüne alınmıştır.
Kaynak ihtiyacı ve kaynakların kullanım tarzları belirlenirken kentimiz ve ülkemizin
bugünkü koşulları irdelenmiştir. Finansman modelinin hem insani hem de ekonomik açıdan
gerçeklerle uyumlu olmalısı göz önüne alınmıştır.
İdari yapının incelenmesi bağlamında afet öncesi ve sonrasında yer alan faaliyetlerde
sorumluluk taşıması beklenen tüm tarafları içeren bir idari yapı önerilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda, Türkiye’deki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar değerlendirilmiş,
merkezi ve yerel yönetim birimlerinin arasındaki yetki dağılımı, sorumluluk ve koordinasyon
sistemleri belirlenmiş, sistemin aksayan yönleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, diğer ülkelerde
uygulanan afet yönetimi modelleri araştırılmış ve ortak noktaları belirlenerek Türkiye’ye
uyarlanabilecek hususlar önerilen modele katılmıştır. Afet yönetiminin içinde bulunan ve
etkilenen çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile derinlemesine mülakatlar ve
anketler yapılarak, tarafların görüşleri önerilecek modele entegre edilmiştir.
Bilgi altyapısı hakkındaki sonuç raporda, ilk üç raporda yapılan çalışmalar, uygun
başlıklar altında birleştirilmiş, eksik yönleri tamamlanmış, veri ve bilgisayar sistemlerinin
güvenilirliği konusunda eklemeler yapılmıştır.
Bilgi altyapısı çalışmaları beş ana konu başlığı altında yürütülmüştür:
Deprem bilgi sistemi tasarımında standartlar büyük önem taşımaktadır. Kent bilgi
sistemi, afet bilgi sistemi gibi sistemler, pek çok kurumun katkısı ve bilgi alışverişini
gerektirir. Bazı durumlarda, birkaç değişik veri tabanının bir arada çalışması ile oluşan dağıtık
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veri tabanları kullanılabilir.Bunun sorunsuz gerçekleşmesi için belli standartlar kullanılması,
geliştirilmesi ve standartlara uyum şarttır.
Afet yönetim veri tabanı, bina inceleme ve güçlendirme veri tabanı ve analiz veri tabanı
hakkında ayrıntılı tasarımlar verilmektedir.
Yazılım, donanım ve ağ altyapısı konularında, coğrafi bilgi sistemleri, veri tabanları,
sunucu donanımları ve afet bilgi sisteminde ağ altyapısı hakkında ayrıntılı seçenekler
verilmekte ve somut önerilerde bulunulmaktadır.
Veri toplama ve güncelleme, bilgi sistemindeki verilerin zaman içinde nasıl tutulacağı,
güncelleneceği hakkında hem izlenecek yöntemler, hem de teknolojik öneriler sunulmaktadır.
Veri ve bilgisayar sistemlerinin güvenilirliği incelenmekte, güvenilir donanım ve
yazılımlar ile yedekleme yöntemleri irdelenmektedir.
Deprem zararlarını azaltmak ve hazırlıklı olmak için eğitim ve bilinçlendirme
kampanyaları ile toplum örgütlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde afetlere
hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitimi vermek genelde kamu kuruluşlarının
görevidir (Sivil Savunma ; Milli Eğitim İl Müdürlükleri). Bu konularda yerel yönetimlere ve
Sivil Toplum Kuruluşlarına yeterince rol verilmemiştir. Depremler konusunda eğitim ilk
öğretim ve lise düzeyinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yürütülmektedir.
Yetişkin halka eğitimin verilmesi için sistemli bir program bulunmamaktadır.
Halk eğitimi ve örgütlenmesinde standartların geliştirilmesi, hedef kitlelere yaygın
olarak ulaşılması, eğitim verilen kitlelerin aktif katılımının sağlanması, halk eğitiminde görev
alacak eğitmenlerin eğitilmesi ve eğitim materyallerinde standartların geliştirilmesi önemlidir.
Eğitim ve sosyal çalışmalar kapsamında, afet bilincinin toplumun her kesimine
yaygınlaştırılması, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri için gerekli
eğitimin verilmesi ve becerilerin geliştirilmesi yoluyla yerel toplumun afetlerle mücadele
kapasitesinin arttırılması, ve son olarak afetlerle daha etkin başa çıkabilmek için sivil
toplumun örgütlenmesi irdelenmiş ve öneriler sunulmuştur.
İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) çerçevesinde geliştirilen Afet Yönetimi modeli
sadece müdahale ve iyileştirme aşamaları ile sınırlı kalmayıp, bunun ötesinde, hazırlık ve
zarar azaltma faaliyetlerinin her düzeyde gerçekleştirilmesini kapsamalıdır. Bu durumu göz
önüne alınarak önerşlen model, afet yönetiminin dört evresini (hazırlıklı olma, zarar azaltma,
müdahale ve iyileştirme) de kapsayarak hazırlanmıştır.
Deprem Master Planı çerçevesinde sunulan müdahale ağırlıklı yerel afet yönetim modeli
dört ana etkene bağlı olarak sunulmaktadır. Model;
•
•
•
•

Eşgüdüm
Olay Komuta Sistemi
Kaynak Yönetimi
Afet Yönetimi Eğitimi

bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler ile bağlantılı olarak açıklanan Afet Yönetimi
modeli ile paralel olarak afet yönetimi eğitimi de raporda detaylı olarak sunulmaktadır.
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İSTANBUL’UN MEVCUT DURUMU

2.1

MEVCUT DURUM TESBITI

Prof. Dr. Mustafa Erdik, Doç. Dr. Bilge Siyahi, Res. Asst. Gör. Karin Şeşetyan, Res. Asst. Mine
Demircioğlu, Res. Asst. Hakan Akman
Danışmanlar: Prof. Dr. Özal Yüzügüllü, Doç.Dr. Betül Şengezer (Yıldız Teknik Üniversitesi), Yar.
Doç. Dr. Eren Uçkan

2.1.1

GENEL DEĞERLENDİRME

1999 yılında iki büyük depremin yarattığı kayıpların ardından İstanbul’da, detaylı deprem
tehlike analizlerine dayanan, kapsamlı deprem müdahale planlarının hazırlanması ihtiyacı
yerel yönetim, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreler tarafından
kabul edilen bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır.
İstanbul’da kontrol dışı ve hızlı şehirleşme, hatalı şehir ve bölge planlaması ile hatalı
inşaat teknik ve uygulamaları, yetersiz alt-yapı ve hizmetler ve çevresel bozulma deprem
riskinin yüksek seviyelere ulaşmasına yol açmış bulunmaktadır. İstanbul’da artan deprem
riskinin önemli bir nedeni de büyük bir depremin meydana gelme olasılığındaki büyük artıştır
(önümüzdeki 30 yıl içinde yaklaşık % 65 olasılık). İstanbul’da meydana gelecek bir depremin
kaçınılmazlığı, kentte bir deprem öncesi ve sırasında uygulamaya konulacak afete hazırlık ve
acil müdahale yöntemlerinin belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu belirlemeler ancak
depremin fiziksel ve sosyal çevrelerde yaratacağı etkilerin nicel (quantitative) olarak ortaya
konulmasıyla mümkün olabilir.
İstanbul’da deprem riskinin belirlenmesi için gerekli temel veriler genelde aşağıdaki
resmi kurumlarca toplanmaktadır:
İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul İlçe Belediyeleri
Devlet İstatistik Enstitüsü
Maden ve Teknik Arama Enstitüsü
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı – Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü (17.Bölge), İstanbul Bölge Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik
İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığı – Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü
Sanayi Bakanlığı
Boğaziçi Üniversitesi - Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
TÜBİTAK – Marmara Araştırma Merkezi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı – Seyir ve Hidrografi Dairesi Komutanlığı
İstanbul’daki binaların durumu ile ilgili en kapsamlı çalışma Devlet İstatistik Enstitüsü
2000 yılı bina sayımıdır. Bunun dışında JICA-IBB çalışmasında doğrulama amaçlı bazı pilot
bölge çalışmaları yapılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi – İBB işbirliği ile İstanbul üzerinde
belirlenmiş güzergahlarda helikopter uçuşları yapılmıştır. Bu uçuşlarda alınan sayısal video
çekimleri kısmen coğrafik kodlanmış ve bina dağılımı verilerinin doğrulanmasında
kullanılmıştır.
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Bu kurumlardan elde edilmiş veriler, diğer özel sektör bilgileri, özel etüdler ve uydu
görüntüleri ile beraber değerlendirilerek İstanbul’un Deprem Riskini belirleyen aşağıda
sıralanmış kapsamlı çalışmalarda kullanılmış veya kullanılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma
Temel Plan Çalışması – Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (IBB-JICA-IBB)
İstanbul Metropolitan Alanının Deprem Risk Analizi -- Boğaziçi Üniversitesi (Amerikan
Kızılhaç Teşkilatı tarafından desteklenmiştir) (BÜ-ARC)
İstanbul’daki Sanayi Tesisleri ile İlgili Deprem Riski Belirlemesi -- Boğaziçi Üniversitesi
(Münich-Re Reasürans Şirketi tarafından desteklenmiştir)
T.C. Hazine Müsteşarlığı – TEFER, Doğal Afet Sigortası Geliştirilmesi ve Afet
Finansmanı Projesi – (Dünya Bankası Desteği ile Cordis-Willis Şirketi tarafından CAR
ve Boğaziçi Üniversitesi’nin katkıları ile hazırlanmıştır).
İstanbul’da depremde yüksek risk arz eden bölgeler iki kapsamda incelenebilir.
Doğrudan doğruya yüksek riskli bölgeler sıvılaşma ve heyelan potansiyeline haiz yapılaşmış
bölgeler ve gerek deprem yer hareketinin büyüklüğü ve gerekse yapı stoğunun zafiyeti nedeni
ile yoğun bina hasarına maruz kalacak bölgelerdir. Dolaylı risk arz eden bölgeler ise deprem
nedenli yangın, patlama ve tehlikeli madde sızmasına maruz kalacak meskun mahallerle,
potansiyel bir baraj göçmesi nedeni ile ani su baskınına uğraması muhtemel yerlerdir.
İstanbul’da deprem açısından riskli bölgelerle ilgili veri bazının hazırlanması, bu
bölgelerin belirlenmesi ve bir önem sırasına tabi tutulması için JICA-IBB ve BÜ-ARC
çalışmaları kullanılacaktır. JICA-İBB kentsel risk değerlendirmeleri kapsamında sosyal ve
fiziki kayıplar mahalle çözünürlüğünde, BÜ-ARC çalışması kapsamında ise 400mx600m’lik
(0.005 derece) hücreler çözünürlüğünde incelenmiştir. Nihai inceleme ve değerlendirmelerde
BÜ-ARC çalışmasında kullanılan hücreler esas alınmıştır. BÜ-ARC hücre veri tabanı mahalle
veri tabanına dönüştürülerek her ikisi arasındaki ilişki saptanmaya çalışılmıştır. Ancak,
özellikle Eminönü, Beyoğlu, Fatih gibi ilçelerde mahallelerin, çalışmadaki hücre alanlarından
küçük olması ve hücre tanımlamalarında hücre içinde alanı büyük mahalle adı ile temsil
edilmesi nedeniyle JICA-IBB çalışmasında yer alan bazı küçük mahallelerin karşılığı BÜARC çalışmasında karşılığını bulamamıştır. Bu şekilde karşılığı olmayan 119 adet (askeri
alanlar dahil) mahalle bulunmaktadır. Bunlar elimine edilerek, çalışmada kullanılan nüfus ve
bina sayıları arasındaki korelasyon belirlenmiştir.
Farklı tekniklerin kullanılması nedeniyle yukarıda tanımlanan tam eşleşememe
sorunlarına rağmen nüfus ve bina bazındaki korelasyon katsayıları sırasıyla %90 ve %80
olmaktadır.
Istanbul kenti mevcut durumu hakkında tam bir bilgi sahibi olmak amacıyla kentin
altyapısı (ulaşım ağı, doğalgaz, su, elektrik ve telekomünikasyon şebekeleri) ve sanayi
tesisleri hakkındaki mevcut bilgiler derlenerek deprem performansı açısından
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Kentsel bir bölgede deprem riski sıralamasında aşağıdaki unsurlar göz önüne
alınmalıdır.
Deprem Yer Hareketi (Şiddet, 0.2s ve 1.0s periyotlu spektral ivmeler)
Zemin Problemleri (Sıvılaşma ve heyelan potansiyeli yüksek yerler)
Bina hasarları (Ağır hasar ve toptan göçme sınıfı)
Toplam can kaybı sayısı
Yapısal hasar kaynaklı mali kayıplar
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Acil barınma ihtiyacı olan aile sayısı
Kapalı yol oranları (Acil yardım ve kurtarma etkinliği açısından)
Yangın-tehlikeli madde sızması-patlama
Riskli bölgelerin öncelik sıralamaları yukarıdaki unsurların belirli ağırlıklarla
değerlendirilmesi ile bulunabilir.
2.1.1.1 Deprem Yer Hareketi
Gerek JICA-IBB ve gerekse RC-BÜ İstanbul risk değerlendirmelerinde deprem yer
hareketinin belirlenmesi amacı ile senaryo depremine bağlı deterministic methodoloji
kullanılmıştır. Bu durumda göz önüne alınan senaryo depreminden kaynaklanacak fiziksel
etkilerin tümü aynı zamanda meydana geleceği için elde edilecek sonuçlar toplam kayıpların
hesaplanmasında, ve acil yardım, kurtarma, sağlık hizmetlerinde ve iskan planlanmasında
kullanılabilir. Deterministic senaryo depremine dayalı analizlerde gerek yer hareketleri ve
gerekse tahmin edilen kayıplar (ortalama) değerlerdir. Diğer bir deyişle meydana gelebilecek
sonuçlar %50 ihtimalle bu tahminlerin altında, %50 ihtimalle de üstünde gerçekleşebilir.
Ancak, değişik bölgelerde (veya coğrafi hücrelerde) meydana gelecek deprem yer
hareketinin (veya olası kayıpların) göreceli olarak karşılaştırılmasında probabilistik
yöntemlerin kullanılması daha gerçekçi olacaktır. Teorik açıdan probabilistik yaklaşımlar
sonsuz sayıda senaryo depremi olasılığının birleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. İstanbul
için gerçekleşrirlecek bir yapısal rehabilitasyon programı kapsamında İstanbul’da kısa süreli
dönüşüm periyotlarında meydana gelebilecek olası deprem hareketlerinin belirlenmesinde
yarar görülmektedir.
Probabilistik Deprem Tehlikesi
Kuzey Anadolu Fay hattındaki deprem oluşumlarının “Karakteristik Deprem” özelliği
taşıması nedeni ile probabilistik değerlendirmede seçilecek modelin “Zaman Bağımlı” olması
gereği ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilik kapsamında, İstanbul kentinin deprem tehlikesinin
hesaplanması amacıyla Marmara Bölgesi için bir fay segmantasyon modeli geliştirilmiş ve
Marmara Bölgesinde meydana gelmiş olan büyük magnitüdlü (karakteristik) depremler fay
segmentleri ile ilişkilendirilerek ve her bir segment için oluşturabileceği en büyük magnitüdlü
deprem (karakteristik deprem), bu depremin yinelenme peryodu ve son karakteristik
depremden bu yana geçen süre belirlenmiştir. (Erdik ve diğerleri, 2003). Deprem tehlikesinin
zaman bağımlı ve probabilistik olarak belirlenmesinde kullanılan en önemli parametreler her
bir segmentin yaratabileceği karakteristik depremin magnitüdü, bu depremin yinelenme
peryodu ve son karakteristik depremden bu yana geçen süredir. Zaman bağımlı probabistik
hesaplamalarda bir fay üzerinde son büyük depremden bu yana geçen süre arttıkça o fayda
deprem olma olasılığı, dolayısıyla deprem tehlikesi artmaktadır. Çalışmada ayrıca
segmentlerin teker teker kırılması yerine bir kaç segmentin bir arada kırılarak daha yüksek
magnitüdlü depremler yaratma olasılığı da göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin 17
Ağustos 1999 Kocaeli depremi dört segmentin beraber kırıldığı bir depremdir. Birkaç
segmentin bir arada kırılabileceği kabulü oluşacak depremin magnitüdünü arttırmakla beraber
daha küçük magnitüdlü depremlerin oranını düşürmektedir. Segmentlerin beraber kırılması
kabulü ile elde edilen probabilistik deprem tehlike seviyeleri ayrı ayrı kırılması ile ile edilen
seviyeler ile hemen hemen aynıdır. Kullanılan probabilistik modelde karakteristik
depremlerin sadece Ana Marmara Fayı üzerinde maydana geleceği kabul edilmiş, bu
oluşumun dışında kalan depremsellik ise arka-plan depremselliği olarak ve mekansal dağıtım
modeli kullanılarak göz önüne alınmıştır. Kullanılan azalım ilişkileri, epistemik
belirsizliklerin modellemesi ve zemin büyütmesi etkileri için BÜ-ARC İstanbul Deprem Riski
çalışmasında öngörülmüş referans ve yöntemler aynen kullanılmıştır.
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Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de sırasıyla 50 yılda %20 ve %50 aşılma olasılıklarına tekabül
eden zemin-bağımlı probabilistik enbüyük yer ivmelerinin dağılımları gösterilmektedir. Bu
aşılma olasılıkları ortalama 140 ve 70 yıllık dönüş periyotlarına tekabül etmektedir. Zemin
bağımlı enbüyük yer ivmelerinin hesabında 0.2 saniyedeki spektral ivmenin %40’ı alınmıştır.
Deterministik Deprem Tehlikesi
Senaryo depremine bağlı kayıp belirlemesinde deterministic methodoloji kullanılmaktadır.
Gerek JICA-İBB ve gerekse BÜ-ARC çalışmalarında deterministik yaklaşım kullanılmıştır.
Değerledirmelerde öncelikle bu iki çalışmadan yararlanılmıştır.
BÜ-ARC çalışmasında senaryo depreminin (belirli bir segmentasyon kapsamında) Ana
Marmara Fayında Mw=7.5 büyüklüğünde oluşacağı kabul edilmiştir. JICA-IBB çalışmasında
da ayni sismotektonik yapı öngörülmüş ve “A” Modeli senaryo depremi ARC-BÜ
çalışmasına eşdeğer olarak kullanılmıştır. İstanbul ve çevresine ait topoğrafik, jeolojik,
geoteknik verilerin derlenmesi ve yorumlanması, uygun azalım ilişkilerinin ve zemin davranış
modellerinin belirlenmesi deprem tehlike analizinin diğer önemli girdilerini oluşturmuştur.
Şekil 2.3’de BÜ-ARC çalışmasında Mw=7.5 senaryo depreminden kaynaklanan ortalama
zemin-bağımlı enbüyük yer ivmesi sunulmuştur. Şekil 2.4, Şekil 2.5 ve Şekil 2.6’da sırası ile
0.2s ve 1.0s periyodundaki spektral ivme( ivme tepki spekturumu) ve şiddet dağılımı haritası
verilmiştir. Şekil 2.7 ve Şekil 2.8’de ise JICA-IBB çalışmasından elde edilmiş 0.2s ve 1.0s
periyodundaki spektral ivme dağılımı haritası verilmiştir.
Yer hareketi gerek fay hattına uzaklığa ve gerekse zemin şartlarına bağlı olarak
farklılaşmaktadır. Şekil 2.2 ve Şekil 2.3 arasındaki yakın benzerlik risk çalışmalarında
öngörülmüş olan Mw7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin önümüzdeki 70 yıl içinde
olama olasılığının çok büyük olduğunu göstermektedir. Nitekim Parsons ve diğerleri (2000)
tarafından gerilme transferi teorisi kapsamında yapılan değerlendirmeler de önümüzdeki 30
yıl içerisinde çok yıkıcı bir depremin oluşma ihtimalini %60 civarında (50 yıllık ortalama
dönüş süresi) vermektedir.
Değişik aşılma olasılıklarına tekabül eden probabilistik esaslı yer hareketleri
dağılımlarının ve deterministik (senaryo bazlı) yer hareketinin relatif olarak
değerlendirilebilmesi için her 0.2s’lik spektral ivmelerin dağılımındaki ortalamalar
hesaplanmış ve her bir coğrafi hücredeki değerler bu ortalama değer ile normalize edilerek
relatif yer hareketi büyütmeleri hesaplanmıştır. Sonuçlar Şekil 2.9, Şekil 2.10 ve Şekil 2.11’de
sırasıyla 50 yılda %20 ve %50 aşılma olasılıkları ve deterministik değerlendirme için
sunulmuştur.
2.1.1.2 Zemin Problemleri
İstanbul’un geoteknik yapısı ve geoteknik problemlerle ilgili bilgiler mevcut ve yeni yapılmış
sondajlara, kuyu içi p- s- dalgası yayılma hızı ölçümlerine ve kısa açıklıklı mikrotremor
şebekesi kayıtlarına dayalı olarak JICA-IBB projesi kapsamında elde edilmiştir. BÜ-ARC
tarafından yapılan deprem riski belirlemeleri kapsamında Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü ve
önemli geoteknik şirketlerinden elde edilmiş tüm veriler değerlendirilmiştir. JICA-IBB ve
BÜ-ARC çalışmaların kullanılarak sıvılaşma ve heyelan potansiyeli yüksek yerler
belirlenecektir.
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem
Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından, Amerikan Kızılhaçı ve Türk Kızılay’ı için hazırlanan
“İstanbul Metropolinde Deprem Risk Analizi” raporunda İstanbul ve çevresinin jeolojisi için
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 1/50,000 ölçeğinde yüzey jeolojisi haritaları
kullanılmıştır. İstanbul ve çevresinin geoteknik bilgileri ise Karayolları Genel Müdürlüğü, 17.
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Bölge’den temin edilen geoteknik veriler, ZETAŞ (Zemin Teknolojileri ve Temel
Araştımaları A.Ş) ve diğer ilgili şirketlerden sağlanan sondaj verileri ve gerek University of
Tokyo (Prof.K.Kudo) ve gerekse Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik
Anabilim Dalınca JICA projesi için yapılan dizin (array) mikrotremor ölçümlerinden gelen
verilerden sağlanmıştır. Tüm bu bilgiler kullanılarak İstanbul’da mevcut zemin formasyonları
NEHRP (1997) yönetmeliğine göre Zemin Sınıflandırılmasına tabi tutulmuştur. Yapılmış olan
sınıflandırma ayrıca İTÜ tarafından (Prof.Dr. Atilla Ansal) JİCA projesi kapsamında yapılan
PS logging ölçümleri ile sınanmıştır. Şekil 2.12’de BU-ARC çalışmasında geliştirilen ve risk
değerlendirmesinde kullanılan İstanbul Zemin Sınıflandırma Haritası oluşturulmuştur. Burada
gösterilen F sınıfı zeminler relatif olarak en riskli zemin gurubudur. F sınıf zeminler aşağıdaki
zemin tiplerini içerir
Deprem yükleri altında sıvılaşabilecek, hassas killer, zayıf çimentolaşmış göçebilecek veya
potansiyeli olan zeminler
Organik içerikli kil tabakası 3.0m den daha kalın olan zeminler
Çok yüksek plastik killer (PI>75 olan H>8m)
Çok kalın yumuşak/orta katı killer (H>36m)
ve yerleşim için kullanımlarında özel zemin araştırmasına gerek duyulur.
Japon Uluslarası İşbirliği Ajansı (JICA) nın İstanbul Belediyesi için hazırladığı raporda
2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Planlama ve İmar Daire Başkanlığınca Oktay ve
Eren (1994) tafaından hazırlanan İstanbul jeolojik haritası, zemin araştırma raporları, jeofizik
etüdler göz önüne alınmış ve 48 adet sondaj bilgileri kullanılmıştır. 39 noktada PS logging ve
yatay dizin mikrotremor ölçümleri ile bu bilgiler deteklenmiştir. Bu sondaj ve jeofizik etüdler
daha çok sıvılaşma tehlikesinin bulunduğu yerlerde yapılmıştır. JICA çalışmasında da
NEHRP (1997) yönetmeliğine göre zemin sınıflandırması yapılmış fakat D sınıf zemin grubu
kendi içinde 5 gruba ayrılmıştır. D sınıfında bu gruplar aşağıdaki gibi yapılmıştır.
D1: 300-360 m/s
D2: 250-300 m/s
D3: 220-250 m/s
D4: 200-220 m/s
D5: 180-200 m/s
Ayrıca her jeolojik birimin ortalama kayma dalgası yayılma hızları verilmiştir. JICA’nın
hazırladığı Zemin Sınıflandırma Haritası Şekil 2.13’de verilmiştir
Her iki harita karşılaştırıldığında zemin sınıflandırmasının çoğunlukla uyumlu olduğu
gözükmektedir. Sadece Avrupa yakasında Trakya formasyonunun sınıfı konusunda farklılık
gözlenmektedir.
BU-ARC raporunda İstanbul’daki sıvılaşma potansiyeli olan bölgeler Youd&Perkins
(1978) yöntemi ile belirlenmiştir. Bu yöntemde olası depremin farklı dönüşüm peryotlarında
sıvılaşmaya elverişli olan bölgelerin sınırlarının belirlenmesi (sıvılaşma olasılığı olan bölgeler)
ve jeolojik yaş ve zemin tabakalarının cinsi olarak sıvılaşmaya hassas bölgeler (sıvılaşma
hassaslığı) belirlenmiştir. Sıvılaşma hassalığı haritasında mevcut faya uzaklık aranmadan
zeminlerin depolanma cinsine ve yaşına göre sınıflandırma yapılmıştır. Bu harita Şekil 2.14’te
verilmiştir. Bu haritada üç ana grup gözükmektedir. Sıvılaşmaya karşı düşük, orta ve yüksek
hassalığı olan zeminler gösterilmiştir. Sıvılaşma potansiyeli haritası ise Şekil 2.15’de
verilmiştir. Bu harita aynı sıvılaşma hassaslığına sahip zemin gruplarının faya yakınlığa ve
farklı deprem büyüklüklerinde farklı sıvılaşma potansiyeli gösterdiklerini göstermektedir.
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Uskumruköy’deki yüksek sıvılaşma hassaslığı olan bir zeminin Alibeyköy civarındaki aynı
hassaslığa sahip zemin kadar sıvılaşma potansiyeli olmamaktadır.
JICA çalışmasında İstanbul’da suni dolgular ve Kuaterner döneme ait zeminlerin
bulunduğu yerler tespit edildikten sonra bu bölgelerdeki formasyonların tipik zemin profilleri
ile sıvılaşma analizi yapılmıştır. Burada 500x500 m lik karelajda oluşturulan zemin
modellerinde geoteknik bilgiler ve deprem bilgileri FL (Japanese Design Specification of
Highway Bridge, 1986) ve PL (Iwasaki, 1982) yöntemleri ile sıvılaşma anlaizi yapılmıştır.
Elde edilen sıvılaşma potansiyeli haritası Şekil 2.16’da verilmiştir.
2.1.1.3 Yapısal Hasarlar
Bina hasarları açısından “Ağır hasar ve toptan göçme” sınıfı önemlidir. BÜ-ARC
çalışmasında bina hasarları şiddet ve spektral deplasman bazlı olarak hesaplanmıştır. Spektral
deplasman bazlı hesaplamalarda HAZUS99 yöntemi kullanılmakla beraber değişik bina
türleri için ortalama kat öteleme değerleri EMS-98’de tanımlanan hasar dereceleri ile uyumlu
olacak şekilde değiştirilmiştir. Betonarme binalar için öngörülen yapısal hasar düzeylerinin
kısa tanımları aşağıda özetlenmiştir.
Hafif hasar: Bazı kolonlarda ve bazı kirişlerde, birleşim bölgesine yakın yerlerde ve
birleşim bölgesinin içinde, kılcal eğilme ve kayma çatlakları, perdelerde kılcal kayma
çatlakları oluşur.
Orta hasar: Kolon ve kirişlerin çoğunda çatlaklar oluşur.
Ağır hasar: Kolon ve kirişlerde ağır hasar meydana gelir ve büyük çoğunluğu akma
kapasitelerine erişir, geniş çatlaklar oluşur, beton paspayları dökülür, bazı durumlarda
boyuna donatı çubukları burkulur. Sünek olmayan çerçeve elemanlarında ve perdelerde
diyagonal kayma çatlakları oluşur (EMS-98’de hasar seviyesi 3’e karşılık gelmektedir).
Çok ağır hasar(toptan göçme): Yapısal elemanların bir kısmı veya tamamı tümüyle göçer.
Meydan agelen aşırı deformasyon sonucu olarak yapı göçer veya göçmeye çok yakın bir
duruma gelir (EMS-98’de hasar seviyesi 4 ve5’e karşılık gelmektedir)
JICA-IBB çalışmasında bina hasarları tüm bina türleri için Ağır Orta ve Kısmi olarak
tanımlanmıştır. Ağır hasar yıkım veya ağır yapısal hasarı kapsamaktadır ve EMS-98-hasar
seviyesi 4 ve 5’e tekabül eder. Orta hasar ve kısmi hasar ise sırası ile EMS-98-hasar seviyesi
3 ve 2 karşılık gelmektedir.
JICA-IBB çalışmasında kullanılan “orta hasar” tanımı BÜ-ARC çalışmasında “ağır
hasar” tanımına, JICA-IBB çalışmasında kullanılan “ağır hasar” tanımı ise BÜ-ARC
çalışmasında kullanılan “çok ağır hasar” tanımına karşılık gelmektedir.
Şekil 2.17 ve Şekil 2.18’de BÜ-ARC çalışmasında spektral deplasman bazlı
hasargörebilirlik ilişkileri kullanılarak elde edilen göçen binaların sayısal ve oransal
dağılımları hücre bazında gösterilmiştir.
Şekil 2.19 ve Şekil 2.20’da BÜ-ARC çalışmasında spektral deplasman bazlı
hasargörebilirlik ilişkileri kullanılarak elde edilen ağır hasarlı binaların sayısal ve oransal
dağılımları hücre bazında gösterilmiştir.
Şekil 2.21 ve Şekil 2.22’de İBB-JİCA çalışmasından elde edilen ağır hasarlı binaların
sayısal ve oransal dağılımları mahalle bazında gösterilmiştir.
2.1.1.4 Can Kaybı
BÜ-ARC çalışmasında toplam can kaybı ve yaralı sayısının belirlenmesine esas teşkil eden
veri Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarıdır. İlçe bazındaki 2000 yılı
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nüfus sayımı sonuçları, Devlet İstatistik Enstitüsü İstanbul Bina Envanteri çalışmasından elde
edilen mahalle bazında hane sayıları kullanılarak mahalle seviyesine indirilmiştir. Bu şekilde
elde edilen nüfus bilgileri her bir mahalledeki gece nüfusuna karşılık gelmektedir. Mahalle
bazında gündüz nüfusunun hesaplanmasında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından İstanbul
Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan İstanbul Ana Ulaşım Planı kullanılmıştır. Bu çalışma
yardımıyla iş saatleri içerisinde ilçeler arasında yer değiştiren nüfus belirlenmiş ve bu
miktarlar gece nüfüsuna eklenmiş veya çıkarılmıştır.
Senaryo depremi sonucunda ölü ve yaralı sayısının belirlenmesinde HAZUS99 yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntemde yapısal hasar ve ölü, yaralı sayıları arasında doğrudan bir
bağlantı kurulmaktadır ve değişik bina tiplerinin her bir hasar derecesi için, herbir yaralanma
derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları verilmektedir. Bu oranlar değişik
betonarme bina tiplerine göre bir değişiklik göstermemektedir. Ancak yığma binalardaki
oranlar betonarme binalardan daha fazla olarak verilmiştir. HAZUS99’da verilen bu oranlar
Türkiye’de geçmiş depremlerde gözlenen ölü ve yaralı sayıları dikkate alınarak Türkiye’ye
uygun hale getirlmiştir. Bu şekilde verilen oranlar deprem anında binada bulunan insan sayısı
ile çarpılarak depremin gece veya gündüz meydana gelmesi durumunda oluşacak can kaybı ve
yaralı sayıları hesaplanmıştır.
JICA-IBB çalışmasında Türkiye’de geçmiş depremlerde gözlenen ağır bina hasarları
(hane sayısı cinsinden) ile can kaybı ve yaralanmalar arasında bir bağıntı elde edilmiş ve bu
bağıntı İstanbul senaryo depremine uygulanmıştır. Bu bağıntının elde edilmesinde ağırlıklı
olarak kullanılan verinin 1999 Kocaeli depremi sonuçları olması ve bu depremin sabah saat
3’te meydana gelmiş olması nedeniyle elde edilen can kaybı ve yaralanma sonuçlarının
senaryo depreminin gece meydana gelmesi haline tekabül ettiği raporda ayrıca belirtilmiştir.
Şekil 2.23 ve Şekil 2.24’de gündüz depremi can kayıplarının, Şekil 2.25 ve Şekil
2.26’de ise gece depremi can kayıplarının sayısal ve oransal dağılımları BÜ-ARC çalışmasına
dayalı olarak coğrafik hücre bazında verilmiştir.
Şekil 2.27 ve Şekil 2.28’de İBB-JİCA çalışmasına dayalı can kayıplarının sayısal ve
oransal dağılımları mahalle bazında verilmiştir.
2.1.1.5 Yapısal Hasar Kaynaklı Mali Kayıp
BÜ-ARC çalışmasında esas alınan senaryo depremine bağlı bina fiziki hasar kayıplarının mali
karşılıklarının hücre bazında dağılımları Şekil 2.29’da gösterilmiştir
2.1.1.6 Acil Barınma İhtiyacı Olan Aile Sayısı
Acil barınma ihtiyacı olan aile sayısının hesaplanmasında kullanılan esas veri deprem
sonucunda evi oturulamayacak durumda olan hane sayısıdır. Oturulamayacak durumda olan
ev sayısı, ağır ve çok ağır hasarlı binalardaki toplam oturma birimleri olarak hesaplanmıştır.
Senaryo depremi sonucunda elde edilen ağır ve çok ağır hasarlı bina adetleri bina
yüksekliğine karşılık gelen kat adetleri ile çarpılmıştır ve ticari binaların hesap dışı
bırakılması amacıyla, bulunan rakamlar Devlet İstatistik Enstitüsü bina sayımından elde
edilen hane sayıları kullanılarak düzeltilmiştir.
BÜ-ARC çalışmasında esas alınan senaryo depremine bağlı acil barınma ihtiyacı olan
ailelerin sayısal ve oransal dağılımları hücre bazında dağılımları Şekil 2.30 ve Şekil 2.31’de
gösterilmiştir
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2.1.1.7 Kapalı Yol Oranları
Yolların kapanması sonucu ulaşımda güçlük çekilecek alanları JICA-IBB çalışmasına dayalı
olarak Şekil 2.32’de sunulmuştur.
2.1.1.8 Yangın – Tehlikeli Madde Sızması Patlama
Deprem sonrasında karşılaşılacak ikincil riskler yangın, tehlikeli madde sızması, patlama ve
kısmen su baskınlarıdır. Bu bağlamda ahşap binalar, benzinlikler, petro-kimya tesisleri, doğal
gaz ve meskun bölgeleri tehdid edebilecek baraj hasarları değerlendirilmesi gereken önemli
unsurlardır.
2.1.2

İSTANBUL METROPOL ALANINA MEVCUT AİT ALT YAPI ÖNDEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARI

İnsan ve kent yaşamının idamesi için gerekli bütün yapılar altyapı olarak tanımlanabilir.
Altyapılar genelde gıda, enerji, yakıt, haberleşme gibi gereksinmelerin imal edildikleri yerden
kullanıldıkları yere kadar olan iletimi için gerekli olan yapılardır. En genel kapsamda, deprem
riskine maruz altyapılar kapsamına aşağıdaki yapı bileşenleri dahil edilebilir.
1. Karayolu , Demiryolu ve Metro Köprüleri ve Viyadükleri.Tüneller
1. Karayolu, Demiryolu ve Metro yol güzergahları
2. Havaalanları
3. Liman ve İskeleler
4. Benzin ve Mazot Pompa İstasyonları
5. Elektrik Üretim Tesisleri (Trafo Merkezleri)
6. Barajlar
7. Doğal Gaz, İçme Suyu ve Atıksu- Kanalizasyon Sistemleri
8. Tehlikeli Madde imal eden, kullanan veya depolayan tesisler.
Bu rapor kapsamında Karayolu Köprüleri ve Viyadükleri, Doğalgaz Boru Hatları, İçme
Suyu ve Atıksu Boru Hatlari ve Elektrik Sistemi ile ilgili mevcut durum incelenecektir.
2.1.2.1 Karayolu Köprü Ve Viyadükleri
İstanbul Metropolitan Belediyesi sınırları içerisinde mevcut karayolu köprü ve viyadükleri ile
ilgili fiziksel veri kaynakları Karayolları Genel Müdürlüğü-17. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesidir. Bu kurumlardan elde edilmiş veriler, diğer özel etüdlerle birlikte
değerlendirilerek aşağıda sıralanmış çalışmalarda deprem risklerinin ön-değerlendirilmesi
amacı ile kullanılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet
Önleme/Azaltma Temel Plan Çalışması – Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (JICA-IBB)
İstanbul Metropolitan Alanının Deprem Risk Analizi, Boğaziçi Üniversitesi
(Amerikan Kızılhaç Teşkilatı tarafından desteklenmiştir) (BÜ-ARC)
Bu genel kapsamlı değerlendirmelerin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi - Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Anabilim
Dalında 1995-1997 yılları arasında yürütülen iki adet Yüksek Lisans Tezi (Zülfikar, 1995 ve
Duman, 1997) kapsamında E5 (01) ve TEM (02) otoyolları ve bağlantı otoyolları üzerinde
yer alan (Asma Köprüler hariç) 123 adet köprü ve viyadük deprem performansları açısından
değerledirilmiştir. Bu köprü ve viyadüklere ait veriler Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünden
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temin edilmiş ve GIS ortamına aktarılmıştır Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Asma
Köprülerine ait veri ve incelemeler ise KRDAE, Deprem Mühendisliği Anabilim dalında
yapılmış lisan üstü tezlerinde (Apaydın, 2002 ve Koşar, 2003) detaylı olarak mevcuttur.
Otoyol Köprü ve Viyadüklere ait veri ve deprem risk değerlendirmeleri JICA-IBB
deprem senaryosu çalışmasında yer almaktadır. Bu çalışmada kullanılan verilerin kaynağını
Karayolları 17 ci Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) teşkil
etmektedir. (Şekil 2.33)
İstanbul'da Karayolları 17.Bölge sınırları içinde kalan 01 Otoyolunda 45, 02
otoyolunda 51 ve bu iki otoyolu birbirine bağlayan ara yollarda 27 olmak üzere toplam 123
adet köprü/viyadük mevcuttur. Bu köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler
detaylı olarak Tablo 2.1’den Tablo 2.8’e kadar verilmiştir. Koordinatları mevcut olan köprü
ve viyadükler ise Şekil 2.34’de GIS ortamında verilmistir. 01 ve 02 otoyolu üzerinde yer alan
önemli viyadük ve köprülü kavşaklara ait bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
01 Otoyolu Üzerindeki Viyadükler
V-408 Ortaköy Viyadüğü 411 M Öngermeli-Basit Mesnetli
V-409 Ortaköy Viyadüğü 362 M Öngermeli-Basit Mesnetli
V-411 Beşiktaş Viyadüğü 272 M Öngermeli-Basit Mesnetli (En yüksek H=43 M)
V-302 Mecidiyeköy Viyadüğü 861 M Öngermeli-Sürekli (En uzun)
02 Otoyolu Üzerindeki Viyadükler
V7 Mahmutbey Viyadüğü 399.8 M Öngermeli-Basit Mesnetli
V7A Gaziosmanpaşa Viyadüğü 120 M Öngermeli-Basit Mesnetli
V6 Akşemsettin Viyadüğü 604 M Öngermeli-Tek Açıklıklı
V5 Hasdal Viyadüğü 324 M Öngermeli-Tek Açıklıklı
V1 Sadabat Iı V Viyadüğü 400 M Öngermeli-Basit Mesnetli
LMV1 Levent Viyadüğü 363.6 M Öngermeli-Basit Mesnetli
M3V1 Molla Gürani Viyadüğü 498 M Öngermeli-Basit Mesnetli
Hasdal-Okmeydanı Ara Otoyolu Üzerindeki Viyadükler
V2A Gedikahmetpaşa Viyadüğü 240 M Öngermeli-Basit Mesnetli
V2 Nurtepe Viyadüğü 400 M Öngermeli-Basit Mesnetli
V3 Sadabat I Viyadüğü 788 M Öngermeli-Tek Açıklıklı(En uzun)
V4 Okmeydanı Viyadüğü 161.5 M Öngermeli-Basit Mesnetli
Köprülü Kavşaklar
Mahmutbey, Metris, Kumburgaz, Hasdal, Askeriakademi, Büyükdere-Levent, Levent,
Ümraniye, Anadolu, Kozyatağı
Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü tarafından deprem güçlendirilmesi yapılan veya
yapılacak otoyolları köprü ve viyadüklere ait detaylı bilgiler Tablo 2.9’dan Tablo 2.12’ye
kadar verilmektedir. Bu bilgiler ayni zamanda GIS ortamına aktarılmıştır (Şekil 2.35).
Köprü ve viyadüklerin deprem değerlendirmesi genelde üç aşamalı bir çalışmayı kapsar.
Bunlardan birincisi“Ön Değerlendirme ve Öncelik Sıralaması”, ikincisi “Detaylı İnceleme ve
Eleme”, en son olarak da Uygulanabilecek Tamir/Takviye Yönteminin Belirlenmesi”
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aşamalarıdır. Ön Değerlendirme ve Öncelik Belirleme açısından dünyada yaygın olarak
kullanılan üç adet yöntem mevcuttur. Bunlar ATC 6-2 (2), CALTRANS (5) ve Kawashima (6)
Yöntemleridir. Bu yöntemlerin uygulanmsı için de köprü yerindeki deprem tehlikesi,
köprünün önemi, köprünün bulunduğu yerin zemin koşulları ve yapısal sistemi hakkında
bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin oluşturduğu herbir faktör belli bir puanla sayısal olarak
ifade edildikten sonra geliştirilen bir algoritma yardımıyla toplam puan elde edilmektedir.
Toplam puanın elde edilmesinde değişik faktörler birleştirilirken, “alternatif seçme “(iki veya
daha fazla faktörden en kötüsü”, “ doğrudan ekleme” veya “çarptıktan sonra ekleme”
yöntemlerinden birisini kullanılabilir. ATC 6-2 Yönteminde toplam puan elde edilirken
alternatif seçme ve doğrudan ekleme yöntemlerinin herikisi de kullanılmaktadır. CALTRANS
(1990)Yönteminde ise aktörlere ağırlık verildikten sonra sadece doğrudan ekleme yöntemi
kullanılmaktadır. CALTRANS (1993)’ te sismisite faktörü doğrudan ekleme yerine çarptıktan
sonra ekleme olarak değiştirilmiştir. Kawashima Yönteminde durum tamamen değişiktir;
ATC6-2 ve CALTRANS Yöntemlerinden farklı olarak, toplam puanı elde ederken değişik
faktörlerin birleştirilmesinde daha gerçekçi bir yaklaşımla daha önce meydana gelmiş 105
adet deprem de köprülerde gözlenen hasarlardan elde edilen istatistiksel çalışmalar göz
önüne alınmaktadır.
İstanbul Otoyol Köprü ve Viyadüklerinin Deprem Performanslarının Ön
Değerlendirilmesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Anabilim Dalında 1995-1997 yılları
arasında yürütülen iki adet Yüksek Lisans Tezi (Can, 1995 ve Duman, 1997) kullanılmıştır.
Bu tez çalışmalarında ATC6-2 Yöntemine dayalı olarak E5(01), TEM(02) ve bağlantı
yollarındaki köprü ve viyadükler puanlama yöntemi ile ön deprem risk değerlendirmesine tabi
tutulmuştur.
ATC 6-2 Yönteminde öndeğerlendirmenin dayandırıldığı faktörler: Hasargörebilirlik,
Depremsellik ve Köprünün Önemi olmaktadır.
Hasargörebilirlik , mesnet tipi, üst yapıdaki süreklilik, üst yapının verev açısı,
minimum mesnet oturma uzunluğu, orta ayak yükseklikleri, uç ayak yükseklikleri ve uç
ayaklarda dolgudan dolayı oturma gibi etkenlerin bir fonksiyonu olarak belirlenir.
Depremsellik Deprem şiddeti ve jeolojik ve geoteknik yapının bir fonksiyonu olarak
tayin edilir.
Köprünün Önemi Günlük ortalama trafik, köprünün fiziksel büyüklüğü, köprü kullanım
alanındaki nüfus yoğunluğu, köprünün mühim yapılara (hastane vs gibi) ulaşımdaki rolü gibi
etkenlere göre tayin edilir.
Herbir faktör 0-10 arasında değişen bir puanla değerlendirilir ve elde edilen Puanlar
3.33 ağırlık faktörü ile çarpıldıktan sonar doğrudan eklenmek suretiyle toplam puana erişilir.
Tablo 2.13’den Tablo 2.17’ye kadar İstanbul’daki Otoyol Köprü ve Viyadüklerinin
ATC 6-2 Yöntemine göre Puanları yer almaktadır. Bu yöntemde 100 puana sahip olan bir
köprü ikinci aşama değerlendirmesi için ilk ele alınması gereken köprüyü işaret eder. Buna
göreŞekil 2.36’te maksimum yer hızı haritası ile birlikte gösterilen köprüler ve viyadükler çok
riskli Şekil 2.37’te maksimum yer hızı haritası ile birlikte gösterilen köprü ve viyadükler ise
daha az riskli olarak değerlendirilebilir.
JICA-IBB İstanbul Deprem Senaryosu çalışmaları kapsamında Katayama yöntemi
kullanılarak 480 adet köprünün deprem performansı ait öndeğerlendirmesi yapılmıştır.
Çalışmada Katayama Yötemi’nin pratik bir yöntem olduğu, çok sayıda köprü veya
viyadüğün değerlendirlmesine kolayca uygulanabildiği, yapısal veya şekilsel özelliklere ait
verilerin kısıtlı sayıda ve hatta icabında yerinde yapılan gözlemlere dayandığı ve
18

değerlendirmenin puanlama esasına dayandığı ifade edilmektedir. Ayrıca yöntemin
depremlerde köprü ve viyadüklerde en çok hasara neden olan tabliye düşme olasılığını en iyi
şekilde belirleyebildiği iddia edilmektedir. Tabliye düşmesine neden olabilecek aşağıda
sıralanan 10 adet parametre tarif edilmektedir :
Zemin tipi / Sıvılaşma olasılığı/ Tabliye kirişi tipi/Mesnet tipi/Uç veya orta ayak
maksimum yükseklikleri/ Tabliye kirişi minimum mesnet oturma mesafesi/ Köprünün
bulunduğu yerdeki beklenen deprem şiddeti (JMA Deprem Şiddeti Ölçeğine göre)/ Temel
tipi/ Orta ve Uç ayakların yapısal malzemesi
Herbir parametre için 0.5-6.3 arasında değişen bir puan belirlenmiştir.Bu parametreler
arasında faylanma etkisi ve şev stabilite etkisi yer almamaktadır. Puanlama sonunda eğer bir
köprü veya viyadiğe ait toplam puan 30 veya daha fazla ise tabliye düşmesi kuvvetle
muhtemel, 26-30 arası ise orta derecede muhtemel ve 25 ve daha az ise çok az muhtemel
olarak değerlendirilmektedir. Buna göre Şekil 2.38’dagösterilen köprü ve viyadükler çok
riskli, Şekil 2.39’de gösterilen orta derecede riskli Şekil 2.40’de ise az riskli olarak
sınıflandırlmıştır. Rapor kapsamında ele alınan 480 köprünün Katayama yöntemine göre
değerlendirilmesi sonunda , 21 köprünün tabliye düşmesi sonunda hasara uğraması kuvvetle
muhtemel, 4 köprünün tabliye düşmesi nedeniyle hasara uğraması orta derecede muhtemel
olarak bulunmuştur. Çok sayıda köprünün toplam puanının 10 civarında olduğu ifade
edilmiştir.
2.1.2.2 Doğalgaz Şebekesi
İstanbul metropol alanı içinde yer alan doğalgaz sistemine (Pompa İstasyonları,Dağıtım
İstasyonları ve Boru Hatları) ait yapısal bilgiler ve öndeğerlendirme çalışmaları için kullanılan
kaynaklar ve mevcut durum değerlendirmeleri aşağıda sunulmuştur.
JICA-IBB çalışmasında kullanılan verilerin tümü dijital formatta İGDAŞ’tan temin
edilmiş ve GIS ortamına aktarılmıştır (Şekil 2.41). Raporda boru hatlarında ve servis
kutularındaki hasar tahminlerine yer verilmiştir. Boru hatları için bu konudaki değişik
çalışmalarda yer alan hasar tahmin çeşitli fonksiyonları irdelenmiş ve bunlar arasından,
Tokyo Metropolitan Alanı Afet Önleme Konseyi’nin (1977) çelik boru hatları için Maksimum
Yer Hızının (MYH) fonksiyonu olarak geliştirdiği hasar fonksiyonu kullanılmıştır. Doğalgaz
boru hatlarında çok az hasar meydana geleceği tahmin edilmektedir. Buna gerekçe olarak ta
sistemin nispeten yeni ve boru malzemesinin depreme dayanıklı polietilen esnek malzeme
olması gösterilmiştir (Tablo 2.18)
BÜ-ARC çalışması kapsamında sadece ana boru hatları ile ilgili değerlendirmelere yer
verilmiştir. Bu değerlendirmede kullanılan yapısal bilgiler İGDAŞ’tan temin edilmiş ve GIS
ortamına aktarılmıştır. İstanbul metropol alanı içinde 662 km doğalgaz boru hattı, 396 adet
pompa istasyonu ve 360 adet dağıtım istasyonu mevcuttur. (Şekil 2.42). Doğalgaz
sistemini’nin öndeğerlendirmesinde ATC 25 ve ATC 13 yöntemleri kullanılmıştır. Boru
hatlarında oluşacak deprem hasarlarının tahmini için ayrıca HAZUS-1999’da yer alan
Maksimum Yer Hızına (MYH) bağlı yaklaşım kullanılmıştır. Şekil 2.43’de İstanbul metropol
alanına ait dogalgaz boru hattının maksimum yer hızı haritasi üzerindeki dağılımı
gösterilmektedir. Tablo 2.19’de MYH’na bağlı olarak doğalgaz boru hatlarının performansı
verilmiştir. Bu tabloda yer alan değerlendirmelere göre bütün boru hatlarının düktil
malzemeden yapıldığı kabul edilirse, 88 x %80 = 70 sızıntı hasarının 88 x %20 = 17 kopma
hasarının oluşabileceği ifade edilmiştir. Bu değerlendirmeler ana dağıtım boruları ile ilgilidir.
Tali branşman hatları plastik esaslı olduğu için, bina giriş bağlantıları dışında, önemli bir
hasar oluşması ihtimali düşüktür.
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2.1.2.3 İçmesuyu Ve Atıksu Şebekesi
İstanbul metropol alanı içinde yer alan İçmesuyu ve Atıksu Sistemine (Pompa İstasyonları,
Rezervuarlar ve Boru Hatları) ait yapısal bilgiler ve öndeğerlendirme çalışmaları için
kullanılan kaynaklar ve mevcut durum değerlendirmeleri aşağıda sunulmuştur.
JICA-IBB çalışmasında kullanılan İstanbul metropol alanına ait tüm içmesuyu ve atıksu
dağıtım şebekesine ait verileri İSKİ’den temin edilmiştir (Şekil 2.44 ve Şekil 2.45). İçmesuyu
boru hatları için bu konulardaki değişik çalışmalarda yer alan hasar tahmin çeşitli
fonksiyonları irdelenmiş ve bunlar arasından Japon Suişleri Birliği (1998) tarafından
Maksimum Yer Hızının (MYH) fonksiyonu olarak geliştirilen hasar fonksiyonu
kullanılmıştır. A senaryo depremi için yaklaşık 1400 noktada ve C senaryo depremi için
yaklaşık 1600 noktada boru hasarının oluşacağı tahmin edilmektedir (Tablo 2.20). Hasarlar
daha çok Avrupa yakasında yoğunlaşmaktadır. En çok hasar ise Fatih ve Güngören de
beklenmektedir. Atıksu boru hatlarındaki hasarı belirlemede içmesuyu için kullanılan hasar
fonksiyonu, fonksiyonda yer alan katsayı değerleri atıksu’ya uyarlanmak suretiyle
kullanılmıştır. A modeli deprem için yaklaşık 1200 noktada C modeli deprem için yaklaşık
1300 noktada boru hasarının oluşacağı tahmin edilmektedir (Tablo 2.21).
BÜ-ARC çalışması kapsamında kullanılan bilgiler sayısal formatta İSKİ’den temin
edilmiştir. İstanbul Metropol alanı dahilinde içmesuyu için 683 km boru hattı, 25 pompa
istasyonu ve 14 rezervuar, atıksu için ise 1265 km boru hattı, 87 pompa istasyonu ve 100
rezervuar yer almaktadır.(Şekil 2.46) ve (Şekil 2.47). İçmesuyu ve Atıksu sistemininin
öndeğerlendirmesinde ATC 25 ve ATC 13 yöntemleri kullanılmıştır. Boru hatlarında
oluşacak deprem hasarlarının tahmini için ayrıca HAZUS-1999’da yer alan Maksimum Yer
Hızına (MYH) bağlı yaklaşım kullanılmıştır. (Şekil 2.48 ve Şekil 2.49)’te İstanbul metropol
alanına ait içme suyu ve atıksu boru hattının maksimum yer hızı haritasi üzerindeki dağılımı
gösterilmektedir. Tablo 2.22’de MYH’na bağlı olarak içmesuyu boru hatlarının performansı
verilmiştir. Bu tabloda yer alan değerlendirmelere göre üst limit olarak bütün boru hatlarının
kırılgan malzemeden yapıldığı kabul edilirse, 465 x %80 = 372 sızıntı hasarının ve 465x %20
= 93 kopma hasarının oluşabileceğini ifade edilmiştir. Tablo 2.23’da MYH’na bağlı olarak
atıksu boru hatlarının performansı verilmiştir. Bu tabloda yer alan değerlendirmelere göre üst
limit olarak bütün boru hatlarının kırılgan malzemeden yapıldığı kabul edilirse, 322 x %80 =
258 sızıntı hasarının 322 x %20 = 64 kopma hasarının oluşabileceğini ifade edilmiştir.
Bu genel kapsamlı değerlendirmelerin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi - Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Anabilim
Dalında yürütülen bir Yüksek Lisans Tezi (Uğurlu, 2002) çalışmasında, İSKİ’den elde edilen
verilere dayalı olarak, İçmesuyu sistemine ait 1265 km toplam boru hattının, 87 adet pompa
istasyonunun, 4 adet depolama rezervuarının, 115 adet terminal rezervuarının, 12 adet arıtma
tesisinin ve 13 adet su kemerinin deprem ön-değerlendirmesi yapılmıştır. Atıksu sistemi ile
ilgili sayısal değerler ise şöyledir: 682 km boru hattı , 25 pompa istasyonu, 14 arıtma tesisi ve
14 adet atıksu kemeri. İstanbul Metropol alanı sınırları dahilinde yer alan İçmesuyu ve Atıksu
Sistemlerinin İstanbulu etkileyecek senaryo depremi deprem etkisi altında uğrayabilecekleri
hasarların öndeğerlendirlmesi için ağırlıklı olarak ATC-25, ATC-13 ve HAZUS-1999
Yöntemleri kullanılmış ve İstanbul Metropol alanı içinde yer alan herbir ilçe için detaylı
olarak verilmiştir.Deprem hasarlarının tahmininde sadece yer sarsıntısı ve sıvışma etkileri
hesaba katılmış olup, faylanmanın etkisi ihmal edilmiştir. İçme suyu sisteminde; en çok boru
hasarının 123 kırılma ile Küçükçekmecede oluşacağı, Adalarda ağır ve yıkıcı Pompa
İstasyonu hasarı meydana geleceği, hemen hemen her bölgedeki su kemerlerinin hafif hasara
uğrayacağı, maksimum arıtma tesisi hasarının orta dereceli olarak Taşoluk ve Beykoz’da
meydana geleceği, Küçükçekmece’deki rezervuarlarının orta dercede hasar göreceği, ayrıca
Bakırköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Adalar, Beykoz, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli’deki
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terminal rezervuarların da orta decede hasar göreceği tahmin edilmiştir. Atıksu sisteminde ise;
Bakırköy’deki ana hatlarda 216 kırılma oluşacağı, Pendik ve Tuzladaki tünellerde orta
derecede hasar oluşacağı, Adalar, Zeytinburnu ve Kartal’daki Pompa İstasyonlarının ise ağır
veya yıkıcı hasara uğrayacağı, Avcılar, Bakırköy, Beykoz ve Tuzla’daki arıtma tesislerinin
ağır hasar göreceği tahmin sonuçlarına ulaşılmıştır. İçmesuyu boru hatlarındaki toplam
kırılmanın 1191 adet, atıksu sisteminde ise 1959 adet olacağı tahmin edilmektedir.
2.1.2.4 Elektrik Şebekesi
İstanbul metropol alanı içinde yer alan Elektrik Şebekesi (üretim santralleri, trafolar ve enerji
nakil hatları) ile ilgili deprem öndeğerlendirmelerine BÜ-ARC çalışması kapsamında yer
alınmıştır. Bu çalışmada kullanılan bilgiler TEDAŞ’tan elde edilmiş ve sayısallaştırılarak GIS
ortamına dönüştürülmüstür. İstanbul metropol alanı içinde 51 adet işletmede olan istasyonlar,
12 adet inşaa halinde olan istasyonlar, 2 adet işletmede olan santraller, 284 km uzunluğunda
380 KV’ lık, 399 km uzunluğunda 34.5 KV’ lık ve 380 km uzunluğunda 154 KV’lık enerji
nakil hatları mevcuttur (Şekil 2.50). Elektrik sisteminin öndeğerlendirmesinde ATC-25 ve
ATC-13 yöntemleri kullanılmıştır. Elektrik sistemini oluşturan bileşenler (elektrik santralleri,
trafolar ve enerji nakil hatları) Senaryo Depreminden kaynaklanan şiddet haritası üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 2.51). 380kV’luk trafo merkezleri ise Şekil 2.52’de yine Şiddet haritası
üzerinde sunulmuştur. Tablo 2.24’da elektrik sistemi ile ilgili birimlerin şiddet bölgelerine
göre dağılımı verilmiştir.
İstanbul metropolıtan bölgesi içinde yer alan elektrik şebekesi ile ilgili birimler, 1967
Adapazarı, 1992 Erzincan ve 1999 Kocaeli depremlerinde hasar gören birimlerle benzer
yapısal özelliklere haizdir. Kalifornia’da depreme karşı özel olarak takviye edilmemiş elektrik
dağıtım istasyonları için VII, VIII, IX ve X şiddetindeki depremlerde sırasıyla % 16, 26, 42 ve
70 oranında hasar değerleri öngörülmektedir (ATC-25, 1991). Dağıtım alt merkezlerine
ilişkin hasar oranları da aynı şiddetler için % 8, 13, 25 ve 52’dir.
JICA-IBB İstanbul deprem riski çalışmasında, yüksek voltajlı enerji nakil hatları’na ait
verilerin TEAŞ’tan temin edildiği bu nakil hatları ve trafolara ait verilerin GIS ortamına
aktarıldığı (Şekil 2.53) orta ve düşük voltajlı enerji nakit hatları ile ilgili verilerin ise sadece
yazili olarak verildiği ifade edilmektedir. Rapor kapsamında yapılan literatür taramasına göre,
enerji üretim santrallarında, yerüstü nakil hatlarında ve kulelerinde deprem hasarına çok az
rastlandığı, bunun yanında deprem hasarının daha çok yer altı kablolarında oluştuğu
belirtilmiştir. Yer üstü enerji nakil hatları için Japonya, ABD ve diğer ülkelerdeki mevcut
hasar fonksiyonları ve Türkiye depremlerinde gözlenen hasarlar gözönüne alınmak suretiyle
geliştirilen hasar fonksiyonu, yeraltı nakil hatları için ise HAZUS-1999 da verilen hasar
fonksiyonu kullanılmıştır. Geçmiş deprem gözlemlerine istinaden yüksek voltajlı enerji nakil
hatlarında hiç hasar oluşmayacağı varsayılmıştır. Özetle, A Modeli deprem senaryosuna göre
800 ve C Modeli deprem senaryosuna göre ise 1100 km kablo hasarının oluşacağı tahmin
edilmektedir. En fazla hasar Zetinburnu,Güngören ve Bahçelievler’de tahmin edilmektedir.
2.1.2.5 Telekomünikasyon Sistemi
BÜ-ARC İstanbul Risk değerlenirmesi çalışmaları kapsamında Türk Telekom Genel
Müdürlüğünden temin edilen İstanbul’un telekomünikasyon sistemine ait veriler GIS
ortamina aktarilarak sisteme ait bir veri tabani oluşturulmuştur. Bu çalışma sonucunda
İstanbul’un Telekominikasyon hizmeti sunan yönetim binalarinin konumlarına, telefon
santralleri hakkında bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu çalışma kapsamında Türk Telekom’a
ait 139 adet yönetim ve santral binasi GIS ortamına aktarılmıştır.(Şekil 2.54).
Telekomünikasyon sisteminin öndeğerlendirmesinde ATC-25 ve ATC-13 yöntemleri
kullanılmıştır. Telekomünikasyon sisteminin oluşturan ana nodlar (telefon santrallari) senaryo
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depreminden (Mw=7.5) kaynaklan edilen şiddet haritası üzerinde gösterilmiştir (Şekil 2.55).
Tablo 2.25’de İstanbul Metropol Alanı’na ait telekominikasyon sisteminin şiddetlere göre
dağılımı verilmiştir.
İstanbul metropolitan bölgesi içinde yer alan telekominikasyon sistemi ile ilgili birim,
1967 Adapazarı, 1992 Erzincan ve 1999 Kocaeli depremlerinde hasar gören birimle benzer
yapısal özelliklere haizdir. Kalifornia’da depreme karşı özel olarak takviye edilmemiş
telekomünikasyon sistemi için bir öndeğerlendirme yapılırsa IX şiddetindeki depremlerde
telefon santrallerinin yaklaşık %40’ı nın ağır hasar görebileceği tahmin edilebilir (ATC-25,
1991).
JICA-IBB çalışması kapsamında telekomunikasyon sistemi ile ilgili olarak GIS
formatında hali hazir veri tabanı oluşturulmuştur. Veri tabanında telefon santrallerının
konumları, yapı tipi ve yapım yılı ile ilgili ait bilgiler mevcuttur (Şekil 2.56).
2.1.2.6 İstanbul’da Mevcut Okul ve Hastaneler
İstanbul kentinin mevcut okul ve hastane stoğu hakkındaki bilgiler Türk Telekom tarafından
sağlanmış olan 1/1000 ölçekli haritalar aracılığıyla derlenmiştir. ARC – BU çalışması
kapsamında İstanbul’daki değişik türdeki tesislerin yerlerinin belirlenmesi amacıyla bu
haritaların ne şekilde tarandığı konusunda bilgi Bölüm 1.1.18’de verilmektedir.
İstanbul kentinde bulunan okul ve hastane binalarının senaryo depremi sonucunda
oluşacak olan şiddet haritası üzerindeki dağılımları sırası ile Şekil 2.57 ve Şekil 2.58’de
gösterilmiştir.
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Tablo 2.1. Köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler.
İsim
M3V1
V3
V302
V5
V6
V7
V408
V409
V1
V411
B1
LMV1
KMU3
V4
VMO1
V2
V2A
BLU1
K1
NMU4
RMO1
RMO2
V7A
B16

Boylam Enlem
28.96
29.00
28.93
28.92
28.85
29.03
29.03
28.98
29.02
28.84
29.03
29.10

41.07
41.07
41.10
41.10
41.07
41.05
41.05
41.10
41.06
41.06
41.09
40.98

29.09
28.96
28.96
29.01
29.08
29.12
29.12
29.12
28.90
28.97

41.09
41.08
41.09
41.08
41.02
41.00
41.03
41.03
41.09
41.10

Cinsi Yapım Yılı
Viyaduk
1988
Viyaduk
1988
Viyaduk
1974
Viyaduk
1988
Viyaduk
1988
Viyaduk
1989
Viyaduk
1973
Viyaduk
1973
Viyaduk
1988
Viyaduk
1973
Viyaduk
1989
Viyaduk
1989
Viyaduk
1990
Viyaduk
1989
Viyaduk
1990
Viyaduk
1988
Viyaduk
1989
Viyaduk
1988
Viyaduk
1993
Viyaduk
1990
Viyaduk
1990
Viyaduk
1990
Viyaduk
1989
Viyaduk
1988

Üstyapi Tipi Uzunluk(m) AcıklıkSayısı Genislik(m) Genlesme Derzi Verev Acisi
Artgermeli Plak 498.80
9
40.00
2
0.0
Artgermeli Plak 788.80
14
26.00
2
0.0
Artgermeli Kiris 861.00
29
31.00
3
0.0
Artgermeli Plak 324.00
12
40.00
2
0.0
Artgermeli Plak 599.75
12
40.00
2
0.0
Ongermeli Kiris 399.80
10
33.00
2
0.0
Ongermeli Kiris 411.00
9
44.00
3
0.0
Ongermeli Kiris 362.00
8
30.80
3
0.0
Ongermeli Kiris 402.00
10
36.00
3
0.0
Ongermeli Kiris 272.00
6
27.50
2
0.0
Ongermeli Kiris
68.90
2
11.00
0
54.0
Ongermeli Kiris 363.60
9
40.00
2
0.0
Ongermeli Kiris
18.50
1
11.00
0
0.0
Ongermeli Kiris 161.50
4
22.00
0
0.0
Ongermeli Kiris
49.00
2
18.00
0
0.0
Ongermeli Kiris 402.00
10
22.00
3
0.0
Ongermeli Kiris 242.00
6
11.00
2
0.0
Ongermeli Kiris
40.20
1
7.00
2
30.0
Ongermeli Kiris 207.50
8
14.00
2
3.0
Ongermeli Kiris 114.00
1
7.00
2
0.0
Ongermeli Kiris
67.10
2
21.00
0
28.0
Ongermeli Kiris
52.00
2
14.00
0
9.0
Ongermeli Kiris 120.00
3
40.00
2
0.0
Ongermeli Kiris
47.00
2
8.00
0
11.0
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Kenarayak Tipi Ortaayak Tipi
Kutu
Kutu
Perde Duvar
Kutu
Kolon
Kolon
Perde Duvar
Kutu
Kutu
Kutu
Kolon
Kolon
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
Perde Duvar
Kolon
Kutu
Kutu
Perde Duvar Perde Duvar
Kolon
Kolon
Perde Duvar
Perde Duvar
Kolon
Perde Duvar Perde Duvar
Perde Duvar
Kolon
Kolon
Perde Duvar
Kolon
Perde Duvar
Perde Duvar Perde Duvar
Perde Duvar Perde Duvar
Kolon
Kolon
Perde Duvar Perde Duvar

Tablo 2.2. Köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler
İsim
M3V1
V3
V302
V5
V6
V7
V408
V409
V1
V411
B1
LMV1
KMU3
V4
VMO1
V2
V2A
BLU1
K1
NMU4
RMO1
RMO2
V7A
B16

Boylam Enlem
28.96
29.00
28.93
28.92
28.85
29.03
29.03
28.98
29.02
28.84
29.03
29.10

41.07
41.07
41.10
41.10
41.07
41.05
41.05
41.10
41.06
41.06
41.09
40.98

29.09
28.96
28.96
29.01
29.08
29.12
29.12
29.12
28.90
28.97

41.09
41.08
41.09
41.08
41.02
41.00
41.03
41.03
41.09
41.10

Cinsi
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk
Viyaduk

Kenarayak
Yük.(m)
7.10
6.00
9.40
9.30
6.00
10.50
7.00
10.50
2.00
9.00
9.00
7.50
9.00
19.00
10.00
15.00
15.00
9.50
6.50
10.00
11.00
9.00
4.50
10.00

Ortaayak Yük.(m) Oturma Boyu (cm) Mesnet Tipi Temel Tipi Zemin Tipi PUAN
70.00
26.00
13.11
24.60
29.50
37.50
38.55
26.00
35.00
38.18
8.00
26.00
0.00
21.00
9.00
40.00
32.00
0.00
11.00
0.00
8.00
8.40
23.67
9.20

80.00
40.00
60.00
35.00
60.00
50.00
60.00
60.00
200.00
60.00
80.00
80.00
60.00
200.00
60.00
200.00
200.00
70.00
80.00
80.00
100.00
100.00
60.00
80.00
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Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli

Yuzeysel
Kazikli
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Kazikli
Yuzeysel
Yuzeysel
Kazikli
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel
Yuzeysel

A,B,C
E
B
B
B
B
B
B
B,E
B
D
B
D
B
A,B,C,D
B
B
B
A,B,D
A,B,D
A,B,D
B
B

90
87
87
87
87
87
80
77
73
73
72
70
69
68
68
65
65
63
63
63
63
63
63
62

Tablo 2.3. Köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler.
İsim
K521
K407
M5U1
K205
K104
K300
KMU4
B15
K511
UMU5
K412
K513
K518
M2U2
M302
M5U2
NMU2
NMU3
B5
M1U1
M1U2
B17
B3B
B3C
K201
K208
K211
K502
K504
K501
K203
K210
NMU1
RMU1
RMU3
U208A
UMU8
K509
K301
UMU7
K304
K401
K405
UMU3A
RMU4
B9

Boylam
29.03
29.02
29.10
28.98
28.92
28.99

Enlem
40.99
41.06
40.99
41.07
41.03
41.07

28.97
29.06
29.10
29.01
29.05
29.03
29.05
29.08

41.10
41.00
41.03
41.05
40.99
40.99
41.09
41.09

28.88

41.09

28.87
28.87
28.95
28.97
28.97
29.05
29.05
29.04
28.96
28.97
29.12
29.12

41.08
41.08
41.05
41.06
41.06
41.03
41.02
41.04
41.06
41.06
41.00
41.03

29.13
29.11
29.06
28.99
29.11
29.02
29.01
29.01
29.08

41.00
41.03
41.00
41.07
41.03
41.08
41.07
41.07
41.03

28.95

41.10

Cinsi Yapım Yılı
Alt Gecit
1975
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1974
Alt Gecit
1974
Alt Gecit
1974
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1971
Alt Gecit
1993
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1974
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1989
Alt Gecit
1989
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1988
Alt Gecit
1988
Alt Gecit
1988
Alt Gecit
1988
Alt Gecit
1988
Alt Gecit
1987
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1973
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1971
Alt Gecit
1971
Alt Gecit
1974
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1991
Alt Gecit
1990
Alt Gecit
1993
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1993
Alt Gecit
1974
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1972
Alt Gecit
1993
Alt Gecit
1991
Alt Gecit
1988

Üstyapı Tipi
Uzunluk(m) Acıklık Sayısı Genislik(m)
Artgermeli Kiris
82.00
4
20.00
Betonarme Plak
35.50
1
13.80
Ongermeli Kiris
74.20
4
21.00
Artgermeli Plak
67.50
4
17.60
Artgermeli Plak
69.20
4
17.80
Artgermeli Plak
49.00
2
15.00
Ongermeli Kiris
18.50
1
11.00
Ongermeli Kiris
54.95
4
15.40
Betonarme Plak
26.40
1
15.25
Betonarme Plak
33.21
1
13.40
Betonarme Plak
37.50
1
12.50
Betonarme Plak
28.00
1
11.00
Artgermeli Kiris
51.10
3
25.00
Ongermeli Kiris
41.00
1
14.00
Ongermeli Kiris
41.00
1
14.00
Ongermeli Kiris
47.40
1
7.00
Betonarme Plak
119.95
7
16.10
Ongermeli Kiris
47.80
1
7.40
Ongermeli Kiris
43.80
1
11.50
Ongermeli Kiris
47.60
1
7.00
Ongermeli Kiris
42.60
1
7.00
Ongermeli Kiris
39.90
1
4.00
Ongermeli Kiris
38.20
2
12.00
Ongermeli Kiris
45.00
1
11.50
Betonarme Plak
39.50
1
17.30
Betonarme Plak
40.03
1
12.00
Betonarme Plak
34.50
1
12.50
Betonarme Plak
40.00
1
11.00
Betonarme Plak
43.80
1
11.80
Betonarme Plak
39.20
2
14.50
Artgermeli Kiris
63.52
4
19.00
Betonarme Plak
34.10
1
12.70
Ongermeli Kiris
99.99
7
19.40
Ongermeli Kiris
31.50
1
17.00
Betonarme Plak
34.94
2
14.80
Ongermeli Kiris
55.00
2
27.65
Betonarme Plak
38.92
2
23.40
Artgermeli Plak
80.40
2
13.50
Betonarme Plak
35.00
1
16.00
Betonarme Plak
51.56
1
13.40
Betonarme Plak
28.80
1
14.36
Betonarme Plak
48.00
1
12.00
Betonarme Plak
33.60
1
17.30
Betonarme Plak
23.40
2
0.00
Ongermeli Kiris
38.94
3
15.20
Betonarme Kemer
99.99
1
12.00
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Tablo 2.4. Köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler.
İsim
K521
K407
M5U1
K205
K104
K300
KMU4
B15
K511
UMU5
K412
K513
K518
M2U2
M302
M5U2
NMU2
NMU3
B5
M1U1
M1U2
B17
B3B
B3C
K201
K208
K211
K502
K504
K501
K203
K210
NMU1
RMU1
RMU3
U208A
UMU8
K509
K301
UMU7
K304
K401
K405
UMU3A
RMU4
B9

Cinsi Genlesme Derzi Verev Acısı
Alt Gecit
0
54.0
Alt Gecit
0
24.3
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
2
0.0
Alt Gecit
2
29.0
Alt Gecit
1
50.0
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
19.8
Alt Gecit
0
19.0
Alt Gecit
0
29.7
Alt Gecit
0
11.7
Alt Gecit
0
12.6
Alt Gecit
2
47.0
Alt Gecit
2
47.0
Alt Gecit
0
14.0
Alt Gecit
0
3.0
Alt Gecit
2
43.0
Alt Gecit
0
14.0
Alt Gecit
2
47.0
Alt Gecit
2
47.0
Alt Gecit
2
9.0
Alt Gecit
0
35.0
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
25.2
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
27.0
Alt Gecit
0
27.0
Alt Gecit
2
22.0
Alt Gecit
0
18.0
Alt Gecit
0
10.8
Alt Gecit
2
0.0
Alt Gecit
0
4.0
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
20.0
Alt Gecit
2
15.0
Alt Gecit
0
9.9
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
4.5
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
5.4
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
0.0
Alt Gecit
0
31.0

Kenarayak Tipi Ortayak Tipi Kenarayak Yük.(m)
Perde Duvar Perde Duvar
5.00
Perde Duvar
9.88
Perde Duvar
11.50
Perde Duvar Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
7.50
Perde Duvar Perde Duvar
9.00
Perde Duvar
9.00
Perde Duvar
7.45
Perde Duvar
9.83
Perde Duvar
9.30
Perde Duvar
7.51
Perde Duvar
8.35
Kolon
Perde Duvar
5.17
Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
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Perde Duvar

Perde Duvar

Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar
Perde Duvar

Perde Duvar
Perde Duvar

10.00
8.00
12.00
8.50
11.50
10.00
8.00
9.77
7.50
7.68
8.10
8.35
11.00
2.50
8.35
8.80
7.25
4.50
8.00
8.30
9.50
8.00
8.23
9.28
8.40
8.14
7.50
4.50
0.00

Tablo 2.5. Köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler.
İsim
K521
K407
M5U1
K205
K104
K300
KMU4
B15
K511
UMU5
K412
K513
K518
M2U2
M302
M5U2
NMU2
NMU3
B5
M1U1
M1U2
B17
B3B
B3C
K201
K208
K211
K502
K504
K501
K203
K210
NMU1
RMU1
RMU3
U208A
UMU8
K509
K301
UMU7
K304
K401
K405
UMU3A
RMU4
B9

Cinsi Ortayak Yük.(m) Oturma Boyu(cm)
Alt Gecit
4.00
47.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
12.00
60.00
Alt Gecit
8.00
60.00
Alt Gecit
3.50
70.00
Alt Gecit
9.00
90.00
Alt Gecit
60.00
Alt Gecit
0.00
80.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
6.92
87.00
Alt Gecit
0.00
70.00
Alt Gecit
0.00
70.00
Alt Gecit
75.00
Alt Gecit
Alt Gecit
80.00
Alt Gecit
0.00
60.00
Alt Gecit
70.00
Alt Gecit
70.00
Alt Gecit
80.00
Alt Gecit
10.00
60.00
Alt Gecit
0.00
60.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
11.00
90.00
Alt Gecit
7.33
30.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
75.00
Alt Gecit
0.00
80.00
Alt Gecit
6.00
60.00
Alt Gecit
7.00
80.00
Alt Gecit
8.30
0.00
Alt Gecit
2.00
60.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
0.00
0.00
Alt Gecit
7.50
0.00
Alt Gecit
7.85
80.00
Alt Gecit
0.00
0.00
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Mesnet Tipi Temel Tipi Zemin Tipi Puan
Elastomerli Yuzeysel
E
90
Yuzeysel
E
77
Elastomerli Yuzeysel
E
71
Elastomerli Kazikli
D
70
Elastomerli Kazikli
C
69
Elastomerli Kazikli
D
68
Elastomerli Yuzeysel
D
68
Elastomerli Yuzeysel
D
67
Yuzeysel
E
67
Yuzeysel
D
67
Yuzeysel
B
63
Yuzeysel
E
63
Elastomerli Yuzeysel
E
63
Elastomerli Yuzeysel
B
63
Elastomerli Yuzeysel
B
63
Elastomerli Yuzeysel
A,B
63
Yuzeysel
E
63
Elastomerli Yuzeysel
A,B
63
Elastomerli Yuzeysel
B
62
Elastomerli Yuzeysel
B
62
Elastomerli Yuzeysel
B
62
Elastomerli Yuzeysel
B
61
Elastomerli Yuzeysel
B
61
Elastomerli Yuzeysel
B
60
Yuzeysel
B
60
Yuzeysel
D
60
Yuzeysel
D
60
Yuzeysel
A,B,C
60
Yuzeysel
A,B,C
60
Elastomerli Kazikli
B
58
Elastomerli Yuzeysel
B
57
Yuzeysel
B
57
Elastomerli Yuzeysel
A,B,C
57
Elastomerli Yuzeysel
A,B,D
57
Yuzeysel
D
57
Elastomerli Yuzeysel
A,B,C
57
Yuzeysel
A,B,D
57
Elastomerli Kazikli
B
55
Yuzeysel
B
53
Kazikli
A,B,D
53
Yuzeysel
B
50
Yuzeysel
B
50
Yuzeysel
B
50
Yuzeysel
B
50
Elastomerli Yuzeysel
A,B,D
47
Yuzeysel
B
43

Tablo 2.6. Köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler
İsim
KMV1
K510
K515
K517
K512
NMO1
B11
B12
B13
K101
B21
K102
KMO1
BF2
BRO
K103
K106
K204
B14
BF1
RMO3
M301
ICO
M101
M401
M501
B19
K4A
M102
M302
M402
B10
B3
B6
L102
B2
K2
OWO
UMO5
K503
K202
K206
K505
K212
K402
K404
K207
K410
O207
UMO7
UMO6
K303
K305
K414

Boylam
29.10
29.06
29.04
29.04
29.05
29.11
28.96
28.97
28.99
28.91

Enlem
40.98
41.00
40.99
40.99
40.99
41.00
41.10
41.10
41.10
41.02

28.92
29.09
29.01
29.01
28.92
28.93
28.97

41.03
40.98
41.10
41.10
41.03
41.03
41.06

29.01

41.08

29.08

41.09

29.03
29.11
29.12

41.09
41.07
41.02

28.81
29.02

41.07
41.10

29.12
28.96
28.87
28.89

41.05
41.10
41.08
41.09

28.86
29.09

41.07
41.03

29.08
29.05
28.95
28.98
29.06
28.96
29.01
29.01
28.96
29.02

41.03
41.02
41.05
41.07
41.02
41.06
41.07
41.07
41.06
41.06

29.10
29.09
29.00
29.02
29.01

41.03
41.03
41.07
41.07
41.06

Cinsi Yapım Yılı
Ustgecit
1990
Ustgecit
1972
Ustgecit
1972
Ustgecit
1972
Ustgecit
1972
Ustgecit
1990
Ustgecit
1988
Ustgecit
1988
Ustgecit
1988
Ustgecit
1973
Ustgecit
1989
Ustgecit
1973
Ustgecit
1990
Ustgecit
1989
Ustgecit
1989
Ustgecit
1973
Ustgecit
1973
Ustgecit
1972
Ustgecit
1988
Ustgecit
1989
Ustgecit
1991
Ustgecit
1990
Ustgecit
1989
Ustgecit
1988
Ustgecit
1990
Ustgecit
1991
Ustgecit
1989
Ustgecit
1993
Ustgecit
1988
Ustgecit
1990
Ustgecit
1990
Ustgecit
1989
Ustgecit
1989
Ustgecit
1989
Ustgecit
1988
Ustgecit
1989
Ustgecit
1993
Ustgecit
1990
Ustgecit
1993
Ustgecit
1971
Ustgecit
1972
Ustgecit
1972
Ustgecit
1971
Ustgecit
1972
Ustgecit
1972
Ustgecit
1972
Ustgecit
1972
Ustgecit
1972
Ustgecit
1989
Ustgecit
1993
Ustgecit
1993
Ustgecit
1974
Ustgecit
1974
Ustgecit
1972

Üstyapı Tipi Uzunluk(m) Acıklık Sayısı Genislik(m)
Celik
409.61
11
14.00
Artgermeli Plak
67.80
4
8.90
Artgermeli Plak
68.40
4
14.00
Artgermeli Plak
53.00
4
12.90
Artgermeli Plak
68.40
4
7.50
Ongermeli Kiris
51.10
2
21.00
Ongermeli Kiris
65.70
2
9.00
Ongermeli Kiris
65.70
2
9.00
Ongermeli Kiris
46.80
2
13.00
Artgermeli Kiri
125.50
4
9.00
Ongermeli Kiris
150.00
6
19.00
Artgermeli Plak
72.00
4
7.00
Ongermeli Kiris
69.40
4
21.00
Ongermeli Kiris
246.52
8
13.20
Ongermeli Kiris
42.00
2
11.70
Artgermeli Plak
60.10
4
8.90
Artgermeli Plak
60.10
4
8.90
Artgermeli Plak
35.00
2
10.00
Ongermeli Kiris
46.80
2
13.00
Ongermeli Kiris
304.89
9
12.70
Ongermeli Kiris
32.86
2
14.80
Ongermeli Kiris
111.00
2
11.00
Ongermeli Kiris
64.60
2
7.00
Ongermeli Kiris
70.00
2
7.00
Ongermeli Kiris
48.50
2
4.00
Ongermeli Kiris
80.00
4
14.00
Ongermeli Kiris
67.00
2
8.00
Ongermeli Kiris
92.35
1
22.00
Ongermeli Kiris
70.00
2
7.00
Ongermeli Kiris
49.10
2
11.00
Ongermeli Kiris
49.60
2
4.00
Ongermeli Kiris
78.90
3
12.00
Ongermeli Kiris
103.10
3
9.00
Ongermeli Kiris
45.60
2
9.00
Ongermeli Kiris
40.00
1
7.00
Ongermeli Kiris
40.50
2
9.00
Ongermeli Kiris
103.30
1
28.20
Ongermeli Kiris
99.16
3
10.10
Ongermeli Kiris
51.50
1
15.10
Artgermeli Plak
80.90
4
7.10
Artgermeli Plak
72.70
4
10.90
Artgermeli Plak
67.50
4
10.00
Artgermeli Plak
69.40
4
7.00
Artgermeli Plak
58.60
4
7.50
Artgermeli Plak
75.60
4
16.60
Artgermeli Kiri
81.40
4
9.50
Artgermeli Plak
69.80
4
7.90
Betonarme Plak
34.80
2
7.00
Ongermeli Kiris
52.64
2
18.90
Ongermeli Kiris
51.50
1
12.10
Ongermeli Kiris
51.50
1
12.10
Artgermeli Kiri
73.90
3
6.60
Artgermeli Kiri
159.60
5
8.00
Betonarme Plak
69.20
3
7.00

28

Tablo 2.7. Köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler
İsim
KMV1
K510
K515
K517
K512
NMO1
B11
B12
B13
K101
B21
K102
KMO1
BF2
BRO
K103
K106
K204
B14
BF1
RMO3
M301
ICO
M101
M401
M501
B19
K3
M102
M302
M402
B10
B3
B6
L102
B2
K2
OWO
UMO5
K503
K202
K206
K505
K212
K402
K404
K207
K410
O207
UMO7
UMO6
K303
K305
K414

Cinsi
Genlesme Derzi Verev Acısı Kenarayak Tipi
Ustgecit
3
0
Perde Duvar
Ustgecit
2
0
Perde Duvar
Ustgecit
0
9
Perde Duvar
Ustgecit
0
4
Kolon
Ustgecit
0
12
Perde Duvar
Ustgecit
0
22
Perde Duvar
Ustgecit
0
54
Perde Duvar
Ustgecit
0
54
Perde Duvar
Ustgecit
0
17
Perde Duvar
Ustgecit
2
0
Ustgecit
3
11
Ustgecit
1
8
Perde Duvar
Ustgecit
0
23
Perde Duvar
Ustgecit
4
0
Kazikli
Ustgecit
2
0
Perde Duvar
Ustgecit
2
10
Perde Duvar
Ustgecit
2
10
Perde Duvar
Ustgecit
2
0
Perde Duvar
Ustgecit
0
17
Perde Duvar
Ustgecit
4
0
Kazikli
Ustgecit
2
14
Perde Duvar
Ustgecit
0
0
Perde Duvar
Ustgecit
2
40
Perde Duvar
Ustgecit
0
0
Perde Duvar
Ustgecit
0
0
Perde Duvar
Ustgecit
0
14
Perde Duvar
Ustgecit
0
45
Perde Duvar
Ustgecit
2
36
Perde Duvar
Ustgecit
2
23
Perde Duvar
Ustgecit
0
0
Perde Duvar
Ustgecit
0
0
Perde Duvar
Ustgecit
0
26
Perde Duvar
Ustgecit
0
23
Ustgecit
0
9
Perde Duvar
Ustgecit
2
Perde Duvar
Ustgecit
0
14
Perde Duvar
Ustgecit
2
3
Perde Duvar
Ustgecit
0
9
Perde Duvar
Ustgecit
2
36
Perde Duvar
Ustgecit
0
15
Perde Duvar
Ustgecit
2
27
Perde Duvar
Ustgecit
0
9
Perde Duvar
Ustgecit
0
0
Perde Duvar
Ustgecit
0
9
Perde Duvar
Ustgecit
2
3
Perde Duvar
Ustgecit
2
2
Perde Duvar
Ustgecit
0
5
Perde Duvar
Ustgecit
0
27
Perde Duvar
Ustgecit
2
0
Perde Duvar
Ustgecit
2
28
Perde Duvar
Ustgecit
2
18
Perde Duvar
Ustgecit
2
0
Perde Duvar
Ustgecit
0
0
Perde Duvar
Ustgecit
2
9
Perde Duvar
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Ortayak Tipi Kenarayak Yük(m)
Perde Duvar
1.50
Perde Duvar
7.00
Perde Duvar
9.50
Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
7.00
Perde Duvar
12.00
Perde Duvar
13.00
Perde Duvar
12.00
Perde Duvar
16.00
Perde Duvar
4.00
Kolon
12.00
Perde Duvar
9.00
Perde Duvar
11.00
Kazikli
1.85
Perde Duvar
11.00
Perde Duvar
8.00
Perde Duvar
8.00
Perde Duvar
7.90
Perde Duvar
16.00
Kazikli
1.85
Perde Duvar
7.90
Perde Duvar
5.00
Perde Duvar
14.00
Perde Duvar
12.00
Perde Duvar
12.50
Perde Duvar
2.00
Perde Duvar
11.00
Perde Duvar
9.00
Perde Duvar
20.00
Perde Duvar
5.00
Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
12.00
Perde Duvar
1.00
Perde Duvar
12.00
8.20
Perde Duvar
10.50
Perde Duvar
9.00
Perde Duvar
3.40
Perde Duvar
5.60
Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
10.50
Perde Duvar
8.80
Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
8.50
Perde Duvar
9.50
Perde Duvar
7.00
Perde Duvar
8.20
Perde Duvar
13.80
Perde Duvar
9.00
Perde Duvar
6.00
Perde Duvar
5.60
Kolon
4.50
Kolon
3.00
Perde Duvar
12.00

Tablo 2.8. Köprü ve viyadüklere ait yapısal ve geometrik veriler.
İsim
KMV1
K510
K515
K517
K512
NMO1
B11
B12
B13
K101
B21
K102
KMO1
BF2
BRO
K103
K106
K204
B14
BF1
RMO3
M301
ICO
M101
M401
M501
B19
K3
M102
M302
M402
B10
B3
B6
L102
B2
K2
OWO
UMO5
K503
K202
K206
K505
K212
K402
K404
K207
K410
O207
UMO7
UMO6
K303
K305
K414

Cinsi Ortayak Yük.(m) Oturma Boyu(cm)
Ustgecit
6.00
20.00
Ustgecit
1.00
90.00
Ustgecit
4.50
90.00
Ustgecit
8.50
90.00
Ustgecit
8.00
50.00
Ustgecit
11.00
100.00
Ustgecit
11.00
100.00
Ustgecit
10.00
100.00
Ustgecit
11.50
60.00
Ustgecit
3.00
80.00
Ustgecit
11.00
120.00
Ustgecit
2.50
80.00
Ustgecit
11.00
80.00
Ustgecit
5.50
50.00
Ustgecit
8.00
60.00
Ustgecit
3.00
80.00
Ustgecit
3.00
80.00
Ustgecit
8.20
80.00
Ustgecit
12.00
60.00
Ustgecit
6.50
50.00
Ustgecit
7.70
50.00
Ustgecit
12.00
50.00
Ustgecit
12.00
80.00
Ustgecit
11.00
60.00
Ustgecit
11.50
60.00
Ustgecit
8.40
80.00
Ustgecit
9.00
80.00
Ustgecit
8.40
30.00
Ustgecit
14.00
60.00
Ustgecit
12.00
50.00
Ustgecit
7.70
50.00
Ustgecit
10.00
100.00
Ustgecit
11.00
180.00
Ustgecit
12.00
60.00
Ustgecit
60.00
Ustgecit
9.00
40.00
Ustgecit
10.60
35.00
Ustgecit
9.00
50.00
Ustgecit
8.00
45.00
Ustgecit
2.50
80.00
Ustgecit
4.50
80.00
Ustgecit
4.00
80.00
Ustgecit
2.70
60.00
Ustgecit
6.00
60.00
Ustgecit
2.00
80.00
Ustgecit
3.50
70.00
Ustgecit
3.10
80.00
Ustgecit
2.00
12.00
Ustgecit
8.70
50.00
Ustgecit
8.60
45.00
Ustgecit
7.60
45.00
Ustgecit
4.50
70.00
Ustgecit
5.00
75.00
Ustgecit
2.00
50.00
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Mesnet Tipi
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli
Elastomerli

Temel Tipi Zemin Tipi Puan
Yuzeysel
D
83
Kazikli
B
79
Yuzeysel
E
79
Yuzeysel
E
79
Yuzeysel
E
78
Yuzeysel
E
76
Yuzeysel
D
74
Yuzeysel
D
74
Yuzeysel
D
73
Kazikli
C
72
Kazikli
D
71
Yuzeysel
C
71
Yuzeysel
D
71
Yuzeysel
D
70
Yuzeysel
D
68
Kazikli
C
68
Kazikli
C
68
Yuzeysel
B
68
Yuzeysel
E
67
Yuzeysel
B
67
Yuzeysel
A,B,D
67
Yuzeysel
B,C
65
Yuzeysel
B
64
Yuzeysel
B
64
Yuzeysel
D
64
Yuzeysel
A,B
64
Yuzeysel
B
63
Yuzeysel
D
63
Yuzeysel
B
63
Yuzeysel
B
63
Yuzeysel
A,B
63
Yuzeysel
B
62
Kazikli
B
62
Yuzeysel
B
62
Yuzeysel
B
62
Yuzeysel
B
60
Yuzeysel
A,B,D
60
Yuzeysel
A,B,D
60
Yuzeysel
A,B,D
60
Yuzeysel
C
59
Yuzeysel
B
58
Yuzeysel
B
58
Yuzeysel
C
58
Yuzeysel
B
55
Yuzeysel
B
55
Yuzeysel
B
55
Yuzeysel
B
54
Yuzeysel
B
54
Yuzeysel
A,B,D
53
Yuzeysel
B
53
Yuzeysel
B
50
Yuzeysel
B
49
Yuzeysel
B
49
Yuzeysel
B
49

Tablo 2.9. Karayolları 17. Bölge müdürlüğünün tamir takviye öngördüğü köprü ve viyadükler.
İsim
SEFAKOY KOPRUSU
OSMANIYE KOPRUSU
YENIBOSNA KOPRUSU
SAGMALCILAR VIYADUGU
B3
K4A
K3
V302
V7A
V7
M5U1
NMO1
K305
V1
V2A
V2
OKMEYDANI VIY.
B3B
KMO1
LMV1
RMO1
BOGAZICI KOPRUSU
FATIH SULTAN MEHMET KOPRUSU
ESKI HALIC KOPRUSU
V408
V409
YENI HALIC BATI YAKASI
YENI HALIC DOGU YAKASI
ESKI HALIC YAKLASIM VIYADUK
YENI HALIC YAKLASIM VIYADUK-A
YENI HALIC YAKLASIM VIYADUK-B

Boylam
28.81
28.90
28.84
28.90
28.87
28.81
28.81
29.00
28.90
28.85
29.10
29.11
29.02
28.98
28.96
28.96
28.96
28.87
29.09
29.03
29.12
29.04
29.06
28.94
29.03
29.03
28.94
28.94
28.94
28.94
28.94

Enlem
Cinsi
Yapım Yılı Uzunluk(m) Genislik(m) Kenarayak Tipi Ortayak Yuük.(m) Oturma Boyu
41.01
Ustgecit
1986
52.60
9.00
Yuzeysel
6.80
65.00
41.01
Ustgecit
1984
72.50
15.30
Kolonlu
7.18
45.00
40.99
Ustgecit
1986
154.00
21.00
Yuzeysel
6.65
154.00
41.04
Viyaduk
1983
522.10
31.00
Yuzeysel
27.22
64.00
41.08
Ustgecit
1989
103.10
9.00
Kazikli
11.00
180.00
41.07
Ustgecit
1990
40.00
13.47
Yuzeysel
10.65
50.80
41.07 Alt Gecit
1990
52.00
38.30
Kazikli
9.38
48.00
41.07
Viyaduk
1974
861.00
31.00
Yuzeysel
13.11
60.00
41.09
Viyaduk
1989
120.00
40.00
Yuzeysel
23.90
105.00
41.07
Viyaduk
1989
399.80
33.00
Yuzeysel
37.53
90.00
40.99 Alt Gecit
1990
74.20
21.00
Yuzeysel
12.00
60.00
41.00
Ustgecit
1990
51.10
21.00
Yuzeysel
11.00
100.00
41.07
Ustgecit
1974
159.60
8.00
Yuzeysel
5.00
75.00
41.10
Viyaduk
1988
402.00
36.00
Yuzeysel
35.00
200.00
41.09
Viyaduk
1989
240.00
26.00
Yuzeysel
33.86
95.00
41.08
Vyaduk
1988
400.00
26.00
Yuzeysel
40.82
115.00
41.06
Viyaduk
1989
160.00
26.00
Yuzeysel
18.42
95.00
41.08 Alt Gecit
1988
38.20
12.00
Yuzeysel
10.00
60.00
40.98
Ustgecit
1990
69.40
21.00
Yuzeysel
11.00
80.00
41.09
Viyaduk
1989
363.60
40.00
Yuzeysel
26.00
80.00
41.03
Viyaduk
1990
67.10
21.00
Yuzeysel
8.00
100.00
41.05 Asma Kopru
1973
1560
33.40
Celik
41.09 Asma Kopru
1989
1510
39.40
Celik
41.04
Ustgecit
976
31.20
Betonarme Perde
60.00
41.05
Viyaduk
1973
411
44.00
Kutu
38.55
60.00
41.05
Viyaduk
1973
362
30.80
Kutu
26.00
41.04
41.04
41.04
41.04
Viyaduk
822
11.00
41.04
Viyaduk
822
11.00
Betonarme Perde
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Tablo 2.10. Karayolları 17. Bölge müdürlüğünün tamir takviye öngördüğü köprü ve viyadükler.
İsim
Cinsi
Mesnet Tipi
Temel Tipi
Zemin Tipi Gerekli Yer İvmesi Dizayn Yer İvmesi Ssmk Perfm. Katgrs.
SEFAKOY KOPRUSU
Ustgecit Elastomerli
Yuzeysel
Z3
0.4
0.05
D
OSMANIYE KOPRUSU
Ustgecit Elastomerli
Yuzeysel
Z2
0.4
0.04
D
YENIBOSNA KOPRUSU
Ustgecit Elastomerli
Yuzeysel
Z2
0.4
0.04
D
SAGMALCILAR VIYADUGU
Viyaduk Elastomerli
Yuzeysel
Z3
0.3
0.05
D
B3
Ustgecit Elastomerli
Kazikli
Z3
0.3
0.17
D
K4A
Ustgecit Elastomerli
Yuzeysel
Z1
0.4
0.17
D
K3
Alt Gecit Elastomerli
Kazikli
Z1
0.4
0.17
D
V302
Viyaduk Elastomerli
Yuzeysel
Z2
0.3
0.05
D
V7A
Viyaduk Elastomerli
Yuzeysel
Z2
0.3
0.17
D
V7
Viyaduk Elastomerli
Yuzeysel
Z2
0.3
0.17
D
M5U1
Alt Gecit Elastomerli
Yuzeysel
Z2
0.3
0.17
D
NMO1
Ustgecit Elastomerli
Yuzeysel
Z2
0.3
0.17
D
K305
Ustgecit Elastomerli
Yuzeysel
Z2
0.3
0.05
D
V1
Viyaduk Elastomerli
Kazikli
Z3
0.2
0.17
C
V2A
Viyaduk Elastomerli
Yuzeysel
Z1
0.3
0.17
D
V2
Vyaduk
Elastomerli
Yuzeysel
Z1
0.3
0.17
D
OKMEYDANI VIY.
Viyaduk Elastomerli
Yuzeysel
Z1
0.3
0.17
D
B3B
Alt Gecit Elastomerli
Yuzeysel
Z1
0.3
0.17
D
KMO1
Ustgecit Elastomerli
Yuzeysel
Z1
0.3
0.17
D
LMV1
Viyaduk Elastomerli
Yuzeysel
Z1
0.2
0.17
C
RMO1
Viyaduk Elastomerli
Yuzeysel
Z1
0.2
0.17
C
BOGAZICI KOPRUSU
Asma Kopru Celik Rulo
FATIH SULTAN MEHMET KOPRUSU Asma Kopru Elastomerli Yuzeysel+Kazik
ESKI HALIC KOPRUSU
Ustgecit Elastomerli
Yuzeysel
V408
Viyaduk
Yuzeysel
B
V409
Viyaduk
B
YENI HALIC BATI YAKASI
YENI HALIC DOGU YAKASI
Elastomer
ESKI HALIC YAKLASIM VIYADUK
Elastomer Yuzeysel+Kazik
YENI HALIC YAKLASIM VIYADUK-A
Viyaduk
Yuzeysel+Kazik
YENI HALIC YAKLASIM VIYADUK-B
Viyaduk
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Tablo 2.11. Karayolları 17. Bölge müdürlüğünün tamir takviye öngördüğü köprü ve viyadükler.
İsim
Cinsi
SEFAKOY KOPRUSU
Ustgecit
OSMANIYE KOPRUSU
Ustgecit
YENIBOSNA KOPRUSU
Ustgecit
SAGMALCILAR VIYADUGU
Viyaduk
B3
Ustgecit
K4A
Ustgecit
K3
Alt Gecit
V302
Viyaduk
V7A
Viyaduk
V7
Viyaduk
M5U1
Alt Gecit
NMO1
Ustgecit
K305
Ustgecit
V1
Viyaduk
V2A
Viyaduk
V2
Vyaduk
OKMEYDANI VIY.
Viyaduk
B3B
Alt Gecit
KMO1
Ustgecit
LMV1
Viyaduk
RMO1
Viyaduk
BOGAZICI KOPRUSU
Asma Kopru
FATIH SULTAN MEHMET KOPRUSU Asma Kopru
ESKI HALIC KOPRUSU
Ustgecit
V408
Viyaduk
V409
Viyaduk
YENI HALIC BATI YAKASI
YENI HALIC DOGU YAKASI
ESKI HALIC YAKLASIM VIYADUK
YENI HALIC YAKLASIM VIYADUK-A
Viyaduk
YENI HALIC YAKLASIM VIYADUK-B
Viyaduk

Ortayaklar Plstk Maf.Bindr. Sargı Donatısı Ortayak Hassaslık Kenarayak Hassaslık Sıvıslasma
0.5x4
Var
Hayır
0
5
10
6.85x1
Var
Hayır
10
5
10
1x5.58
Var
Hayır
10
5
10
1.25x2.50
Var
Hayır
7
5
10
1x16.24
Var
Hayır
5
5
10
1x14.81
Var
Hayır
5
5
10
1x38.6
Var
Hayır
5
5
10
1.20x1.50
Var
Evet
7
0
10
7x3
Var
Hayır
0
0
10
3x4.5
Var
Hayır
5
5
10
1x19.92
Var
Hayır
5
5
10
1x19.85
Var
Hayır
5
5
10
1.5
Var
Hayır
0
0
10
7x3
Var
Hayır
5
0
10
3x3.5
Var
Hayır
0
5
10
3x3.5
Var
Hayır
0
5
10
3x3.5
Var
Hayır
0
5
10
1x28.35
Var
Hayır
0
5
10
1x32.85
Var
Hayır
5
5
10
3
Var
Hayır
0
0
7
1x10.53
Var
Hayır
5
0
7
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Tablo 2.12 Karayolları 17. Bölge müdürlüğünün tamir takviye öngördüğü köprü ve viyadükler.
İsim
Cinsi
Toplam Puan Sismik Puanı Sismik Sıra
SEFAKOY KOPRUSU
Ustgecit
10
7.50
75.00
OSMANIYE KOPRUSU
Ustgecit
10
6.00
60.00
YENIBOSNA KOPRUSU
Ustgecit
10
6.00
60.00
SAGMALCILAR VIYADUGU
Viyaduk
10
5.63
56.25
B3
Ustgecit
10
5.63
56.25
K4A
Ustgecit
10
5.00
50.00
K3
Alt Gecit
10
5.00
50.00
V302
Viyaduk
10
4.50
45.00
V7A
Viyaduk
10
4.50
45.00
V7
Viyaduk
10
4.50
45.00
M5U1
Alt Gecit
10
4.50
45.00
NMO1
Ustgecit
10
4.50
45.00
K305
Ustgecit
10
4.50
45.00
V1
Viyaduk
10
3.75
37.50
V2A
Viyaduk
10
3.75
37.50
V2
Vyaduk
10
3.75
37.50
OKMEYDANI VIY.
Viyaduk
10
3.75
37.50
B3B
Alt Gecit
10
3.75
37.50
KMO1
Ustgecit
10
3.75
37.50
LMV1
Viyaduk
7
2.50
17.50
RMO1
Viyaduk
7
2.50
17.50
BOGAZICI KOPRUSU
Asma Kopru
FATIH SULTAN MEHMET KOPRUSU Asma Kopru
ESKI HALIC KOPRUSU
Ustgecit
V408
Viyaduk
V409
Viyaduk
YENI HALIC BATI YAKASI
YENI HALIC DOGU YAKASI
ESKI HALIC YAKLASIM VIYADUK
YENI HALIC YAKLASIM VIYADUK-A
Viyaduk
YENI HALIC YAKLASIM VIYADUK-B
Viyaduk
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Tablo 2.13. ATC 6-2’ye göre köprü ve viyadüklerin puanları.
İsim
M3V1
V6
V5
V7
V3
V302
V408
V409
V1
V411
B1
LMV1
KMU3
V4
VMO1
V2A
V2
V7A
K1
NMU4
RMO1
RMO2
BLU1
B16

Boylam Enlem
28.92
28.93
28.85
28.96
29.00
29.03
29.03
28.98
29.02
28.84
29.03
29.10

41.10
41.10
41.07
41.07
41.07
41.05
41.05
41.10
41.06
41.06
41.09
40.98

29.09
28.96
28.96
28.90
29.08
29.12
29.12
29.12
29.01
28.97

41.09
41.09
41.08
41.09
41.02
41.00
41.03
41.03
41.08
41.10

Cinsi
Mesnet Ortayak
Viyaduk
10
6
Viyaduk
10
0
Viyaduk
10
0
Viyaduk
10
0
Viyaduk
10
0
Viyaduk
10
2
Viyaduk
8
0
Viyaduk
7
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
6
0
Viyaduk
5
3
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
3
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
3
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
0
Viyaduk
5
0

Kenarayak
2
2
2
2
1
2
2
2
0
2
5
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zemin Sıvılasması
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
7
0
3
0
3
0
0
0
0
5
5
5
0
0
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Depremsellik
7
6
6
6
8
6
6
6
8
6
7
6
8
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Onem Derecesi
10
10
10
10
8
10
10
10
9
10
8
10
8
9
8
9
9
10
8
8
8
8
10
8

Toplam Puan
90
87
87
87
87
87
80
77
73
73
72
70
69
68
68
65
65
63
63
63
63
63
63
62

Tablo 2.14. ATC 6-2’ye göre köprü ve viyadüklerin puanları.
İsim
K521
K407
M5U1
K205
K104
K300
KMU4
B15
K511
UMU5
K412
K513
K518
M2U2
M302
M5U2
NMU2
NMU3
B5
M1U1
M1U2
B17
B3B
B3C
K201
K208
K211
K502
K504
K501
K203
K210
NMU1
RMU1

Boylam
29.03
29.02
29.10
28.98
28.92
28.99

Enlem
40.99
41.06
40.99
41.07
41.03
41.07

28.97
29.06
29.10
29.01
29.05
29.03
29.05
29.08

41.10
41.00
41.03
41.05
40.99
40.99
41.09
41.09

28.88

41.09

28.87
28.87
28.95
28.97
28.97
29.05
29.05
29.04
28.96
28.97
29.12
29.12

41.08
41.08
41.05
41.06
41.06
41.03
41.02
41.04
41.06
41.06
41.00
41.03

Cinsi
Mesnet Ortayak Kenarayak Zemin Sıvılasması
Alt Gecit
2
5
5
10
Alt Gecit
0
0
5
5
Alt Gecit
5
3
5
5
Alt Gecit
2
2
5
5
Alt Gecit
3
0
0
5
Alt Gecit
0
2
5
5
Alt Gecit
5
3
5
5
Alt Gecit
0
4
2
4
Alt Gecit
0
0
3
2
Alt Gecit
0
0
2
5
Alt Gecit
0
1
5
0
Alt Gecit
0
1
2
2
Alt Gecit
0
2
0
2
Alt Gecit
5
0
0
0
Alt Gecit
5
0
0
3
Alt Gecit
5
0
0
5
Alt Gecit
0
0
0
2
Alt Gecit
5
0
0
5
Alt Gecit
5
0
0
0
Alt Gecit
5
0
0
0
Alt Gecit
5
0
0
0
Alt Gecit
5
0
0
0
Alt Gecit
5
0
0
0
Alt Gecit
5
0
0
0
Alt Gecit
0
0
5
0
Alt Gecit
0
0
2
2
Alt Gecit
0
0
2
2
Alt Gecit
0
1
5
0
Alt Gecit
0
0
5
0
Alt Gecit
3
0
0
3
Alt Gecit
4
0
0
0
Alt Gecit
0
0
2
0
Alt Gecit
0
3
2
0
Alt Gecit
0
3
2
0
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Depremsellik
10
10
8
7
7
7
8
8
10
8
6
10
10
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
6
6
6
6
7
7
7

Onem Derecesi
7.00
8.00
8.33
9.00
8.67
8.33
7.33
8.00
7.00
7.00
8.00
7.00
7.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
7.67
7.67
7.67
7.33
7.33
7.00
7.00
8.00
8.00
7.00
7.00
8.33
7.00
8.00
7.00
7.00

Toplam Puan
90
77
71
70
69
68
68
67
67
67
63
63
63
63
63
63
63
63
62
62
62
61
61
60
60
60
60
60
60
58
57
57
57
57

Tablo 2.15. ATC 6-2’ye göre köprü ve viyadüklerin puanları
İsim
Boylam Enlem
Cinsi
RMU3
Alt Gecit
U208A
29.13 41.00 Alt Gecit
UMU8
29.11 41.03 Alt Gecit
K509
29.06 41.00 Alt Gecit
K301
28.99 41.07 Alt Gecit
UMU7
29.11 41.03 Alt Gecit
K304
29.02 41.08 Alt Gecit
K401
29.01 41.07 Alt Gecit
K405
29.01 41.07 Alt Gecit
UMU3A 29.08 41.03 Alt Gecit
RMU4
Alt Gecit
B9
28.95 41.10 Alt Gecit

Mesnet
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Ortayak
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kenarayak Zemin Sıvılasması Depremsellik Onem Derecesi Toplam Puan
0
0
7
7.00
57
2
0
7
6.00
57
3
0
7
7.00
57
0
0
6
9.00
55
2
0
6
8.00
53
2
0
7
7.00
53
2
0
6
7.00
50
2
0
6
7.00
50
2
0
6
7.00
50
2
0
6
7.00
50
1
0
7
6.00
47
0
0
6
7.00
43
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Tablo 2.16. ATC 6-2’ye göre köprü ve viyadüklerin puanları.
İsim
KMV1
K510
K515
K517
K512
NMO1
B11
B12
B13
K101
B21
K102
KMO1
BF2
BRO
K103
K106
K204
B14
BF1
RMO3
M301
ICO
M101
M401
M501
B19
K4A
M102
M402
B10
B3

Boylam Enlem
Cinsi
Mesnet Ortayak
29.10 40.98 Ustgecit
10
2
29.06 41.00 Ustgecit
0
0
29.04 40.99 Ustgecit
0
2
29.04 40.99 Ustgecit
0
2
29.05 40.99 Ustgecit
2
2
29.11 41.00 Ustgecit
5
3
28.96 41.10 Ustgecit
5
3
28.97 41.10 Ustgecit
5
3
28.99 41.10 Ustgecit
5
3
28.91 41.02 Ustgecit
2
0
Ustgecit
5
3
28.92 41.03 Ustgecit
2
0
29.09 40.98 Ustgecit
5
3
29.01 41.10 Ustgecit
5
0
29.01 41.10 Ustgecit
5
3
28.92 41.03 Ustgecit
0
0
28.93 41.03 Ustgecit
2
0
28.97 41.06 Ustgecit
0
2
Ustgecit
5
3
29.01 41.08 Ustgecit
6
2
Ustgecit
6
0
29.08 41.09 Ustgecit
5
0
Ustgecit
5
0
29.03 41.09 Ustgecit
5
0
29.11 41.07 Ustgecit
5
0
29.12 41.02 Ustgecit
5
0
Ustgecit
5
0
28.81 41.07 Ustgecit
5
4
29.02 41.10 Ustgecit
5
0
29.12 41.05 Ustgecit
5
0
28.96 41.10 Ustgecit
5
0
28.87 41.08 Ustgecit
5
0

Kenarayak
0
0
0
5
5
5
5
5
5
0
5
0
5
0
5
0
0
5
5
0
2
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0

Zemin Sıvılasması
0
0
5
5
5
7
7
7
5
5
5
5
5
0
5
5
5
0
5
0
0
3
0
0
5
5
0
5
0
5
0
0
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Depremsellik
8
6
10
10
10
8
7
7
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
7
6
6
6
6
6
6
8
6
6
6
6

Onem Derecesi
7.00
8.67
8.67
8.67
8.33
8.00
8.33
8.33
8.88
8.67
8.00
8.33
8.33
8.00
8.33
8.33
8.33
8.33
8.00
8.00
7.00
8.67
8.00
8.33
8.33
8.33
8.00
6.00
8.00
8.00
8.33
7.67

Toplam Puan
83
79
79
79
78
76
74
74
73
72
71
71
71
70
68
68
68
68
67
67
67
65
64
64
64
64
63
63
63
63
62
62

Tablo 2.17. ATC 6-2’ye göre köprü ve viyadüklerin puanları.
İsim
B6
L102
B2
K2
OWO
UMO5
K503
K202
K206
K505
K212
K402
K404
K207
K410
O207
UMO7
UMO6
K303
K305
K414

Boylam

Enlem

Cinsi

28.89

41.09

28.86
29.09

41.07
41.03

29.08
29.05
28.95
28.98
29.06
28.96
29.01
29.01
28.96
29.02

41.03
41.02
41.05
41.07
41.02
41.06
41.07
41.07
41.06
41.06

29.10
29.09
29.00
29.02
29.01

41.03
41.03
41.07
41.07
41.06

Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit
Ustgecit

Mesnet Ortayak Kenarayak
5
5
5
5
5
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
0
0
0

0
0
0
3
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
3
0
0
0
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Zemin
Sıvılasması
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Depremsellik Onem Derecesi Toplam Puan
6
6
6
7
7
7
6
6
7
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6

7.67
7.67
7.00
6.00
6.00
6.00
8.67
8.33
8.33
8.33
8.67
8.67
8.67
8.33
8.33
6.00
6.00
6.00
8.67
8.67
8.67

62
62
60
60
60
60
59
58
58
58
55
55
55
54
54
53
53
50
49
49
49

Tablo 2.18. JICA raporuna ait senaryo depremlerine göre tahmin edilen doğalgaz boru hatti
hasarlari
ID
2
3
4
5
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
28
29
30
32
902

Mahalle İsmi
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
Beyoğlu
Beşiktaş
Bayrampaşa
Eminönü
Eyüp
Fatih
Güngören
Gaziosmanpaşa
Kadıköy
Kartal
Kağıthane
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sarıyer
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Esenler

Toplam

Boru Hattı
Uzunluğu
(km)

Hasar Puanları
Model A

Model C

119
240
194
171
101
217
163
39
86
214
150
182
462
295
111
252
251
186
171
173
5
207
520
88
75

1,254
2,457
2,208
679
449
551
1,981
90
456
3,620
1,374
544
1,532
1,145
114
1,811
944
649
130
466
26
275
1,121
620
491

29%
22%
28%
14%
12%
6%
17%
18%
14%
24%
19%
7%
9%
14%
6%
22%
12%
16%
2%
6%
18%
4%
5%
29%
14%

1,426
2,866
2,490
807
510
656
2,246
100
498
4,033
1,653
631
1,868
1,272
133
2,023
1,096
725
151
574
28
330
1,325
700
589

33%
25%
31%
17%
14%
7%
19%
20%
16%
26%
23%
8%
10%
16%
7%
24%
14%
18%
2%
7%
19%
5%
6%
33%
16%

4,670

24,985

14%

28,729

16%

Tablo 2.19. Doğalgaz boru hattının maksimum yer hızlarına bağlı olarak performansları
Kilometre Başına
Boru Hattı Boyunca Toplam
Kırılma Sayısı (Düktil
Kırılma Sayısı (Düktil
Malzeme)
Malzeme)

Maksimum Yer
Hızı (cm/sn)

Boru Hattı
Uzunluğu (km)

10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 70
70 - 90

61
171
414
56
23

0.01
0.04
0.12
0.3
0.57

1
7
50
17
13

Toplam

725

1.04

88

40

Tablo 2.20. JICA raporuna ait senaryo depremlerine göre tahmin edilen içme suyu boru hattı
hasarları.
ID

Mahalle İsmi

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
28
29
30
32
902

Adalar
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
Beykoz
Beyoğlu
Beşiktaş
Bayrampaşa
Eminönü
Eyüp
Fatih
Güngören
Gaziosmanpaşa
Kadıköy
Kartal
Kağıthane
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sarıyer
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Esenler

Toplam

Boru Hattı
Uzunluğu
(km)

Model A

Model C

59
187
321
207
391
189
220
234
207
126
262
321
169
372
527
394
264
523
352
432
276
247
138
293
471
180
205

20
65
107
98
87
16
46
24
48
37
60
110
64
23
71
62
21
130
48
59
13
15
29
14
32
66
31

21
66
115
97
98
21
54
31
55
41
69
122
70
30
85
71
27
142
56
69
19
21
32
19
42
70
36

7,568

1,395

1,577

Hasrar Puanları

Tablo 2.21. JICA raporuna ait senaryo depremlerine göre tahmin edilen atıksu hasarları.
ID
2
3
4
5
6
7
8

Mahalle İsmi
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
Beykoz
Beyoğlu
Beşiktaş

Boru Hattı
Uzunluğu
(km)

Model A

Model C

229
422
183
474
318
271
286

85
152
93
121
20
48
28

85
162
91
136
28
57
36

41

Hasar Puanları

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
28
29
30
32
902

Bayrampaşa
Eminönü
Eyüp
Fatih
Güngören
Gaziosmanpaşa
Kadıköy
Kartal
Kağıthane
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sarıyer
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Esenler
Toplam

Yeterli veri bulunmamaktadır.

613
398
289
525
402
245
307
261
145
343
463

87
71
57
152
63
44
12
17
44
21
36

103
81
70
165
73
51
18
23
47
28
46

Yeterli veri bulunmamaktadır.
6,174

42

1,152

1,299

Tablo 2.22. İçme suyu boru hattının Maksimum Yer Hızlarına bağlı olarak performansları.

Maksimum Yer Hızı Boru Hattı Uzunluğu Kilometre Başına Kırılma Kilometre Başına Kırılma
(cm/sn)
(km)
Sayısı (Kırılgan Malzeme) Sayısı (Düktil Malzeme)
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 70
70 - 90
Toplam

182
354
578
120
31
1265

0.04
0.14
0.4
1
1.9
3.48

0.01
0.04
0.12
0.3
0.57
1.04

Boru Hattı Boyunca
Toplam Kırılma Sayısı
(Kırılgan Malzeme)

Boru Hattı Boyunca
Toplam Kırılma Sayısı
(Düktil Malzeme)

7
49
231
120
58
465

2
14
69
36
18
139

Tablo 2.23. Atıksu boru hattının Maksimum Yer Hızlarına bağlı olarak performansları.
Maksimum Yer Hızı Boru Hattı Uzunluğu Kilometre Başına Kırılma Kilometre Başına Kırılma
(cm/sn)
(km)
Sayısı (Kırılgan Malzeme) Sayısı (Düktil Malzeme)
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 70
70 - 90
Toplam

89
212
206
146
33
683

0.04
0.14
0.4
1
1.9
3.48

0.01
0.04
0.12
0.3
0.57
1.04

43

Boru Hattı Boyunca
Toplam Kırılma Sayısı
(Kırılgan Malzeme)
3
28
82
146
63
322

Boru Hattı Boyunca
Toplam Kırılma Sayısı
(Düktil Malzeme)
1
8
25
44
19
97

Tablo 2.24. Elektrik sisteminin Şiddet bölgelerine göre dağılımı.
Şiddet

VI

VII

VIII

IX

Toplam

İşletmede Olan İstasyon Sayısı

5

17

23

16

61

İnşa Halinde Olan İstasyon Sayısı

1

4

5

2

12

İşletmede Olan Santral Sayısı

0

0

0

2

2

Enerji Nakil Hattı - (380 KV) Uzunluğu (km)

37

190

57

0

284

Enerji Nakil Hattı - (154 KV) Uzunluğu (km)

6

130

145

99

380

Enerji Nakil Hattı - (34.5 KV) Uzunluğu (km)

62

158

137

42

399

Tablo 2.25. Telekomünikasyon sisteminin Şiddet bölgelerine göre dağılımı.
Şiddet
Telefon Santralleri
Sayısı

VI (MMI)

VII(MMI)

VIII(MMI)

IX(MMI)

Toplam

1

89

28

21

139

44

2.1.3

İSTANBUL’DA ENDÜSTRİNİN GELİŞMESİ

İstanbul dünyadaki en uzun süreyle sürekli yerleşime sahip olan en eski metropollerden
birisidir. Son 50 yılda nüfusu 9 kat artarak 1 milyondan 9 milyona çıkmış ve bugün, Türkiye
nüfusunun sekizde birini ve endüstri potansiyelinin yaklaşık yarısını barındırmaktadır.
Türkiyedeki endüstriyel tesislerin %40’ı İstanbul’da bulunmakta olup, endüstriyel alanlarda
çalışanların %30’u ise İstanbul’da ikamet etmektedir. İstanbul’daki yerleşimin 15. yüzyıl
öncesinden yakın geçmişe kadar olan gelişimi Şekil 2.59’de görülmektedir.
İstanbul’daki endüstrileşmenin 1950 yıllarından sonra önemli ölçüde arttığı, yerleşim
alanları ile sanayi bölgelerinin iç içe geliştiği gözlenmektedir. Avrupa yakasındaki hafif
endüstrinin yer aldığı Topkapı, Şişli, Ayazağa, Bomonti ve Güneşli’nin yanısıra Anadolu
yakasındaki Maltepe and Ümraniye gibi bölgeler şehrin büyümesi sonucu yerleşim alanlarıyla
bütünleşmiş duruma gelmiştir (Şekil 2.60).
Anadolu yakasındaki endüstriyel alanlardaki yapılaşmanın 1980’lerden bu yana
Maltepe’nin doğusuna doğru kayarak Pendik, Kaynarca ve Tuzla’ya kadar uzandığı, Avrupa
yakasındaki yapılaşmanın ise daha çok E-5 civarı ve kuzeyinde yeralan Topkapı, Zeytinburnu,
Bayrampaşa, Rami, Halkalı, Sefaköy, Güngören ve Avcılar’a kadar uzandığı görülmektedir.
Son yıllarda İstanbul civarındaki Avrupa ve Anadolu yakasındaki şehirlerden, Çorlu,
Çerkezköy ve Lüleburgaz ile Gebze ve Dilovası endüstriyel yatırımların yoğunlaştığı yeni ve
önemli bölgeler olarak göze çarpmaktadır. 1994 yılı itibarıyla, İstanbul arazi kullanım haritası
ve İstanbul ve çevresinin yerleşim haritaları Şekil 2.61 ve Şekil 2.62’da gösterilmiştir.
2.1.3.1 Risk Altındaki Endüstriyel Elemanlar
Endüstriyel tesisleri içeren alanlarda binaların yanısıra, isale hatları, depo, tank, silo, kreyn,
trafo, konveyör ve konteyner gibi elemanlar da yer almaktadır. İnşaat mühendisi gözüyle
endüstriyel tesisler üç ana birimde ele alınabilir. Bunlar, (1) Genellikle ofis, üretim ya da
depolama amaçlı olarak kullanılabilen normal bina tipi yapılarlar, (2) Kreyn, tank, silo ve kule
gibi bina sınıfına girmeyen kısmen ya da tamamen yapısal sayılabilecek elemanlar, ve (3)
mimari, mekanik ve elektrik amaçlı olarak kullanılan yapısal olmayan birimlerden oluşur.
Binalar
Türkiye’deki endüstriyel bina stoğunu oluşturan her türlü betonarme, çelik ya da prefabrike
binanın yapımı sırasında deprem yönetmeliğine uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yapılar
içerisinde Türkiye’de en çok uygulama alanı bulanlar prefabrik yapılardır. Yabancı
yatırımcılar tarafından projelendirilmiş endüstriyel tesislerin tasarımında UBC ve EuroCode
gibi deprem yönetmelikleri de kullanılmaktadır. Takviye yapılması gereken yapılarda ise
henüz bir yönetmelik olmamasından dolayı, FEMA 273 veya FEMA 356 gibi standartlara
başvurulmaktadır.
Bina türü dışındaki yapılar
Tanklar, depolar, basınçlı küreler, silolar, bacalar, kuleler, kafes kuleler, soğutma bacaları,
ters pandül yapılar ve dolum tesisleri bina sınıfına girmeyen yapılardır. Bu elemanlardan sıvı
tanklar, basınçlı tanklar, silolar, bacalar, soğutma bacaları, ters pandül ve depolar Türk
Deprem Yönetmeliğine göre bina sınıfına girmeyen yapılar olarak sınıflandırılmışlardır.
Depreme karşı projelendirilmeleri yapı ile ilgili yönetmelikler uyarınca yapılmaktadır. Bu tür
yapıların takviyeleri içinde detaylı yönetmelikler bulunmamaktadır.
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Yapısal olmayan elemanlar
Dış cephe kaplamaları, bölme duvarları, asansör, klima, ısıtma gibi mekanik ve elektrikli
sistemler yapısal olmayan mimari elemanlar snıfına girmektedir. A.B.D’de yapısal olmayan
elemanların deprem tasarımı kriterlerinin belirlenmesinde UBC 1997 ve IBC 2000
yönetmelikleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yapısal olamayan elemanlar Türk Deprem Yönetmeliği (1998) de, Bölüm 6.11’de ele
alınmıştır. Yönetmelikte mimari elemanlar, mekanik ve elektrikli elemanlardan ayrılmaktadır.
Dış cephe ve bölme duvar gibi mimari elemanlarda deprem hesabında kullanılan kuvvetler,
sismik bölge katsayısı ve önem faktörünün çarpımı sonucu bulunan spektral ivme değerlerinin
eleman ağırlıkları ile çarpılmasıyla bulunmaktadır.
Mekanik ve elektrikli aletlerin tasarım kuvvetleri, alet ağırlıklarının yükseklik faktörü
(değeri 1 ile 2 arasında değişen), etkin yer ivmesi parametresi ve bina önem faktörü ile
çarpılmasıyla bulunur. İlgili yönetmelikte, alet ağırlığının aletin monte edildiği kattaki
ağırlığın %20’sini geçmesi durumunda binanın genel dinamik analizinde göz önüne alınması
gerektiği belirtilir.
Yangın geciktirici sistemler, acil güç üniteleri, ısıtma sistemleri ve bölme duvarlara
monte edilen aletlere ait tasarım kuvvetleri ise yukarıda verilen işlemlerle bulunan değerlerin
iki katı alınarak bulunur. Bu tür alet ve elemanların tasarım ve sabitlenmelerine ilişkin mevcut
deprem yönetmelikleri yeterli olmadığından, genelde aletlerin deprem hareketinden zarar
görmeyecek durumda olmaları beklenmektir.
2.1.3.2 İstanbul’daki Sanayi Tesisleri
İstanbuldaki münferit olarak yapılaşan sanayi tesisleri; orta ve küçük boy işletmeler (KOBİ)
ve büyük ölçekli tesisler olmak üzere başlıca iki ana grupta ele alınmıştır.
Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ)
KOBİ’lere ilişkin envanterin derlenmesinde Türk Telekom ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(IBB) verileri baz alınmıştır. Özel çalışmalar sonucu elde edilen büyük ölçekli münferit
işletmeler ve organize sanayi bölgelerine (endüstriyel parklar) ilişkin bilgiler ise bir sonraki
bölümde yer almaktadır.
Türk Telekom Verileri
Türk Telekom’un 1/1000 ve 1/500 ölçekli haritalarından İstanbul Avrupa kısmı için toplam
1060, Asya kısmı için toplam 1573 harita incelenmiş, İstanbul’da sanayi tesisleri veri bazı
derlenmiştir. Bu tesislerin ait oldukları sektörlere olan dağılımları Tablo 2.26’daki gibi
oluşturulmuştur. Tablo 2.27’de ise KOBİ’lerin ilçelere göre dağılımı verilmektedir.
Tablo 2.26. Endüstriyel Sektörlerin Tanımlanması
SEKTÖR NO.
Sektör 1
Sektör 2
Sektör 3
Sektör 4
Sektör 5
Sektör 6
Sektör 7
Sektör 8

TANIM
Maden, İnşaat ,Seramik,Cam
Ticari müesseseler, Yiyecek ve içecek
Tekstil, Deri
Ahşap ürünleri ve mobilya, Ziraat
Kimya ve Petrol ürünleri
Demir-Çelik ve diğer metaller
Makina ve Otomotiv
Ulaşım ve Telekomünikasyon
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Tablo 2.27. KOBİ’lerin İlçelere Göre Sektörel Dağılımları
İLÇE
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beyoğlu
Eminönü
Esenler
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sarıyer
Sişli
Sultanbeyli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu

Sek.1

Sek.2

Sek.3

Sek.4

Sek.5

Sek.6

Sek.7

Sek.8

77
156
62
67
18
31
31
115
1
18
22
1
102
95
23
38
50
122
18
32
21
104
5
18
37
22
10

58
118
53
25
3
7
35
26
0
11
25
5
182
2
53
18
117
66
41
53
32
39
19
22
89
66
7

94
137
112
16
8
2
8
10
5
9
15
4
24
27
10
21
49
87
7
10
3
30
4
20
24
11
13

44
55
31
17
1
0
14
9
0
2
3
2
21
2
21
8
47
47
17
16
2
15
10
8
27
22
2

47
51
43
17
2
7
10
16
0
1
12
4
75
8
10
36
68
53
23
53
10
44
3
23
38
9
7

26
44
39
11
3
1
5
18
1
4
12
1
26
7
6
17
62
44
14
33
3
8
4
9
55
3
3

26
44
31
11
3
1
3
11
1
4
9
0
17
3
23
21
101
52
27
39
13
24
3
17
42
11
6

3
25
28
1
0
3
0
11
1
3
0
1
0
0
2
1
3
10
2
6
3
10
2
11
3
1
2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) Verileri
İstanbul’da sanayi tesislerine ait veri bazının oluşturulmasında kullanılan bir diğer önemli veri
kaynağını da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilen 1/1000 ölçekli CBS(Coğrafi
Bilgi Sistemi) bazlı haritalar ve hava fotoğrafları oluşturmaktadır. Bu verilerin derlenmesi ile
Şekil 2.63’de verilen harita elde edilmiştir. Şekillerdeki her bir nokta bir tesisi göstermektedir.
İstanbul’daki sanayi tesisleri için oluşturulan veri tabanında tesislere ait toplam alan, tip ve
bina sayısı gibi bilgiler derlendikten sonra, daha sonra uygun formatda GIS ortamına
aktarılmış, bu bilgiler 600x900m boyutlarındaki hücrelerde toplanmıştır. Bu bilgiler ve sanayi
tesislerinin yerleri zemin bağımlı şiddet haritalarının üzerine yerleştirilmiştir. Farklı sektör
gruplarındaki KOBİ’ler için bu haritalar Şekil 2.64 ile Şekil 2.73 arasında verilmiştir.
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Büyük Ölçekli Sanayi Tesisleri ve Organize Sanayiler
Sanayi tesislerine ait bileşenler
Büyük ölçekli sanayi tesisi denildiğinde tek ve büyük hacimli bir sanayi tesisi olduğu kadar
değişik hacimlerdeki bir çok sanayi tesisinin birlikte bulunduğu organize sanayi bölgeleri
(endüstriyel parklar) anlaşılmaktadır. Bir sanayi tesisin hasargörebilirlik kriteri can
güvenliğinin yanısıra sahip olduğu ekonomik değer ile de ölçülmektedir.
İstanbul ve çevresindeki deprem riskine maruz olan büyük ölçekli münferit tesislere ve
organize sanayi bölgelerine ilişkin verilerin derlenebilmesi için değişik alanlarda çalışmalar
yapılmıştır. Sektörel dağılımların bulunabilmesi için, helikopter uçuşlarından alınan
görüntülerin yanısıra, saha gözlemleri, anket bilgileri, belediye ve ticaret odalarından elde
edilen bilgiler kullanılmıştır. Büyük ölçekli önemli sanayi tesislerine ilişkin yeterli yapısal
veri bulunmadığından bu tesislerin deprem risklerinin belirlenmesinde özel çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Burada sunulan bilgiler kesin verileri içermekten çok sanayi
tesislerine ait genel bilgileri sağlamak ve sektörel dağılımı belirlemek amacıyla derlenmiştir.
Bu tesisler aşağıda belirtilen belirli gruplar halinde ele alınmıştır
Limanlar ve Diğer Kıyı Yapıları
Türkiye’de hükümet, belediye ve özel sektör tarafından işletilmekte olan toplam üç grup
iskele ve kıyı yapısı bulunmaktadır. Hükümete ait yapılar, Kamu İktisadi İşletmeleri
tarafından işletilmekte, bu gruba oranla nispeten daha küçük sayılabilecek olan belediyelere
ait kıyı yapıları ise belediyelere ait birimler tarafından işletilmektedir. Üçüncü grubu
oluşturan özel iskeleler ise daha çok sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren
tesislerdir.
Dilovası, Tuzla, Ambarlı ve Marmara Ereğlisi gibi İstanbul’a yakın şehirlerdeki en
önemli sanayi tesisleri; sıvı depolama tankları, güç üretim üniteleri, kreynler, atık su işletme
tesisleri, ham petrol ve basınçlı LNG gaz depolama tesisleridir.
Organize Sanayi Bölgeleri
Tuzla, Gebze ve civarı, İkitelli, Hadımköy ve Çerkezköy yakınlarında bulunan organize
sanayi bölgeleri KOBİ’lerin toplu olarak bulunduğu sanayi bölgeleridir. 1990 sonrası
Tuzla’da kurulmuş olan deri , Gebze’deki plastik-genel, oto sanayi, İkitelli ve Çerkezköy’deki
genel amaçlı organize bölgeler, Ümraniye ve Dudullu gibi nispeten dağınık durumda olan eski
tesislere oranla sektörel dağılım ve yapım kalitesi açısından daha güvenilir bilgilere
ulaşabilmek mümkündür. Bu tür tesislerdeki inşaat ve ekipman kalitelerinin uluslararası
normlara uymasının yanısıra deprem sonrasında alınması gerekebilecek olan acil tedbirlerin
(itfaiye,enerji vs gibi) kullanımına imkan verecek yeterli alt yapı ve mekan genişliğine sahip
olmaları gerekmektedir.
Büyük Ölçekli Sanayi Tesisleri
Önemli sanayi tesisleri arasında yer alan büyük ölçekli sanayi tesisleri gerek tesis alanı,
gerekse sektörlerindeki üretim kapasiteleri itibarıyla büyük hacime sahip tesislerdir. Daha çok
kimya, petro-kimya, çelik, metal işleme ve çimento gibi farklı alanlarda faaliyet göstermekte
olan bu tesisler daha çok Gebze, Darıca, Bayramoğlu, Dilovası, Marmara Ereğlisi, Silivri ve
Büyük Çekmece bölgelerinde yer almaktadırlar.
Helikopter gözlemleri
Yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sanayi tesislerdeki bileşenlerin belirlenmesinde
helikopterden çekilen düşük irtifa video görüntülerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla Asya ve
Avrupa yakalarını kapsayan toplam 2 adet uçuş gerçekleştirilmiş ve bunların her ikisi de
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başlangıç noktaları olan Çamlıca’da sona ermiştir. İlk uçuş sırasında Anadolu yakasında yer
alan ana atrelerlerden biri olan E-5 karayoluna paralel kuzey güzergahı takip edilmiş, doğuda
Gebze ve Dilovası’na kadar olan iç bölge alanı taranmıştır. Dönüş yolunda ise deniz
üzerinden batıya doğru gidilerek sahil şeridi takip edilmiştir. Benzer bir rota da batıya Avrupa
yakasında yapılan ikinci uçuşta takip edilmiştir. Bu uçuşlara ilişkin rotalar Şekil 2.74’de
gösterilmektedir. Elde edilen digital video görüntüleri elektronik ortama aktarılarak
arşivlenmiştir. Helikopter gözlemleri sonucunda gerek Asya gerekse Avrupa yakasındaki
ekonomik ve sektörel değeri yüksek ve çevre açısından tehlike arz edebilecek çok önemli
tesislerin aynı zamanda çok yüksek deprem riskine sahip oldukları da bir gerçektir. Bu tesisler
arasında petro-kimya, demir-çelik, döküm, güç üretim ve kıyı yapıları sayılabilir.
Şekil 2.74’de gösterilen noktalardaki sanayi tesislerinin faaliyet alanları aşağıda
verilmiştir.
A1: Dilovası ve çevresi
İskeleler(1), Tehlikeli madde (1), Büyük hacimli münferit (1)
A2: Gebze ve çevresi
Organize sanayi, Büyük hacimli (2)
A3: Tuzla and çevresi
İskeleler (2)+Organize sanayi (2)
A4: Haydarpaşa ve Moda
Liman ve iskeleler (3)
ve
E1: Ambarlı ve çevresi
İskeleler(4) , Tehlikeli madde (2)
E2: Marmara Ereğlisi ve çevresi
İskele (5), Tehlikeli madde (3)
E3: Çerkezköy, Çorlu ve çevresi
Organize sanayi (3)
E4: Hadımköy ve çevresi
Organize sanayi (4)
E5: İkitelli ve çevresi
Organize sanayi (5)
Petro-kimya, kimya, metal, taşımacılık, tekstil, deri, makina ve çelik gibi değişik
sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin bölgelere dağılımı aşağıda verilmiştir.
Dilovası (A1): İskeleler, depolama tankları, bacalar, enerji üretimi,.
Gebze (A2): Depolama tankları , enerji üretimi, çelik.
Tuzla sahil şeridi (A3): İskeleler,arıtma tesisleri, kreynler
Tuzla (Kuzey) (A2): Atık su işleme tesisleri, organize sanayiler, binalar.
Haydarpaşa GümrükA(4): İskele, liman, kreynler.
Ambarlı Petro Kimya (E1): İskeleler, tehlikeli madde ve kreynler.
Marmara Ereğlisi (E2): LNG depolama tankları ve iskeleler.
Cerkezkoy ve Çorlu (E3): Tekstil endüstrisi, Organize sanayiler .
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Çatalca, Hadımkoy ve İkitelli (E4 ve E5): Organize sanayi ve tekstil.
Sanayi Tesislerinin Şiddete Göre Bölgelendirilmesi
Büyük ölçekli sanayi tesisleri şiddet haritaları üzerinde Şekil 2.75’te gösterilmektedir.
Özellikle doğuda Gebze, Tuzla ve Dilovası, batıda ise Ambarlı ve Marmara Ereğlisi’nde yer
alan bu tesisler gerek fay hattına yakınlıkları gerekse yüksek ticari potansiyele sahip olmaları
ve/veya çevre açısından risk teşkil edebilecek tehlikeli madde içermeleri sebebiyle büyük
deprem riskine maruz tesisler olarak kabul edilebilirler. Marmara denizindeki aktif faya
yakınlığından dolayı doğu ve batıdaki kıyı şeritlerinde yer alan Dilovası, Tuzla, Gebze ve
Kaynarca ile Ambarlı ve Marmara Ereğlisi’ndeki önemli sanayi tesisleri özellikle yüksek
öneme sahip olan yapılar olarak kabul edilmelidirler. Dilovası, Tuzla ve Gebze’deki sanayi
tesislerinin şiddet haritası üzerinde gösterimi Şekil 2.76’de sunulmuştur.
Farklı şiddet bölgelerinde yer alan tüm sektörlere ait sanayi tesislerinin sayısı Tablo
2.28’de verilmiştir.
Tablo 2.28. Farklı şiddet bölgelerinde sektörlerine göre sanayi tesislerinin sayıları
Şiddet Bölgesi
VI – VII
VII – VIII
VIII – IX
IX

Sek.1
188
393
656
160

Sek.2
357
339
490
113

Sek.3
70
148
517
110

Sek.4
72
113
204
72

Sek.5
159
184
296
75

Sek.6
87
147
202
47

Sek.7
81
196
259
48

Sek.8
11
43
69
17

Tablo 2.29’da ise farklı şiddet bölgelerinde sanayi tesislerinin toplam sayıları
gösterilmektedir.
Tablo 2.29. Şiddet bölgelerine göre KOBI tesis sayısı, IBB verileri
Şiddet Bölgesi
Sanayi tesisleri

VI – VII
294

VII – VIII
1044

VIII – IX
1874

IX
234

2.1.3.3 Sanayi tesisleri ve bileşenlerinin hasar görebilirlikleri
ATC-13 çalışmasında geniş bir yelpaze içerisinde yer alan yapı ve sistemlere ait şiddet bazlı
kayıp fonksiyonlarının bulunmasına ilişkin örnekler sunulmaktadır. ATC-13 de binalar iki
şekilde sınıflandırılmaktadır.
Bina türü, boyutu ve yapısal sistemine göre belirlenen mühendislik sınıflandırılması,
Binaların ekonomik fonksiyonlarına göre belirlenen sosyal sınıflandırılması
Yapıların mühendislik sınıflandırılmasında sanayi tesisleri ile ilgili olarak binalar, boru
hatları, bacalar, depolama tankları, kreynler, konveyör sistemleri, limanlar, iskele ve
ekipmanlar yer almaktadır. Bu yapı ve tesislerin hasar görebilirlik matrislerinin elde
edilmesinde sadece standart yapı tipleri kullanılmış olup, kısmen uzman fikirleri göz önüne
alınmıştır. Belli bir standarta uymayan yapılar ise deprem riski daha fazla olan yapılar olarak
sınıflandırılmıştır. ATC-13’de yeterli deprem dayanımı olmadığı kanatine varılan standart dışı
tesisler için hasar görebilirlik oranlarının bir miktar arttırılmasının uygun olması
önerilmektedir.
Ağır ve/veya hafif montaj ve fabrikasyon, yiyecek ve ilaç, metal ve mineral işleme,
yüksek teknoloji, yapı malzemeleri, petrol, gibi faaliyet alanlarını kapsayan endüstriyel
sınıflar, ATC-13’deki sosyal fonksiyon sınıfları içerisinde yer almaktadır. Her endüstriyel
sınıf için fonksiyon kaybı ile onarım zamanı ilişkileri belirlenmiştir. Göz önüne alınan
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ekipman sınıfları ise yerleşim, ofis, elektrikli, mekanik, yüksek teknoloji cihazları, laboratuvar
ve taşıt araçlarıdır.
ATC-25’de karayolları, demiryolları, havaalanları, iskele ve limanlar, elektrik güç
dağıtım sistemleri, gaz ve sıvı yakıt dağıtım boru hatları, acil yayın tesisleri, hastaneler,
şebeke suyu tesisleri ve bunlarla ilgili ekipmanların doğrudan hasar ve ekonomik kayıplarına
ilişkin hasargörebilirlik fonksiyonları yer almaktadır. Bu hasargörebilirlilik fonksiyonları (1)
şiddet bazlı yer hareketinde dayalı olarak, onarım masraflarını toplam yenileme masraflarının
oranı cinsinden ifade eden doğrudan kayıpları, ve (2) Tesisleri deprem öncesi durumları
getirmek için gerekli olan zamanın belirlendiği restorasyon eğrilerini kapsamaktadır. ATC25’de yer alan bu hasar görebilirlik fonksiyonları uzman görüşüne dayanılarak bulunan gerçek
hasarlar için ATC 14 kapsamında oluşturturulmuş regresyon analizlerini baz almaktadır.
ATC-25’de yer alan hasar görebilirliklerle ile ilgili kriterler değisik yapı ve endüstriyel tesis
sınıfları için aşağıda özetlenmiştir:
Limanlar ve Kargo Yükleme Ekipmanları
Bu sınıf: depolama binalarını, ofis binalarını, liman, apron, tank, kreyn, silo, boru hatları ve
demiryolu terminallerini kapsar. Hasar türleri genelde boşluk suyu basıncındaki artış sonucu
oluşan sıvılaşma, duvarlarda ve dolgu malzemelerinde deformasyon, su altı göçükleri ve
toprak kayması ilgili iskele hasarlarıdır. Hasarlar daha çok zemindeki taşıma gücü kaybından
oluşur. Tüm bu hasar türleri Kocaeli depremi sırasında İzmit körfezi çevresindeki iskele ve
sahil yapılarında gözlenmiştir.
Termik Santrallar
Bu sınıfta petrol ya da kömür ile beslenen elektrik üretim tesisleri, orta yükseklikli çelik
çerçeveli yapılar yer alır. Hasar türleri: çelik çerçeve düğüm noktalarında meydana gelen
hasarlar, türbin ve kojenerasyon kısımlarında çarpışmadan kaynaklanan hasarlar, su ve yakıt
tanklarının cidarlarında burkulmalar, mesnet civatalarında kopmalar, kömür taşıyıcı
konveyörler bantlarında oynamalar, transformatör ve diğer ekipmanların devrilmesi sonucu
oluşan hasarlar olarak ele alınabilir.
Hidroelektrik Santrallar
Bu sınıfta barajlar, türbinler, kontrol odaları ve ekipmanları, trafo ve şalt sahaları yer alır. Bu
sınıf tesisler trafo ve şalt sahalarındaki seramik elemanların hasarı dışında genelde geçmiş
depremlerde iyi performans gostermişlerdir.
Depolama tankları
Bu sınıfta yer altı, yüzeysel ve yükseltilmiş depolama tankları yer alır. Yeraltı tanklarında
zemin sıvılaşması sonucu hasar oluşmaktadır. Yüzeysel tank cidarlarında yerel burkulmalar,
fil ayağı tipi hasarlar ve temel bağlantılarında hasar oluşması mümkündür. Yükseltilmiş
tanklar ise taşıyıcı elemanlarının yapısal yetersizliğinden ve ankaraj kopmalarından zarar
görebilir.
Doğrudan hasarlarla ilgili hasargörebilirlik eğrileri yüzeysel depolama tanklarından elde
edilen hasarlara ilişkin verilere dayanılarak oluşturulmuştur.
Su Tasfiye Tesisleri
Bu sınıfta: betonarme binalar, yüzeysel ya da gömülü tankları ihtiva eden kompleks tesisler ve
bunların bileşenleri yer alır. Bu tip tesisler genellikle yüzeyde yer aldıkları için zemin taşıma
gücünün kaybolması gibi sorunların yanı sıra, göreli oturma, boru hasarları ve iyi
mesnetlenmemiş ekipmanlarda hasarlara maruz kalabilir.
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Rafineriler
Rafineriler çelik ve betonarme binalardan ve ekipmanlardan oluşan kompleks tesislerdir.
Düşey ve yatay depolama tankları, küresel tanklar, yüzeysel ve yükseltilmiş boru hatları,
pompalar, ısı merkezleri, motorlar, jeneratörler, transformatörler, motor kontrol odaları,
soğutma bacaları, yakıt dolum istasyonları, idari binalar ve liman yükleme tesisleri başlıca
yapı bileşenleridir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında oluşan Tüpraş yangınında görüldüğü
gibi yangın hasarları rafineriler için birinci önceliğe sahip bir konudur. Tank sızıntıları nedeni
ile toksik atık ve hava emisyonu tehlikeli boyutlara ulaşabilir, silindirik tanklarda burkulma
ve boru hattında göçmeler gözlenebilir. Boru hatları ve yeterli ankraja sahip olmayan mekanik
ekipmanlar kayma suretiyle hasar görebilir. Bu tip tesislerde toplam hasara sıvı depolama
tankaları hasarının katkısı %40 ve baca hasarlarıların katkısı %30 civarındadır.
Hava ulaşım sistemleri:
Hava ulaşım sistemleri, terminal, apron, pist, kontrol kuleleri ve çelik hangarlardan oluşur.
İstanbul’da Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının yanısıra, askeri , eğitim ve özel
amaçlı küçük çaplı havaalanları (Hazerfan Havalimanı gibi) bulunmaktadır. Cam kırılması,
duvarlar ve çerçevelerde çatlak ve/veya göçmeleri, binalarda beklenen hasar türleridir. Yeterli
miktarda mesnetlenmemiş cihazlar kayma ve devrilme suretiyle çevresindeki cihazlara zarar
verebilir. Çıkış kapısı ekipmanlarında kayma ve boru hasarlarından kaynaklanan yangın ve
patlamalara kadar geniş bir hasar dağılımı gözlemlenebilir. Alüvyon alanların üzerine kurulu
havaalanlarında zemin sıvılaşması ve sıkılaşmasından kaynaklanacak oturmalar söz konusu
olabilir.
Dağıtım şebekeleri (İsale hatları)
Dağıtım hatları toprak altı ya da üstü olabilir. Kuleler genelde kazıklı ya da kazıksız
betonarme temel üzerine outran çelik yapılardır. Yüksek gerilim dağıtım şebekeleri toprak
kayması, kaya düşmesi ve sıvılaşma gibi ikincil etkilere maruzdurlar. Elektrik hatları temas ve
çarpma sonucu yanabilir.
Elekrik Dağıtım istasyonları
Elektrik dağıtım şebekelerinde bulunan istasyonalar yüksek gerilimli gücü düşük voltaja
çevirerek dağıtırlar. Bu tesislerde kontrol binaları, çelik kuleler, elektrik hatları, topraklama
hatları, yeraltı kabloları, anahtarlar, devre kesicileri, kapasitörler, voltaj regülatörlerin ve
büyük transformatörler bulunur. Kontrol binalarındaki hasarlar daha çok asılı malzemelerin
düşmesi, duvarlarda çatlak, kısmi ya da tam göçme olarak oluşabilir. Yeterli miktarda
sabitlenmemiş ekipmanlar kayabilir. Çelik kuleler genelde sadece zemin taşıma gücünün
kaybolması sonucu hasar görmektedir. Porselen ve sermik isolator içeren elemanlar sarsıntıya
çok duyarlı olup çabuk hasar görebilirler. Ağır ekipman olan transformatörler genellikle
yetersiz bağlantılara sahiptirler. Bu yüzden kayabilir ya da bağlantılı oldukları yerleri
parçalayabilir ve yağ sızması nedeni ile yangına sebebiyet verebilir.
Sıvı Depolama Tankları
Bu tip yapıların büyük bir bölümünü serbest yüzeye oturan ankre edilmiş veya edilmemiş
silindirik tanklar oluşturur. Hasar türleri olarak daha çok taban yüzeyi ile duvar birleşimindeki
kaynakların parçalanması, fil ayağı olarak adlandırılan tank duvarlarının şişmesi, tanka bağlı
boru tesisatında kopmalar, tank içeriğindeki ani boşalma sonucunda oluşan negatif basınç ve
patlama, göreli oturmalar, tank duvarında yırtılma, ankaraj kopmaları ve üst kapakların
ayrılması sonucu yakıt kaybı gözlenmektedir.
Uluslararası standartlara uygun olarak yapılmış sanayi tesislerinde ATC-13 kapsamında
yer alan hasar verilerinin ve ATC-25 kapsamındaki endüstriyel sınıflara göre belirlenmiş
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hasar görebilirlik fonkisyonlarının kullanılması mümkün olmaktadır. Sanayi tesislerinde
depremde meydana gelebilecek can kayıpları ve yaralanmalar, yapıların çökmesinden
kaynaklananların kayıpların yanısıra depremle bağlantılı yangın, patlama ve kimyasal madde
sızmasından oluşacak kayıpları da içermektedir.
2.1.3.4 Can Kaybı Açısından Hasar Görebilirlik
Bina hasarından kaynaklanan can kayıpları
Spence ve Coburn, (1997), bir deprem sırasında toplam can kaybını aşağıdaki eşitlikle ifade
etmektedirler.
K = Ks + K′ + K2

(2.1)

Burada, Ks yapısal hasar sonucu oluşan can kaybı, K′ yapısal olmayan hasar sonucu
oluşan can kaybını, K2 ise depremin neden olduğu yangın, toprak kayması gibi olaylar sonucu
oluşan can kaybını ifade etmektedir.
Yukarıda verilen (1) eşitliği deprem sırasında her seviyedeki yaralanmalar için de
geçerlidir.
Ki = Ksi + K′ + K2i

(2.2)

HAZUS99 tarafından verilen yaralanma seviyesi Tablo 2.30’de verilmiştir.
Tablo 2.30. Betonarme yapılar için can kaybı oranları
Yaralanma
seviyesi
Önem seviyesi 1
Önem seviyesi 2
Önem seviyesi 3
Önem seviyesi 4

Yaralanma tanımı
Hastane tedavisi gerektirmeden temel tıbbi müdahale ile
düzeltilebilecek vakalar
Hayati tehlike arzetmeyen hastanelik vakalar
Acil müdahale edilmediği takdirde hayati tehlike arz eden
vakalar. Bu vakaların çoğunluğu yapısal göçme ve ona bağlı
oluşan hasar sonucu meydana gelir.
Ani ölümler ve ölümcül yaralanmalar

Türkiye’deki betonarme yapılar için can kaybı oranları Tablo 2.31’de verilmektedir.
Tablo 2.31. Betonarme yapılar için can kaybı oranları
Yaralanma
Betonarme yapılar için can kaybı oranı (%)
seviyesi
Düşük Hasar
Orta Hasar
Ağır Hasar
Çok Ağır Hasar
Önem seviyesi 1 0.05
0.2
1
10-50
Önem seviyesi 2 0.005
0.02
0.5
8-15
Önem seviyesi 3 0
0
0.01
4-10
Önem seviyesi 4 0
0
0.01
4-10
Tabloda verilen oranlar binada deprem sırasında bulunan insan sayısı ile çarpılmalıdır.
Sanayi tesislerindeki can kayıpları, yapıların çökmesinden kaynaklanan kayıpların
yanısıra deprem bağlantılı yangın, patlama ve kimyasal madde yayılmasından kaynaklanan
kayıpları da içermektedir. Genelde elde edilen sonuçlar büyük oranda sanayi tesisine özel
olup can kaybına dayalı tahminlerden genel sonuçlar çıkarılması mümkün değildir.
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2.1.3.5 Muhtemel Kayıplar ve Sonuçlar
İstanbul ve çevresinde bulunan toplam sanayi binaları için ortalama hasar oranları
Tablo 2.32’de verilmektedir.
Tablo 2.32. Sanayi binaları için ortalama hasar oranları
EMS-98 I veya MMI
Ortalama hasar oranları

VII
%3

VIII
%8

IX
%20

Tesislerin fiziksel özelliklerine göre verilen değerlerde değişiklikler olabileceği
unutulmamalıdır. Şiddet bölgesi IX için makina ve ekipman ortalama kayıpları Tablo 2.33’de
gösterilmiştir.
Tablo 2.33. Şiddet bölgesi IX için “Makina ve Ekipman” ortalama kayıp oranları
SEKTÖR
No.
Sektör 1
Sektör 2
Sektör 3
Sektör 4
Sektör 5
Sektör 6
Sektör 7
Sektör 8

TANIM

Makina
ve Stok kaybı
Ekipman kaybı
Maden,İnşaat ,Seramik,Cam
%10
%10
Ticari müesseseler, Yiyecek %10
%10
ve içecek
Tekstil, Deri
%10
%30
Ahşap ürünleri ve mobilya, %10
%10
Ziraat
Kimya ve Petrol ürünleri
%30
%35
Demir-Çelik ve diğer metaller %2
%2
Makina ve Otomotiv
%2
%2
Ulaşım ve Telekomünikasyon %10
%2

Şiddet bölgesi VIII’deki sanayi tesisleri için sınırlı sayıda ampirik veri olmasına rağmen
“Makina ve Ekipman” ve “Stok” kayıplarının şiddet bölgesi IX için verilen ortalama kayıp
oranlarının 1/3-1/4 mertebelerinde olması beklenebilir.
Tablo 2.34’de görüldüğü gibi şiddeti IX ve VIII olan bölgelerde yer alan sanayi tesisi
oranı; %7-%12 ve %40-%60 arasında değişmektedir. Bu dağılımın Tablo 2.32’de verilen
ortalama hasar oranları ile birlikte ele alınmasıyla, senaryo depremi sonucunda İstanbul ve
yakın çevresindeki sanayi tesislerinde oluşacak toplam hasar oranının %6 ve %8
mertebelerinde olacağı beklenebilir.
Tablo 2.34. Şiddet bölgeleri göre “ekipman-makina” ve “stok” kayıpları
Sektör
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tanımı

Ekipman ve makina
kayıpları
IX
VIII
Maden, İnşaat, Seramik, Cam
0.011 0.013
Ticari tesisler, Yiyecek ve 0.009 0.011
içecek
Tekstil, Deri
0.013 0.017
Ahşap ürünleri ve mobilya,
0.016 0.012
Ziraat
Kimya sanayi ve petrol ürünleri, 0.033 0.035
Demir-çelik ve diğer metaller
0.002 0.002
Makine ve otomativ
0.002 0.002
Ulaşım ve telekominikasyon
0.012 0.014
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Stok kayıpları
IX
0.011
0.009

VIII
0.013
0.011

0.039
0.016

0.050
0.012

0.033
0.002
0.002
0.002

0.035
0.002
0.002
0.003

Türkiye’de yaklaşık bütün sektörler için, iş durmasından dolayı olan kayıplar toplam
kaybın yıllık ciroya oranı cinsinden ifade edilmektedir. Bu değerlerin elde edilen ampirik
veriler sonucunda şiddeti IX olan bölgelerde %5-%10, şiddeti VIII olan bölgelerde ise %2-%3
arasında değiştiği görülmektedir.
Kimya, Tekstil ve Otomotiv gibi sektörlerde istisnai durumlar ortaya çıkmakta olup
kayıp oranları sırasıyla %50, %30 ve %15 değerlerine kadar yükselebilmektedir. Genelde,
İstanbul’daki bütün sektörlerde iş durmasından dolayı olan kayıpların %2-%3 mertebelerinde
olması beklenebilir. Genel bir tablo içerisinde ifade edilen bu kayıp oranlarının rakamsal
karşılığı şirketlerin portföy değerlerinin bilinmesiyle bulunabilir.
Yüksek maliyetlerinden dolayı özellikle ağır sanayideki kayıp potansiyeli yapı ve
ekipman performanslarına bağlıdır. İskele ve limanlar ise özellikle depremin yol açtığı su
altındaki toprak kaymasından, zemin oturmasından ve sıvılaşmadan etkilenebilirler. Metal
işleme ve petrokimya sanayilerinde ise patlama ihtimalleri dikkate alınmalıdır.
Bir tesisin deprem sonrası fonksiyonunu devam ettirebilmesi içerisindeki kritik ekipman
ve cihazların deprem performanslarına bağlıdır. Türk deprem şartnamesine göre can güvenliği
kriteri esas alınmaktadır. Bu durum binaların içerisindeki insanların tahliye edilebilmesine
imkan verecek kadar yıkılmadan hasar görmesi anlamını taşımaktadır. Ancak çoğu kez bu
kriter sanayi tesisleri için yeterli olmayabilir. Özellikle yapısal hasarlar sonucunda yüksek
maliyetli makina ve ekipmanlar zarar görebilir, devrilen ve kopan parçalar kimyasal madde
yayılması ya da yangınlara yol açabilir. Ayrıca iş durması ve ona bağlı olarak pazar
kaybından kaynaklanan dolaylı kayıpların olması da muhtemeldir. Bu yüzden sanayi
tesislerinin tasarımında yapısal elemanların yanısıra yapısal olmayan elemanların da dikkate
alınacağı performansa dayalı tasarım kriterleri esas alınmalıdır.
Büyük depremler teknolojilerdeki boşlukları ve tesislerin zayıflıklarının afetmezler. Bu
yüzden Marmara’da çok yüksek maliyetli bir çok sanayi tesisi büyük deprem riski altında
bulunmaktadır. Marmara’daki sanayi tesislerine ait zayıf noktaların bulunabilmesi ve deprem
performanslarının arttırılabilmesi için hasargörebilirlik çalışmaları yapılmalıdır. Hasar
görebilirlik ilişkilerinin münferit ya da kısıtlı sayıdaki yapılar için belirsizlikler taşımakta
olduğu için mümkün olduğunca geniş hasar envanterilerine dayalı olarak hazırlanması
gerektiği unutulmamalıdır. Uzman kişilerce binaların yanısıra, tank, silo, elektrikli ve
mekanik cihazların deprem güvenliklerinin arttırılmasına yönelik saha gözlemlerine dayalı
çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Devrilme, kayma veya parçalanma ihtimali bulunan tehlikeli madde içeren ekipmanların
güvenliklerinin yanısıra, yangın önleme ve yavaşlatma cihazları ve sismik tahrikli otomatik
gaz kapama sistemlerinin geliştirilmesi faydalı olacaktır. Acil güç ünitelerinin devreye
sokulması, hasar gören ekipmanların makul bir süre içersinde çalışır hale getirilmesi ve diğer
ihtiyaçların karşılanması gibi konular deprem sonrası uygulanması gereken acil eylem planı
içerisinde belirlenmedir.
Sanayi tesislerinin deprem güvenliklerinin sağlanmasında dikkate alınması gereken en
önemli faktör, ekipman hasarı ve dolaylı kayıplardan kaynaklanabilecek ekonomik zararların
bina değerinin çok üzerinde olabileceğidir.
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Şekil 2.1. İstanbul kenti için 50 yılda %20 aşılma olasılığı olan zemin bağımlı enbüyük yer
ivmesi dağılımı.

Şekil 2.2. İstanbul kenti için 50 yılda %50 aşılma olasılığı olan zemin bağımlı enbüyük yer
ivmesi dağılımı.
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Şekil 2.3. İstanbul kenti için Mw=7.5 senaryo depremi sonucunda zemin bağımlı ortalama
enbüyük yer ivmesi dağılımı.

Şekil 2.4. Senaryo depremi sonucunda elde edilen ivme tepki spektrumu (T=0.2sn.) dağılımı
(Kaynak: BU-ARC çalışması).
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Şekil 2.5. Senaryo depremi sonucunda elde edilen ivme tepki spektrumu (T=1.0sn.) dağılımı
(Kaynak: BU-ARC çalışması).

Şekil 2.6. Senaryo depremi sonucunda elde edilen şiddet dağılımı (Kaynak: BU-ARC
çalışması).
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Şekil 2.7. “A” modeli senaryo depremi sonucunda elde edilen ivme tepki spektrumu
(T=0.2sn.) dağılımı (Kaynak: JICA-IBB çalışması).

Şekil 2.8. “A” modeli senaryo depremi sonucunda elde edilen ivme tepki spektrumu
(T=1.0sn.) dağılımı (Kaynak: JICA-IBB çalışması).
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Şekil 2.9. İstanbul kenti için 50 yılda %20 aşılma olasılığı olan ve ortalamaya göre normalize
edilmiş zemin bağımlı sektral ivmelerin (T=0.2sn.) dağılımı.

Şekil 2.10. İstanbul kenti için 50 yılda %50 aşılma olasılığı olan ve ortalamaya göre
normalize edilmiş zemin bağımlı sektral ivmelerin (T=0.2sn.) dağılımı.

60

Şekil 2.11. İstanbul kenti için Mw=7.5 senaryo depremi sonucunda elde edilen ve ortalamaya
göre normalize edilmiş zemin bağımlı sektral ivmelerin (T=0.2sn.) dağılımı.

Şekil 2.12. İstanbul Zemin Sınıflandırma Haritası (Kaynak: BU-ARC çalışması).
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Şekil 2.13. Zemin Sınıflandırma Haritası (Kaynak: JICA-IBB çalışması).

Şekil 2.14. Sıvılaşma Hassalığı Haritası (Kaynak:BU-ARC çalışması).
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Şekil 2.15. Sıvılaşma Potansiyeli Haritası (Kaynak:BU-ARC çalışması).

Şekil 2.16. Sıvılaşma Potansiyeli Haritası (Kaynak:JICA-IBB çalışması).
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Şekil 2.17. Senaryo depremi sonucunda SD bazlı bina hasar dağılımı – Göçen Binalar
(Kaynak: BU – ARC çalışması).

Şekil 2.18. Senaryo depremi sonucunda SD bazlı bina hasar dağılımı – Göçen bina sayısının
toplam bina sayısına oranı (Kaynak: BU – ARC çalışması).
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Şekil 2.19. Senaryo depremi sonucunda SD bazlı bina hasar dağılımı – Ağır Hasarlı Binalar
(Kaynak: BU – ARC çalışması).

Şekil 2.20. Senaryo depremi sonucunda SD bazlı bina hasar dağılımı – Ağır Hasarlı Bina
Sayısının Toplam Bina Sayısına Oranı (Kaynak: BU – ARC çalışması).
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Şekil 2.21. Ağır Hasarlı Bina Sayısı – Model A (Kaynak: JICA çalışması).

Şekil 2.22. Ağır Hasarlı Bina Oranı – Model A (Kaynak: JICA çalışması).
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Şekil 2.23. Senaryo depremi sonucunda gündüz nüfusuna göre can kaybı dağılımı (Kaynak:
BU – ARC çalışması).

Şekil 2.24. Senaryo depremi sonucunda gündüz nüfusuna göre can kaybı sayısının toplam
nüfusa oranı (Kaynak: BU – ARC çalışması).
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Şekil 2.25. Senaryo depremi sonucunda gece nüfusuna göre can kaybı dağılımı (Kaynak: BU
– ARC çalışması).

Şekil 2.26. Senaryo depremi sonucunda gece nüfusuna göre can kaybı sayısının toplam nüfusa
oranı (Kaynak: BU – ARC çalışması).
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Şekil 2.27. Can kaybı Sayısı – Model A (Kaynak: JICA çalışması).

Şekil 2.28. Can kaybı Oranı – Model A (Kaynak: JICA çalışması).
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Şekil 2.29. Senaryo depremi sonucunda beklenen mali kayıp miktarı (Kaynak: BU – ARC
çalışması).

Şekil 2.30. Senaryo depremi sonucunda acil barınma ihtiyacı olacak aile sayısı dağılımı
(Kaynak: BU – ARC çalışması).
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Şekil 2.31. Senaryo depremi sonucunda acil barınma ihtiyacı olacak aile sayısının toplam
hane sayısına oranı (Kaynak: BU – ARC çalışması).

Şekil 2.32. Yolların kapanması sonucu ulaşılamayacak alanlar (Kaynak: JICA çalışması)
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Şekil 2.33. JICA raporunda yer alan otoyol, köprü ve viyadüklerin tümü (JICA – IBB).

Şekil 2.34. ATC 6-2 yöntemine göre deprem performansları belirlenen köprü ve viyadüklerin
tümü (BU - KRDAE).
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Şekil 2.35. Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünün tamir ve takviye öngördüğü köprü ve
viyadükler (Karayolları 17. Böl. Müd.).

Şekil 2.36. ATC 6-2 yöntemine göre “Çok Riskli” köprü ve viyadüklerin senaryo depremi
sonucunda oluşan Maksimum Yer Hızı haritası üzerindeki dağılımı (BU - KRDAE).
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Şekil 2.37. ATC 6-2 yöntemine göre “Az Riskli” köprü ve viyadüklerin senaryo depremi
sonucunda oluşan Maksimum Yer Hızı haritası üzerindeki dağılımı (BU - KRDAE).

Şekil 2.38. Katayama yöntemine göre “Çok Riskli” otoyol köprüleri (JICA – IBB).
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Şekil 2.39. Katayama yöntemine göre “Orta Derecede Riskli” otoyol köprüleri (JICA – IBB).

Şekil 2.40. Katayama yöntemine göre “Az Riskli” otoyol köprüleri (JICA – IBB).
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Şekil 2.41. JICA raporunda yer alan İstanbul metropolitan alanına ait doğalgaz dağıtım
sistemi (JICA – IBB).

Şekil 2.42. İstanbul metropolitan alanına ait doğalgaz dağıtım sistemi ((BU - KRDAE).
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Şekil 2.43. Doğalgaz boru hatlarının senaryo depremi sonucunda oluşan Maksimum Yer Hızı
haritası üzerindeki dağılımı (BU - KRDAE).

Şekil 2.44. JICA raporunda yer alan İstanbul metropolitan alanına ait içme suyu dağıtım
sistemi (JICA – IBB).
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Şekil 2.45. JICA raporunda yer alan İstanbul metropolitan alanına ait atık su dağıtım sistemi
(JICA – IBB).

Şekil 2.46. İstanbul metropolitan alanına ait içme suyu dağıtım sistemi ((BU - KRDAE).
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Şekil 2.47. İstanbul metropolitan alanına ait atık su dağıtım sistemi ((BU - KRDAE).

Şekil 2.48. İçme suyu boru hatlarının senaryo depremi sonucunda oluşan Maksimum Yer Hızı
haritası üzerindeki dağılımı (BU - KRDAE).
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Şekil 2.49. Atık su boru hatlarının senaryo depremi sonucunda oluşan maksimum yer hızı
haritası üzerindeki dağılımı (BU - KRDAE).

Şekil 2.50. İstanbul metropolitan alanına ait elektrik dağıtım sistemi ((BU - KRDAE).
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Şekil 2.51. Elektrik dağıtım sisteminin senaryo depremi sonucunda oluşan şiddet haritası
üzerindeki dağılımı (BU - KRDAE).

Şekil 2.52. Elektrik dağıtım sisteminde yer alan 380kV’luk trafo merkezlerinin senaryo
depremi sonucunda oluşan Şiddet haritası üzerindeki dağılımı (BU - KRDAE).
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Şekil 2.53. JICA raporunda yer alan İstanbul metropolitan alanına ait elektrik dağıtım sistemi
(JICA – IBB).

Şekil 2.54. İstanbul metropolitan alanına ait telefon santralleri (BU - KRDAE).
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Şekil 2.55. Telefon santrallerinin senaryo depremi sonucunda oluşan şiddet haritası üzerindeki
dağılımı (BU - KRDAE).

Şekil 2.56. JICA raporunda yer alan İstanbul metropolitan alanına ait telekomünikasyon
sistemi (JICA – IBB).
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Şekil 2.57. İstanbul kentinde bulunan okul binalarının şiddet haritası üzerinde dağılımı.

Şekil 2.58. İstanbul kentinde bulunan hastane binalarının şiddet haritası üzerinde dağılımı.
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15. Yüzyıl
öncesi
15-18. Yüzyıllar
19. Yüzyıl
1920-1950
1950-1970
1970 sonrası

Şekil 2.59. İstanbul’un tarihsel gelişimi
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Şekil 2.60. Yerleşim haritası

86

Kentsel
Düzgün Yerleşim
Toplu Konut
Dağınık Yerleşim
Gecekondu
Servisler
Sanayi
Kamusal Alan
Askeri Alan

Şekil 2.61. İstanbul arazi kullanım haritası, 1994.
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Şekil 2.62. İstanbul ve çevresindeki sanayi tesislerinin yerleşim haritası.
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Şekil 2.63. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre KOBİ’lerin ilçelere göre dağılımı
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Şekil 2.64. KOBI’lerin şiddet bölgelerine göre dağılımı ( IBB Veriler)
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Şekil 2.65. Maden,inşaat,seramik, cam (Sektör 1) sanayi tesislerin şiddet bölgelerine göre
dağılımı
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Şekil 2.66. Ticari müesseseler,yiyecek, içecek (Sektör 2) sanayi tesislerin şiddet bölgelerine
göre dağılımı
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Şekil 2.67. Tekstil ve Deri (Sektör 3) sanayi tesislerin şiddet bölgelerine göre dağılımı
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Şekil 2.68. Ahşap ürünleri, mobilya ve ziraat (Sektör 4)sanayi tesislerinin şiddet bölgelerine
göre dağılımı
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Şekil 2.69. Kimya ve petrol ürünleri (Sektör 5) sanayi tesislerin şiddet bölgelerine göre
dağılımı
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Şekil 2.70. Demir-çelik ve diğer metaller (Sektör 6) sanayi tesislerin dağılımı
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Şekil 2.71. Makina ve otomativ (Sektör 7) sanayi tesislerin şiddet bölgelerine göre dağılımı
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Şekil 2.72. Ulaşım ve telekomünikasyon (Sektör 8)sanayi tesislerin şiddet bölgelerine göre
dağılımı
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Şekil 2.73. Toplam 8 sektöre göre hücrelerdeki genel dağılımı (KOBİ’ler)
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E3

E4
E5

A3
A2
E2

E1

A4

Şekil 2.74. Anadolu ve Avrupa yakalarındaki helikopter uçuş rotaları ve önemli tesislerinin dağılımı
100

A1

Şekil 2.75. Büyük ölçekli tesisler ve organize sanayi bölgelerinin şiddet bölgelerine göre dağılımı
101

Şekil 2.76. Tuzla, Gebze ve Dilovası’ndaki büyük ölçekli tesislerin şiddete göre dağılımı.
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2.2

MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nuran Zeren Gülersoy, Haluk Eyidoğan, Polat Gülkan, Handan Türkoğlu, Gülden Erkut, Azime Tezer

2.2.1

GİRİŞ

İstanbul Deprem Master Planı-İDMP çalışmasında, daha önce yapılmış çalışmalardan ve
hazırlanmış raporlardan yararlanılarak mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu çalışmalar içinde en önemli iki kaynak, Japan International Cooperation Agency (JICA)
tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) Aralık, 2002’de sunulan “The Study on a
Disaster Prevention/Mitigation Basic Plan in Istanbul Including Seismic Microzonation in the
Republic of Turkey” ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan, Amerikan Kızıl Haç
Teşkilatına sunulan ve Mayıs, 2002’de tamamlanan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alanı
için Deprem Riski Tespiti” adlı çalışmalardır.
Bu kaynaklardan ikisi de bir metin ve onun dayandığı veri tabanı belgeleri veya coğrafi
sistem bilgilerini ihtiva etmektedir. JICA raporu çoğaltılabilir bir formatta takdim edilmiştir
ve bunun arka plan belgeleri bir CD üzerinde verilmiş bulunmaktadır. BÜ raporu ise pdf
formatında takdim edilmiştir, veri tabanları ayrı bir CD üzerinde kayıtlıdır. Ara raporun bu
bölümü, JICA ve BÜ rapolarında verilen bilgileri topluca özetlemek ve ayrıca BÜ ile JICA
raporlarının mukayeseli bir değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmıştır.
Her iki kaynaktan alınacak arka plan bilgileri kullanılarak, Master Plan için hem tahmin,
hem de yol gösterici tavsiyeler yapılabilir. Senaryo deprem(ler)inin kesin tahmin amacıyla
kullanılması gerekli olmadığından, İBB’ye sunulacak olan bu çalışma bir “zarar azaltma
politikası” enstrümanı olarak, yasal ve mali tarafları belirlenmiş bir çeşit “eylem planı”
niteliği taşımaktadır.
Mevcut duruma yönelik temel verilerin ve deprem master planına ilişkin diğer verilerin
bir Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) çerçevesinde elde edilmesi, saklanması, güncelleştirilmesi,
analiz edilmesi ve sürekliliğinin güven altına alınması İDMP’nın hedefine ulaşması
bakımından büyük önem taşımaktadır.
Mevcut durum, aşağıda belirtilen veri kaynaklarına dayalı olarak değerlendirilmektedir:
•
•
•
•

2.2.2

JICA raporu
BU-Kızılhaç raporu
IBB tarafından hazırlanan yapı envanteri
DIE bina sayımları
FİZİKİ DURUM BİLGİLERİ

2.2.2.1 JICA verileri
Arc View 3.2 ortamında hazırlanmış JICA verileri belirlenen çalışma alanı kapsamında
toplanan makro ölçekli verileri içermektedir (Şekil 2.77) . JICA verilerinde, İstanbul’un kıyı,
göl, nehir, bitki örtüsü, jeolojik yapı, topografya gibi doğal çevreye ilişkin veriler, yerleşim
alanları, makro ölçekli arazi kullanımı, yollar ve altyapı gibi yapısal çevreye ilişkin veriler ve
mahalleler, ilçeler gibi idari birimler ve bu birimlere bağlı nüfus, yoğunluk, bazı yapısal
özellikler yıllara göre gelişim ve diğer istatistiki veriler mevcuttur. JICA verilerinde temel
veriler aşağıda belirtilen katmanları içermektedir.
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Şekil 2.77.Çalışma alanı
İdari Sınırlar
İlçeler, mahalleler, Büyükşehir Belediyesi Sınırları bu katmanda yer almaktadır.
Topoğrafik Veriler
Çalışmada en ayrıntılı bilgi 1/1.000 ölçek ile topoğrafya verileridir (Şekil 2.78). Daha önce
sayısal olarak elde edilmiş bu verilerden 50m örnekleme aralıklı eğim gradiyent haritaları
yaratılmıştır. 1/5000 ölçekli bir mikro bölgeleme haritası için yeterli bir aralıktır. Proje
alanında yükseklikler 0 ile 500 metre arasında değişmektedir ve mevcut yerleşim alanlarının
çoğunda yükseklikler 150 metreden daha azdır.
Topoğrafya haritasından eğim ve gradient haritası oluşturulmuştur (Şekil 2.79). Eğim
analizi için grid kullanılmıştır. 1/5000 halihazır haritalar kullanılabilir.
Marmara denizinin batimetri değerleri için MTA’nın verileri kullanılmıştır. 60.848
noktadan oluşan batimetri bilgisi, her ne kadar bu raporda kullanılamamışsa da
İTÜ,TÜBİTAK-MAM, IPG Paris ve SHOD çalışmaları sonrası özellikle kuzey Marmara
denizi için çok ayrıntılı olarak elde edilmiştir. Tsunami potansiyeli çalışmaları için Marmara
Denizinin diğer bölgeleri için daha ayrıntılı batimetri verileri gerekli olacaktır.
Yer Bilimleri
JICA-İBB işbirliği ile 2002 yılında İstanbul mücavir alanı ve Silivri ile Çatalca ilçeleri dahil
1/5.000 lik Jeoloji haritası üretilmiştir.Haritanın üretiminde MTA,İTÜ ve İBB’nin daha önce
yaptığı 1/50.000 ölçekli jeoloji haritası baz alınmış ve buna ek yeni çalışmalar yapılarak
Jeoloji haritası üretilmiştir. JICA-İBB mevcut Jeofizik ve sondaj verilerini derlemiş ve ayrıca
yeni Jeofizik ölçümler sondaj çalışmaları yapmıştır.
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Yerleşme
Arazi Kullanımı: JICA raporunda 1994 ve 2000 yıllarına ait genel arazi kullanımı mevcut
olup, askeri alanlar, orman alanları, yerleşme alanları ayrı ayrı katmanlar olarak CBS de yer
almaktadır. Mahallelere göre yapı alanı ve açık alanların toplam alana oranı da mevcuttur.
JICA verileri makro ölçekte bile arazi kullanımını oluşturma açısından yetersizdir. IBB
verileri, hali hazır haritalar ve hava fotoğrafları ile desteklenerek İstanbul’un makro ölçekli
arazi kullanımının hazırlanması risk sektörlerinin belirlenmesi açısından önem kazanmaktadır.

Şekil 2.78. Topografik Haritaların Kapsadığı Alan

Şekil 2.79 Eğim Haritası
106

Ulaşım ve Altyapı: JICA Raporunda, tüm yol sistemi mevcuttur ayrıca yol sistemi için
1/5000 lik haritalardan da yararlanılabilir. Ulaşım yapılarıyla ilgili bilgiler örneğin hava alanı,
limanlar, demiryolu, karayolu yapıları ve köprülerle ilgili bilgiler mevcuttur. JICA
Raporunda, arıtma, terfi, depolar hatlarla ilgili bilgiler de mevcuttur. Doğalgaz şebekesiyle
ilgili bilgiler, benzer şekilde, yeraltı, yerüstü transformatorleri, elektrik hatları ve kapasiteleri,
telekom tesisleri ve fiber optik hatları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ulaşım ve Altyapı acil
bir durumda önem kazanması nedeni ile bu tesisler için de ayrıntılı envanter çalışmasına gerek
vardır.
Kamu Yapıları ve Sosyal Hizmet Yapıları: JICA raporunda idari yapılar olarak belediye ve
kaymakamlıklar yer adres bilgileri ve yapısal özellikleri, diğer kamu yapıları parçalı olarak
düzensiz ve eksik olarak mevcuttur. Tek bir kullanımı işgal eden bazı yapılar için bilgiler,
(örn. Hangar, adliye, akaryakıt deposu) mevcuttur. Bu kullanımlarla ilgili bir sınıflamaya
ihtiyaç vardır. Bu tesislerin acil durumda kullanma ihtimali olanlar ile ilgili envanter
çalışmasına gerek vardır.
Kentsel Açık Alanlar: JICA raporunda parklar noktasal konum ve mahallere göre sayısal
dağılım olarak mevcuttur. Kentsel açık alanların acil bir durum sonrasında kullanılma
potansiyeli düşünülerek kentsel açık alan sisteminin bir arazi kullanımı türü olarak alansal
düzeyde ortaya konmasında yarar vardır.
Yanıcı Patlayıcı Madde Depolama: JICA raporunda LPG, Boya, Kimyevi madde, Araba LPG,
Akaryakıt depolama mahallelere göre kapasite olarak belirlenmiştir. Bu tesislerin konumları
IBB verilerinde mevcuttur. Ancak bu tesisler ile ilgili detaylı envanter çalışmasına gerek
vardır.
Acil Durum Görevlileri: JICA raporunda; İtfaiye ve polis noktasal veri olarak ayrıntılı
bilgileri içerecek şekilde hazırlanmıştır, buna karşılık hastaneler ve okullar mahallelere göre
sayı olarak belirtilmiştir. Hastanelerin ve okulların konumları IBB verilerinde yer almaktadır.
Söz konusu tesisler için ayrıntılı bir envanter çalışmasına gerek vardır.
Sit Alanları: JICA raporunda doğal, tarihi, kentsel ve arkeolojik sit alanları haritalar üzerinde
olarak belirlenmiş ve genel bilgi verilmiştir. Tarihi eserler için de detaylı bir envanter
çalışmasına gerek vardır. Bu konuda IBB verileri de yetersizdir.
2.2.2.2 İBB Yapı Envanteri
Bu veriler yapılara bağlı noktalar olarak hazırlanan öznitelik bilgileri olarak üretilmiş
bilgilerdir. Hem makro ölçekli hemde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli arazi kullanımı üretmek
amacıyla ve yapılara bağlı diğer özniteliklerle ilgili tematik paftalar üretmek amacı ile
kullanılabilir niteliktedir. Bu verilere nüfus bilgilerinin ilave edilmesi sosyo-ekonomik
analizler, can kaybı tahminleri için gereklidir.
IBB yapı envanterinde ilgili öznitelik bilgileri aşağıda belirtilmektedir.
1. Konut Sayısı
2. İşyeri Sayısı
3. Yapı Kat Sayısı:
Normal Kat Sayısı
Bodrum Kat Sayısı
4. Taşıyıcı Sistem:
Betonarme yapılar,
Kagir yapılar,
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Ahşap yapılar,
Çelik Yapılar,
Prefabrike
diğer
5. Kullanım Türleri
Ulaşım
Köprü, Meydan, Kavşak,
İskele, Yolcu bekleme salonu, Liman, Vapur İskelesi
Havaalanı, Havayolları,
Bilet gişeleri
Minibüs durağı, İETT durağı, Taksi durağı, Metro durağı, Tramvay durağı
Tren istasyonu
Otopark, Kat otoparkı, Tır parkı
Gar
Altyapı
Doğalgaz: İğdaş
Elektrik: Elektrik santralleri, Trafolar
İletişim: Televizyon vericisi, Telekom santrali, Telefon kulubesi
Su: İSKİ, Su deposu, Terfi istasyonu
Çöp Toplama Merkezi
Su Arıtma Tesisi
Kamu Yapıları Ve Sosyal Hizmet Yapıları
İdari: Valilik, Kaymakamlık, Muhtarlık, Belediyeler, Belediye binaları,
Güvenlik:Emniyet amirliği, Karakol
Diğer Kamu Tesisleri: Adliye, Mahkemeler, Cumhurbaşkanlığı tesisleri, Maliye
Bakanlığı tesisleri, Gümrük, Vergi daireleri, PTT, Müftülük, Bağkur, Emekli
Sandığı, SSK, Cezaevleri vb.
Dini Yapılar: Camii, Kilise, Mescid
Eğitim: İlköğretim, Özel tip okullar, Liseler, Anaokulu, Yuva, Universiteler, Yüksek
okullar,
Sağlık Tesisleri: Ambulans, Tutuklu Hastanesi, Hastane, Özel Hastane, SSK
Hastaneleri, Öğretim Hastaneleri, Kan bankası, Polikilinikler, Laboratuarlar, Diğer
sağlık tesisleri, Özel poliklinikler, Dispanserler, Sağlık Ocağı
Kültür Tesisleri: Kültür merkezi, Kütüphane, Sergi Salonu, Sinema, Tiyatro, Halk
Eğitim
Sosyal Tesisler
Askeri Tesisler: Askeri tesis, Askeri bölge, Ordu evi, Jandarma
İtfaye ve Sivil Savunma
Sivil Toplum Kuruluşları: Sendika, Parti, Dernekler, Vakıflar, Odalar
Müzeler-Saraylar-Tarihi Yapılar: Müzeler, Saraylar, Tarihi bina, Tarihi çeşme,
Türbeler
Barınma
Apartman, Lojman, Site şeklinde konutlar, Yurtlar, Huzurevi
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Çalışma
İmalat Sanayi: Yumurta üretimi, Yemek üretimi, Et kombinası, Ekmek Üretimi, Süt
ürünleri üretimi, Alkollü içecek üretimi, Beton santralleri, Cam Sanayi, Beton
Tesisleri, Mermer Atölyeleri, Taş Ocağı, İnsaat sanayi, Elektrik elektronik sanayi,
Makina sanayi, Oto sanayi, Boya sanayi, İlaç sanayi, Plastik sanayi, Sabun ve yağ
sanayi, Demir-çelik sanayi, Ağaç sanayi, Orman ürünleri sanayi, Marangoz-mobilya
üretimi, Oto yedek parça üretimi, Tornacı, Sanayi siteleri, Saraciye, Deri Sanayi,
Konfeksiyon, Tekstil Sanayi, Kürk Sanayi, Kagıt sanayi, Kimya sanayi, Yem sanayi,
Halı imalatı, Boru sanayi , Maden işleme, Temizlik malzemeleri imalatı,
Alüminyum işleme sanayi, Tersane
Ticaret Merkezleri-Marketler-Pazarlar: Çarşılar, Hipermarketler, İş merkezleri,
İşhanları (Pasajlar), Fabrika satış mağazaları, Süpermarketler, Halk Pazarları, Fuar
Alanları
Fınans-Sıgorta-Banka-Gayrı Menkul: Gayrimenkul şirketleri, Borsa, Bankalar (ATM),
Banka genel müdürlüğü, Banka şubeleri, Döviz büroları, Finans kurumları, Sigorta
şirketleri, Emlakçı
Hizmet Sektörü: Avukatlar, Danışmanlıklar, Grafik şirketleri, Halkla ilişkiler, İnsan
Kaynakları, Mali, Müşavirler, Mühendislik mimarlık, Muhasebe, Noter, Pazar
Araştırma, Pazarlama, Reklam, Dijiturk-Cine5, İthalat, Taşımacılık, Kargo,
Yukleme bosaltma, Matbaa, Baskı işleri, Davetiyeci, Matbaa, Berber, Güzellik
merkezi, Kuaför, Hamam, Dergi yayınevi, Fotoğrafçı, Gazete yayınevi, Televizyon
kanalları, Oto tamiri, Oto servisleri, Camasırhane, Kuru temizleme, Konfeksiyon
atölye, Terzi, Oto kiralama, Oto yıkama, Tur şirketleri, Veteriner klinikleri, Inşaat
firmaları, Surucu kursu, Anahtar kilit, Dekorasyon, Dersane, Kuran Kursları,
Restoran, Büfe, Fast food, Lokanta, Yabancı ülke restoranları, Pub, Café, Çay
bahçesi Düğün salonu, Gece klübü, İnternet kafe, Çay ocağı- kıraathane, Lunapark,
Aşevi, Tuvaletler,
Perakende Ticaret: Nalburiye,Beyaz eşya ticareti,Bilgisayar ticareti, Ev gereçleri,
Elektronik, Fotokopi, Turk-net, Elektrik malzemeleri, Tamirciler, Telefoncu,
Antikacı, Aydınlatma elemanları, Boya satısı, Camcı, Fayansçı, Halı satısı, Yalıtım
malzemeleri, Manifaturacı, Mermer satıcısı, Ceyiz, Mobilya, Porselen, Züccaciye,
Çiçek, Hediyelik eşya, Kuyumcu, Oyuncak Saat, Eczane, Ecza depolama, Optik,
Toptancı, Kırtasiye, Kitapçı, Bijuteri, Kozmetik, Parfümeri, Oto satısı, Lastikçi, Oto
aksesuar, Butikler, Deri giyim, İplik satıs, Ayakkabıcı, Mensucat,Triko, Tuhafiye,
Bilgisayar şirketleri, Bisiklet Satıcıları, Bakkal, Balıkçı, Fırın, Kasap, Kuruyemiş,
Manav, Gıda pazarı, Pastane, Sarküteri, Tekel bayi, Yufkacı, Su satısı, İşhanları
Depolama: Akaryakıt, Otogaz, Akaryakıt depolama, LPG bayii ve Diğer depolar
Turizm ve Konaklama: Misafirhaneler, Oteller, Pansiyonlar
Diğer turistik tesisler, Turizm şirketleri
Rekreasyon Alanları ve Kentsel Yeşil Alanlar:
Mezarlıklar
Spor Alanları: Spor okulu- spor klüpleri, Futbol sahası, Hipodrom, Spor salonu,
Olimpiyat stadı
Diğer Yeşil Alanlar: Botanik bahçesi, Çocuk parkı,Atatürk ormanı,Parklar, Plaj, Kamp
Diğer Kullanımlar:
Boş Arsa, Harabeler, İnşaatlar, Garajlar, Müştemilatlar, Baraka ve Kulübeler, Havuz
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2.2.2.3 DİE verileri
Yapı objesi ile ilişkisi kurulmamış ancak mahalle ve ilçelere göre derlenmiş bina sayım
bilgileri mahalle ortalamaları elde edilerek istatistiki veriler olarak kullanılabilme
potansiyeline sahiptir. DIE bina sayım bilgilerinde yeralan veriler aşağıda belirtilmektedir.
Binanın bitiş yılı (dönemler halinde)
Binanın kullanım amacı
Binayı yaptıran
Binanın sahibi
Binanın taşıyıcı sistemi
Binanın oturduğu taban alanı
Binanın toplam arsa alanı,
Binanın kat sayısı
Binanın tesisat özellikleri
Binanın ısıtma sistemi
Isınma amaçlı kullanılan yakıt
Binanın fiziki durumu
2.2.3

GEOTEKNİK DURUM BİLGİLERİ

2.2.3.1 Geoteknik veriler ve zemin koşulları
Proje alanı içinde daha önce yapılan ve erişilebilen tüm geoteknik amaçlı verilere ek olarak
yeni mühendislik jeolojisi ve jeofiziği araştırmalarından geoteknik veriler de elde edilmiştir.
1/ 5.000 ölçekli bir zemin sınıflaması haritası elde etme yolunda çalışmalar yapılmıştır.
Veriler 500x500 metre örnekleme aralığı ile haritalanmıştır. Bu amaçla toplam uzunluğu
41209 metre olan 1814 adet sondaj verisi, 907 noktada sismik kırılma verisi ve 263 noktada
mikrotremor verisi kullanılmıştır (Tablo 2.35).
Tablo 2.35.İstanbul mikro-bölgeleme çalışmasında kullanılan sondaj bilgileri
Yer
Avrupa Yakası
Anadolu Yakası
JICA Sondajları
Toplam

Sondaj Sayısı
1063
703
48
1814

Toplam Uzunluk (m)
27780.45
10596.46
2832.86
41209.77

Seçilen bazı kuyularda Sismik Sonik Log uygulaması yapılmış, 1 m aralıklarla S dalgası
hızının derinlikle değişimi elde edilmiştir. Bu kuyu noktalarında ayrıca mikro-tremor alan (ağ)
ölçüleri yapılarak 500 metreye kadar S dalgası hızı bulunmuştur. Mevcut verilere ek yapılan
geoteknik ve jeofizik çalışmalar şunlardır (Şekil 2.80, Şekil 2.81):
Sondaj: 48 noktada toplam 2826.85 m
SPT: 1092 kuyu
Örselenmiş ve örselenmemiş numune: 59 kuyu
Laboratuvar testi: 85 set
Su ihtivası, Atterberg limiti, tane boyu, birim ağırlık, ve spesifik ağırlık ölçümleri
Su standpipe ölçümü: 9 kuyu
PS logu: 39 kuyuda toplam uzunluk 2288 m
Mikro-tremor alan ölçümü: 40 nokta
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Şekil 2.80. Jeoloji haritası

Şekil 2.81. Jeolojik Etüd Lokasyon Haritası
Bu çalışmalardan elde edilen veriler sistematik bir biçimde sınıflanmıştır. Sismik S dalgası
hızlarının çeşitli jeolojik formasyonlar cinsinden sınıflamaları ve derinlikle S dalgası
değişiminin analizi yapılmıştır. Her jeolojik formasyonun en büyük, en küçük ve ortalama S
dalgası hızları elde edilmiştir (Tablo 2.36, Tablo 2.37 ve Tablo 2.38 ve Şekil 2.82). Jeolojijeofizik-geoteknik araştırmaların sonucunda bulunan yeraltı kesitlerinden jeolojik loglar
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çıkarılmış ve bu logların 30 metre derinliğe kadar olan S dalga hızlarının ortalaması (AVS30)
bulunmuştur. Bu loglara daha sonra zemin sınıflaması uygulanmış ve senaryo depremleri için
zemin davranış ivme spektrumları hesaplanmıştır.
Tablo 2.36. JICA-İBB raporunda (2002) kullanılan S dalga hızı sınıflaması
Sınıflama

Yüzeyden itibaren ilk 30 metredeki ortalama S dalgası hızı

A
B
C
D

>1500m/sec
760 - 1500m/sec
360 - 760m/sec
180 - 360m/sec
300 - 360m/sec
250 - 300m/sec
220 - 250m/sec
200 - 220m/sec
180 - 200m/sec
<180m/sec

D1
D2
D3
D4
D5
E

Şekil 2.82. Zemin sınıflaması haritası
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Tablo 2.37. S dalgası hızının İstanbul Metropolü içindeki jeolojik formasyonlara
bağlı olarak sınıflaması
Jeolojik Formasyon ve alt sınıfları

Yd/Sd
Qal
Kşf
Ym
Baf All data
105m < Elevation
51m < Elevation < 105m
7m < Elevation < 51m
Elevation <7m
Gnf All data
0m < Depth < 15m
15m < Depth
Çf/Sbf
Çmlf
Güf All data
West
of All data
Küçükçek
mece Gölü
-76m <Elevation
-131m < Elevation < 76m
Elevation < -131m
East
of All data
Küçükçek
mece Gölü
60m < Elevation
-10m < Elevation <
60m
-45m < Elevation < 10m
Elevation < -45m
Cef
Sf
Trf
Kf
Df
Other Rock formations
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Kayma
Uygulanan
kayma dalgası
dalgası
ortalama hızı hızı (m/sec)
(m/sec)
280
150
240
220
190
150
150
430
260
260
470
470
330
330
600
600
340
260
260
360
360
410
410
460
460
440
380
330
410

330
410

550
480

550
-

300
600

300
600

390

390

510
850
1310
1360
2620
-

510
850
850
1310
1310
1310
1310

Tablo 2.38. 1:25.000 (İMM) ve 1:25.000 ölçekli (MTA) jeoloji haritaları için
zemin sınıflaması

2.2.4

Surface Geology

Site Class

Alluvium deposit layer
Tertiary layer
Rock formation

D
C
B

SİSMOLOJİK DURUM BİLGİLERİ

2.2.4.1 Deprem verileri
Neotektonik
Marmara bölgesinin Anadolu’nun levha tektoniği açısından konumu, genç tektonik dönem
içinde gelişen Kuzey Anadolu Fayının hareket özellikleri ve yerdeğiştirme miktarı özet bilgi
olarak verilmiştir. Bu özet bilgi içinde Marmara’nın neotektonik gelişimine
biraz
değinilebilirdi. Marmara denizi çevresi ve deniz tabanında bugün ayrıntıları araştırılan
fayların gelişim süreci Marmara’nın neotektonik gelişimi ile yakından ilgilidir.
Depremsellik
Marmara bölgesinin depremsellik karakterinin analizini yapmak amacıyla bilinen belli başlı
deprem katalogları taranmıştır. Tarihsel (1900 yılı öncesi) ve aletsel dönem (1900 yılı sonrası)
depremleri mevcut deprem kataloglarından derlenerek sunulmuştur. Tarihsel depremler için
bu raporda ayrıca bir özgün kaynak araştırması yapılmamıştır. Marmara bölgesinin 1905-2001
dönemindeki güncel deprem bilgileri BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü deprem arşivinden derlenmiş ve sunulmuştur.
Tarihsel dönemde depremler Marmara’da oldukça aktif olmuş ve İstanbul ve çevresi
dahil Marmara’da bir çok hasara ve insan kaybına neden olmuşlardır. Tarihsel depremlerin
etkileri abartılı olabilmekte ve yerleri konusunda bir çok tartışmalar yapılmaktadır. Tarihsel
depremlerin yerleri ve etkileri konusunda en son araştırma Parsons ve diğ. (2000) tarafından
yapılmış ve İstanbul’u etkilemesi beklenen 7.0 ve daha büyük bir depremin gelecek 30 yılda
olma olasılığının %62 (±15) olduğu bulunmuştur.
Marmara bölgesi aletsel dönem sismik etkinliği haritasında dikkat çekici unsurlar
şunlardır: Kuzey Marmara denizinde belirgin depremsellik sıralanmaları ve kümelenmeleri
vardır. Mürefte-Silivri arasındaki Doğu-Batı uzanımlı deprem episantır dizilimleri uzun
yıllardır dikkati çeken unsurlardan biridir ve aktif ve büyük bir fay zonunun varlığını işaret
eder. Nitekim bu aktif zon raporda verilen dört adet senaryo depreminden biri olan B
Modeline karşılık gelir. Bu bölgedeki belirgin kümelenmelerden biri Yalova-Çınarcık
kümelenmesi, diğeri ise 1999 Izmit depreminin art sarsıntıları ile ortaya çıkan kümedir.
Yalova-Çınarcık kümelenmesi 1999 depreminden önce de var olan ancak bu depremden sonra
artan bir sismik kümelenmedir. Küçükçekmece açıklarında deniz tabanında oluşan deprem
kümelenmesi ise son yıllarda dikkati çekmektedir. İstanbul metropol alanı içinde de dikkati
çeken sismik kümelenme olguları vardır. Bunlardan en belirginleri Küçükçekmece gölünün
kuzeybatısında ve Büyükçekmece-Çatalca doğrultusunda yer alan sismik kümelerdir. Ayrıca
Tuzla’dan Kuzey-Güney doğrultusuna yerleşen bir sismik kümelenme de gözlenmektedir. Bu
kümelenmelerin taşocağı patlatmaları olma olasılığı yüksek olduğundan bunların orijinal
kayıtlarına bakılarak yeniden analiz edilmesi önemle tavsiye edilir.
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2.2.4.2 Deprem Olasılıkları
Senaryo Depremi
17 Ağustos 1999 Izmit depremi sonrası Marmara denizinde Türk-Fransız jeolog ve
jeofizikçiler ortak deniz araştırmaları yapmıştır. Bu araştırmalar kısmen sürmekle birlikte şu
anda ortaya konan kanıtlara göre İzmit körfezi çıkışından Kuzey Anadolu Fayının bir kolu
doğu-batı doğrultusunda uzanmakta ve kuzey Marmara’yı boydan boya geçerek MürefteSaroz körfezi yönüne gitmektedir. 200 km’ye ulaşan bu fayın harekete geçmesi durumunda
oluşacak depremin büyüklüğünün M=7.7 olacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminlerden
biridir. Raporda 200 km uzunluğundaki bu fayın farklı konumlarının kırılmasıyla üç farklı
deprem olasılığı daha düşünülmüştür. Fiziksel gerekçeleri tartışmalı olan bu yaklaşımlar
sonucu dört ayrı fay konumu ve büyüklüğü için (Tablo 2.39 ) senaryo depremi yaratılmış ve
bu senaryo depremlerine göre maksimum ivme, maksimum partikül hızı, 0.2 ve 1.0 sn için
spektral ivme, sıvılaşma, yapı hasarı ve insan kaybı haritaları oluşturulmuştur.
Tablo 2.39 Senaryo depremleri için fay modelleri ve ilgili parametreler
Fay
Uzunluk (km)
Moment Büyüklüğü (Mw)
Eğim açısı (degree)
Türü

Model A
119
7.5
90
Doğrultu
atımlı

Model B
108
7.4
90
Doğrultu
atımlı

Model C
174
7.7
90
Doğrultu
atımlı

Model A

Model B

Model C

Model D

Model D
37
6.9
90
Doğrultu
atımlı

Şekil 2.83. Senaryo deprem için fay modelleri (JICA-İBB raporu, 2002)
Belirlenen senaryo depremleri için maksimum ivme değerleri Boore et al. (1997)
bağıntısından, normal fay durumunda maksimum ivme değerleri Spudich et al. (1999)
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bağıntısından, maksimum partikül hızı değerleri Campbell (1997) bağıntısından ve ivme
spektrumu değerleri (Şekil 2.83) Boore et al. (1997) hesaplanmıştır.
Serbest yüzey büyütmesi değerleri ise NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction
Program; “Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other
Structures,” FEMA-302, 303; BSSC, 1997) kuralları kullanılarak ilk 30 metredeki S dalgası
hızına göre hesaplanmıştır. Bu kurallar non-lineer etkileri de göz önüne almaktadır. Zemin
büyütmesi hesaplarında zemin sınıfı B (760m/s < AVS30 < 1500 m/s) sismik temel ve
büyütme değeri 1.0 olarak kabul edilmiştir (Şekil 2.84).
M odified Am plification Function ofSa 0.2sec
3.0

<0.25g

E
Amplifica

2.5

D5

0.5g

D4
2.0

0.75g

D3
D2

1g

D1

1.5

C

>1.25g

1.0
0.5
150

200

250
300
Vs (m /sec)

350

400

M odified Am plification Function ofSa 1.0sec
4.0
3.5
Amplifica

<0.1g

E
D5

3.0

0.2g

D4
D3

2.5

0.3g

D2

0.4g

D1

2.0

>0.5g

C

1.5
1.0
150

200

250
300
Vs (m /sec)

350

400

Şekil 2.84. Zemin büyütme değerlerinin S dalgası hızına göre sınıflanması
JICA-İBB ortaklığı ile hazırlanan İstanbul İli Sismik Mikrobölgeleme Dahil Afet
Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması (JICA-İBB) Ön Raporunun Sismik Mikrobölgeleme
Çalışmalarında Yer Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili araştırmaların özeti yukarıda verilmeye
çalışılmıştır. Bu raporda yerbilimleri ve mühendislik uygulamaları açısından dikkati çeken
husular şunlardır:
1.

Raporda sunulan tüm sonuçlar 1: 5.000 ölçeğinin geçerli olabileceği gereksinmeler
için kullanılmalıdır. 1: 1.000 ya da daha büyük ölçekli uygulamalar için yeterli
olmayabilir.
2. Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik ölçüm noktalarının sayısının arttırılması
gerekmektedir. Bu projede uygulanan yer mühendislik çalışmaları için alınan her
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500x500 metrelik karelajda, gerekli görülen ölçüm tekniklerini (örnekli sondaj, SPT ya
da CPT ya da SCPT, Sonik log, S dalgası profili) gerekçelerini de belirterek birini ya da
birkaçını bir arada uygulamak gerekmektedir.

Şekil 2.85 Model A senaryo depremi için 0.2 sn’de spektral yatay ivme dağılım haritası
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Şekil 2.86. Model A senaryo depremi ıçin yapılarda beklenen hasar şiddeti dağılımı haritası
3.

Sismik temelin 30 metreden daha derin olduğu tahmin edilen yerlerde mikro-tremor
alan ölçümü yaparak S dalgası yapısının sismik temel derinliğine kadar elde edilmesi
gerekir.
4. Jeolojik kesitlerin örnekleme aralığı 1 km den daha az olmalıdır.
5. 1999 İzmit depremi sırasında oluşan hasar dağılımlarındaki inhomojenlik ve
maksimum ivmelerde uzaklıktan bağımsız ivme artışlarını yalnızca yerel zemin
özellikleri ile açıklamanın zor olduğunu bu nedenle daha derin jeolojik yapıların sismik
hareketleri büyütme mekanizmasının daha iyi anlaşılması doğrultusunda akademik
çalışmaların artması gerekir. Bu bağlamda uzun vadeli çalışmalar hedeflenmeli ve
seçilecek bazı noktalarda hız ve
kuvvetli hareket sismografı yerleştirilerek
çalıştırılmalıdır.
6. Proje raporunda izlenen benzer bir metodolojiyi daha ayrıntılı bir ölçekte (örneğin
1:1.000) ilçe belediyelerinde uygulamak gerekmektedir. İlçe belediyelerindeki tüm
uygulamalar aynı CBS veri bazında ve format uyumlu olmalıdır.
2.2.5

SOSYO-EKONOMİK VERİLER

İstanbul’un nüfus ve sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerinin tanımlanması; kentin içinde alt
bölgelerin yapısının ve gelecekte bu bölgelerin ne gibi gelişmeler göstereceğinin belirlenmesi,
kentle ilgili oluşturulacak politikalara temel oluşturacaktır. İlçelerdeki nüfus hareketleri ile
ekonomik faaliyetler arasındaki etkileşim göz önüne alındığında, ilçelerdeki dönüşüm sosyoekonomik yapıdaki değişim ile birlikte, farklı dönemler için ortaya konulmalı ve izlenmelidir.
İstanbul, gerek nüfus, gerek ekonomik büyüklük açısından ülke içinde büyük önemi
olan bir merkez özelliği göstermektedir. Kentte 1950’li yıllarda özellikle göçün etkisiyle
başlayan hızlı nüfus artışı 1990’lı yıllara kadar etkisini sürdürmüştür. DİE verilerine göre,
İstanbul ilinin nüfusu ve ülke nüfusundan aldığı pay sürekli artış göstermekle birlikte nüfus
artış hızı 1990’lı yıllardan itibaren azalmaya başlamıştır.
İstanbul’un nüfus yapısı incelendiğine doğum oranındaki ve göçle gelen nüfustaki
belirgin düşüşlere bağlı olarak, 0-4 yaş grubu nüfusunun toplam içindeki payının azaldığı
görülmektedir. Buna karşılık nüfusun çok büyük bir kısmı 14-45 yaş grubunda
yoğunlaşmaktadır. 1960’lı yıllarda kadın ve erkek nüfusları arasındaki dengesiz bir dağılım
mevcut iken, 2000’li yıllarda daha dengeli bir dağılım görülmektedir. Nüfusun yaş gruplarına
dağılımının bilinmesi bir afet yönetiminin planlanması ve ihtiyaçların tespitinde büyük önem
taşımaktadır.
Konut alanlarının türü ve barındırdığı sosyal grupların yapısı büyük önem taşımaktadır.
Bu alanların tahlilinde bina durumuna ek olarak, içinde yaşayanların kullanım alışkanlıkları,
gelişme eğilimi, nüfus baskısı gibi etkenler göz önüne alınmalıdır. Toplumsal yapı içinde yer
alan dezavantajlı sosyal gruplar genellikle kentin plan-dışı gelişmiş veya sonradan ıslah
planları ile yasallaşmış olan denetimsiz alanlarında iskan etmektedir. Kentteki düşük sosyoekonomik düzeyli bireyler kadar, çocuk, yaşlı, engelli ve hamile kadınlar gibi daha hassas
gruplara da özen gösterilmesi gerekmektedir.
Ayrıca yabancılaşma, suç oranının artması, ikamet sürelerinin kısalması gibi sosyal
örgütlülük düzeyine olumsuz etkisi olan yeni sorunların oluşması deprem açısından özel
sorunlar teşkil edebilmektedir. Afet sonrasında kurtarma, yeniden yapılanma çalışmaların
yürütülmesinde de farklı konut bölgelerinde farklı sorunlar yaşanmaktadır. Aile yapıları
nedeniyle bazı bölgelerde hayati tehdit altında bulunan çocuk ve yaşlı sayısı çok
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olabilmektedir. Örneğin Kobe ve yakın çevresinde etkisini gösteren 1995’deki depremdeki
kayıpların yarısından çoğunun 60 yaş üzeri olduğu ve bu kümede ağırlıkla kadınların yer
aldığı saptanmıştır.
Mahallelerde yıllara göre nüfus, nufus yoğunluğu, bilgileri haritalanmış. Sosyoekonomik yapı ile ilgili bilgiler mevcut değil. Nufusun yapısı ve isdihdam yapısı ile ilgili
detaylı envanter çalışmasına gerek vardır.
JICA raporu 6. Bölümde Sosyal Yapı ile İlgili Data başlığında nüfus verileri, ilçe
bazında verilmiştir. İlçe bazında mahalle sayısı, mahalle alanı, mahalle dağılımları sunulmuş
ve yoğunluklar 500 kişi/ha ve 700 kişi /ha olarak gruplanmıştır. İlçe bazında nüfus
yoğunluğu kişi/ha. ve kişi /bina olarak mevcuttur.
Tablo 2.40 Nüfusun ilçelere ve binalara göre dağılımı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Toplam

İlçeler
Adalar
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beyoğlu
Eminönü
Esenler
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sarıyer
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Büyükçekmece
Çatalca
Silivri
Sultanbeyli
Şile

Mahalle
Sayısı

Bina Adedi

Bağımsız
Bölüm

5
9
22
11
15
11
23
20
45
33
17
20
69
28
11
28
19
20
26
19
29
23
28
10
14
54
13

6.826
13.861
42.666
18.819
11.281
19.661
162.066
27.582
26.507
17.491
22.751
28.391
36.000
68.933
14.732
38.935
35.000
27.604
45.813
25.041
40.159
32.265
22.386
14.661
43.140
45.000
15.416

77.574
113.319
90.506
161.032
235.832
95.634
274.260
135.750
139.700
190.000
140.904
158.408
82.520
140.797
40.223
198.273
200.600
65.535

622

757.127

3.314.999

82.253
213.757
183.524
89.678
113.471
91.389

Nüfus
17.738
235.113
559.694
472.649
208.223
246.646
191.776
217.316
234.964
55.548
394.423
254.803
407.991
764.767
271.874
661.953
345.574
407.034
589.139
358.231
382.936
243.578
271.003
123.716
620.028
496.402
244.062
396.937
82.149
107.486
175.771
32.923
10.072.447

Cadde Sokak
334
1642
2589
1310
903
931
918
1451
1632
783
1200
1361
1119
2787
761
2098
1993
2054
2307
1547
3333
1261
1059
1250
3414
2720
907

43.664

Nüfus yapısının, bina özellikleri ile bağlantılı olarak mahalle düzeyinde tespit edilmesi
olası bir afet öncesinde alınacak tedbirleri ve sonrasında müdahalelerin etkinliğini artıracaktır.
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Muhtarlık bilgi altyapısının oluşturulmasında son derece önemli bir yönetim ve örgütlenme
kademesidir. Muhtarlığın görev ve yetkileri yeniden tanımlanmalıdır. Muhtarlıklar arası
koordinasyon geliştirilerek eğitim, uygulama ve afet öncesi-sonrası tedbir alma süreçlerine,
katılmaları sağlanmalıdır. Aynı zamanda tabandan yukarıya mahalle düzeyinde sosyoekonomik bilgi aktarımı için örgütlenme düzeyleri artırılmalıdır. Bu nedenle İstanbul’daki
muhtarların yaklaşık %60’ında bulunan ve bilgisayar ortamında hazırlanmış olan hane
halkalarına ilişkin veri giriş programlarının tüm ilçelerdeki muhtarlara ulaştırılarak afet
yönetimi çalışmalarına temel oluşturacak, kapsamlı ve güvenilir bir bilgi altyapısının
hazırlanması önem taşımaktadır. Nüfus yapısı ve bina durumu birlikte düşünülmesi
gerektiğinden bu formlara binalardaki ortalama gece-gündüz nüfusları, binadaki engelli sayısı,
temel sağlık bilgileri (kan grubu, alerji durumu, sürekli kullanılan ya da kullanımı hayati
önem taşıyan ilaç, iğne vb) eklenmelidir.
2.2.6

KENTSEL GELİŞME / PLANLAMA

JICA raporunda 1/50 000 Master planla ilgili bilgiler mevcuttur, ancak 1/5000 ölçekli ilçelere
ait nazım planlar ve diğer planların da değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda JICA Raporuna
ek olarak İBB’ den ön bilgi sağlanmıştır.
2.2.6.1 İstanbul’da 17 Ağustos 1999’dan sonra imar hareketliliği ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi çalışmaları (JICA RAPORU ve www.ibb.gov.tr)
17 Ağustos 1999 depreminden sonra, öncelikle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
mevcut 27 ilçe Belediyesindeki binalar İmar Müdürlüğü teknik elemanlarınca mahallinde
tetkik edilerek hasarlı binaların tespit çalışmaları yapılmış hasarlı binalara rapor tanzim
edilerek İlçe Belediye Başkanlıkları’na ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.
27 ilçe Belediye Başkanlığı Teknik Başkan Yardımcıları ve İmar Müdürlüklerinin
katılımı ile İBB İmar Müdürlüğü, bir koordinasyon toplantısı düzenlemiş, 17 Ağustos
Marmara Depremi sonrası karşılaşılan sorunlar görüşülerek uygulamada birlik ve beraberliği
sağlamak ve kaçak yapılarla daha etkin mücadele konularında bağlayıcı kararlar alınmıştır.
Bu çalışmalar sürerken, İstanbul İmar Yönetmeliği de, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün 8 Eylül 1999 tarihli genelgesi ve diğer ilgili genelgeler
doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Daire Başkanlığına bağlı
İmar Müdürlüğün'ce hazırlanarak 17 Mayıs1999 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'ne
gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 28 Mart 2000 tarih, 2000/76 ve 28 Temmuz
2000 tarih ve 2000/366 sayılı kararları doğrultusunda düzenlenmiş, 06 Aralık 2000
onaylanarak, 17 Aralık 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yeni yönetmelik yayınlanana kadar yürürlükte olan yönetmelik 19 Kasım 1985
tarihlidir. 03 Nisan 1987, 30 Temmuz 1987 ve 24 Nisan 1992 tarihlerinde tadilat yapılmıştır.
1985 yürürlük tarihli İmar Yönetmeliği'nin değişen talep ve ihtiyaçları karşılayamadığı bazı
maddelerinin birbiriyle çeliştiği, yoruma açık ifade bulunduğu, İlçe Belediyelerinin kendi
yorum ve kabulüne göre uygulama yapmasından dolayı farklı uygulamaların ortaya çıktığı
görülmüştür. Bu nedenle yeni yönetmeliğin kesin hükümler ifade etmesinden yola çıkılarak
ve uygulamada birlik ve beraberlik sağlamak amacıyla İmar Yönetmeliği ortak bir çalışma
yürütülerek hazırlanmıştır.
İstanbul İmar Yönetmeliği'nin eski 1985 Yönetmeliği'nden farklı yanları; Eski İmar
Yönetmeliği'nde olmayan yüksek yapılar ile ilgili bölüm, Özel Hastaneler, Özel Eğitim ve
Öğretim Kurumları, Çay Bahçe Salonları, Sinema ve Tiyatrolar, Dini Tesisler, Akaryakıt ve
Servis İstasyonları, Gazino,Gece Kulübü, Taverna, Diskotek, Bar v.b. Hamam-Sauna ve Sıhhi
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Banyolar, Ekmek Fabrikaları, Ekmek Fırınları bölümleri yeni yönetmelikte ilk defa ele
alınmış olmasıdır.
Madde 2.06'da ruhsat müddeti-ruhsat konusu irdelenmiştir. Mevcut olan konuya ait yapı
ve tesisler ile Sanayii Tesisleri'nde ruhsat bölümü tekrar gözden geçirilmiştir. XII. Bölümde
yeralan Yapı Ruhsatı İşleri bölümünde ilgili Belediyelerin uygun görmesi halinde Bilgisayar
ortamında üretilmiş tüm projelerin yine ilgili Belediyelerin talep edeceği formatta disket veya
CD olarak düzenlenebileceği hükmü ile yine yapı ruhsatı müracaatında eklenmesi zorunlu
belgelere Zemin İnceleme Raporu eklenmiş ve eski yönetmelikte mevcut olmayan Zemin
İnceleme Raporu Araması zorunlu Bina ve Yapılar ile ilgili bölümde zemin raporlarının nasıl
olması gerektiği detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
İmar Müdürlüğünce hazırlanan ve 17 Mart 1999 tarihinde Büyükşehir Belediye
Meclisi'ne iletilen İmar Yönetmeliği Taslağı; 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara
Depremi, Tip İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca
yayınlanan genelgeler doğrultusunda tekrar gözden geçirilmiş, İlçe Belediyeleri teknik
elemanları ile ortak komisyon oluşturulmuş, meslek odalarının da eleştirileri dikkate alınarak
Büyükşehir İmar Komisyonu'yla ortak çalışma yürütülerek gerekli değişiklikler yapılmıştır.
Ayrıca, Yapı Denetimi Hakkındaki 595 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin 10
Nisan 2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tekrar bu doğrultudaki düzenlemeler
de taslağa eklenmiştir.
17 Ağustos 1999 tarihli Marmara Depremi'nden önce 25 Mart 1999 tarihli Başkanlık
Onayı alınarak fenni mesuliyeti, bir fenni mesulün uhdesinden çıkarılmış; Başkanlıkça her
meslek mensubunun (mimari-statik-elektrik-makine-ısı yalıtım v.b. gibi) fenni mesul olması
koşulu aranmaya başlanılmıştır. 02 Eylül1999 tarihli Tip İmar Yönetmeliği'ndeki
değişikliklerle gündeme gelen büro tescil belgesi aranması hususu, 595 sayılı Kanun
Hükmündeki Kararname yürürlüğe girene kadar sürdürülmüştür.
Bu konuda son güncel değişiklik de, 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin Anayasa Mahkemesi'nce 24 Mayıs 2001 tarihli kararıyla iptalinden
sonra, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli iptal kararını beklemeden 4708 sayılı yeni Yapı
Denetim Kanunu Tasarısı'nın, 29.06.2001 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca kabul edilerek,
13.07.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmasıdır.
Bu kanun ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, merkezden denetim anlayışı içinde, Yapı
Denetimi Kuruluşları üzerinde tüm denetim ve yetkisini merkezde, Bakanlık düzeyinde
kurulacak Yapı Denetim Komisyonları'nda toplamaktadır.
İBB’nin imar çalışmalarından birisi de İstanbul İli İlçelerinde hasar gören binaların
tespit edilerek 1/1000 ölçekli fotogrametrik paftalara işlenmesi olmuştur. Bu bilgiler binalarla
ilgili dosya oluşturulması amacıyla Planlama ve İmar Müdürlüğü’ne iletilmektedir.
İstanbul Valiliği'nde Afet Bilgi Sistemi kurulması amacıyla, 1/5000 ölçekli haritalar,
sayısal ortamda verilmiştir. Afet ve ilk yardım çalışmaları ile ilgili birimlere, İstanbul Rehber
Kitabı, Ulaşım Ağı, kağıt ortamında haritalar, Ortofoto haritalardan üretilen İstanbul Şehir
Rehber Kitabı verilerek, afet durumlarında en ücra noktalara süratle ulaşılması hedeflenmiştir.
İstanbul'un halihazır haritalarının güncelleştirilmesi amacıyla hava fotoğraflarından
fotogrametrik haritalar ve yersel çalışmalardan halihazır haritalar üretilmesine ise halen
devam edilmektedir.
Sorgulama, analiz ve proje üretmek amacıyla harita ve plan bilgileri GIS (Coğrafi Bilgi
Sistemi) ortamına aktarılmaktadır.
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İstanbul İli İlçelerindeki ana ulaşım güzergahları, çadır yerleşim alanları, helikopter
pistlerinin tespit çalışmaları yapılmıştır. Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü'nün İstanbul
genelinde istemiş olduğu deprem istasyonlarının konum belirlenmesi yapılmıştır.
2.2.6.2 İBB zemin ve deprem inceleme çalışmaları (JICA Raporu ve www.ibb.gov.tr)
Birinci derecede deprem bölgesi olan İstanbul'da muhtemel büyük bir depreme karşı zemin
özelliklerinin belirlenmesi ve zemin koşullarına bağlı olarak yapılarda uyulması gerekli
kurallar ve zemin açısından yapılaşmanın şekline yön vermek için çeşitli harita ve
dokümanların oluşturulması maksadıyla 8 adet deprem izleme cihazı (sismograf)'nın
bulunduğu istasyonların merkez ile bağlantısının sağlanması için modem sistemi kurulmuştur.
Verilerin deprem istasyonlarından modem adacılığıyla merkeze aktarılması işlemleri devam
etmekte ve sürekli bir değerlendirme yapılmaktadır.
Genel olarak MİKROBÖLGELEME adı altında yürütülen bu çalışmalar için JICA
(Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) ile İBBB arasında "İstanbul'da Sismik Bölgelendirme
İçeren Afet Önleme-Azaltma Temel Planı" projesi, 15 Ocak 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanmıştır. 'Risk Analizi' çalışmasıyla, İstanbul'daki yapıların 250 metre
aralıklarla kontrolleri yapılması planlanmıştır. İki yılda tamamlanması planlanan çalışmayla
afet planlarının yeniden gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.
İstanbul'un Büyükşehir sınırları içinde kalan kısımlarının, 1/5.000 ölçekli jeomorfolojik,
jeolojik, jeoteknik ve yerleşime uygunluk etüdleri tamamlanmıştır.
İstanbul'un zeminine yönelik bir diğer çalışma da büyükşehir sınırları içerisinde kalan
alanda KENT JEOLOJİSİ RAPOR VE HARİTALARININ ÜRETİLMESİ projesidir. Proje
kapsamında; İstanbul'un en büyük sorunu olan imar ve sağlıklı yapılaşma konusunda veri
oluşturarak İmar Planı hazırlanması öncesinde, yerleşime uygunluk haritaları hazırlanacak ve
çözümler önerilecektir. Yapılaşması tamamlanmış kesimlerdeki yapılar ise izlemeye alınarak,
yer mühendisliği açısından davranışları izlenecektir.Bu Proje ile ayrıca; mevcut ve planlanan
yapıların olası bir deprem karşısındaki davranış ve güvenlikleri tespit olunacaktır.
2.2.6.3 Afet durumlarında acil ulaşım ve eylem planı çalışmaları
Olası bir afet sonrası yaşanabilecek en büyük problemlerden birisi de 'ulaşım' dır. Bunun için
de İBB, "Afet Durumlarında Acil Ulaşım ve Eylem Planı" hazırlamıştır. İstanbul genelinin
ulaşımı ile ilgili olarak yürütülen ve tamamlanan söz konusu planın temel amacı, İstanbul'un
muhtemel bir afet anında ulaşımının sağlanmasıdır.
Belediye sınırları içinde, kent için stratejik önem taşıyan fonksiyonların olası bir afet
sonrası entegrasyonunun sağlanmasını amaçlayan kent ölçeğinde bir çalışma yürütülmüştür.
Bu çalışma bağlamında, kentin afet sonrası ayakta kalabilmesinde en önemli etkenin
ulaşım olmasından yola çıkılarak kentsel ulaşım sisteminin bu konu çerçevesinde tekrar
irdelenmesi ve planlanması yoluna gidilmiştir.
Yine bu kapsamda üç tür müdahale tipi saptanmıştır. Kurtarma, yardım, sağlık.
Kurtarma kapsamında sorumlu birimlerin ilk müdahalesi ve çevrelerine hizmeti, yardım
kapsamında barınma giyecek ve gıda, sağlık müdahalesi kapsamında da sağlık sorunlarının en
aza indirilmesi ve çözümlenmesi. Bu konularda personel, araç gereç ve ekipmanların afet
anında hangi planı uygulayacağı A'dan Z'ye belirlenmiştir.
Kentsel ulaşım sistemi içerisinde karayolu ulaşım sistemi irdelenmiş ve anaarterlere,
sahil yollarına, Boğaz köprülerine ve E-5 aksının Küçükçekmece-Büyükçekmece bölümünde
yer alan iç ve dış kumsal niteliğindeki kısımlara yönelik çalışmalar yapılmıştır.
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Havayolu ulaşım sistemi kapsamında, hava limanları ve helikopter pistlerine yönelik;
denizyolu ulaşım sisteminde de limanlar, iskeleler ve yolcu taşımaya yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca olası bir afet sonrası kentin en önemli sorunu olarak ortaya çıkabilecek acil
barınma sorunu için, kent bütününde çadırkent alanları saptanmış ve bu alanlarla kentsel
ulaşım sisteminin entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.
Hazırlanan bu planda temel hedefler şu şekilde belirlenmiştir:
Kriz Komuta Merkezi'ne ulaşımın sağlanması,
Büyük sağlık tesislerine ulaşımın sağlanması,
Stratejik öneme sahip bina ve tesislere ulaşımın sağlanması,
Havalimanları, garlar, otogarlar, büyük iskele ve limanlar arasında ulaşım bütünlüğünün
sağlanması,
Eğitim tesislerine ulaşımın sağlanması,
İETT transfer merkezlerine ve bu kurumun hizmet alanlarına ulaşım alternatiflerinin
hazırlanması,
İGDAŞ, İSKİ, TÜRK TELEKOM ve TEDAŞ kritik noktalarına ulaşımın sağlanması,
İtfaiye tesislerine ulaşımın sağlanması,
İDO ve TDİ iskelelerine ulaşım alternatiflerinin sağlanması ve deniz irtibat noktalarının
belirlenmesi,
Çadırkent alanlarına ve bu alanlardan yukarıda belirtilen önemli noktalara ulaşım
hiyerarşisinin
oluşturulması.
Bu plan çalışması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki
bütün ilçeler ve alanlar tek tek ele alınmış ve irdelenmiştir.
Belediye tarafından yapılan afet sonrası arazi kullanım senaryosuna göre, 1/5000 ölçekli
olarak hazırlanan planda, çadırkentler, sağlık tesisleri, idari kurumlar, eğitim tesisleri, lojistik
destek üniteleri için muhtemel afet durumlarında karşılaşılabilecek zorluklara karşı çeşitli
senaryolar hazırlanmış ve bütün ihtimaller en ince ayrıntıları ile değerlendirilmiştir. Bütün
bunların neticesinde bir afet anında kara, deniz ve havayolu ulaşım sistemi önerileri
geliştirilmiştir.
Hazırlanan senaryolara göre, bu planda, insanların uzun süreli yoğun olarak
bulundukları yerlerde ulaşım, haberleşme istasyonları, terminaller, enerji üretim ve dağıtım
binaları, patlayıcı ve kimyasal madde bulunan binalar, yurtlar, müzeler, cezaevleri, eğitim
tesislerinin mukavemetlerinin sağlanması dikkate alınarak ulaşım planları yapılmıştır.
Bu bölümde mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla kullanılan JICA, İBB ve BUKızılhaç raporlarında yeralan veriler aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak
özetlenmektedir (Bkz. Tablo 2.41 ve Tablo 2.42 ).
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Tablo 2.41. JICA ve IBB verilerinde yeralan fiziki ve sosyo-ekonomik verilerin değerlendirilmesi
Veri Tipi

JICA

İBB

İlgili Birim

Değerlendirmeler

İDARİ SINIRLAR
Mahalle,
İlçe,
Büyükşehir
Belediyesi ve İl sınırları

CBS ortamında mevcut.

JICA verilerine ilaveten
3030 (Belediye Sınırları)
kapsamı içine giren tüm
ilçeler CBS ortamında
mevcut ayrıca İstanbul il
genelinde diğer ilçeler ve
köy alanları mevcut

Planlama ve İmar Daire Başkanlığı:
Harita Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS),

Veriler CBS ortamında kullanılabilir
durumda.

Planlama ve İmar Daire Başkanlığı:
Harita Müdürlüğü,
ISKI,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı:
Harita Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)

Veriler CBS ortamında kullanılabilir
durumda.

TEMEL TOPOĞRAFİK VERİLER
Coğrafik veriler (kıyı, göl, Çizgi ve alan olarak CBS
oramında mevcut
nehir,bitki örtüsü, su havzası vs)
Topoğrafik veriler

YER BİLİMLERİ
Jeolojik veriler

Jeofizik ve Sismolojik Veriler

Topografya
konturlar
ve
yukseklikler olarak mevcut (50
m de bir). Ayrıca eğim analizi
grid olarak mevcut.

1/5000lik
haritalar
mevcut.

1/50.000 ve 1/5.000 ölçekli
sayısal
genel
ve
mühendislik
jeolojisi
haritaları üretildi.

İlçeler için yapılmış
1/1.000-1/2.000 ölçekli
jeoloji ve mühendislik
jeolojisi haritaları var.
İBB
Jeoloji
çalışmalarını pilot alan
bazında sürdürüyor.
İlçeler için yapılmış
1/1.000-1/2.000 ölçekli
mühendislik Jeofiziği
ve Deprem tehlike
haritaları var. İBB
Jeofizik çalışmalarını
pilot
alan
bazında
sürdürüyor. 8 adet
otonom deprem kayıt
cihazı
işletiyor
ve
deprem
etkinliği

Jeofizik
Ölçmeler
ve
Sismotektonik
bölgeleme
yapılmış. Tarihsel ve aletsel
dönemdeki
depremler
incelenmiş. Dört farklı
deprem kaynak modeli için
mevcut jeolojik, jeofizik ve
jeoteknik verilere göre
maksimum yatay ivmeler ve
spectral
ivmeler
hesaplanmış.
Sıvılaşma,

halihazır
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Harita Genel Komutanlığı’ndan temin
edilecek 1/25 000 haritalar yararlı olur.

Planlama ve İmar Daire Başkanlığı:
Zemin ve Deprem Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)

Jeolojik haritaların tüm ili kapsaması,
daha ayrıntılı hazırlanması ve sıvılaşma,
heyelan ve diğer özel tehlike alanlarında
1/1.000 ölçek ayrıntısına inilmesinde
yarar vardır. Metropol alanı içinde aktif
fay araştırmaları ve Jeolojik yapıya
bağlı olarak bazı noktalarda derin test
sondajları açılması tavsiye olunur.

Planlama
ve
Başkanlığı,:Zemin
Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)

1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli jeoloji
haritalarının yapılması sırasında
sismik araştırmaların sayısının
artırılmasında yarar vardır. Alüvyon
formasyonların
kalın
olduğu
mahallerde sismik temele varıncaya
kadar dalgası profilinin elde
edilmesi tavsiye olunur.

İmar
ve

Daire
Deprem

YERLEŞME
Makro ölçekli arazi kullanımı

heyelan ve yamaç kayması
olabilecek
yerler
belirlenmiş. 1/5.000 ölçek
esas alınmış.

değerlendiriliyor.

1994 ve 2000 yılına ait arazi
kullanımı mevcut
İlgili Katmanlar
Askeri alanlar
Orman alanları
Yerleşme alanları
Başlıca Kamu Hizmetleri
Başlıca Yeşil Alanlar

Yapılara bağlı öznitelikler
olarak
hazırlanmış
kullanım
verilerinin
ayrıntısı raporda ilgili
bölümde
verilmektedir.
Bir yapıda birden fazla
kullanımın
ifade
edilebilmesi amacıyla yapı
ile
ilişkilendirilmiş
noktalar, yapılar ve yapı
adaları
birlikte
kullanılabilir durumda.
Botanik bahçesi, Çocuk
parkı,Atatürk O
rmanı,Parklar, Plaj, Kamp
gibi
detaylı
olarak
işlenmiş

Açık alanlar

Parklar nokta verileri olarak
işaretlenmiş durumda.

Yapısal veriler

Bina
sayıları
ve
bina
yoğunluklarının
mahalle
bazında dağılımı verilmiş.
Strüktürel veriler olarak bazı
veriler var
Binaların inşa
yıllarına göre ayırımı var. Kat
adetleri seçilen noktalara göre
işlenmiş

Ulaşım hatları

Tüm yol sistemi mevcut,
ulaşım yapılarıyla ilgli bilgiler
de mevcut

Yapısal veriler yapı lara
bağlı öznitelikler olarak
aşağıda belirtilen konuları
içermektedir.
Normal Kat Sayısı
Bodrum Kat sayısı
Taşıyıcı Sistemi
Konut Sayısı
İşyeri sayısı

Planlamave İmar Daire Başkanlığı: İmar
Müdülüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü,
Planlama ve İmar Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)

JICA verileri makro ölçekte bile arazi
kullanımını
oluşturma
açısından
yetersizdir. IBB verileri, hali hazır
haritalar ve hava fotoğrafları ile
desteklenerek İstanbul’un makro ölçekli
arazi kullanımı hazırlanabilir.

Planlama ve İmar Daire Başkanlığı,:İmar
Müdülüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü,
Planlama ve İmar Müdürlüğü,
Çevre Koruma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı: Çevre Koruma Kontrol
Müdürlüğü,
Park
ve
Bahçeler
Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
AKOM
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı: İmar
Müdülüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü,
Planlama ve İmar Müdürlüğü
Fen İşleri daire Başkanlığı, Yapı İşleri
Müdürüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS),

Amaca bağlı olarak 1/5000 ölçekli
haritalar dan, JICA verilerinden ve IBB
verilerinden yararlanılarak
kentsel
yeşil alanlarla ilgili detaylı bilgi
üretilebilir

Ulaşım Daire Başkanlığı: UKOME,
Ulaşım Planlama Müdürlüğü,
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı: Şehir
Planlama Müdürlüğü, Planlama ve İmar
Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
AKOM
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Yapısal veriler
mikro ölçekli
çalışmalara uygun olarak
hazırlanmış
veriler
dir.
1/5000
haritalarla birlikte genelleştirilerek
makro
verilerin
oluşturulmasında
yararlanılabilir. Ancak veri girişlerinde
eksiklikler ve hatalar gözlenmektedir.
Bu hataların düzeltilmesi yararlı
olacaktır.
Veriler kullanılabilir durumda

Ulaşım Yapıları

Karayolları 17nci Bölge + aşım yapılarının konumları
İBB + TCDD verileri Kat Sayısı, Taşıyıcı
haritalanmış vaziyette.
Sistemi
mevcut

Altyapı hatları

Doğalgaz boruları , su ve
kanalizasyon verileri elektrik
hatları,
Türk
Telekomun
santralleri mevcut

Okullar

Okulların yerleri de belirsiz
Okulların
geçici
konuta
çevrilmesi halinde ortalama kaç
kişinin
barındırılacağı
haritalanmış.
Valilik,
Kaymakamlık
Belediyeler noktasal olarak
mevcut

Okulların yerleri kullanım
verilerinde
belirlenmiş
durumda. Okullara ait
detaylı bilgiler mevcut
değil
Yönetim
yapılarının
yerleri
kullanım
verilerinde
belirlenmiş
durumda.

Diğer Resmi Kurumlar

Camiler ve bazı resmi binalar
noktasak olarak mevcut

Resmi binaların yerleri
kullanım
verilerinde
belirlenmiş durumda.

Acil Durum Görevlileri

İtfaiye, Karakollar yerleri ile
haritaya işlenmiş,
Hastahanelerin
yerleri
de
belirsiz. Mahellere göre sayı ve
kapasite olarak veriliyor.

Acil durum görevlilerinin
yerleri
kullanım
verilerinde
belirlenmiş
durumda.

Tehlikeli
tesisleri

LPG, kimyevi malzeme, boya,
v.b. ele alınmış.
Kaçak
tehlikeli malzeme bulunduran
gösterilmemiş.
tesisler

Tehlikeli madde depoları
kullanım
verilerinde
belirlenmiş durumda.

Yönetim Yapıları

malzeme

depolama

126

Ulaşım Daire Başkanlığı: UKOME,
Ulaşım Planlama Müdürlüğü,
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Şehir
Planlama Müdürlüğü, Planlama ve İmar
Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
AKOM
Fen İşleri Daire başkanlığı: AYKOME,
Teknik İşler Müdürlüğü
ISKI
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı: Şehir
Planlama Müdürlüğü, Planlama ve İmar
Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
AKOM
Milli Eğitim Bölge Müdürlüğü
Sivil Savunma Daire Başkanlığı
AKOM
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
Valilik ve Kaymakamlıklar
Sivil savunma Daire Başkanlığı
AKOM
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
İlgili rasmi kurum bölge birimi Sivil
savunma Daire Başkanlığı
AKOM Planlama ve İmar Daire
Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
İtfaiye Daire Başkanlığı
Sivil Savunma Daire Başkanlığı:
AKOM
Ulaşım daire Başkanlığı: UKOME
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı: Acil
yardım Can Kurtarma Müdürlüğü
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
İtfaiye Daire Başkanlığı AKOM
Kontrol Daire Başkanlığı: Yanıcı
Patlayıcı ve Kimyevi Depolar Müdürlüğü
Planlama ve İmar Daire Başkanlığı

Detaylı envanter çalışmasına gerek var.

Veriler kullanılabilir durumda

Okulları hakkında detaylı envanter
çalışması yararlı olacaktır. (Acil
durumda kullanım açısından imkanlar)
Yönetim yapılarının öznitelik olarak
detaylandırılması yararlı olacaktır.(acil
duruma müdahale açısından imkanlar)

Resmi binaların
öznitelik olarak
detaylandırılması yararlı olacaktır.(acil
duruma müdahale açısından imkanlar)
Acil durum görevlilerine ait bilgilerin
öznitelik
olarak
detaylandırılması
gereklidir. (kapasite, mevcut imkanlar,
sorumlular, ilgili irtibat adresleri)

Tehlikeli madde depolama tesislerine
ait
bilgilerin
öznitelik
olarak
detaylandırılması gereklidir
(madde cinsi, miktarı,
sorumlular,

Doğal,Tarihi ve Kültürel değerler

Tehlikeli madde barındıran
tesisler
yerleriyle
ve
kapasiteleri ile mevcut değil,
mahallelere göre belirlenmiş
Doğal,
tarihi,
kentsel,
arkeolojik sit alanları var,
Tescilli yapılara ilişkin bilgi
yok.
Özellikli ve korunacak alanlara
ilişkin
genel
yaklaşım
belirlenmiş.

Kentin tarihsel gelişimi ve kentsel
büyüme

Tarihi gelişim hem kentsel
olarak hemde mahallelerin
oluşum yıllarına göre mevcut

Planlama verileri

Master Plan 1995, Gecekondu
önleme ve islah planları yapılan
bölgeler işaretlenmiş,

SOSYO-EKONOMİK VERİLER
Nüfus yapısı

Sosyo-ekonomik yapı

Sit alanları sınır olarak
mevcut.
Yapı nitelikleri Tarihi
Yapı
Tarihi
Çeşme
olarak
belirlenen yapılar var.
Özellikle Tarihi Yarımada
da yoğunlaşan bu yapılar
envanter olarak yetersiz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)

irtibat adresleri)

Planlama ve Imar Daire Başkanlığı
Çevre Koruma Daire Başkanlığı: Çevre
Kontrol Müdürlüğü
Projeler Daire Başkanlığı:
Tarihi Çevre Koruma Müdürküğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)

Anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri için
yapı
ölçeğinde
detaylı
olarak
oluşturulacak bir veriye gereksinim var.

Planlama ve İmar Daire Başkanlığı: Şehir
Planlama Müdürlüğü, Planlama ve İmar
Müdürlüğü,
Emlak İstimlak daire Başkanlığı: Kentsel
Dönüşüm
ve
Yeni
yerleşmeler
Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
Planlama ve İmar Daire aşkanlığı: İmar
Müdürlüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü,
Planlama ve İmar Müdürlüğü,
Projeler Daire Başkanlığı,
Emlak İstimlak daire Başkanlığı: Kentsel
Dönüşüm
ve
Yeni
yerleşmeler
Müdürlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)

Uzaktan algılama verileri kullanılarak
değişik
dönemlerde
kentsel
genişlemenin saptanması yararlı olur.

Nufus verilerinin yapısal olarak sisteme
yararlı olacaktır. Mekansal niteliği
bulunmayan mahalle bilgilerine dayalı
olarak hazırlanan DIE verileri ile konut
birim sayılarının mahalle ortalamaları
hesaplanabilir.
İsdihdam verilerinin yapısal olarak
sisteme girilmesi yararlı olacaktır.

Mahallelere göre nüfus, nufus
yoğunluğu,
bilgileri
haritalanmış.

Nüfusla ilgili veri yok
ancak
konut
sayıları
ortalama aile büyüklüğü
ile çarpılıp ortalama nüfus
bulunabilir.

Planlama ve İmar Daire Başkanlığı İmar
Müdürlüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü,
Planlama ve İmar Müdürlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)

Bu konu ile ilgili hiç bir bilgi
yok

Ticaret, hizmet, servis,
sanayi
yapılarının
konumları
kullanım
analizlerinde
mevcut.
İsdihtam
yapısının
belirlenmesi için işyeri
sayıları kullanılablir.

Planlama ve İmar Daire Başkanlığı İmar
Müdürlüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü,
Planlama ve İmar Müdürlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CBS)
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Tablo 2.42. JICA ve BÜ verilerinde yeralan deprem tahminlerine ilişkin verilerin değerlendirilmesi
DEPREM HESAPLARI:
Senaryo depremi

JICA
Dört ayrı senaryo depremi: A: 120 km,
Silivri’ye kadar, M=7.5.
B: 110 km,
Mürefte’nin bitiminden Bakırköy’e kadar,
M=4. C: 175 km, KAF’ın Marmara’daki
uzantısının tamamı, M=7.6 (en kötü
ihtimal). D: 37 km, Çınarcık baseni, M=6.9.

Ana kayadaki değer

A, B ve C için Boore (1997), D için
Spudich (1999). Hızlar için Campbell
(1997)*2, Sa için Boore (1997)*1.3

Büyütme oranı

NEHRP tipleri (A-E). Üst 30 m vs’e göre.
0.2 s ve 1.0 s için NEHRP büyütme
değerleri tadil edilmiş.
Esas itibarile
1/5’000 jeoloji haritasından çıkarılan
kesitler.

Yer hareketi

Zemin modellemesi

BÜ-KIZILHAÇ RAPORU
Katalog bilgileri GSHAP ile aynı.
Senaryo
depremi
alınıyorsa
yenilenme veya Poisson hesapları
sadece raporun sayfa adedini
artırmakla kalır. Farklı zemin sınıfları
için Sa T=0.2, 0.3 (?) ve 1.0 s’de
hesaplanıyor.
Haritalar
mevcut.
Senaryo depremi M7.5 alındıktan
sonra bu zemin şartlarına bağlı olarak
uzağa taşınıp haritalanmış.
Boore, Sadigh ve Campbell (hepsi
1997 tarihli)’nin ortalamasını alıp
Özbey (2001) ile mukayese. Sa için
de bir ortalama alınıyor.
NEHRP. PGA = 0.4 Sa(T=0.2 s).
PGV HAZUS’taki ampirik ifade.
Kıyaslama yok.
NEHRP büyütmeleri aynen alınmış.
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DEĞERLENDİRME
Çok senaryo depreminin olması
planlama açısından manasız. Bunlardan
birisinin alınıp her şeyin ona göre
belirlenmesi daha makul olur. BÜ
raporu da bir “deprem tehlike” hesabı
yapıyor,
ancak
eğer
“senaryo”
depremine göre bir tahmin dizisi
verilecekse bunun bir de ihtimal
hesaplarıyla
(SEISRISK
III)
desteklenmesi sadece ikiliğe yol açar.
Boore (1997) Türkiye’de ölçülen
kayıtlara göre genelde daha emniyetli
tarafta sonuç veriyor. Gerekçe ve
mukayese verilmemiş.
Kalın Neojen ve Kuvaterner yaşlı
formasyonlar üzerinde daha derin S
dalgası profili çıkarmak ve bulgular
kullanılarak büyütme oranı hesaplamak
gerekir
JICA çalışmasında Istanbul için ilk 30
m eşdeğer S dalgası değeri hakkında
bilgi edinebilmek amacıyla 40 noktada S
dalgası etüdü yapılmıştı. Mikrotremor
ve
sismik kırılma yöntemleri ile
Istanbul da daha fazla noktada etüd
yapılması ve 1/ 1000 lik ölçeğin
ihtiyaçlarını karşılayacak sıklıkta ve
ayrıca faklı jeolojik formasyonları
temsil edecek sıklıkta S dalgası etüdleri
yapılmalıdır.
Istanbul
ve
yakın
çevresindeki
kayaç
gruplarını
simgeleyecek S dalgası cetvelleri
çıkarılmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra
‘zemin modellemesi’ daha sağlıklı
olarak yapılacaktır

Her model için tahmin edilmiş yer
hareketleri haritalanmış (PGA, PGV, Sa).

T=0.2 ve 1.0 için MSK haritaları da
veriliyor.

JICA ve BÜ’nün hesapladığı spektral
ivmelerin neden olacağı şiddet dağılımını
vermek için güvenilir ve gelişmiş bir detay
jeoloji ve bina envanteri olmalı. Bu var mı?
Şu andaki şiddet haritaları ancak ön bilgi
niteliğindedir. MSK haritalarını bu aşamada
vermek
yerine
arzulanan
envanter
çalışmaları yapıldıktan sonra şiddet yerine
kayıp (loss) tahmin haritaları yapılmalı.
Uzun vadede bu 1/1000 lik olmalı.

Sıvılaşma potansiyeli

ISSMFE
(1993)
sınıflamasına
göre
sıvılaşma potansiyeli tahmin ediliyor. FL ve
PL metotları kullanılıyor. Her ikisi de Japon
menşeli. Senaryo deprem modeline göre de
sıvılaşma
tahminleri
harita
halinde
sunuluyor.

Youd ve Perkins (1978)’e göre tasnif.

Değişik Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik
veriler derinlik ve ölçek olarak yeterli
olduğunda,
bu
konuda
proje
katılımcılarının
“konsensusu”
sağlandıktan sonra daha gerçekçi bir
sıvılaşma potansiyeli haritası (1/1000)
yapılmalı.

Yamaç stabilitesi

Özaydın (2001) ve Yüzer (2001) verileri
kullanılmış.

İBB Deprem ve Zemin Araştırmaları
Dairesinden alınma.

Jeoloji ve eğitim haritaları uygunsa bu
stabilite hesapları yeniden yapılmalı.

Bina türlerine göre Coburn ve Spence
tarafından çılarılan hasar eğrileri
ağırlıklı olarak kullanılıyor. Elastik
ötesi yerdeğiştirmeler için istatistiki
büyütme faktörü. Prosedür JICA’ya
benziyor.
EMS tariflerinde de
benzerlikler var. Deprem sonrası
barınma ihtiyaçlarının tahmini iki
esasa göre verilmiş. Şiddete göre
veya spektral yer değiştirmeye dayalı
tahminler veriliyor.

1/1’000lik haritadan binaların özellikleri
çıkarılabiliyor. Fakat yapı türü ve yılı
belirsiz. BÜ raporu bir çok farklı
kaynağı birleştirmeye uğraşıyor ve
sonuçta hangisiin esas tercihi olduğu
belli değil. Hasar tahminleri HAZUS
mu? 1980 öncesi ve sonrası Türkiye için
manasız bir ayırım. Eğer tahminler bir
planlamaya esas olarak çıkarılımışsa
farklı yaklaşımlar yerine tek bir
felsefeye yer verilmeli. Bu işlemler
zaten kesin hassasiyete sahip olmadığı
için bu kadarı kafi olur.

Senaryo
depremlerinde tahmin
edilen hareket

HASAR ve CAN KAYBI TAHMİNLERİ:
Binalar
Sa ve kapasite spektrumu metoduna göre
yapılıyor. 1970 öncesi ve sonrası binalar.
Binaların hasar görme dereceleri s. 8-10’da
veriliyor. Bina hasarları sadece A ve C
senaryolarındaki depremlere göre yapılıyor.
Bunlar 50-60’000 ağır hasarlı bina
sonucunu doğuruyor.
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Can kayıpları

Can kayıpları ağır hasarlı bina sayısı ile
ilişkilendiriyor. Bu tahminler geçmiş
depremlerle kalibre edildikten sonra
Senoryo Depremi A (73’000) ve C (87’000)
ölüm tahminleri yapılıyor. Coburn ve
Spence (1992)’e atıf.

Şehir altyapısındaki hasar ve kayıplar

Binaların genel değerlendirmesi

Belli başlı şehir yapıları

Yangın
Su dağıtım
Hayati
alt
yapı tesisleri

Kanalizasyon
Gaz dağıtım

Specification of Diagnosis on RC
Composed Existing Buildings of Japan
(2001)’a göre değerlendirme. Türk inşaat
pratiğinin kritiği. Yine A ve C senaryoları
göz önüne alınıyor. Bina kayıpları için
kullanılan yaklaşım burada da kullanılıyor.
Okullar, hastaneler, insanların toplu halde
bulunduğu tesisler, resmi binalar, itfaiye
binaları, mali hizmet binaları, tehlikeli
malzeme depolayan tesisler
Binaların depoladığı yanabilen malzemeye
göre Kanagawa (?) tahminleri.
Hasarın PGV ile ilişkisi olduğu kabul
ediliyor. Hazus99 gözlemlerden daha fazla
hasar veriyor. Japan Waterworks Assoc.
Formülü kullanılıyor. Senaryo depremlerine
göre
1’400-1’600
hasar
noktası
hesaplanıyor.
Su dağıtımı gibi.
İzmit’te gaz dağıtım şebekesinde minimal
hasar olmuş. 186’000 binada gaz sayacı(?)
var. İzmit verilerine göre ve beklenen bina
performansının
düşüklüğünden
ötürü
İstanbul’da 185’000 sayaçta hasar olması
bekleniyor.
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Bina türlerine göre can kaybı
tahminleri
HAZUS’tan
alınma.
Bunların Türkiye şartlarına uyumu
pek mümkün değil. Bina, ekonomik
ve can kayıplarını gösteren MapInfo
(?) haritası verilmiş.
KOERILoss adlı yazılım kullanılıyor.
Bu MapInfo ile birleştirilmiş. Buna
göre yapılan tahminlerde 30-60’000
bina ağır hasarlı veya çökecek diye
çıkıyor. Can kayıpları (30-40’000) ve
11 milyar dolar ekonomik kayıp.
600’000 haneye barınma ihtiyaçları.

Bu
kısım
geçiştirilmiş.

genellemeler

ile

HAZUS ortalamalarına ilaveten
şiddete dayalı tahminler de veriliyor.

HAZUS tahminleri aynen alınmış.

BÜ
raporunda
toprağa
gömülü
sistemlerin
hasar
tahminleri
ya
HAZUS’taki kabullerin aynısı olarak ya
da PGV ile ilişkilendirerek hesaplanıyor.
Bunların her ikisi de takribi ve hatta
yanıltıcı. Hangisinin daha doğru
olduğuna ilşkin bir tercih ifade
edilmemiş.

Elektrik dağıtım

Haberleşme
Köprüler

Yol ve trafik

Bu rapora mahsus bir hasar görme
fonksiyonu çıkarılıyor.
A ve C
depremlerinde 800 ve 1’100 km’lik hasar
hesaplanıyor.
Fiberoptik kablo için veri bulunmuyor.
Katayama metoduna göre değerlendirme.
Basit kiriş ve 10 m’den yüksek ayaklar
tehlikeli. Köprülerdeki hasarları azaltmak
için bazı çareler yazılıyor.
Yol genişliği, bağlantı ve sanat yapısı
haritaları. PGA tahminlerine göre hasar
görme tahminleri.
Yolların yıkılan
binalardan dolayı kapanmasına ilişkin
tahminler.

TCDD Haydarpaşa işleticisi. Konteyner
trafiğinin yüzde 20’si burada.
YETERSİZ BİNA STOKUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEDBİRLER:
Bina ve tesislerin hasar görebilirliği
Yer hareketi şiddeti, bina hasarının
yoğunluğu, açık alana ulaşma güçlüğü,
açaık alan yetersizliği, acil vasıtaların
ulaşım imkansızlıkları, acil müdahalenin
yetersizliği, şehir hizmetlerinin binalarda
olmaması, tali tehlikeler, hasar tespitlerinin
yetersizliği. Binalarla ilgili tahminler Şek.
10.1.3’te verilmiş.
Binaların
güçlendirilmesi
için Burada
en
öncelikli
iş
binaların
politikalar
zayıflıklarının teşhisi ve bunun giderilmesi
metotları olduğu ifade ediliyor. Resmi
binalara öncelik ve bunların hemen
güçlendirilmesi. Özel binalar için ön
belirleme. Kültür mirası alanlar. Bina
iyileştirmesi yapılması için mahalle bazında
açık alanların dökümü.
Alan kullanımı planları ve bölgeleme Eski, ulaşım sistemi yetersiz, bina stoku
için tavsiyeler
zayıf mahalleler için iyileştirme politikaları.
Tehlikeli malzeme depolayan yapılar için de
tavsiyeler veriliyor.

HAZUS tahminler aynen alınmış.

Telefon santrallarını 5 adedi MSK IX
içindeymiş ve devre dışı kalıyormuş.

Yol şebekesinin şiddet konturlarına
oturduğu zaman uğrayacağı hasarlar.

BÜ raporundaki yol kaplamalarının
hasarı gerçekçi mi? Kocaeli depreminde
fay tarafından kesilen kesimler hariç
önemli bir hasar olmadığına göre
HAZUS’tan alınma tarif ve tahminler
doğru olmayabilir.

Liman ve kıyı tesisleri
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JICA dokümanı burada belirleyici
politikalar telkin etmekten uzak. Bina
iyileştirmesi için imar hakkı transferi
(?)
mekanizmasına
başvurulduğu
takdirde lazım olacak arsaların miktarı
incelenmiş.
JICA raporunun bu kısımları Japon
tecrübesinin kısa ve fazla etüt edilmeden
tekrarlanmış hali.

Depreme dayanıklı binaların üretimi
için politikalar

Yetersiz binaların güçlendirilmesi için 8
milyar dolar bütçe gerekiyor. En acil
müdahale gerektirenlerin masrafı 2.7
milyar. Bunun gerçekleştirilmesi için ana
hatlar halinde bazı politikalar veriliyor.
Acil duruma el koyma ve iyileştirme
Senaryo depreminin vukubulması halinde
223’000 kişinin ölü, kayıp veya yaralanmış
olacağı sanılıyor. Muhtelif derecelerde
hasar gören binaların ise 3.7 milyon insanı
barındırdığı tahmini.
Acil
durum
ulaşım
sistemi İtfaiye, gıda ve su, çadırkent ihtiyaçları,
kurulmasına yönelik tavsiyeler
defin ve cenaze ihtiyaçları, geçici barınma,
enkaz kaldırma, ulaşım sistemi başlıkları
tafsilat olmadan yazılmış.
Afet
Yönetim
Merkezlerinin Valilik ve İBB bünyesinde kurulan Afet
iyileştirilmesine ilişkin tavsiyeler
Yönetim Merkezlerinin yeterli olmadığı
ifade ediliyor.
DEPREM AFETİ ZARARLARININ AZALTILMASI POLİTİKASI İÇİN TAVSİYELER:
Kısa dönem
Hastane, okul, resmi binalar, köprü, liman,
hayati önemde alt yapı, AYM
Orta ve uzun dönem
Master Plan gerekli
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Bina stokunun iyileştirilmesi için gerekli
ekonomik ve mevzuat çerçevesi basit bir
şekilde tariflenmiş.
Senaryoların meydana gelme ihtimali
ele alınmamış. Mevcut tıbbi kurumların
ortaya çıkacak ihtiyacın ancak yüzde
10’u karşılayabileceği ifade ediliyor.
JICA raporu sanki politikaların formüle
edilmesini Türk tarafına bırakmış gibi
kaleme alınmış.
JICA raporu bu kısımları amatörce ele
almış.

JICA tahminleri yapmış vaziyette. Şimdi
ise ilçe bazında detaylı değerlendirme
planları: bina ve nüfus verilerinin daha
doğru hale getirilmesi, alan kullanımı
planlarının açık alan yaratılması için
yeniden, ulaşım sistemi, acil durum
stokları. Şehir İmar Planının (?)
depreme dayanıklı bir şehir temini için
tadil edilmesi, halk bilgilendirmesi ve
eğitimi kampanyası, araştırmaların
teşviki, şartnamelerin uygulanmasını
teminedici
sistem,
kurumsal
düzenlemeler.

3

YAPILARIN DEPREM DAYANIMLARININ İNCELENMESİ VE
GÜÇLENDİRİLMESİ

3.1
3.1.1

YAPILARIN DEPREM DAYANIMLARININ İNCELENMESİ
GENEL

Mevcut binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve gerekenlerin güçlendirilmesi Master
Plan’ın çekirdek bölümünü teşkil etmektedir. Bu işlemin yapılmasında çeşitli inceleme ve
güçlendirme yöntemleri olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi, kullanılan bir yöntemin ayrıntılı
olması, elde edilecek sonuçlara olan güveni arttıracaktır. Ancak, Masterplan’da çok ayrıntılı
yöntemlerin bütün binalar için kullanılması iki bakımdan mümkün olmamaktadır.
Sebeplerden ilki inceleme konusu edilen bina sayısının çok olmasıdır. Şimdiye kadar
değerlendirme ve güçlendirme yöntemlerinin uygulaması Master Plan’da sözkonusu
olabilecek kadar büyük sayıda (onbinler mertebesinde) olmamıştır. İkincisi de, İstanbul’daki
binaların önemli bir kısmının projesinin mevcut olmaması ve mühendislik hizmeti görmemiş
olmasıdır. Bazı basit projelendirme veya uygulama hatalarının yapıldığı binalarda ayrıntılı
hesap yöntemlerinin uygulaması doğru olmayacaktır. Bu sebepten, binaların hem deprem
güvenliğinin incelemesi ve hem de güçlendirilmesi için ayrıntıları artan şekilde kademeli
yöntemler verilmiştir.
Öngörülen deprem güvenliği inceleme yöntemlerinde üç kademe söz konusudur.
Bunlardan birincisinde binalar deprem güvenliklerine etki eden ve basit olarak gözlenebilen
parametreler esas alınarak deprem riski açısından sıralanmaktadır. İkinci kademe
değerlendirme yöntemi basitleştirilmiş bir inceleme yöntemidir. Ancak, bu yöntemle risk
sıralaması daha hassas duruma getirilmekte olup, özellikle deprem güvenliğinin kabul edilen
seviyede yeterliliği veya yetersizliği çok belirgin olan binalar ayırılabilecektir. Üçüncü
değerlendirme yöntemi ise, sayısı daha az olan, toplumsal olarak önemli sayılan binalar ile
ikinci değerlendirme yönteminin uygulamasında belirsizlik söz konusu olan binalar için
uygulanacaktır. Bunun yanında bina sahibi tarafından istenildiğinde ilgili bina için değişik
güvenlik seviyeleri esas alınarak ayrıntılı yöntem uygulanabilir.
Bunun gibi, güçlendirme yöntemleri de ayrıntılarına göre ikiye ayrılmıştır. Birincisi
olan basitleştirilmiş yöntemin uygulamasının geniş olacağı kabul edilirken, kapsamlı yöntem
ise, değerlendirmede de olduğu gibi, toplumsal bakımdan önemli sayılan binalarda veya bina
sahibinin isteği üzerine söz konusu olacaktır.
Sunulan yöntemler, konu ile ilgili uzmanlar tarafından geliştirilmiş ve geniş kapsamlı
toplantılarda tartışılarak sunulan son şeklini almıştır. Ancak, şimdiye kadar bu yöntemler
planın öngördüğü sayıda binada yaygın biçimde kullanılmamıştır. Bu sebepten dolayı hem
inceleme ve hem de güçlendirme işlemleri için, her ayrıntı seviyesinde tek bir yöntem
verilmemiştir. Ayrıca, bu yöntemlerin bazılarının sadece teorik tabanları bulunmakta olup,
bazı parametrelerin sınır değerleri tanımlı değildir. Bu parametreler içinbir aralık
bilinmekteyse de, kesin bir değer söz konusu edilmemiştir. Ayrıca, sunulan yöntemlerin
bazıları da birbirlerine oldukça yakın teorik tabandan çıkarıldıkları için, birbirlerine belirli
ölçüde benzemektedirler. Bu yöntemlerin kullanılabilir duruma getirilmesi için, seçilecek bir
bölgede uygulamasının yapılması, daha sonra elde edilen sonuçların birbirleriyle ve daha
hassas olduğu bilinen yöntemlerin sonuçları ile kıyaslanması gerekir. Bu karşılaştırmalar
sonucunda, sunulan değerlendirme ve güçlendirme yöntemlerinin kritik parametreleri daha
dar aralıkta ve daha yüksek güvenilirlik seviyesinde belirlenebilecektir.
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3.1.2

MEVCUT BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

JICA-IBB tarafından hazırlanan raporda, senaryo-A depremi altında İstanbul’daki binaların
yaklaşık %7’ sinin (51 000 bina) ağır hasar göreceği veya yıkılacağı, yıkılan binalar nedeniyle
yaklaşık 73 000 can kaybı olacağı belirtilmiştir. Bu rakamlar İstanbul’daki bina stokunun
ortalama bölgesel dağılımı ve yapısal özelliklerinin yaklaşık tahmini üzerine hesaplanmıştır.
Tarafımızca yürütülen “Masterplan” çalışmasının temel amaçlarından birisi, senaryo depremi
altında yıkılma olasılığı yüksek olan bu %5-%10 arası orandaki binaların adreslerinin
belirlenmesidir. Dolayısıyla çalışma kapsamında geliştirilecek olan kademeli yapı
değerlendirme sistemi, Masterplan hedeflerine ulaşmada anahtar rol oynayacaktır.
Geliştirilecek kademeli sistemin uygulama süresi, maliyeti ve insan kaynağı gereksinimi
Masterplan’ın uygulama planlamasını da yönlendirecektir.
3.1.3

YAPI İNCELENMESİNİN KAPSAMI

Türkiye’de ve özelde İstanbul’da bulunan yapıları kullanım amacına, yapı tiplerine ve
türlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflamak mümkündür.
a) 1-7 katlı betonarme binalar
b) 1-5 katlı yığma binalar
c) 8 ve daha fazla katlı yüksek binalar (konut blokları ve iş merkezleri)
d) Okullar, hastaneler ve itfaiye binaları (önemli yapılar)
e) Diğer kamu binaları
f) Basit sanayi yapıları (organize sanayi, 1-2 katlı betonarme, prefabrik, çelik)
g) Sanayi tesisleri (fabrikalar)
h) Stratejik yapılar
i) Tehlikeli yapılar (depolama tesisleri, vb.)
j) Köprüler
k) Ahşap yapılar
l) Altyapı şebekeleri
m) Kültür varlıkları
JICA-IBB raporuna göre (a) türü binalar İstanbul’daki binaların %73’ünü, (b) türü binalar ise
%23’ünü oluşturmaktadır. Muhtemelen (e) türündeki diğer kamu binaları da (a) veya (b)
sınıfının içindedir. Bu durumda, geliştirilecek değerlendirme araçlarının bu iki yapı türünü
kapsaması halinde toplam bina stokunun % 96’sı kapsanmış olacaktır. Ancak (g) – (m) türü
yapıların aynı değerlendirme sistemine dahil edilmesi kanımızca uygun değildir. Sanayi
tesisleri ve tehlikeli yapılar çok özel yapı türleridir. Stratejik yapılara ulaşmak ise muhtemelen
mümkün değildir ve bildiğimiz kadarıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay
Başkanlığı bu konuda gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Köprülerin ayrı bir kapsamda
çalışılmaya ihtiyacı vardır ve bu konuda zaten ilgili kuruluşlar tarafından yapılmış çalışmalar
mevcuttur. Ahşap yapıların depremde yıkılma ve can kaybına neden olma olasılığı çok
düşüktür ve İstanbul'da sayıları çok azdır. Diğer yandan kültür varlıkları çok daha farklı
kriterlerle değerlendirilmelidir ve köprüler gibi başka bir özel çalışmanın kapsamına
alınmalıdır.
Yukarıdaki (a) ve (b) türü binalar için geliştirilecek olan kademeli değerlendirme
araçları ile (c), (d), (e) ve (f) türü yapıları da değerlendirmek mümkündür. Ancak yapı türüne
göre değerlendirmenin hangi kademeleri kapsayacağı Tablo 3.1’de önerilmiştir.
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Tablo 3.1. Yapı Türüne Bağlı Olarak Değerlendirme Seviyeleri
Yapı Türü

Sokak Taraması

Ön Değerlendirme

Kapsamlı Değerlendirme

(a)

X

X

X

(b)

X

X

(c)

X

(d)

X

(e)

X

X

(f)

X

X

Sekiz katlı ve daha yüksek binalar (c türü) büyük olasılıkla mühendislik hizmeti görmüş
yapılardır ve proje dökümanları elde edilebilir. (a) ve (b) türü yapılar için geliştirilecek Sokak
Taraması ve Ön Değerlendirme araçları bu yapılar için uygun olmayabilir. Bu nedenle
doğrudan Kapsamlı Değerlendirme kademesinin uygulanması daha doğrudur. Okullar,
hastaneler ve itfaiye tesislerinin normal binalardan daha yüksek bir deprem performansına
sahip olmaları beklenir. Bu yapılar beklenen senaryo depremi sonrası hizmet dışı
kalmamalıdır. Dolayısıyla (d) türü yapılar için de doğrudan Kapsamlı Değerlendirme
uygulanmalıdır.
Diğer kamu binaları konut türü binalardan daha kapsamlı yapılar olabileceği için
değerlendirmeye Ön Değerlendirme kademesinden başlanmalıdır. Öte yandan basit sanayi
yapıları için binalardan daha farklı değerlendirme araçları gereklidir. Birbirini tekrarlayan
basit sanayi yapılarının tip projeleri üzerinde ön değerlendirme yöntemlerini sistematik
biçimde geliştirmek ve uygulamak mümkün olabilecektir.
3.1.4

KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

3.1.4.1 Giriş
İstanbul Büyükşehir Belediye’sine sunulan 1’inci ve 2’inci ara raporlarda tüm
üniversitelerimiz kademeli değerlendirme yöntemini benimsediklerini hazırladıkları
raporlarda ayrı ayrı belirtmişler ve bu yönde ülkemiz gerçeklerine uygun metotlar geliştirme
gayretleri içinde olduklarını vurgulamışlardı. Her ne kadar kademeli değerlendirme yöntemi
tüm üniversitelerimiz tarafından benimsenmiş olsa da, üniversitelerimizin konuya
yaklaşımlarında bazı farklılı yaklaşımların olması doğaldır. Bu durumun bir sonucu olarak, bu
ve bundan sonraki raporlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne her bir değerlendirme
kademesinde kullanılmak üzere birden fazla yöntem sunulacaktır. Birden fazla değerlendirme
yönteminin sunulması, aslında yapılmak istenilen işin doğasıyla da uyuşmaktadır. Aynı tıp
biliminde olduğu gibi, kesin tanının konulabilmesi biribirini takip eden bir seri tetkikin
yapılması ile olacağı gibi çoğu durumda bazı alternatif tetkiklerin uygulanmasını da
gerektirebilir. Bu anlamda üniversitelerin her kademe için önerecekleri birden fazla yöntemin
her birinin ayrı ayrı değeri olduğuna inanıyoruz. Bu yöntemlerin İstanbul geneline
uygulanmaya başlanmasından önce bir “küçük bölge çalışmasıyla” kalibrasyonlarının
yapılması ve doğru teşhis koyma becerilerinin sınanması gerekecektir. Önerilen yöntemlerden
bazılarının diğerlerine göre daha fazla arazi çalışması gerektirmesi gündeme gelebileceği gibi,
kimi zaman da daha güvenilir yanıtlara bu yöntemler aracılığı ile ulaşmanın mümkün
olabileceği hatırda tutulmalıdır.
Bu rapordan başlayarak, evvelki raporlarda üniversitelerimizin değişik adlarla
tanımladığı kademelerin tek tip tanımının yapılması gereği ortaya çıkmıştır. BÜ-YTÜ çalışma
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grubunun “Ön Değerlendirme Aşaması”, İTÜ-ODTÜ grubunun ise “Sokak Taraması” olarak
adlandırdığı değerlendirme aşaması “BİRİNCİ KADEME DEĞERLENDİRME” aşaması
olarak adlandırılacaktır. Her iki çalışma grubununda “Ön Değerlendirme Aşaması” olarak
tanımladığı ve bina içine girilerek veri toplanmasını gerektiren kademe ise “İKİNCİ
KADEME DEĞERLENDİRME” aşaması; “Ayrıntılı İnceleme” veya “Kapsamlı
Değerlendirme” aşaması olarak da adlandırılan ve detaylı analizlerin yer alacağı son kademe
is “ÜÇÜNCÜ KADEME DEĞERLENDİRME” olarak adlandırılacaktır.
Her kademede yapılacak olan değerlendirmeler kendine özgü bir takım bina bilgilerinin
toplanmasını ve buna bağlı bir takım iş tanımlarının yapılmasını gerektirecektir. Bu noktadan
hareketle 3’üncü rapor ile bu iş paketlerinin tanımlarının yapılmasına da başlanacaktır.
3.1.4.2 Birinci Kademe Değerlendirme
Yöntem I: (1-7 katlı betonarme binalar için) --- ODTÜ
Birinci kademe değerlendirmesi için yapılacak olan saha çalışmasında gözlenecek yapı
parametreleri, bu parametrelerin yapı deprem riskine etkisi ve gözlemci tarafından her
parametreye verilecek değerler aşağıda açıklanmaktadır.
Kat Adedi :
Temel üzerindeki toplam kat adedi sayılacaktır. Kademeli binalarda, en fazla kat adedinin
olduğu kısım geçerlidir. Çatı katı, bodrum veya ara kat varsa, tam kat olarak kat adedine
eklenecektir.
1999 Kocaeli ve Düzce depremleri sonrasında yapılan gözlemler, betonarme binalarda
kat adedi ile bina hasarı arasında neredeyse doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Esasında deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış binalarda böyle bir ilişki beklenmez.
Binalarda kat adedinin, dolayısıyla kütlenin ve kütle etki kolunun artmasıyla deprem
kuvvetleri artmaktadır. Eğer bu artışa oranlı dayanım sağlanmamışsa bina doğal olarak hasar
görür. Ülkemizdeki mevcut yapıların çoğu uygun deprem tasarımına sahip olmadığından, kat
adedi arttıkça hasar oranı da genelde artmaktadır.
Yumuşak Kat : Yok (0); Var (1)
Bir katın rijitlik ve dayanımının diğer katlara oranla belirgin şekilde az olması yumuşak kat
meydana getirir. Genellikle cadde veya sokak seviyesindeki zemin katın ticari amaçla
düzenlenmesi ile ortaya çıkar. Bu amaçla zemin kat diğer katlardan daha yüksek yapılır ve
hem ön cephedeki, hem de iç açıklıklardaki bölme duvarlar kaldırılır. Yumuşak katlar
sokaktan kolayca gözlenebilir. Giriş katı dükkan, üst katları konut olan apartman tipi binalar
en genel örnektir.
Ağır Çıkmalar : Yok (0); Var (1)
Çok katlı betonarme binalarda, çerçeve sisteminin dışında düzenlenen geniş balkonlar veya
çıkmalar düzensizlik yaratır. Balkonların ağır betonarme parapetlerle çevrilmesi halinde kütle
merkezi yukarı kayar ve deprem etkisini arttırır. İmar Yönetmeliği’ne göre zemin katta çekme
yapılan binalar da bu gruba girmektedir. Geçmiş depremlerde ağır çıkması olan binalar,
düzgün cepheli binalara oranla daha fazla hasar görmüşlerdir.
Görünen Yapı Kalitesi : İyi (0); Orta (1); Kötü (2)
Binanın yapımındaki işçilik ve malzeme kalitesi ile bakımına gösterilen özen, mevcut
kalitesini yansıtır. Eğitilmiş bir gözlemci, binanın görünen kalitesini iyi, orta (vasat) veya
kötü olarak sınıflayabilir, ancak bu konuda hangi hususlara dikkat edeceğini iyi bilmelidir.
Yapı kalitesi ile hasar riski arasında çok yakın ilişki vardır. Zira görünen kalitesi iyi olmayan
bir binanın malzeme dayanımı da beklenenden düşük olacaktır.
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Kısa Kolon : Yok (0); Var (1)
Betonarme binalarda, genellikle gözlenebilen dış cephelerde kısa kolon oluşabilir.
Çerçevelerin yarım yükseklikte bölme duvarlarla doldurulması, bant pencere oluşturulması,
merdiven sahanlıklarında ara kirişler kullanılması kısa kolon oluşumunun başlıca nedenleridir.
Kısa kolonlar depremde çoğunlukla ağır hasar görürler.
Çarpışma Etkisi : Yok (0); Var (1)
Bitişik durumdaki binalar için geçerlidir. Eğer bitişik durumdaki binaların kat adetleri
farklıysa, ve döşeme seviyeleri de farklıysa, çarpışma etkisi ortaya çıkar. Sadece döşeme
seviyelerinin farklı olması da çarpışma etkisi yaratmaya yeterli olabilir. Çarpışan binaların üst
katları daha fazla hasar görür. Çarpışma etkisi ara kat çökmelerine neden olabilmektedir.
Tepe/Yamaç Etkisi : Yok (0); Var (1)
Binanın belirgin bir tepe üstünde olması veya yüksek eğimli (30 dereceden fazla) bir yamaçta
olması, maruz kaldığı deprem etkilerini bir miktar arttırmaktadır. Sokaktan kolayca
gözlenebilen bu durum yapı risk hesabında dikkate alınmalıdır.
Yerel Zemin Koşulları ve Deprem Etkisi :
Yapıların deprem sırasında maruz kaldıkları yer sarsıntısının şiddetli en fazla yapının faya
uzaklığı ve üzerinde bulunduğu yerel zeminin özelliklerine bağlıdır. Deprem tehlikesinin
mikro bölge ölçeğinde haritalanması bu iki değişkeni de içerecek şekilde yapılır. JICA-IBB
raporunda da deprem tehlikesi maksimum yer ivmesi (PGA) ve maksimum yer hızı (PGV)
olarak tanımlanmış ve haritalanmıştır. Maksimum yer hızı yerel zemin özelliklerini genellikle
çok iyi yansıtır ve bu durum Şekil 3.1 ve 3.2’de verilen zemin sınıfları ve maksimum yer hızı
haritalarının karşılaştırmasından anlaşılabilir. Zaten büyük depremlerde meydana gelen
yapısal hasarın en fazla maksimum yer hızı ile bağlantılı olduğu da bilinmektedir. Maksimum
yer hızı haritası zemin sınıflarını göz önüne alınarak hazırlandığı için doğrudan deprem
etkisini ve zemin koşullarının etkisini yansıtabilmektedir.
Şekil 3.2’de maksimum yer hızı altı farklı kademede ifade edilmiştir. Uygulamayı
basitleştirmek amacıyla maksimum yer hızı kademeleri üçe indirilmiş ve İstanbul üç farklı
tehlike bölgesine ayrılmıştır.
Hız Bölgesi I

: PGV > 60 cm/s

Hız Bölgesi II : 40 < PGV < 60 cm/s
Hız Bölgesi III : PGV < 40 cm/s
Deprem tehlikesini maksimum yer hızı (PGV) ile ifade etmenin en büyük etkisi Adalar’da
görülmektedir (Şekil 3.2). Kayalık yapıda olan Adalar Hız Bölgesi II’dedir. Halbuki eğer
deprem tehlikesi maksimum yer ivmesi (PGA) ile ifade edilseydi Adalar en tehlikeli bölge
olan bölge I’de olacaktı. Tarihsel depremlerin Adalar’da çok fazla hasar yapmadığı
bilinmektedir. 1999 Marmara Depremi bunun en son örneğidir.
Bina Deprem Puanı
Sokaktan gözlenen parametreleri elde edilen ve coğrafi koordinatları, dolayısıyla hangi hız
bölgesi’de olduğu bilinen 1-7 katlı betonarme bir binanın deprem puanı hesabı Tablo 3.2’ye
göre yapılacaktır. Bu tabloda önce binanın kat sayısı ve hız bölgesi’ne göre bir artı puan
verilmekte, daha sonra her olumsuzluk parametresi için puan azaltılmaktadır. Sonuçta elde
edilen deprem puanı ne kadar düşükse binanın riski o kadar yüksek olmaktadır. Tabloda
kullanılan parametrelerden kat sayısı, yumuşak kat, ağır çıkmalar, görünen yapı kalitesi ve
kısa kolon etkisinin sayısal değerleri Düzce’de 497 betonarme bina üzerinde yapılan
incelemeler ışığında elde edilmiştir. Bu incelemelerin sonuçları izleyen bölümde
sunulmaktadır. Tablo 3.2’de önerilen değerler, Düzce’den elde edilen verilerin SPSS İstatistik
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Program Paketi Versiyon 11 kullanılarak “Multivariable Stepwise Linear Regression
Analysis” yöntemiyle değerlendirilmesi sonucunda hesaplanmıştır ve basitleştirilerek
İstanbul’a uyarlanmıştır.
Bina Deprem Puanı Hesabı
5

Bina Deprem Puanı=(hız bölgesi puanı)- ∑ (olumsuzluk parametresi)×(olumsuzluk puanı)
1

Tablo 3.2. Betonarme Binaların Deprem Puanlaması
Kat Adedi

Hız Bölgesi I
PGV>60

Hız Bölgesi II
40<PGV<60

Hız Bölgesi III
PGV<40

Yumuşak
Kat

Ağır
Çıkma

Görünen
Kalite

Kısa
Kolon

Çarpışma
Etkisi

Tepe/Yamaç
Etkisi

1.2

100

130

150

0

0

-10

-5

0

0

3

90

120

140

-10

-5

-10

-5

-2

0

4

75

100

120

-15

-10

-10

-5

-3

-2

5

65

85

100

-20

-10

-10

-5

-3

-2

7

60

80

90

-20

-10

-10

-5

-3

-2

Olumsuzluk Parametreleri
Yumuşak Kat

: Yok (0); Var (1)

Ağır Çıkma

: Yok (0); Var (1)

Görünen kalite

: İyi (0); Orta (1); Kötü (2)

Kısa kolon

: Yok (0); Var (1)

Çarpışma Etkisi

: Yok (0); Var (1)

Tepe/Yamaç Etkisi

: Yok (0); Var (1)
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Şekil 3.1. Zemin Sınıfları Dağılımı Haritası (JICA Raporu)
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Şekil 3.2. Maksimum Yer Hızı Dağılımı Haritası (JICA Raporu)
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Yöntem II: (1-5 katlı yığma ve karma binalar için) ---- ODTÜ
Sokak taraması sırasında yığma ve karma binalarda gözlenecek yapı parametreleri ve parametre
değerleri aşağıda verilmiştir. Parametreler 1992 Erzincan ve 1995 Dinar depremleri sonrasında
yığma binalarda gözlenen hasarlar ve yapı özellikleri ışığında seçilmiştir. Bu parametreler
aşağıda açıklanmaktadır.
Kat Adedi
Ülkemizde kullanılmış olan Deprem Yönetmeliklerinde (1975 ve 1998), 1. Derece deprem
bölgelerinde yapılacak yığma yapılar 2 kat ile, 2. ve 3. derece bölgelerde ise 3 kat ile
sınırlandırılmıştır. Daha ziyade geleneksel yöntemlerle inşa edilen yığma yapıların 3 ve daha
fazla katlı olması halinde deprem dayanımlarının yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Geçmiş
depremlerde her ne kadar yeterli sayıda 4 ve 5 katlı yığma bina üzerinde kapsamlı gözlem yapma
imkanı olmamışsa da, 3 kattan yüksek yığma yapıların 1, 2 katlı yapılara göre daha fazla deprem
riski taşıyacakları beklenmelidir.
Görünen Yapı Kalitesi : İyi (0); Orta (1); Kötü (2)
Yığma ve karma binaların görünen kalitesi ile hasar riski arasındaki ilişkinin, betonarme
binalardaki duruma benzer olacağı düşünülmektedir.
Duvar Boşluk Oranı : Az (0), Orta (1), Çok (2)
Kapı ve pencere boşluklarının en fazla olduğu cephe, muhtemelen sokağa bakan giriş cephesidir.
Bu cephedeki boşlukların toplam cephe yüzeyine oranı az, orta veya çok olarak sınıflanacaktır.
Eğer zemin kattaki boşlukların uzunluğu cephe uzunluğunun 1/3’ünden az ise boşluk oranı az,
1/3 ve 2/3 arasında ise orta, 2/3’ünden fazla ise boşluk oranı çok olarak tanımlanabilir. Bu
değerler göz kararı ile seçilmelidir.
Duvar Boşluk Düzeni : Düzenli (0), Az Düzenli (1), Düzensiz (2)
İki ve daha fazla katlı yığma ve karma binalarda duvar boşluklarının (kapı, pencere) üst üste
gelmesi düzenli bir durumdur. Boşlukların şaşırtmalı olması, deprem yüklerinin dolu duvar
parçalarına eşit olmayan şekilde dağılımına neden olur ve hasar riskini arttırır. Üst üste katlardaki
boşlukların izdüşümünün tamamen birbirinin dışında olması düzensiz durumdur. Aradaki
durumlar ise az düzenli olarak tanımlanmıştır. Buişlem sokaktan görülen duvarlar için söz
konusudur.
Çarpışma Etkisi : Yok (0), Var (1)
Bitişik binalarda farklı kat seviyeleri ve farklı bina yükseklikleri olması durumunda olumsuz
çarpışma etkisi beklenmelidir. Çarpışma etkisinin yaratacağı hasar riski betonarme binalar ile
benzer şekilde değerlendirilebilir.
Yerel Zemin Koşulları ve Deprem Etkisi
Bölüm 3.1.4.2.1’de verildiği şekliyle İstanbul’un Hız Bölgesi I, Hız Bölgesi II ve Hız Bölgesi III
ayrımı yığma ve karma binalar için de geçerli olacaktır.
Bina Deprem Puanı
Betonarme binalar için hazırlanan Tablo 3.2’ye benzer olarak yığma ve karma binalar için Tablo
3.3 hazırlanmıştır. Binaların kat sayısı ve Hız Bölgesine bağlı olarak verilen artı puanı betonarme
binalarla aynı seçilmiş, ancak 3 ve 4 katlı binalarda 5 puan, 5 katlı binalarda ise 15 puan azaltma
yapılmıştır. Üç ve daha fazla katlı yığma binalarda geçmişteki ve mevcut Deprem
Yönetmeliklerinin koyduğu sınırlar böylece dikkate alınmıştır.
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Tablo 3.3.Yığma ve Karma Binaların Deprem Puanları
Kat
Adedi

Hız Bölgesi I
PGV>60

Hız Bölgesi II
40<PGV<60

Hız Bölgesi III
PGV<40

Görünen
Kalite

Duvar
Boşluk
Oranı

Duvar
Boşluk
Düzeni

Çarpışma
Etkisi

1,2

100

130

150

-10

-5

-2

0

3

85

110

125

-10

-5

-5

-3

4

70

90

110

-10

-5

-5

-5

60

70

-10

-5

-5

-5

5
50
Olumsuzluk Parametreleri
Görünen kalite
Duvar boşluk oranı
Duvar boşluk düzeni
Çarpışma etkisi

: İyi (0), Orta (1), Kötü (2)
: Az (0), Orta (1), Çok (2)
: Düzenli (0), Az Düzenli (1), Düzensiz (2)
: Yok (0);
Var (1)

Bina Deprem Puanı Hesabı
4

Bina Deprem Puanı=(Hız Bölgesi puanı)- ∑ (olumsuzluk parametresi)x(olumsuzluk puanı)
1

Örnek
Hız Bölgesi I’de bulunan 4 katlı, kötü kaliteli görünen, duvar boşluk oranı orta, boşlukları
düzensiz, çarpışma etkisi olmayan yığma bir binanın deprem puanı:
Bina Deprem Puanı = 70-2×10-1×5-2×5-0×5 = 35 olmaktadır.
Tablo 3.2 ve 3.3’de verilen puanlar öndeğerler olup, yapılacak ön çalışmalarla daha hassas
duruma getirileceklerdir. Pilot bölge çalışmaları bu anlamda çok önemlidir. Pilot bölgeden elde
edilecek veriler öncelikle değerlendirilip geri beslenerek Tablo 3.2 ve 3.3'deki puanlar tekrar
kalibre edilecek ve pilot uygulama sonunda en son duruma getirilecektir.
Yöntem III ---- (BÜ-YTÜ)
“Sokak Taraması” olarak da adlandırılan envanter çalışması bağlamında, bilgisayar ortamında
hazırlanacak standart bir veri formuna işlenmesi öngörülen bilgiler şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Binanın adresi ve koordinatı (GPS verisi)
Binanın cepheden çekilmiş elektronik fotoğrafı
Binanın yaklaşık oturma alanı
Binanın kat sayısı (bodrum hariç, varsa çekme kat dahil)
Binanın görünen inşaat kalitesi (İyi – orta – kötü)
Binanın bitişik veya ayrık nizamda olması durumu
Bitişik nizamda ise,
a) Binanın köşede olup olmadığı
b) Bina betonarme ise kat seviyelerinin farklı olup olmadığı
8. Binanın ana taşıyıcı sistemi (betonarme, yığma-kargir veya ahşap)
9. Betonarme binalarda:
a) Zayıf kat olup olmadığı
b) Cephede kısa kolon olup olmadığı
142

c) Cephe kolonlarının zemin katta konsollara oturup oturmadığı
10. Yığma-kargir ve ahşap binalarda:
a) Cephe duvarlarında duvar boşluk oranı mertebesi (az – orta – çok)
b) Cephe duvarlarında duvar boşluklarının düzenli olup olmadığıdır.
Ön değerlendirme çalışması
Elde edilecek envanter bilgilerine bağlı olarak yapılacak ön değerlendirme sonucunda, can kaybı
bakımından en riskli görülen binaların sayılarının ve kent içindeki dağılımlarının olabildiğince
gerçekçi biçimde “tahmin edilmesi” amaçlanmaktadır.
Aynı amaca yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapılmış bulunan JICA
projesinde ve ayrıca Amerikan Kızılhaçı için Boğaziçi Üniversitesi KRDAE tarafından
gerçekleştirilen proje çerçevesinde yapılan analitik bazlı “hasar tahminleri”, Devlet İstatistik
Enstitüsü tarafından yapılan bina sayımlarında elde edilen verilere göre gerçekleştirilmiştir. Bu
tahminlerin, envanter çalışmasında elde edilecek daha sağlıklı verilere göre ve Master Plan’ın
nihai amacına uygun olarak geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu “ön değerlendirme” çalışması,
İstanbul’daki mevcut yapı stokunun tümünü kapsayacaktır.
Deprem tehlikesi düzeyleri ve performans kriterleri
Binaların deprem güvenliklerinin incelenmesinde esas alınacak “deprem etkileri”nin ön
değerlendirme aşamasında tesbit edilmesi ve bunların daha sonraki aşamalarda, hatta nihai olarak
güçlendirme çalışmalarında da aynen kullanılması özel bir önem taşımaktadır. Özellikle
belirtilmesi gerekir ki, hem deprem güvenliği incelemesi, hem de güçlendirme çalışmalarında
deprem etkilerinin yürürlükteki deprem yönetmeliğine ve bu yönetmeliğin esas aldığı deprem
tehlike bölgeleri haritasına göre belirlenmesi uygun değildir. Her halükarda, esas alınacak
“deprem tehlikesi düzeyleri”nin, güvenlik incelemesinde ve güçlendirmede esas alınacak “bina
performans düzeyleri” ile uyumlu olarak tanımlanması gerekmektedir.
Bu bağlamda birinci kademedeki ön değerlendirme çalışmasında, Kızılhaç projesi
çerçevesinde KRDAE tarafından İstanbul için elde edilmiş bulunan “deterministik” deprem
tehlikesi haritasının “can güvenliği” performans kriterinin sağlanması için, 50 yılda %10 aşılma
olasılıklı “probabilistik” deprem tehlikesi haritasının ise “göçme kontrolu” performans kriterinin
sağlanması için kullanılması öngörülmektedir.
Deprem yerdeğiştirme isteminin kestirilmesi
Hazırlanmış bulunan deterministik ve probabilistik deprem tehlikesi haritalarında küçük hücreler
bazında tanımlanan “spektral ivmeler” ve bunlardan elde edilecek “spektral yerdeğiştirmeler”den
yararlanılarak, sınıflandırılan binaların her bir tipi için “deprem istemi”nin tepe yerdeğiştirmeleri
cinsinden kestirilmesi mümkündür. Bu haritalarda NEHRP sistemine göre SS kısa periyod ivmesi
ile 1 saniye periyod için S1 spektral ivmesi küçük hücreler bazında tanımlanmaktadır. Bu verilere
göre, %5 sönümlü standart “elastik” ivme spektrumu FEMA 302 ve FEMA 356’da verilen
bağıntılarla belirlenebilmektedir.
Sae = (1 + 1.5 T / To) SS / 2.5

(T < To)

(3.1a)

Sae = SS

(To ≤ T ≤ TS)

(3.1b)

Sae = S1 / T

(T > TS)

(3.1c)

Burada TS = S1 / SS ve To = 0.2 TS şeklinde tanımlanmaktadır.
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Yukarıda tanımlanan elastik ivme spektrumuna bağlı olarak elastik yerdeğiştirme spektrumu
aşağıdaki bağıntı ile elde edilir.
Sde= (T/2π)2 Sae

(3.2)

Yukarıdaki bağıntılarda yer alan bina etkin birinci doğal periyodu T, nonlinear deformasyonlar da
dikkate alınarak, betonarme binalarda
T = 0.15 n

(3a)

yığma-kargir binalarda ise
T = 0.075 n

(3.3b)

şeklinde tahmin edilebilir. Burada n, binanın bodrum hariç kat sayısını göstermektedir.
Elastik olmayan (nonlinear) yerdeğiştirme spektrumu ise aşağıdaki yaklaşık bağıntı ile
tanımlanabilir:
Sdi = Cd Sde

(3.4)

Burada Cd katsayısı, FEMA 356’da tanımlanan C1, C2 ve C3 katsayılarının tümünü birden ifade
etmek üzere, ön değerlendirme çalışmasının yaklaşıklığı çerçevesinde FEMA 310’daki yaklaşıma
benzer biçimde, binanın bodrum hariç kat sayısına (n) bağlı olarak ifade edilen amprik katsayıyı
göstermektedir.
Tablo 3.4. Cd katsayıları
n

1

2

3

≥4

Cd

1.5

1.3

1.1

1.0

n
Cd

1
1.5

2
1.3

3
1.1

≥4
1.0

Bu şekilde tanımlanan elastik olmayan (nonlinear) spektral yerdeğiştirmeyi, binanın
nonlineer tepe yerdeğiştirmesine bağlamak mümkündür. Deprem sırasındaki davranışı binanın
birinci doğal titreşim modunun kontrol ettiği kabulü ile “tepe yerdeğiştirmesi istemi” aşağıdaki
bağıntı ile hesaplanabilir:
un = φn Γ Sdi

(3.5)

Burada un tepe yerdeğiştirmesini, φn birinci mod şeklinin tepedeki genliğini, Γ ise birinci
modun katkı çarpanını göstermektedir. Birinci doğal titreşim modunun 5-6 katlı binalarda
doğrusal olarak kabul edilmesi durumunda, kütleler her katta birbirine eşit alınarak, tepe
yerdeğiştirmesi istemi aşağıdaki bağıntı ile basitçe elde edilebilir:
un = [3n / (2n +1)] Sdi

(3.6)

Burada n, binanın bodrum hariç kat sayısını göstermektedir. Binaların ortalama kat
yükseklikleri 3 m olarak kabul edilirse, tepe yerdeğiştirmesinin bina yüksekliğine (Hn) bölünmesi
ile elde edilen “bina göreli öteleme oranı istemi (Dd)”
Dd = un / Hn = Sdi / (2n +1)

(3.7)

olarak bulunur. Burada Sdi’nin birimi metredir.
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Binaların yerdeğiştirme kapasitelerinin kestirilmesi
Deterministik ve probabilistik depremler için yukarıda tanımlandığı biçimde tepe
yerdeğiştirmeleri cinsinden tahmin edilen “deprem istemleri”, daha sonra “can güvenliği” ve
“göçme kontrolu” performans kriterleri için her bir bina tipinin özelliğine göre, aşağıdaki şekilde
tanımlanan tepe yerdeğiştirmesi “kapasite”leri ile karşılaştırılacaktır:
Dc = Dco Cc

(3.8)

Burada Dc “bina göreli öteleme oranı kapasitesi”ni, Dco aşağıdaki Tablo 3.5’de tanımlanan
“baz öteleme oranı kapasitesi”ni, Cc ise envanter bilgilerine göre tanımlanan “kapasite azaltma
katsayısı”nı göstermektedir.
Tablo 3.5. Baz öteleme oranı kapasiteleri (Dco)
Yapı
Türü

Can güvenliği
performans kriteri

Göçme kontrolu
performans kriteri

Betonarme

0.008

0.014

Yığma

0.006

0.010

Bu tabloda verilen değerler tahminidir. Ancak birinci kademe değerlendirmede tahmini
değerlerde olabilecek hataların önemi yoktur, çünkü bu aşamada amaç, daha önce de belirtildiği
gibi, ikinci kademe değerlendirme çalışmalarında esas alınacak bir ön sıralama yapmaktır.
Kapasite azaltma katsayısı (Cc), aşağıda tanımlananan katsayıların çarpımından
oluşmaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Binanın görünen inşaat kalitesi “iyi” ise 1.0, “orta” ise 0.9, “kötü” ise 0.8
Bitişik nizamdaki binalarda ortadaki binalar için 1.0, köşedeki binalar için 0.9
Bitişik nizamdaki betonarme binalarda kat seviyeleri aynı ise 1.0, değil ise 0.9
Zayıf katı bulunan betonarme binalar için 0.8, bulunmayanlar için 1.0
Kısa kolonu bulunan betonarme binalar için 0.8, bulunmayanlar için 1.0
Betonarme binalarda cephe kolonlarının zemin katta konsollara oturması durumunda 0.8,
aksi durumda 1.0
g) Yığma binalarda duvar boşluk oranı mertebesi “az” ise 1.0, “orta” ise 0.9, “çok” ise 0.8
h) Yığma binalarda duvar boşluklarının düzenli olmadığı durumlarda 0.9, düzenli olduğu
durumlarda 1.0
i) Yığma binalarda kat sayısının ikiden fazla olması durumunda 0.8, aksi durumda 1.0
Binaların deprem riski bakımından sıralandırılması
Birinci kademe inceleme/değerlendirme sonucunda, belirli binaların yeterli deprem
güvenliklerinin bulunduğu ve bu binalar için herhangi bir önlem alınmasına gerek olmadığı
şeklinde bir karara varılması amaçlanmamaktadır. Aynı şekilde, belirli binaların deprem
güvenliklerinin yetersiz olduğu ve bunların yıkılması veya güçlendirilmesi gerektiğini sonucuna
varılması da söz konusu değildir.
Birinci kademedeki ön değerlendirme çalışmaları sonucunda varılmak istenen hedef,
yukarıda belirtilen “kapasite – istem” karşılaştırmaları sonucunda, İstanbul’daki tüm binalar için
deprem performansları bakımından rasyonel bir “ön sıralama” yapılmasıdır. Böylece, bir sonraki
ikinci kademe inceleme/değerlendirme aşamasına esas “öncelikler”in, tekil bina bazında ve
bölgesel bazda tesbit edilmesi mümkün olacaktır. Nitekim özellikle kentin deprem tehlikesi
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yüksek olmayan kesimlerinde, performans kriterlerini sağlayacak önemli sayıda bina bulunduğu
tahmin edilmektedir. Sıralandırma sonucunda bu binalar en az önceliğe sahip binalar olarak
değerlendirilecektir.
Yukarıda tanımlanan tepe yerdeğiştirmesi kapasitesinin, tepe yerdeğiştirmesi istemine
bölünmesi ile elde edilen;
Kapasite/İstem Oranı = Dc / Dd
sıralandırmaya esas kriter olarak kullanılacaktır. Bu oran, can güvenliği ve göçme kontrolu
performans kriterleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
Yukarıda belirtilen ön değerlendirme çalışmaları, elektronik ortamda elde edilmiş bulunan
envanter sonuçları esas alınarak geliştirilecek bir bilgisayar yazılımı kullanılarak, “merkezi” bir
biçimde gerçekleştirilebilecektir.
Ayrıca, ön değerlendirme çalışmaları sonucunda, belirli bölgelerdeki binaların büyük
çoğunluğunun deprem performanslarının yetersiz olduklarının tahmin edilmesi halinde, bu
bölgeler için “kentsel dönüşüm” projelerinin geliştirilmesine ilişkin öncelikler de belirlenmiş
olacaktır.
3.1.4.3 İkinci Kademe Değerlendirme
İkinci kademe değerlendirme de amaç, İstanbul’daki tüm yapılara ait yapısal bilgi envanterinin
çıkartılarak bu bu yapıların deprem güvenlikleri hakkında genel değerlendirmeler yapılması ve
ulaşılan sonuçların planlama çalışmalarına esas tesbit edecek şekilde sunulmasıdır. Zira bu
çalışmalar sonucunda İstanbul’daki yapı stokunun göreceli olarak kalitesini ve deprem riskini
büyük ölçüde belirlemek mümkün olabilecektir. İkinci kademe değerlendirme sonuçlarının
alınması ile yüksek riskli binalar kimlik olarak tesbit edilebilecektir ve buna paralel olarak master
planın daha sonraki aşamalarında uygulanacak kentsel iyileştirme ve yapısal iyileştirme
çalışmalarına temel veri oluşturulacaktır. Burada akılda tutulması gereken en önemli husus,
ülkemiz koşullarında uygulanması mümkün, hızlı olarak güvenilirliği yüksek sonuç alınabilen ve
ekonomik yöntemlerin geliştirilmesinin gerekliliğidir.
İkinci kademe değerlendirmede, binaların taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesi
kesinlikle gereklidir. Bu kademede, “Sokak Taraması”ndan elde edilmiş envanter bilgileri
doğrultusunda kodlamış ve sıralanmış olan her binanın içine girilerek inceleme yapılacaktır.
Binanın taşıyıcı sistem krokisi elde edilecek, betonarme elemanların ve yığma duvarların
boyutları kroki üzerine işlenecektir. Ön incelemede (a) türü betonarme binalar için temin edilecek
parametreler Bölüm 3.1.4.2’de verilmektedir.
Yöntem I: (1-7 Katlı betonarme binalar için) --- ODTÜ
ODTÜ tarafından yapılan istatistiksel çalışma sonucunda yapıların hasara yol açabilecek en
belirgin özellikleri kullanılarak bir ön değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem 1-7 katlı
betonarme binalara uygulanabilir olup, aşağıda detaylı olarak açıklanan parametrelerin her bina
için belirlenmesini gerektirmektedir. Binanın beklenen performansı söz konusu parametreler
ışığında hesaplanan bir hasar indeksi yardımıyla tespit edilir. Hasar indeksi hesaplanmasında
kullanılacak olan ilişki iki ayrı performans seviyesi düşünülerek elde edilmiş olduğundan, her
performans seviyesi karşılık gelen hasar indeksi baz alınarak değerlendirilmektedir. Bu yöntemde,
“Can Güvenliği” ve “ Hemen Kullanılabilirlik” performans düzeyleri göz önüne alınmaktadır.
Can güvenliği performans seviyesi, ağır hasara uğrayacak veya çökecek olan yapıları tespit
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etmeyi amaçlamakta, hemen kullanılabilirlik performans düzeyi ise hazarsız, hafif ve orta hasar
görebilecek binaları belirlemek için uygulanmaktadır.
Parametrelerin Tanımlanması
Bu yöntem aşağıda listenen altı parametrenin belirlenmesini gerekli kılar:
a) kat sayısı (n)
b) minimum normalize edilmiş yatay rijitlik indeksi (mnlstfi)
c) minimum normalize edilmiş yatay dayanım indeksi (mnlsi)
d) normalize edilmiş çerçeve süreklilik skoru (nrs)
e) yumuşak kat indeksi (ssi)
f) çıkma oranı (or)
Bu parametreler aşağıda ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır.
a) Kat Sayısı (n):
Binanın zemin seviyesinin üzerindeki toplam kat sayısını göstermektedir. Bodrum katı olan
binalarda, bodrum dışındaki katların toplamına, yani zemin artı normal katlar, eşittir.
b) Minimum Normalize Edilmiş Yatay Rijitlik İndeksi (mnlstfi):
Yapının zemin kat seviyesindeki yatay rijitliğini dikkate alan bu indeks, bu kattaki betonarme
düşey taşıyıcı elemanların boyutları kullanılarak hesaplanır. Kolonlar şartnameye uygun olarak,
uzun kenarının kısa kenara oranı 7’den düşük olan elemanlar olarak tanımlanmakta bunun
dışında kalan betonarme elemanlar ise perde duvar olarak düşünülmektedir. mnlstfi indeksi
aşağıdaki gibi hesaplanır:
(3.9)

mnlstfi = min (I nx , I ny )

Yukarıdaki denklemde verilen Inx ve Iny değerleri Denklem (3.10) kullanılarak hesaplanmalıdır.
I nx =

∑ (I

col ) x

+

∑ (I

∑A
) + ∑ (I
∑A

sw ) x

× 1000

f

I ny =

∑ (I

col y

sw ) y

× 1000

f

(3.10)

Burada,
Σ(Icol)x and Σ(Icol)y : Tüm kolonların x ve y (simetri eksenleri) eksenlerine gore hesaplanan
atalet momentlerinin toplamı,
Σ(Isw)x and Σ(Isw)y : Tüm perde duvarların x ve y eksenlerine göre hesaplanan atalet
momentlerinin toplamı,
ΣAf : Toplam kat alanını göstermektedir.
c) Minimum Normalize Edilmiş Yatay Dayanım İndeksi (mnlsi):
Binanın taban kesme kuvveti kapasitesini temsil eder, kolon ve perde duvarların yanısıra dolgu
duvarların katkısıda dikkate alınır. Dolgu duvarların kesme kapasitesinin aynı alana sahip perde
duvarın yüzde 10’nu olduğu varsayılmaktadır. mnlsi indeksi yukarıda yapılan kolon tanımına
uygun olarak şöyle hesaplanır:
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mnlsi = min (A nx , A ny )

(3.11)

Anx ve Any değerleri ise aşağıdaki bağıntıdan bulunur.
A nx =

∑ (A

A ny =

col

∑ (A

) x + ∑ (A sw ) x + 0.1∑ (A mw ) x

col

∑A

f

∑A

f

) y + ∑ (A sw ) y + 0.1∑ (A mw ) y

×1000
×1000

(3.12)

Kesit alanı Acol olarak gösterilen her kolon için:

(A col )x = k x ⋅ A col
(A col )y = k y ⋅ A col

(3.13)

kx değeri, kare kolonlar için 1/2, x-yönündeki kesit boyutu y-yönündeki boyuttan büyük olan
kolonlar için 2/3, y-yönündeki boyutu büyük olan kolonlar için ise 1/3 olarak alınmalıdır. ky
değeri ise 1- kx dir.
Kesit alanı Asw olarak belirtilen her perde duvar için:

(A sw )x = k x ⋅ A sw
(A sw )y = k y ⋅ A sw

(3.14)

kx değeri, x-doğrultusundaki duvarlar için 1, y-doğrultusundaki duvarlar için 0 alınmalıdır. ky
değeri ise 1- kx dir.
Kapı ve pencere boşluğu bulunmayan ve kesit alanı Amw olarak gösterilen dolgu duvarlar için:

(A mw )x = k x ⋅ A mw
(A mw )y = k y ⋅ A mw

(3.15)

kx değeri, x-doğrultusundaki duvarlar için 1, y-doğrultusundaki duvarlar için 0 alınmalıdır. ky
değeri ise 1- kx dir.
d) Normalize Edilmiş Çerçeve Süreklilik Puanı (nrs):
Bu parametre yatay yükün çerçeveler arası dağılımındaki sürekliliğini dikkate almaktadır. Bu
nedenle yapıda yer alan sürekli çerçeve sayısıyla ilişkili olarak dikkate alınan çerçeve süreklilik
oranı (nrr) şu şekilde ifade edilmektedir:
nrr =

A tr (nf x − 1)(nf y − 1)
A gf

(3.16)

Burada;
Atr: Tipik bir kolonun etkili alanını göstermektedir. nfx ve nfy değerlerinin her ikisinin de
3’den büyük yada eşit olduğu durumlarda Atr değeri 25 m2, diğer durumlarda ise 12.5 m2
alınmalıdır.
nfx, nfy: Değerlendirmeye esas katta (zemin kat), x ve y doğrultusundaki sürekli çerçeve
sayısını göstermektedir.
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Agf: Binanın zemin kat alanıdır.
Yukarıda hesaplanan nrr değerine bağlı olarak hesaplanan nrs değerleri aşağıda verilmektedir.
0< nrr ≤0.5 değerleri için nrs = 1
0.5< nrr ≤1.0 değerleri için nrs = 2
nrr >1.0 değerleri için nrs = 3
e) Yumuşak Kat İndeksi (ssi) :
Yumuşak kat indeksi zemin kat yüksekliğinin (H1), bir üst katın yüksekliğine (H2) oranı olarak
ifade edilmektedir.
ssi =

H1
H2

(3.17)

f) Çıkma Oranı (or):
Tipik bir katta en dışta yer alan çerçevelerin dışındaki alan çıkma alanı olarak tanımlanmaktadır.
Çıkma oranı (or), her bir kattaki çıkma alanların toplamının (Açıkma), zemin kat alanına (Agf)
bölünmesi ile elde edilir.
or =

A çııkma
A gf

(3.18)

Değerlendirme Yöntemi
Can güvenliği ve hemen kullanılabilirlik performans düzeyleri için sırasıyla Denklem (3.11) ve
Denklem (3.12) kullanılarak hasar indeksleri hesaplanır.
HILS=0.620n-0.246mnlstfi-0.182mnlsi-0.699nrs+3.269ssi+2.728or-4.905

(3.19)

HIIO=0.808n-0.334mnlstfi-0.107mnlsi-0.687nrs+0.508ssi+3.884or-2.868

(3.20)

HILS can güvenliği, HIIO ise hemen kullanılabilirlik performans düzeylerine karşı gelen hasar
indekslerini göstermektedir. Burada hesaplanan hasar indekslerinin kat sayısına bağlı olarak elde
edilmiş olan sınır değerleri (CV) ile karşılaştırılması yoluyla yapının her bir performans düzeyi
için hangi hasar grubuna gireceği belirlenir. Can güvenliği değerlendirmesi yapılırken,
değerlendirilen yapı için hesaplanan hasar indeksi öngörülen sınır değerinden büyük ise bina ağır
hasar yada göçme grubuna girecektir. Hemen kullanılabilirlik değerlendirme değerleri ise yapıda
hasarsızlık veya az hasar beklenip beklenmediğini belirlemek için kullanılır. Yukarıdaki
açıklamalardan da anlaşılacağı üzere iki tür değerlendirme yapılarak bu değerlendirme
sonuçlarına göre yapının beklenen performans düzeyi iki ayrı performans kriterine göre tespit
edilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken izlenmesi gereken yol aşağıda aşamalar halinde
verilmektedir.
1. Binanın yukarıda açıklanan hasara neden olabilecek parametreleri Denklem (3.9-3.18)
kullanılarak hesaplanır.
2. Yukarıda hesaplanan parametreler Denklem (3.19) ve (3.20)’de yerine konularak iki ayrı hasar
indeksi (HILS ve HIIO) hesaplanır.
3. Yapının bulunduğu zemin türü ve fay hattına olan mesafesi JICA raporunda verilen zemin
haritası ve GPS kayıtları yardımıyla belirlenebilir. Belirlenen zemin türü ve mesafe girdileri
ile Tablo 3.6 ve Denklem (3.21) kullanılarak iki ayrı karşılaştırma sınır değeri belirlenir.
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CV LS = CM × (-0.090 ⋅ n 3 + 1.498 ⋅ n 2 -7.518 ⋅ n + 11.885)
CV IO = CM × (-0.085 ⋅ n 3 + 1.416 ⋅ n 2 -6.951 ⋅ n + 9.979 )

(3.21)

Bu denklemde “n” kat sayısını göstermektedir. CM değerleri ise Tablo 3.6’den alınacaktır.
1. Denklem (3.21)’ten hesaplanan CVLS ve CVIO değerleri karşılık gelen HILS ve HIIO
değerleri ile aşağıdaki şekilde karşılaştırılarak performans gruplaması (PG) yapılır.
HILS > CVLS ise PGLS=1
HILS < CVLS ise PGLS=0
HIIO > CVLS ise PGIO=1
HIIO < CVLS ise PGIO=0
2. Yapının nihai performans durumu PGLS ve PGIO değerlerine bağlı olarak belirlenir.
PGLS =0 ve PGIO =0 ise GÜVENLİ/YETERLİ YAPI
PGLS =1 ve PGIO =1 ise GÜVENSİZ/YETERSİZ YAPI
Diğer durumlarda ise
ARA BÖLGEDEKİ YAPI
Bu yöntem yapıları GÜVENLİ/YETERLİ, GÜVENSİZ/YETERSİZ veya ARA BÖLGEDE
şeklinde üç sınıfa ayırır. ARA BÖLGEDE yer alan yapılar genellikle orta hasarlı yapılar olmakla
birlikte, bu bölgede diğer hasar gruplarından da yapılara rastlamak mümkündür. Bu nedenle ARA
BÖLGE yapıları için daha detaylı inceleme ve değerlendirmenin yapılmasının daha sağlıklı
olacağı düşünülmektedir.
Tablo 3.6. Zemin Türü ve Faya olan Mesafeye bağlı CM Değerleri
JICA Zemin
Türü

Kayma Dalgası
Hızı (m/s)

Mesafe (km)
0-4

B

>760

0.778 0.824 0.928 1.128

1.538

C

360-760

0.864 1.000 1.240 1.642

2.414

D

180-360

0.970 1.180 1.530 2.099

3.177

E

<180

1.082 1.360 1.810 2.534

3.900

5-8

9-15

16-25

>26

Örnek Uygulama
Yukarıda ayrıntıları verilen ön değerlendirme yöntemi kullanılarak İstanbul için bir örnek
uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada JICA çalışmasında ele alınan senaryo depremlerden 7.4
büyüklüğündeki “Model A” fay kırılmasının meydana geleceği varsayılmıştır. İstanbul için söz
konusu faya olan uzaklıklar hesaplanmış ve zemin bilgileri Şekil 3.2’de verilen haritadan
alınmıştır. İstanbul ili bina envanter bilgileri ve bu yöntemde gerekli olan bina parametreleri
halihazırda mevcut olmadığından Düzce veritabanı (484 bina) bilgileri İstanbul’a kaydırılarak
hasar dağılım tahmini yapılmıştır. Düzce veritabanında yer alan binalar tümü İstanbul’daki her
mahalleye üniform olarak dağıtılmış, her bina için performans gruplaması yapılmıştır. Şekil 3.33.4‘de bu tahminleri gösteren haritalar verilmektedir. Bu haritalarda, her mahalleye yerleştirilen
aynı sayı ve özellikteki Düzce binalarının GÜVENLİ ve GÜVENSİZ olarak gruplama sonuçları
toplam bina sayısına oranlanarak sunulmaktadır. Görüldüğü gibi, yöntem zemin özellikleri ve
mesafeyi dikkate alabilmekte, ve makul dağılımlar üretmektedir.
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Şekil 3.3. GÜVENLİ Bina Dağılımı
151

Şekil 3.4. GÜVENSİZ Bina Dağılımı
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Yöntem II: (1-5 katlı betonarme binalar için) ---- İTÜ
1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana-Ceyhan ve 1999 Kocaeli-Gölcük-Düzce depremlerinden
sonra, az katlı betonarme yapıların sergilediği hasar ve yapılan incelemeler, mevcut binaların
yapısal özellikleri ve olası deprem davranışları konusunda önemli ipuçları vermektedir.
Boyutlandırma aşamasında yapılan yaygın hatalar, inşaat sırasında yapılan hatalar, taşıyıcı
sisteme yönelik yönetim ve mühendislik hataları hep bilinmektedir.
Bu hataların mevcut yapılarda da yinelenmiş olma olasılığı yüksektir. Bunlar akılda
tutularak, mevcut binalardan hızla derlenebilecek bilgi ve gözlem ile birlikte yapılacak yeterince
doğru sonuçlar verebilen yaklaşık hesaplarla, gerçekçi bir değerlendirme yapmak mümkün
görünmektedir. Sözü edilen yaklaşık hesapların programlanarak bilgisayara aktarılabileceği
dolayısıyla, bilgi girişinden sonraki çalışmanın çok hızlandırılabileceği açıktır.
Böyle bir değerlendirme yönteminin güvenilir sonuçlar üretebilmesi yapılan varsayımların
geçerliği kadar, mevcut binaların, olası hatalar nedeniyle uğrayabilecekleri dayanım kayıplarının
ne düzeyde olabileceğinin de iyi tahmin edilmesine bağlıdır. Bu aşamada ne kadar çok örnek
üzerinde çalışılabilinirse o kadar yararlı olacağı düşünülmekte, ulaşılan sonuçların bir veri
tabanında biriktirilerek, zaman zaman, güncelleştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca önerilen yolun,
seçilecek uygun bir bölgedeki uygulama sonuçlarına bakıldıktan sonra yaygınlaştırılarak diğer
bölgelerde de kullanılması esastır. Az katlı betonarme binalardaki mevcut deprem güvenliğini
saptamaya yönelik bu öneri esas itibariyle başka bazı önerilerle benzerlik içerisindedir. Bunlar
arasında A.B.D, Avrupa Birliği ve Japonya’da yapılan bazı öneriler de yer almaktadır. Bu
önerilerin olduğu gibi benimsenmelerindeki güçlükler arasında malzeme karakteristiklerindeki
farklılıklar, taşıyıcı sistemlerin benzememesi, uygulamadaki hatalar, göze alınabilecek risklerin
ülkeden ülkeye farklı olması vb. hususlar gelmektedir. Burada sunulan çalışma, bu farklılıkları
göz önünde tutarak önerilerin bir anlamda uyarlanmasına ve onlardan yararlanabilmesine yönelik
bir çalışmadır.
Varsayımlar
1. Bölgenin depremselliği ve yerel zemin koşullarının saptanması konusunda yerel yönetimler
düzeyinde inceleme yapılmıştır, bu bilgiye ulaşılabilmektedir.
2. Önerinin bu bölümü 5 kata kadar betonarme yapıları kapsar.
3. Bu yapıların çoğunlukla düzensizlikler bulundurabileceği düşünülmektedir.
4. İnceleme saptanacak kritik bir veya birkaç kat üzerinde gerçekleştirilecektir.
5. İncelemenin sonunda yeter doğrulukla
6. Güçlendirmeye yönelik ayrıntılı bir incelemeye gerek olup olmadığı,
7. Toptan göçmeye karşı önlem almanın gerekliliği ve yeterliliği,
a) Binanın güçlendirme maliyetine değip değmeyeceği konularında karar verilmesi
tasarlanmaktadır.
b) Binanın göz önüne alınacak kata ait kolon planı çıkartılmıştır.
c) Kirişler kopup aşağı kata düşmeyecek düzeyde hasar görebilir.
8. Kolonların süneklik düzeyleri birbirine yakındır. Keza duvarların da süneklik düzeyleri
birbirine yakındır. Dolayısıyla kapasiteleri kendi içlerinde ayrı ayrı toplanabilir. Yani
∑ Qi , ∑ M i toplamları alınabilir.
9. Beton basınç dayanımı f cd ≅ 10 ± 2.8 MPa dolaylarındadır.
10. Kolon boyuna donatıları (0.008~0.01)Ac dolaylarındadır .
11. Kolon eksenel kuvvetleri N0 alınarak moment kapasiteleri hesaplanabilir (burada N0 düşey
yüklerden oluşan normal kuvveti göstermektedir).
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İzlenen Yolun Özet Olarak Açıklanması
Özetlemek gerekirse; öneri, eğitilmiş elemanlardan yararlanılarak az katlı betonarme binalarda
seçilecek kritik katlarda, yatay yük taşıyıcı betonarme elemanların belirlenmesi, boyutlarının
ölçülmesi ve birbirine göre olan konumlarının saptanarak taşıyıcı sistem planının çıkartılması,
kirişlerle ilgili gözlemler ve/veya gerekli ölçümlerle bilgi toplanması, döşeme cins ve özellikleri,
kaplama ve duvar özellikleri ve benzeri bilginin derlenmesi, bina katları ve yapısal
düzensizliklerinin ortaya konmasından sonra yaklaşık yollarla sayısal olarak işlenmesine bağlıdır.
Binanın projesinin bulunması halinde bu işlemin kısalarak bir kontrol düzeyli incelemeye
indirgeneceği açıktır.
Derlenen bilginin işlenmesi ve buna yönelik varsayımlar ile bazı karşılaştırmalar aşağıdaki
bölümlerde yer almaktadır.
Ulaşılan sonuçlara bakarak, binada mevcut deprem güvenliğinin yeterliliği konusunda bir
karar oluşturabilmek üzere, örnek olarak seçilen bazı çerçeveler üzerinde, malzeme yönünden
doğrusal olmayışın göz önüne alındığı bir dizi çözümleme yapılmıştır. Boyutlandırmaya esas
alınan düşey yüklerin sabit tutularak, yatay yüklerin aralarındaki oran sabit kalacak biçimde
artırılması ile elde edilen, boyutsuz yük-yerdeğiştirme eğrilerinden karşılaştırma amacıyla
yararlanılması tasarlanmıştır. O nedenle seçilen ve uygulamada karşılaşılan pek çok yapının
genel özelliklerini bulunduran örnek çerçeveler, 1975 Deprem Yönetmeliği ve o zaman geçerli
olduğu şekliyle TS500 göz önüne alınarak dikkatle boyutlandırılıp, donatılmışlardır. Önce bu
çerçevelere malzeme katsayıları 1 alınarak yük artımı uygulanmış ve daha sonra çeşitli hataların
teker teker veya bir arada olmaları durumunda, davranıştaki değişiklikler gözlenmeye
çalışılmıştır. Bu incelemeler sırasında 1975 Deprem Yönetmeliğinde öngörülen yatay yük
dağılımı ve deprem yükleri esas alınmıştır.
Karar verme aşamasında önemli olan ilk sınır olmak üzere, düşey yüklere göre
boyutlandırılmış ve yatay deprem yükleri için hiç bir önlem alınmamış binaların taşıyabileceği
yatay yük düzeyinin esas alınması, bunun altında toptan göçmeye karşı önlem almanın zorunlu
olması, üstünde ise ayrıntılı incelemenin gerekliliğinin önerilmesi uygun görülmüştür.
Karşılaştırma için başvurulması düşünülen bu durumda bazı hataların da bulunması olasılığı
yatay yük taşıma kapasitesini daha da aşağılara düşürebilmektedir. Nitekim öngörülen pek çok
olası hatayı bir arada ifade eden beton basınç dayanımının ve kullanılan donatı miktarının
azalması durumunda bir alt sınır daha verilebilmektedir ki bu sınırın altındaki binaların
yıkılmasının uygun olduğu kanısı oluşmaktadır.
Öneri, bazı tamamlayıcı bilgilerle birlikte Şekil 3.5 deki akış diyagramı içinde bir kez daha
özetlenmektedir. Öneride yer alan yerinde yapılacak incelemelere ve bu incelemeleri yapacak
teknik elemanlarda bulunması gereken özelliklerle yaklaşık hesabın her adımı için öngörülen
yollara ait tartışmalar ileride yer almaktadır.Şekil 3.5 deki akış diyagramında, boyutsuz yatay yer
değiştirmenin deplasman spektrumundan alınması önerilmektedir. Bu öneri esas itibariyle 1975
Deprem Yönetmeliğinin içerdiği deplasman spektrumunu kullanmaktan ibarettir;

T2
maks
sınır
*µ
Sd ≅ Sa *
≅ d elastik ≅ d inelastik ≅ d elastik
≅ δ yönetmelik
2
4π

(3.22)

Öngörülen yaklaşık hesaplarla ulaşılan ve yatay yük taşıma kapasitesine karşılık gelen
boyutsuz yük parametresi P ile, yukarıdaki önerilerden biriyle tanımlanan boyutsuz yer
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değiştirme, birlikte Şekil 3.5’deki diyagrama yerleştirilecek bir noktayı tanımlamaktadırlar. Bu
noktanın bulunduğu yer bina için karar verme açısından önemli olacaktır. Örneğin A1 , A2 , A3 ve
A4 benzeri noktalar toptan geçmeye karşı önlem almanın zorunlu olduğunu, bunun için ayrıntılı
inceleme gereği bulunmadığını ifade ederken, A5 ve A6 ayrıntılı incelemenin yerinde olacağını
anlatmaktadır. A5’ in 1 e yakın olması ve yatay yer değiştirmenin δ u H dan küçük kalması
güçlendirme gereksinimini azaltırken A6 da 1 e yakın olunmakla birlikte δ u H yer değiştirme
ölçütünün sağlanmaması nedeniyle güçlendirme gereksinimini ortaya koymaktadır. Keza A7 için
de benzer şeyler söylenebilir.
Yukarıdaki açıklamalar 1975 Deprem Yönetmeliği göz önünde tutularak verilmiş olmakla
birlikte V öngörülen in herhangi bir yönetmeliğe ya da önerilecek bir karşılaştırma depremine göre
tanımlandıktan sonra P nin hesabına geçilmesi ve bu değerle P − δ H diyagramına gidilmesi
mümkündür. Önerilen yolun, güçlendirmeden sonraki deprem güvenliğinin saptanması amacıyla
da kullanılabileceği açıktır. Bu özellikle ayrıntılı hesaplara girmeden, toptan göçmeyi önlemeye
yönelik projelendirmeler açısından önem taşımaktadır.
α1 ve α2 sayılarının gerçekçi değer aralıkları için doğrusal olmayan malzeme davranışını
dikkate alan çok sayıda parametrenin dikkate alındığı örneklerin yapılması sürdürülmektedir.
Bu yöntemin uygulanabilmesi için toplanması gereken parametreler Tablo 3.15’de
verilmektedir.
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B

Taşıyıcı sistem geometrisini sapta
İncelenecek katlarda kesitler
Tüm binaya yönelik bilgiler
Bölgenin depremselliği ve zemin özelliklerine yönelik
bilgilerin derlenmesi

Kat ağırlıklarını tahmin et
Toplam kütleyi bul
Kolon eksenel kuvvetlerini hesapla

Binanın seçilen doğrultudaki periyodunu bul
1975 yönetmeliğinin ön gördüğü deprem yüknü bul, Vön görülen
İncelenen katta göreli kat ötelenmesini bul (Yapı için ön görülen süneklik ile
çarp, kat yüksekliğini kullanaraka boyutsuz hale getir), δ y / H , δ u / H , Sd/H

Eleman taşıma kapasitelerini bul
Eğilme momenti taşıma kapasitelerini bul
Kesme kuvveti taşıma kapasitelerini bul

Sistemin taşıyabileceği kesme kuvveti taşıma kapasitesini belirle,
V mevcut
Yük parametresini bul, P =Vmevcut / V öngörülen

P
A7

Ayrıntılı inceleme

1
Düşey yüke göre boyutlanmış
yapıda, yatay yük taşıma kapasitesi

A6

A5
α1
A4

A3

α2
A1

Yıkılabilir

A2

Toptan göçmeye karşı önlem

δ/H
δy/H

δu/H , Sd/H

İkinci Doğrultuda hesap
yapıldı mı ?

Evet
Hayır

S

Şekil 3.5. Akış Diyagramı

Yöntem III: (Deprem Güvenliği Tarama Yöntemi)--- İTÜ
İstanbul’daki mevcut yapı stoğunun büyüklüğü gözönüne alındığında, tüm binalar için detaylı
yapısal çözümleme yapılmasının pratik olarak mümkün olmadığı açıktır. Bu nedenle binaların
deprem güvenliğinin hızlı şekilde tahmin edilmesini sağlayabilecek bazı yöntemlerin
kullanılması kaçınılmazdır. Bu hızlı incelemeden beklenen hangi binaların depreme dayanıklı
olduğunu, hangilerinin olmadığını belirlemek değil, hangi binaların öncelikle daha detaylı şekilde
incelenmesi gerektiği konusunda hızlı sonuç almak olmalıdır.
Deprem Güvenliği Tarama Yöntemi (DGTY), dünyaca kabul görmüş hızlı değerlendirme
yöntemlerinden biri olan Japon Sismik İndeks Yönteminin, 1992 Erzincan Depremi, 1998
Adana-Ceyhan Depremi ve 1999 Marmara ve Düzce Depremleri sonrasında farklı hasar
seviyelerindeki binalara uygulanması sonucunda ve ABYYHY’98 çerçevesinde ülkemiz
koşullarına uyarlanması ile geliştirilmiş bir yöntemdir. Deprem güvenliğinin hızlı şekilde tahmin
edilmesi amacı ile betonarme çerçeve, perde-çerçeve veya sadece perdelerden oluşan taşıyıcı
sisteme sahip bodrum kat harici altı ve/veya daha az katlı bina türü yapılara uygulanabilen bir
hızlı tarama yöntemidir. Yöntemin içinde önerilen bazı katsayıların kalibrasyonu Zeytinburnu
gibi pilot bölgelerdeki çalışmalarla yapılacaktır.
Yöntem giderek daha gerçekçi sonuç veren iki aşamadan oluşmakla birlikte, bu kademede
sadece hızlı tarama yöntemi olarak kullanımı amaçlandığından yöntemin yalnızca birinci aşaması
kullanılacaktır. İncelemenin ilk aşaması yapının taşıyıcı sisteminin, yaşının ve fiziksel
durumunun incelenmesini içerir. Bu incelemeler sonucu elde edilen veriler ışığında yapının
deprem performansını gösteren indeks I belirlenir. I indeksi ile yapı için göz önüne alınması
uygun olan karşılaştırma indeksi ID karşılaştırılarak yapının deprem güvenliği tahmin edilir. Bu
karşılaştırma tüm kritik katlar ve iki asal deprem doğrultusu için ayrı ayrı yapılır. I<ID olduğunda
yapının deprem güvenliğinin belirsiz olduğu sonucuna ulaşılır.
Karşılaştırma indeksi ID (3.23) bağıntısı ile hesaplanabilir.
I D = Po ∗ B ∗ Z ∗ U

(3.23)

Bu bağıntıda B bölge katsayısı, birinci derece deprem bölgesinde, deprem riskinin yüksek
olduğu bölgelerde 1.00 alınmakla birlikte, binanın bulunduğu bölgenin depremselliğine göre
azaltılabilir, ancak B katsayısının hiç bir zaman 0.50’den küçük alınmayacaktır. Z zemin
katsayısı, zemin özellikleri ile ilgili olan büyüklüktür. Z katsayısı zemin durumuna göre 0.80 ile
1.00 (Z3, Z4) arasında değişen değerler alabilmekte olup, zemin koşulları kötüleştikçe Z
katsayısının değeri de büyümektedir. U kullanım katsayısı yapının önemi ve kullanımıyla ilgilidir.
Her yapı için yapının önem derecesi ve deprem sonucu oluşabilecek etkilerin boyutu da göz
önüne alınarak özel olarak belirlenmelidir. Deprem sonrası hizmet dışı kalmaması beklenen
okullar, hastaneler ve itfaiye tesisleri için doğrudan Kapsamlı Değerlendirme uygulanması
önerilmekte olduğundan, DGTY uygulanan yapılar için U kullanım katsayısının 1.00 olarak
alınması yeterli olacaktır. Ancak gerekli görüldüğü durumlarda U katsayısı 1.50 değerine kadar
arttırılabilir. Po ana karşılaştırma indeksinin birinci düzey inceleme için 1.00 alınması
önerilmektedir. Bu katsayı için yapılan çalışmalar izleyen son raporda sunulacaktır.
Performans indeksi I (3.24) bağıntısı ile hesaplanabilir.
I = P∗D∗K

(3.24)

Bu bağıntıda P ana yapısal performans indeksi, D yapının fiziksel özelliklerine ve
geometrisine göre belirlenen katsayı, K ise zamana bağlı oluşan etkilere göre belirlenen
katsayıdır. D katsayısı ABYYHY-98’de plandaki ve düşey doğrultudaki düzensizlikler olarak
tanımlanan durumların olmaması halinde 1.00, olması durumunda ise 0.70 değerine kadar
azalabilen bir katsayıdır.
Zamana bağlı etki katsayısı K, binadaki deformasyonlar, perde ve kolonlardaki çatlaklar,
sıva ve kaplamalardaki çatlaklar, binanın yaşı ve yangın geçirmiş olup olmadığı gibi etkenler göz
önüne alınarak Japan Building Disaster Prevention Association (1990) tarafından tanımlanmıştır.
1.00 ile 0.80 arasında değişmektedir.
P indeksinin hesaplanmasında kullanılmak üzere yapıdaki düşey taşıyıcı elemanlar kolon,
kısa kolon ve perde olarak 3 grupta incelenmektedir. (3.24) bağıntısında kullanılan P indeksinin
hesaplanma yöntemi yapıda kısa kolon bulunması veya bulunmaması durumlarında farklılık
göstermektedir. P indeksi yapıda kısa kolon bulunmaması durumunda (3.25) bağıntısı ile,
bulunması durumunda ise (3.26) bağıntısı ile hesaplanmaktadır. Bu bağıntılarda n, bodrum kat
hariç olmak üzere toplam kat adedini, i göz önüne alınan katı, CW perdelerin taşıma gücünü, CC
kolonların taşıma gücünü, CSC kısa kolonların taşıma gücünü, RW perde sünekliğine, RSC kısa
kolon sünekliğine bağlı davranış katsayılarını ifade etmektedir. a1, a2 ve a3 yerdeğiştirme uyum
katsayılarını belirtmektedir.
P = (n + 1
P = (n + 1

n+i

) ∗ (C w + a1C c ) ∗ Rw

n+i

) ∗ (C sc + a 2 C w + a3C c ) ∗ Rsc

(3.25)

(3.26)
DGTY’nin uygulanabilmesi için, birinci kademe değerlendirmeden elde edilmiş envanter
bilgileri doğrultusunda kodlamış ve sıralanmış olan her binanın içine girilerek inceleme
yapılacaktır. Binanın taşıyıcı sistem krokisi elde edilecek, betonarme elemanların boyutları kroki
üzerine işlenecektir. Binanın mimari veya statik projesi elde edilebiliyorsa bunlar ile yapının
mevcut durumunun uyumluluğu kontrol edilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Betonarme çerçeve, perde-çerçeve veya sadece perdelerden oluşan taşıyıcı sisteme sahip bodrum
kat harici altı ve/veya daha az katlı bina türü yapılara DGTY uygulanması için temin edilecek
parametreler Tablo 3.15’de verilmektedir.
Yöntem IV --- BÜ-YTÜ
İkinci kademe inceleme/değerlendirmede, birinci kademe ön değerlendirmede yapılan öncelik
sıralamasında en başta yer alan binalar veya bu tür binaların çoğunlukta olduğu bölgelerden
başlamak üzere, birinci aşamaya oranla daha ayrıntılı olan inceleme/değerlendirme çalışmaları
yapılacaktır.
Taşıyıcı sistem krokilerinin çıkarılması
Bu aşamada öncelikle incelenecek binaların taşıyıcı sistem şemalarının (krokilerinin) çıkartılması
gerekmektedir. Burada amaç, taşıyıcı sistem elemanları (kolon, perde, kiriş) ile dolgu
duvarlarının kesitlerinin ve koordinatlarının tesbit edilmesidir. Uygulamada onbinlerce, hatta
yüzbinlerce binanın taşıyıcı sistem krokilerinin çıkarılması gerekeceğinden, binaların sadece
zemin katlarına veya en fazla zemin ve birinci katlarına ait bilgilerin toplanması ile yetinilmesi
zorunlu olacaktır. Yukarıda tanımlanan taşıyıcı sistem bilgilerinin, aynen envanter çalışmasında
olduğu gibi hazırlanacak özel bir bilgisayar programı aracılığı ile, standard bir çizim programına
veri oluşturacak biçimde, elektronik ortamda derlenmesi öngörülmektedir. Taşıyıcı sistem
158

bilgileri toplanırken, birinci kademede toplanan envanter bilgileri kontrol edilecek, varsa
yanlışlıkları ve eksiklikleri giderilecektir.
Değerlendirme yöntemi
İkinci kademe inceleme/değerlendirme aşaması, teknik bakımdan İstanbul Deprem Master
Planı’nın hiç kuşkusuz en kritik aşamasıdır. Bu aşamadaki en büyük sorun, lojistik nedenlerden
ötürü kaçınılmaz olarak sınırlı olmak durumundaki taşıyıcı sistem verilerinden hareketle
yapılacak değerlendirmeler sonucunda, olabildiğince çok sayıda (onbinlerce, hatta yüzbinlerce)
bina hakkında kesin karar verilmesinin zorunlu olmasıdır. Yukarıda belirtildiği üzere,
mühendislik firmaları tarafından tekil bina bazında yapılacak üçüncü kademe ayrıntılı
inceleme/değerlendirme çalışmalarına olabildiğince az sayıda (birkaç bin) bina bırakmak
gerekmektedir. Aksi takdirde teknik inceleme/ değerlendirmenin pratik olarak gerçekleştirilmesi
mümkün değildir.
Açıklıkla ortaya konulmak gerekirse, bu denli büyük çapta bir değerlendirme/karar verme
sorununun teknik çözümü için elde hazır bir reçete mevcut değildir. Münferit binalar için
geliştirilmiş bulunan muhtelif değerlendirme yöntemleri mevcut bulunmakla birlikte, bu tür
yöntemlerin onbinlerce, hatta yüzbinlerce binaya uygulanması pratik olarak mümkün
görülmemektedir. Dolayısıyla incelenecek bina sayısının, önerilecek değerlendirme yöntemini
kontrol etmesi gibi bir durum kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu rapor aşamasında, kat sayısı bodrum hariç en fazla 6 olan, taşıyıcı sistemi sadece
betonarme çerçevelerden oluşan ve İstanbul’daki bina stokunun %90’ından fazlasını oluşturan
binalara uygulanmak üzere geliştirilen bir “yerdeğiştirmeye göre performans değerlendirmesi
yöntemi”nin ana hatları sunulmuştur.
Modal kapasitenin belirlenmesi
Önerilen yöntem, prensip olarak sadece zemin katla ilgili taşıyıcı sistem bilgilerinden
yararlanılarak yapılan yaklaşık, ancak kendi içinde tutarlı bir nonlineer “itme analizi (pushover
analizi)”ne dayanmaktadır.
Aşağıda özetlenen ve makul olduğu düşünülen varsayımlar altında nonlineer itme
analizinin tek modlu “Artımsal Spektrum Analizi (ARSA) Yöntemi” (Aydınoğlu, 2003, Aydınoğlu,
2003) ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu yöntemde, alışılagelmiş “itme eğrisi (pushover
curve)”nin çizilmesine gerek olmaksızın, doğrudan “modal kapasite diyagramı”nın (ATC40’deki adı ile “kapasite spektrumu”) elde edilmesi mümkün olmaktadır. Sadece zemin kata ait
taşıyıcı sistem bilgilerine bağlı olarak ARSA Yöntemi’nin formülasyonu EK A’da verilmiştir.
İtme analizi ile ilgili olarak yapılan varsayımlar şunlardır:
1. Bütün itme analizi adımlarında taşıyıcı sistemin yerdeğiştirme profilinin ve aynı zamanda
birinci doğal titreşim mod şeklinin doğrusal (ters üçgen) olduğu varsayılmıştır.
2. Plastik mafsalların sadece kolon uçlarında oluşacağı varsayılmıştır. Bu varsayım, deprem
yerdeğiştirme isteminin kestirilmesi açısından güvenli taraftadır ve ayrıca Türkiye’deki
depremlerde gözlenen yapı davranışı ile uyumludur.
3. Kolonlardaki plastik mafsalların davranışı elasto-plastik olarak varsayılacaktır. Plastik mafsal
boyu, kesidin çalışan yüksekliği olarak alınacaktır.
4. Donatıların kolonların köşelerine yerleştirildiği ve donatı oranının %0.8 – %1 olduğu
varsayılacaktır.
5. Kolonlarda beton basınç dayanımı olarak ortalama 12 MPa alınacaktır.
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6. Kolonlarda sargısız beton davranışına karşı gelen klasik beton modeli (maksimum basınç şekil
değiştirmesi 0.004 alınmak kaydıyla Hognestadt modeli) esas alınacaktır; betondaki
maksimum gerilmeye (basınç dayanımına) karşı gelen beton basınç şekildeğiştirmesi ise 0.002
olarak alınacaktır.
7. Plastik mafsalların oluşmasında, kolonlardaki eksenel kuvvetlerin gözönüne alınması için
“doğrusallaştırılmış akma çizgileri” kullanılacaktır. İtme analizinin başlangıç adımı için kolon
eksenel kuvvetleri, yük etki alanlarına ve kat başına ortalama 10 kN/m2 lik yayılı yüke göre
hesaplanacaktır. İtme analizi sırasında kolon eksenel kuvvetlerinde meydana gelen artım veya
azalımlar, taban devrilme momentinin artımından yaklaşık olarak hesaplanarak gözönüne
alınacaktır.
8. İtme analizinin her adımında zemin kat yerdeğiştirmesi ile taban kesme kuvveti arasındaki
ilişki, yaklaşık olarak Muto Yöntemi ile hesaplanacaktır. Bu yöntemin kullanılmasının başlıca
nedeni, sadece zemin kata ait taşıyıcı sistem verilerinin yerdeğiştirme ve kesit tesiri hesapları
için yeterli olmasıdır. Bu hesapta, etkin (çatlamış) kesit rijitlikleri olarak kolonların ve zemin
kat tavanı kirişlerinin brüt kesit rijitliklerinin yarısı kullanılacaktır. Dolgu duvarlarının etkisi
ihmal edilecektir. Ancak dolgu duvarları nedeni ile kısa kolon durumuna dönüşmüş olan
kolonlarda, etkin yüksekliler kullanılarak kısa kolon etkileri gözönüne alınabilecektir.
Modal deprem isteminin kestirilmesi
Birinci kademe ön değerlendirme çalışmasında olduğu gibi, bodrum hariç 6 ve daha az katlı
konut ve işyeri binaları için gerçekleştirilecek ikinci kademe değerlendirme çalışmasında da,
Kızılhaç projesi çerçevesinde KRDAE tarafından İstanbul için elde edilmiş bulunan
“deterministik” deprem tehlikesi haritasının “can güvenliği” performans kriterinin sağlanması
için, 50 yılda %10 aşılma olasılıklı “probabilistik” deprem tehlikesi haritasının ise “göçme
kontrolu” performans kriterinin sağlanması için kullanılması öngörülmektedir.
Yukarıda belirtilen deprem tehlikesi haritaları çerçevesinde elde edilen “yerel” spektrum
eğrisi ve yukarıda elde edilen modal kapasite diyagramından yararlanılarak “modal
yerdeğiştirmeye ilişkin deprem istemi” hesaplanacaktır. Bu amaçla öncelikle modal kapasite
diyagramı, “iki doğrulu (bilineer)” kapasite diyagramına çevrilecektir. Bu diyagramın başlangıç
doğrusunun eğimi, birinci doğal açısal frekansın karesine eşittir. Buradan “etkin” birinci doğal
titreşim periyodu hesaplanacaktır. Ancak, basitlik sağlamak amacı ile başlangıç doğrusunun
eğimi, ilk itme adımındaki eğime, yani (ω(1))2 ye eşit alınabilir. Bu durumda iki doğrulu kapasite
diyagramına gerek kalmayacaktır. Bu durumda etkin birinci doğal titreşim periyodu T = 2π / ω(1)
olarak hesaplanacaktır. (Bkz. EK A, Denk.A9a). Bu durumda iki doğrulu kapasite diyagramına
gerek kalmayacaktır. Bu durumda etkin birinci doğal titreşim periyodu T = 2π / ω(1) olarak
hesaplanacaktır.
Maksimum modal yerdeğiştirmenin hesabında, FEMA 356’da tanımlanan C1 ve C2
katsayılarından yararlanılacaktır:
(3.27)
Sdi = C1 C2 Sde
Burada Sdi ve Sde, daha önce de tanımlandığı üzere, nonlineer ve lineer spektral
yerdeğiştirmeleri göstermektedir. C1 katsayısı, nonlineer spektral yerdeğiştirmenin eşlenik lineer
sistemdeki spektral yerdeğiştirmeye oranını ifade etmektedir. Bu katsayı aşağıdaki şekilde
tanımlanır:
(T ≤ TS)

C1 = [(1 + (Ry – 1) TS / T)] / Ry
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(3.28a)

C1 = 1
(T > TS)
(3.28b)
Burada T yukarıda tanımlanan etkin doğal periyodu ve aynı zamanda eşlenik lineer
sistemin periyodunu, TS FEMA 356’daki formata göre tanımlanan elastik davranış spektrumunda
sabit sözde-ivme bölgesinden sabit sözde-hız bölgesine geçişteki karakteristik periyod’u, Ry ise
EK C’de tanımlanan dayanım azaltma katsayısı’nı göstermektedir.
Öte yandan Denk.27’daki C2 katsayısı, histeretik davranıştaki olumsuz etkileri gözönüne
alan amprik bir çarpanı ifade etmektedir. Kat sayısına bağlı olarak bu katsayı için önerilen
değerler Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.7. C2 katsayıları
N

1

2

3

4

5

6

C2

1.3

1.2

1.1

1.0

1.0

1.0

C1 = 1 (eşit yerdeğiştirme kuralı) ve C2 = 1 olması özel durumunda FEMA 356’ya göre
modal yerdeğiştirme isteminin belirlenmesi EK C’de gösterilmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere elde edilen modal yerdeğiştirme istemine göre, plastik
mafsallardaki “plastik dönme istemleri” ile kolonlardaki “kesme kuvveti istemleri”
hesaplanacaktır (Bkz. EK B).
Plastik şekildeğiştirme ve kesme kuvveti kapasiteleri
“Plastik mafsal dönme kapasiteleri”nin hesabı için, yukarıda tanımlanan sargısız beton modeline
göre yapılacak moment-eğrilik analizinden yararlanılacaktır. Bu analizde kolonlardaki eksenel
kuvvet istemi de gözönüne alınacaktır. Beton basınç şekildeğiştirmesinin 0.002 değerine karşı
gelen eğrilikler, can güvenliği performans düzeyi için üst sınır olarak alınacaktır. Beton basınç
şekildeğiştirmesinin 0.004 değerine karşı gelen eğrilikler ise, göçme kontrolu performans düzeyi
için üst sınır olarak öngörülmektedir.
Öte yandan kolonların “kesme kuvveti kapasiteleri”nin hesabı için M.J.N. Priestley’nin üç
parametreli kesme modeli kullanılacaktır. Bu modelde kolonlardaki eksenel kuvvet istemi ile
birlikte, eğrilik sünekliği isteminin betonun kesme dayanımına etkisi de gözönüne alınmaktadır.
Performans değerlendirmesi
Herhangi bir kolondaki plastik dönme isteminin veya kesme kuvveti isteminin, göçme kontrolu
performans düzeyine karşı gelen kapasiteyi aşması durumunda kolon göçmüş sayılabilir. Ancak,
plastik mafsal dönme kapasitesinin aşılması durumunda bile, kolonda ezilme/dağılma
şekildeğiştirmelerinin altında şekildeğiştirmeye maruz kalan göbek kısmının (kesme dayanımının
yeterli olması kaydıyla) düşey yükü taşımaya devam etmesi mümkündür.
Öte yandan, binanın yukarıdaki tanıma göre tek bir kolonunun göçmüş olması, binanın
göçmesine karşı gelmeyebilir. Betonun ezilmesi ile kolon boyunun kısalması ve hatta donatıların
burkulması durumlarında bile kolonların ayakta kalabildiği görülmüştür. Bu gibi durumlarda
kirişlerin mafsallaşması ile ve/veya Vierendeel etkisi ile binanın ayakta kalabileceği
düşünülmelidir. Pratik bir öneri olarak, mafsallaşmış olarak en çok eksenel kuvvet istemine
maruz kalan iki kolonda veya binanın köşe kolonlarından birinde yerel göçme olması durumunda
binanın göçeceği varsayımı yapılabilir.
Uygulama örnekleri
Yukarıda açıklanan yöntemin pratik uygulamasının gerçekleştirilmesi amacı ile IRSAMONO adlı
bir bilgisayar programı geliştirilmiş ve bu program ile değerlendirilen 3, 4, 5 ve 6 katlı tipik kat
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planlı betonarme konut binalarına dair, kalibrasyon için yeterli olmayan, ancak genel eğilimleri
aksettiren, davranış biçimleri farklı (kiriş mekanizmalı, kolon mekanizmalı) davranış gösteren
örneklere ilişkin bâzı ön-sonuçlar Ek D’de sunulmuştur. Örneklerde, uygulamadan alınan ve
yaygın kullanılan ve her katında iki daire bulunan tipik bir binanın zemin kat ve normal kat
kalıp planları (Şekil D1 ve Şekil D2), kolon ve kirişleri gerçek boyutları ile alınarak, fakat x-x
(planda yatay) doğrultusunda “kuvvetli kolon-zayıf kiriş”, y-y doğrultusunda “kuvvetli kiriş-zayıf
kolon” davranışı sergileyecek şekilde, bilerek değişiklikler yapmak suretiyle uç (ekstrem)
örnekler oluşturulmuştur.
Ülkemizde depremlerde göçen bina sistemleri arasında “kolon mekanizması” ile göçenlerin
ekseriyette olduğu bilinmektedir. İncelemeye konu binaların ekseriyetinin de bu tür taşıyıcı
sistemleri haiz olma ihtimalleri yüksektir. Esasen, burada önerilen sistem bu ihtimalin oluşacağı
kabulüne dayanmaktadır. Bununla beraber, az sayıda da olsa, “kiriş mekanizması” ile göçmesi
muhtemel yapılar da olabilir. Bu gibi örneklere önerilen yöntemin duyarlılığını, ayrıntılı analiz
sonuçlarından hangi ölçüde ayrıldığını, örneklenmek amacıyla, “güçlü kolon-zayıf kiriş” sistemli
dört örnek çözüme de yer verilmiştir.
Örnekler, iki değişik mekanizma durumunu haiz olmaları yanında kat planlarındaki
değişimin etkisini de görebilmek için; zemin kat tavanı için kullanılan kat planları bütün katlarda
aynen alınarak (AKP ile işaretli örnekler) ve zemin kat tavanı kat planı ile normal kat tavanı kat
planları, gerçekte olduğu gibi farklı (normal katların kenar akslarında cephelere paralel çerçeve
kirişi bulunmayan) alınarak (FKP ile işaretli örnekler) çözümler üretilmiş ve Ek-D’de kapasite
diyagramları verilmiştir; diyagramlar üzerinde ayrıntılı çözümün (FKP işaretli örnekler) ve
önerilen yöntemle çözümün (ÖY işaretli örnekler) performans noktaları deplasmanları ve buna
karşı gelen kapasiteleri işaret edilmiştir.
“Kolon mekanizması” ile göçmesi söz konusu olan örneklerde (y-y doğrultusundaki
çözümler, Şekil 5a,b,c ve d); beklenildiği gibi, önerilen yöntemin sonuçları ile ayrıntılı analizlerle
bulunan sonuçlar daha uyumludur.
Buna karşın; “kolonları kirişlerinden güçlü” örneklerde, önerilen yöntem rijitlikleri
olduğundan yüksek tahmin ederken, kapasite tahminindeki kestirme 3 katlı örnekte olduğundan
küçük kalırken kat sayısı ile hızla artı değerlere tırmanmaktadır Şekil 4a,b,c ve d).
Üç farklı biçimde çözülen sekiz örneğin bâzı sonuçları Tablo 3.8’de özetlenmiştir.
Tablo 3.8. Örnek Sonuçları

Kolon
mekan.

Göç
biç

Kiriş
mekan.

Ör.
No
1
2
3
4
5
6
7
8

100Sae /g

100Say /g

R

SAP
2000
48
38
30
23.5
72
54
45
36

SAP
2000
11
8
6.2
4.9
26
19
15
11

SAP
2000
4.4
4.7
4.8
4.8
2.8
2.8
3
3.3

IRSA
(ÖY)
46
38
33
26
95
73
60
51

IRSA
(ÖY)
9.5
7.5
6.2
5.5
23
20
18
16

IRSA
(ÖY)
4.8
5.1
5.3
4.7
4.1
3.7
3.3
3.2

Sdu (mm)

Sdy (mm)

µ

SAP
2000
72
97
128
159
48
64
76
95

SAP
2000
22
30
32
47
17
20
26
29

SAP
2000
3.3
4.0
4.0
3.4
2.8
3.2
2.9
3.3

IRSA
(ÖY)
78
98
121
142
38
49
59
71

IRSA
(ÖY)
18.5
24
29
40
9
14
18
23

IRSA
(ÖY)
4.5
4.1
4.2
3.6
4.2
3.5
3.3
3.1

Doğal olarak, kısıtlı sayıdaki çözümlerin ortaya koyduğu bu rakamlar genel eğilimleri
yansıtan ip uçları taşısalar da, eğilimlerin değişkenliğini belirlemek için sayı ve tip olarak
yetersizdir. Örneklerle, daha çok, önerilen yöntemin işleyişinin ve bilgisayar çıktılarının
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tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Yöntemin bir pilot bölge çalışması kapsamında ayrıntılı
olarak irdelenmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve uygulamada kullanılan nonlinear yöntemler
esas alınarak kalibre edilmesi gerekmektedir.
Yöntem V : (1-7 katlı betonarme binalar için) – ODTÜ
İkinci kademede bina içinde yapılan incelemede binanın zemin kat taşıyıcı sistem planı ile zemin
katta bulunan kolon, perde (varsa), kiriş ve döşeme boyutları elde edilecektir. Sadece zemin kat
taşıyıcı sistem bilgilerini kullanarak binanın taban kesme kuvveti kapasitesini yaklaşık olarak
hesaplamak mümkündür. Binanın peryodunun kat sayısı ile ilişkili olarak yaklaşık hesabı ile de
deprem etkisi altında yer değiştirme ve elastik dayanım talebi hesaplanır. Elde edilen sonuçlar ile
gerek deplasman, gerekse kuvvet esaslı performans değerlendirmesi yapmak mümkündür. Taban
kesme kuvveti kapasitesi hesabının aşamaları aşağıda açıklanmaktadır.
Yerçekimi Kuvvetlerinden Kaynaklanan Eksenel Kuvvetlerin Hesaplanması:
Alan payları ve alanda birim ağırlık (plak döşeme 10 kN/m2 , asmolen döşeme 12 kN/m2) göz
önüne alınarak düşey yüklerden dolayı kolonlarda oluşan eksenel kuvvetler hesaplanır.
Kiriş Uçlarında Moment Kapasitelerinin Hesaplanması:
Pozitif momentler hesaplanırken T-kesit kullanılmalıdır.
Donatı olarak TS-500’de öngörülen minimum donatı oranı kullanılabilir (çekme bölgesinde
0.008).
Kirişlerin Eğilme Kapasitesine Ulaştığı Durumdaki Kesme Kuvvetleri Kullanılarak Hesaplanan
Kolon Eksenel Kuvvetleri:
Kirişlerde çift eğrilik altında her iki uçta plastik mafsal oluşması durumundaki kesme
kuvvetleri hesaplanır.
Kiriş uçlarındaki kesme kuvvetleri hesaplanırken yatay kuvvetin (deprem kuvvetinin) yönü
göz önüne alınmalıdır.
Kolon eksenel kuvvetleri hesaplanırken kiriş uçlarındaki kesme kuvvetlerinin yönleri göz
önüne alınmalıdır.

Şekil 3.6. Yanal kuvvet sağa doğru iken momentlerin ve kesme kuvvetlerinin yönleri
Kolon Eksenel Kuvvetleri
Düşey kuvvetlerden oluşan (Ng) ve bir yöndeki yatay deprem kuvvetleri altında oluşan (Ndep)
eksenel kuvvetler toplanarak kolon eksenel kuvvetleri hesaplanır.
Kolonların Moment Kapasitelerinin Hesaplanması
TS-500’de öngörülen minimum donatı oranı kullanılabilir (önceki basım, 0.008-0.010).
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Kiriş - Kolon Kapasite Oranlarının (KKKO) Hesaplanması
KKKO =

∑ Kiris Moment Kapasitesi
∑ Kolon Moment Kapasitesi

(3.29)

Eğer bir birleşimdeki KKKO değeri birden küçükse, kirişler kolonlardan önce akar, dolayısıyla
kiriş uçlarında moment kapasitelerine ulaşılır. Eğer birleşimdeki KKKO değeri birden büyükse,
bu durumda kolonlar kirişlerden önce akar, dolayısıyla kiriş uçlarında moment kapasitelerine
ulaşılamaz. Bu durumda kiriş uçlarındaki momentler, birleşimdeki kolonların moment
kapasiteleri toplamının kiriş uçlarına kirişlerin eğilme rijitlikleri (I/L) oranında dağıtılarak
hesaplanır (Denklem 3.29).
M solkiris =

∑ M kkol * (I / L)sol

((I / L) sol + (I / L) sag )

M sagkiris =

;

∑ M kkol * (I / L)sag
((I / L) sol + (I / L) sag )

(3.30)

Denklem (3.30)’da Msolkiriş birleşimin sağına bağlanan kirişin sol ucundaki moment, Msağkiriş ise
M
birleşimin soluna bağlanan kirişin sağ ucundaki momenttir. ∑ kkol kolonların toplam
moment kapasitesi, (I/L)sol birleşimin solundaki kirişin atalet momentinin uzunluğuna oranı,
(I/L)sağ ise birleşimin sağındaki kirişin atalet momentinin uzunluğuna oranıdır.
Zemin katın tüm kiriş kolon birleşimlerinde veya birleşimlerin tümüne yakınında KKKO
değeri birden büyükse binanın göçme mekanizması kolon göçme mekanizmasına (zemin kat
göçme mekanizması) yakındır. Bu durum söz konusu değilse binanın göçme mekanizması kiriş
göçme mekanizması ya da karışık göçme mekanizmasıdır.
Kolon Göçme Mekanizması Gösteren Yapılarda Taban Kesme Kuvveti Kapasitesi Hesabı
Taban kesme kuvveti kapasitesi, zemin kat kolonlarının çift eğrilik altında her iki ucunda plastik
mafsal oluşması durumundaki kesme kuvveti kapasiteleri toplanarak hesaplanır (Şekil 3.7). Bir
zemin kat kolonunun kesme kuvveti kapasitesi, kolon alt ve üst uç moment kapasitelerinin kolon
boyuna bölünmesine eşittir.

Şekil 3.7. Taban Kesme Kuvveti Kapasitesinin Zemin Kat Kolonlarının Moment Kapasiteleri
Kullanılarak Hesaplanması
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Vt = ∑ (
i

M kust + M kalt
)i
L

(3.31)

Denklem (3.31)’de;
Vt : Taban kesme kuvveti kapasitesi
Mküst : i kolonunun üst ucundaki moment kapasitesi
Mkalt : i kolonunun alt ucundaki moment kapasitesi
L : i kolonunun uzunluğu
Karışık veya Kiriş Göçme Mekanizması Gösteren Yapılarda Taban Kesme Kuvveti Kapasitesi
Hesabı

Vt

H
h

Mkap

A

N
Vt
x

Şekil 3.8. Taban Kesme Kuvveti Kapasitesinin Yapının Genel Dönme ve Yatay Dengesi
Gözönüne Alınarak Hesaplanması
Bu durumda yapının taban kesme kuvveti kapasitesi yapının genel dengesi kullanılarak
hesaplanabilir. Genel devrilme momenti hesaplanırken, binanın sadece yerçekimi kuvvetleri
altında taban kesme kuvvetinin sıfır olması nedeniyle yatay kuvvetlerden (deprem kuvvetleri)
kaynaklanan iç kuvvetlerin (eksenel kuvvetler ve momentler) gözönüne alınması yeterlidir (Şekil
3.8). Ancak kolon moment kapasiteleri Mkkol toplam eksenel kuvvetler altında hesaplanan
değerini koruyacaktır. Binanın tabanına etki eden iç kuvvetlerin (eksenel kuvvetler ve momentler)
herhangi bir nokta etrafında momentleri alınır. Örnek olarak A noktası etrafında moment
alındığında Denklem (3.32) elde edilir.
M dev = ∑ N i ⋅ x i + ∑ Mk i

(3.32)

Denklem (3.32)’de;
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Ni : i kolonunda deprem kuvvetlerinden kaynaklanan eksenel kuvvet
xi : i kolonundaki eksenel kuvvetin moment kolu
Mki : i kolonunun toplam (düşey yükler+deprem) eksenel kuvvet altındaki moment kapasitesi
Mdev : A noktası etrafında toplam devrilme momenti
Taban kesme kuvvet kapasitesi, toplam devrilme momentinin (Mdev) yatay kuvvetin ağırlık
merkezinin tabandan uzaklığına ( h ) bölünmesi ile bulunur. Birinci modun baskın olduğu orta
yükseklikteki binalarda h yaklaşık olarak 0.7H kabul edilebilir (Şekil 3.8).
Taban kesme kuvveti kapasitesi ve göçme mekanizmasının hesabı için önerilen yöntemin
hesap algoritması Şekil 3.9’de verilmektedir.
Değerlendirme Yöntemi
Hedef yer değiştirme veya kuvvet esaslı değerlendirme yöntemi Şekil 3.10’da özetlenmektedir.
Hedef yer değiştirme hesabında bina peryodunun dolgu duvarların az veya süreksiz olduğu
binalarda (yumuşak katlı) 0.15n, dolgu duvarların sürekli olduğu kat planı değişmeyen binalarda
ise 0.12n (n : kat sayısı) alınması önerilmektedir. Bu peryodla ve bölge spektrumu kullanarak
hesaplanan hedef yer değiştirmeye dayanarak performans değerlendirmesi yapılabilir.
Değerlendirme kriteri Tablo 3.9’da verilmektedir.
Tablo 3.9. Yer Değiştirme Esaslı Değerlendirme Kriterleri
Göçme
Mekanizması

Hedef Yer Değiştirme Oranı δ t / Dayanım Sınır
Durumu
H

Zemin Kat
Mekanizması

0.005
0.010

Can Güvenliği
Göçme

Karışık
Mekanizma

0.008
0.015

Can Güvenliği
Göçme

Bina peryodu ve bölge ivme spektrumu kullanarak kuvvet esaslı azaltma talebi
belirlenebilir (Şekil 3.10). Kuvvet azaltma talebi ile göçme mekanizmasının birlikte kullanılması
sonucu önerilen değerlendirme kriterleri Tablo 3.10’da sunulmuştur.
Tablo 3.10. Kuvvet Esaslı Değerlendirme Kriterleri
Göçme
Mekanizması

Kuvvet Azaltma
Katsayısı
R = Vel / Vt

Dayanım Sınır Durumu

Zemin Kat
Mekanizması

2
4

Can Güvenliği
Göçme Önlenmesi

Karışık
Mekanizma

4
8

Can Güvenliği
Göçme Önlenmesi
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Yerçekimi kuvvetlerinden kaynaklanan kolon eksenel kuvvetlerinin
hesaplanması (Ng).

Bütün
birleşimlerde
KKKO > 1

Hayır

Zemin kat kiriş uçlarında moment kapasitelerinin hesaplanması.
Zemin kat kiriş uçlarında moment kapasiteleri kullanılarak kesme kuvvetlerinin
hesaplanması. (V)
Kiriş kesme kuvvetleri kullanılarak kolonların deprem kuvvetlerinden
kaynaklanan eksenel kuvvetlerinin hesaplanması (Ndep = n*VSOL +
n*VSAĞ). n binanın katlarının sayısı, VSOL soldaki kiriş tarafından
aktarılan kesme kuvveti, VSAĞ ise sağdaki kiriş tarafından aktarılan
kesme kuvvetidir.

Evet
Kolon Mekanizması: Taban kesme
kuvveti kapasitesi zemin kat
kolonlarının moment kapasiteleri
kullanılarak hesaplanır.

Binanın tabanına etki eden tüm
kuvvetlerin herhangi bir nokta
etrafında momentlerinin
hesaplanması. (Mdev)

Zemin kat kolonlarının moment kapasitelerinin hesaplanması
Zemin kat kiriş kolon birleşimleri için KKKO’ların hesaplanması

Kiriş uç
momentleri
modifiye
edilir.

Evet

Herhangi bir
birleşimde
KKKO>1

Hayır

Kiriş uç
momentleri
modifiye
edilmez.

Şekil 3.9. Taban Kesme Kuvveti Kapasitesi Hesabı Algoritması

Taban kesme kuvveti kapasitesi Mdev
kullanılarak hesaplanır.
(Vt = Mdev /(0.7H))
H binanın yüksekliğidir.

Taban Kesme Kuvvet Kapasitesi (Vt)

Kuvvet Esaslı
Değerlendirme

Deplasman Esaslı
Değerlendirme

Katsayı Yöntemi ile Hedef Deplasmanın
Tahmini

1998 TDY’e göre yapıya etki eden
elastik kuvvetin hesaplanması (Vel) ve
kuvvet azaltma talebinin belirlenmesi
(R = Vel/Vt).

Şekil 3.10. Performans Değerlendirme Yöntemi
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1975 TDY’e göre yapının tasarım
kuvvetinin hesaplanması ve yapının
taban kesme kuvveti ile karşılaştırılması

Yöntem VI (1-5 katlı yığma ve karma binalar için) – ODTÜ
Az ve orta yükseklikteki yığma binaların deprem davranışı, taşıyıcı duvarların kayma
davranışı ile belirlenir. Donatısız duvarlar kayma etkisi altında kesme dayanımına ulaştığında
kırılgan bir davranış gösterirler. Diyagonal kayma çatlakları oluştuktan sonra duvarlar
kapasitesine ulaşır ve kayma deformasyonunu kapasitesini hızla yitirir. Bu nedenle doğrusalelastik ve kuvvet esaslı bir değerlendirme yöntemi yığma binalar için uygundur. Aynı durum
köşelerinde düşey hatıllar bulunan karma yığma binalar için de geçerlidir.
Gerekli Olan Veriler
Binanın zemin katındaki duvarlardan oluşan taşıyıcı sistem planı hazırlanmalıdır. Planda
duvarların konumları, uzunlukları ve kalınlıkları işlenmelidir. Duvarlardaki kapı ve pencere
boşlukları gösterilmelidir. Varsa düşey ve yatay hatıllar belirtilmelidir. Duvar malzemesi türü
gerekirse sıva açılarak gözlenmeli ve belirlenmelidir. Döşeme türü ve temel türü de önemli
bilgilerdir. Tüm bu bilgilere Tablo 3.11’de yer verilmektedir.
Duvar Gerilmelerinin Hesabı
Önce deprem taban kesme kuvveti Vbx ve Vby her iki yönde hesaplanacaktır. Kuvvet hesabı
1998 Deprem Yönetmeliği uyarıca S=2.5 ve R=2.5 alınarak, binanın deprem bölgesi
katsayısına göre yapılacaktır. Bu hesapta bina bilgisi olarak sadece bina ağırlığı gereklidir.
Her kat alanı için 10 kN/m2 ağırlık varsayımı yapılabilir. Çatı için de aynı varsayım uygundur.
Böylece hesaplanan Vbx ve Vby zemin kat duvarlarına dağıtılacaktır. Önce her duvarın kayma
rijitliği hesaplanır.
ki =

Ai G
H

(3.33)

Burada A duvar kesit alanı, H kat yüksekliği, G kayma modülüdür. H ve G tüm duvarlar
için aynı ise 1.0 alınabilir. Koordinat sistemi merkezi döşemenin geometrik merkezi olarak
kabul edilir ve duvarların rijitlik merkezi hesaplanır.

∑x k
=
∑k
i

xo

yi

i

yi

(3.34.a)

i

∑y k
=
∑k
i

yo

xi

i

xi

(3.34.b)

i

Yukarıdaki xi, y yönündeki i duvarının kat geometrik merkezinden uzaklığı, kyi ise bu
duvarın kesme rijitliğidir. Aynı tanımlar yi için de diğer yön için geçerlidir. Her iki yöndeki
duvarların dönme atalet momentleri Denklem (3.35) ile hesaplanır.
I xo = ∑ ( y i2 k xi ) − y o2 ∑ k xi
i

(3.35.a)

i

I yo = ∑ ( xi2 k yi ) − xo2 ∑ k yi
i

(3.35.b)

i

Burulma momenti Ixo ve Iyo’nın toplamıdır.
J o = I xo + I yo

(3.36)
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Denklem (3.34) ile hesaplanan xo ve yo, kat planı geometrik merkezinden hesaplandığı için
aynı zamanda dışmerkezlik koordinatlarıdır. Dışmerkezlik nedeniyle oluşan burulma
momentleri
M x = y o ⋅ Vbx

(3.37.a)

M y = xo ⋅ Vby

(3.37.b)

duvarlardaki kesme kuvvetlerini etkiler. Her iki yöndeki duvarlara etki eden kesme kuvvetleri
Denklem (3.38) ile hesaplanır.
V xi =

k xi
M
⋅ Vbx + x y i k xi
Jo
∑ k xi

(3.38.a)

i

V yi =

k yi

∑k

⋅ Vby +

My
Jo

yi

xi k yi
(3.38.b)

i

Böylece her duvarda meydana gelen kesme gerilmeleri hesaplanabilir.
τi =

Vi
Ai

(3.39)

Duvar Kesme Dayanımı Hesabı
Duvar kesme dayanımı, köşegen (diyagonal) çekme kırılması ile belirlenir. Duvar üzerindeki
düşey basınç da bu kırılmada etkilidir. Ancak burada basınç gerilmelerinin kesme dayanımına
etkisi 3 katlı bir ortalama bina için hesaplanan değerler esas kabul edilerek sabit tutulacaktır.
Duvar malzemesi türüne göre duvar kesme dayanımları Tablo 3.11’de önerilmektedir. Bu
değerler Eurocode 6 ile uyumludur. Ancak sahadaki uygulamalar ile kesinlik kazanacaktır.
Tablo 3.11. Yığma Duvar Kayma Dayanımları
Duvar Türü
Harman Tuğlası
Boşluklu Tuğla (Düşey Hatılsız)
Boşluklu Tuğla (Düşey Hatıllı)
Briket

Kesme Dayanımı (MPa)
0.25
0.15
0.25
0.10

Değerlendirme Yöntemi
Her duvar için hesaplanan τi, ilgili kesme dayanımı τd’ye bölünerek kesme dayanımı faktörü
bulunur.
KDFi =

τi
τd

(3.40)

Daha sonra tüm bina için ağırlıklı kesme dayanımı faktörü hesaplanır.

∑ ( KDF x A )
AKDF =
∑A
i

i

i

i

(3.41)

i

AKDF’nin değerine göre binanın dayanım seviyesine karar verilir.
AKDF<1

: Hasarsızlık sınır durumu
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1<AKDF<2 : Can Güvenliği sınır durumu
AKDF>2 : Göçme sınır durumu
Yukarıda Denklem (3.33-3.41) ile açıklanan yöntemin uygulanması için bir yapı analizi
programına ihtiyaç yoktur. Tüm hesaplar bir hesap cetveli programı (spread sheet) ile
yapılabilir.
3.1.4.4 Üçüncü Kademe Değerlendirme
Yöntem I - (İTÜ)
Yapıların dış yükler ve özellikle deprem etkileri altındaki gerçek davranışlarını incelemek
amacıyla yürütülen kuramsal ve deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve bunların
deprem yönetmeliklerine aktarılması ile oluşan tasarım ilkeleri, deprem bölgelerinde yeni inşa
edilecek olan yapıların yeterli bir güvenlik altında boyutlandırılmalarına olanak sağlamaktadır.
Diğer taraftan, ülkemizde inşaat teknolojisinin giderek gelişmesi, kaliteli inşaat malzemesi
üretiminin yaygınlaşması ve geçmiş depremlerden alınan derslerin pratiğe aktarılması
suretiyle, binaların projelerine ve temel mühendislik ilkelerine uygun olarak inşa edilmeleri
de mümkün olabilmektedir.
Ancak bilindiği gibi, yeni inşa edilecek olan yapıların yeterli bir deprem güvenliğine
sahip olacak şekilde tasarımının ve yapımının sağlanması, olası yeni depremlerde meydana
gelebilecek can ve mal kaybının önlenmesi veya azaltılması için yeterli değildir. Bunun
yanında, deprem bölgelerindeki mevcut yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve
yeterli güvenlikte olmayan yapıların güçlendirilmeleri de önemli bir yer tutmaktadır.
Ülkemizde, mevcut yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış
olan bir yönetmelik henüz mevcut değildir. Diğer taraftan, yeni inşa edilecek yapılar için
hazırlanmış olan 1998 Deprem Yönetmeliğinin mevcut yapılarının deprem güvenliklerinin
belirlenmesi amacıyla, doğrudan doğruya kullanılması uygun olmamaktadır. Bu durum,
mevcut yapıların deprem güvenliklerinin kapsamlı değerlendirilmesinde uygulanmak üzere,
öncelikle bir rehber kaynak oluşturulmasını ve bunu izleyen süreç içinde, pilot uygulamaların
ve kalibrasyon çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, bir yönetmelik hazırlanmasını gerekli
kılmaktadır.
Aşağıdaki bölümlerde, İstanbul’ daki mevcut yapıların kapsamlı değerlendirmesinde
(üçüncü kademe değerlendirme) uygulanacak yönteme ve bu yöntemin ayrıntılarına yönelik
olarak belirlenen temel ilkeler açıklanacaktır.
Mevcut bina üzerindeki incelemeler ve verilerin oluşturulması
Mevcut bina taşıyıcı sisteminin hesap modelinin oluşturulması ve deprem güvenliğinin
belirlenmesi için gerekli olan bilgiler, bina ile ilgili belgelerin toplanması, değerlendirilmesi
ve bina üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilebilir. Mevcut binaya ait
olası belgelerin başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.
1. Taşıyıcı sistem (statik ve betonarme) projeleri, mimari projeler ve tesisat projeleri. Yapının
taşıyıcı sisteminin değerlendirilmesinde, taşıyıcı sistem projeleri kapsamındaki statik ve
betonarme hesapların özel bir önemi bulunmaktadır. Çünkü bu hesaplardan yararlanarak,
yapı sisteminin boyutlandırılmasında esas alınan yükler, deprem etkileri ve diğer dış
etkiler, yapı sisteminin hesap modelinin oluşturulması, tasarımda yapılan varsayımlar ve
idealleştirmeler, uygulanan hesap yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.
2. Bina taşıyıcı sisteminin tasarımında esas alınan standart ve yönetmelikler.
3. Bina alanına ait geoteknik rapor.
4. İnşaat sırasında gerçekleştirilen malzeme deneylerine ait raporlar.
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5. İnşaat sırasında tutulan ve proje ile uygulama arasındaki farklılıkları belirten kayıtlar. Bazı
durumlarda yapı projesinin aynen uygulanması mümkün olmayabilir veya ortaya çıkan
çeşitli gereksinimler nedeniyle projenin uygulanmasında değişiklikler yapılmasına karar
verilebilir. Bu değişiklikleri belgeleyen kayıtlar binanın mevcut durumunun belirlenmesine
yardımcı olmaktadır.
6. Binanın kullanımı sırasında taşıyıcı olan ve olmayan elemanlar üzerinde yapılmış olan
değişikliklere ilişkin kayıtlar. Binanın projesine uygun olarak inşa edilmesi halinde de,
kullanım sırasında bazı değişiklikler yapılmış ve/veya çeşitli nedenlerle oluşan hasar ve
bozulmaların giderilmresi amacıyla onarım ve güçlendirme işlemleri uygulanmış olabilir.
Yapı taşıyıcı sisteminin doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilen bu değişikliklerin
bilinmesi de, taşıyıcı sistem hesap modelinin gerçek yapı davranışına uygun olarak
oluşturulması bakımından önemlidir.
Genellikle karşılaşılabileceği gibi, binaya ait belgelerin mevcut olmaması veya yetersiz
olması halinde, gerekli bilgiler mevcut bina üzerindeki incelemeler ile elde edilebilir. Ayrıca,
söz konusu belgelerin yeterli bilgi içermesi halinde dahi, bu bilgilerin mevcut yapı ile
uyumunu saptamak amacıyla benzeri incelemelerin yapılması gerekebilir.
Mevcut bina üzerindeki incelemeler şu adımlardan oluşmaktadır:
1. binanın inşaat alanına ait geoteknik incelemeler - temel zemininin karakteristikleri,
bölgenin sismik özellikleri vs.
2. malzeme deneyleri - deney türlerinin ve sayılarının belirlenmesi, farklı türdeki deneyler
arasında korelasyon sağlanması, mevcut yapı üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçlarının
değerlendirilmesi.
3. taşıyıcı sistem rölövesi - katların taşıyıcı sistem planlarının oluşturulması.
4. donatı tespitleri - projesi mevcut olan yapılar için donatı gerçekleşme oranlarının, projesi
elde olmayan yapılarda ise taşıyıcı sistemdeki mevcut donatı oranlarının genel olarak
belirlenmesi.
5. taşıyıcı sistem üzerindeki incelemeler - hesap modelini doğrudan etkileyen veya deprem
güvenliğinin değerlendirilmesi sırasında göz önünde tutulması gereken özellikler: plandaki
ve düşey düzlemdeki düzensizlikler, bina ile komşu binalar arasındaki olası etkileşim, bina
taşıyıcı sisteminin süneklik düzeyini etkileyen hususların varlığı, dolaylı kiriş
mesnetlenmelerinin varlığı, yapım kusurları nedeniyle yapının ideal geometrisinde
meydana gelen sapmalar, uygun olmayan yapısal birleşimler, kısa kolonların varlığı vs.
6. taşıyıcı olmayan elemanların incelenmesi - taşıyıcı sistem hesap modelinin
oluşturulmasında doğrudan doğruya veya yapının deprem güvenliğinin belirlenmesinde
dolaylı olarak göz önüne alınmak üzere, taşıyıcı olmayan duvarların ve cephe panellerinin
konumları, boyutları, malzemesi, işçilik kalitesi, duvar boşluklarının boyutları ve
konumları vs.
7. binanın inşası sırasında yapım kusurları nedeniyle veya kullanım süresi içinde deprem,
çevresel etkenler ve benzer nedenlerle meydana gelen hasar ve bozulmaların - betonda
oluşan yapısal çatlaklar, donatının korozyonu, sülfat veya asit etkisi ile oluşan beton
hasarları vs. incelenmesi .
Uygulanacak kapsamlı değerlendirme yöntemi
İstanbul’ daki mevcut betonarme binaların kapsamlı değerlendirmesinde, yeni inşa edilecek
yapılar için hazırlanan 1998 Deprem Yönetmeliğindeki hesap esasları, mevcut yapıların
deprem güvenliklerinin belirlenmesi amacıyla, aşağıda belirlenen hususlar çerçevesinde
yeniden gözden geçirilecek ve gerekli değişikler yapılarak uygulanacaktır.
Yöntemin temel ilkeleri
Mevcut betonarme binaların deprem güvenliklerinin değerlendirilmesi için önerilen yöntem,
esas olarak doğrusal analize dayanan kuvvet bazlı (force based) bir değerlendirme yöntemidir.
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Diğer bir deyişle, öngörülen deprem etkileri altında yapı taşıyıcı sistemi doğrusal teori ile
hesaplanmakta ve binanın deprem güvenliğinin değerlendirilmesi dayanım esasına göre
yapılmaktadır. Bununla birlikte, önerilen yöntemde yapı taşıyıcı sisteminde iç kuvvetlerin
yeniden dağılımı sağlanabilmekte yeniden dağılım sırasında oluşan plastik şekildeğiştirmeler
(plastik dönmeler) ile toplam elastoplastik yerdeğiştirmeler yaklaşık olarak hesaplanabilmekte
ve kendilerine ait sınır değerler ile karşılaştırılarak yapının performans düzeyi belirlenmeye
çalışılmakta doğrusal olmayan bileşenleri de içeren toplam yerdeğiştirmelerin doğrusal
yerdeğiştirmelere oranı olarak tanımlanan sistem süneklik oranı hesaplanmakta ve bu değer
esas alınarak sistem analizinde kullanılan deprem yükü azaltma katsayısı irdelenebilmekte ve
gerekli olan hallerde yeni deprem yükü azaltma katsayısı için sistem analizi tekrarlanmaktadır.
Yapı taşıyıcı sistemine uygulanacak deprem yükü seviyesinin belirlenmesi
Mevcut yapı taşıyıcı sisteminin analizinde esas alınacak eşdeğer deprem yüklerinin veya
elastik tasarım ivme spektrumunun belirlenmesinde aşağıdaki temel ilkeler göz önünde
tutulacaktır.
Deprem etkilerinin belirlenmesinde Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’ nın doğrudan
doğruya kullanılması yerine, JICA-IBB raporunda veya benzeri çalışmalar kapsamında
İstanbul için hazırlanan yerel depremsellik etüdlerinin sonuçlarından yararlanılabilecektir.
Diğer taraftan binanın yaşına, dolayısıyla zamanla yapı sisteminin sönüm oranında
meydana gelen değişikliğe ve binanın geri kalan ömrü içinde aynı aşılma olasılığına sahip
olan depremin büyüklüğüne bağlı olarak eşdeğer deprem yükleri veya elastik tasarım ivme
spektrumu belirli bir katsayı ile (örneğin, FEMA 310 da, kapsamlı değerlendirme aşaması için
bu katsayı 0.75 olarak öngörülmektedir) azaltılabilecektir. Azaltma katsayısının
belirlenmesinde, binadan beklenen performans düzeyi de etkin olacaktır.
Taşıyıcı sistem analizinde kullanılacak yöntemin esasları
Kat sayısı yedi veya daha az olan ve mod birleştirme yönteminin uygulanmasını gerektiren
düzensizlikler içermeyen binalarda doğrusal statik analiz yönteminin uygulanması, buna
karşılık doğrusal olmayan davranışın yaklaşık olarak çeşitli şekillerde (iç kuvvetlerin yeniden
dağılımı, düşey taşıyıcı elemanların toplam kapasite kontrolu vs.) hesaba katılması
öngörülmektedir.
Yedi kattan daha yüksek olan ve/veya eşdeğer deprem yükü yönteminin yetersiz kaldığı
düzensizlikler içeren binalarda, mod birleştirme yönteminin uygulanması, buna karşılık
doğrusal olmayan davranışın yukarıda belirtildiği şekilde, yaklaşık olarak hesaba katılması
yoluna gidilebilir.
Yapı sisteminin düşey taşıyıcı elemanları (kolonlar ve perdeler) arasında yeniden
dağılımın sağlanması, aşağıda açıklandığı şekilde düzenlenecek kapasite tabloları yardımı ile
yapılabilir.
a) Kapasite tabloları, genel olarak her kat için, her iki doğrultuda ve dışmerkez deprem
yüklemesinin her iki hali için ayrı ayrı düzenlenmelidir.
b) Kapasite tabloları kolonlar ve perdeler için ayrı ayrı oluşturulmalı, kiriş
dayanımlarının kolon ve perde dayanımlarına etkisi düğüm noktalarındaki kirişkolon (kiriş-perde) kapasite oranlarına bağlı olarak değerlendirilmelidir.
c) Kapasitesi yetersiz olan elemanlardaki iç kuvvetlerin diğer elemanlara aktarılması
yeniden dağılım ile sağlanabilir. Ancak bu işlem denge koşulları sağlanacak şekilde
yapılmalı ve yeniden dağılım sırasında oluşan plastik şekildeğiştirmeler, aşağıda
açıklanacağı şekilde göz önüne alınmalıdır. Yeniden dağılımın diğer bir yöntemi de
eleman rijitliklerinin uygun şekilde değiştirilerek statik analizin tekrarlanmasıdır. Bu
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yöntem özellikle kolonlar ve perdeler arasında yeniden dağılımın sağlanmasında
yararlı olmaktadır.
Eğilme momentlerinin yeniden dağılımı sırasında, azalan eğilme momentleri sonucunda
oluşan plastik mafsal dönmeleri virtüel iş teoremi yardımı ile yaklaşık olarak hesaplanabilir.
Daha sonra bu plastik dönmeler kendilerine ait plastik dönme kapasiteleri ile, örneğin FEMA
356 da verilen sınırlar ile karşılaştırılarak eleman bazında performans belirlenir.
Yeniden dağılım sonucunda elde edilen iç kuvvet diyagramlarına ve plastik dönmelere
bağlı olarak, sistemin toplam yerdeğiştirmeleri hesaplanır ve bu değerler doğrusal
yerdeğiştirmelere oranlanarak sistem süneklik oranı belirlenir. Daha sonra sistem süneklik
oranı yardımı ile, sistem hesaplarında esas alınan deprem yükü azaltma katsayısı irdelenir ve
gerekli olan hallerde bu katsayı uygun şekilde değiştirilerek sistem hesabı tekrarlanır.
Uygulanacak güçlendirme yönteminin seçiminde analiz sonuçlarından yararlanılması
Güçlendirme yönteminin seçilmesinde ve gerekli güçlendirme önlemlerinin alınmasında,
mevcut yapı sisteminin yukarıda açıklanan yöntem ile hesabı sonucunda elde edilen
verilerden nasıl yararlanılabileceği aşağıda bazı örnekler ile açıklanacaktır.
İncelenen yapı sisteminin deprem güvenliğinin öngörülen güvenliğin çok altında olması
halinde, binaya yeni taşıyıcı elemanlar ekleyerek dayanım, rijitlik ve stabilitenin arttırılması
uygun olmaktadır.
Süneklik düzeyinin sınırlı olduğu yapı sistemlerinde, plastik mafsallardaki dönmelerin
büyük değerler alması sistemin performans düzeyinin azalmasına ve bazı hallerde göçme
güvenliği sınırının altına inmesine neden olabilmektedir. Mevcut yapı sisteminin analizinde
bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde, plastik mafsalların dönme kapasitelerini arttırarak
göçmenin ertelenmesi ve göçme güvenliğinin arttırılması mümkün olabilmektedir. Plastik
mafsalların dönme kapasitelerinin arttırılması ise, söz konusu kesitler dolayında alınacak
bölgesel güçlendirme önlemleri ile, örneğin bu bölgelere sargı uygulanarak arttırılabilir.
Bazı yapı sistemlerinde, genellikle tasarım ve yapım hatalarından kaynaklanan
nedenlerle, bölgesel mekanizmalar (örneğin kiriş veya kat mekanizmaları) oluşarak göçme
meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda, bölgesel mekanizmaların meydana geldiği yapı
elemanlarının dayanımlarını arttıracak önlemler alınarak binanın göçme güvenliği arttırılabilir.
Yapı sistemlerinde göçmenin bir diğer nedeni, sistemde oluşan büyük yerdeğiştirmeler
ve rölatif yerdeğiştirmelerdir. Göçmenin toplam yatay yerdeğiştirmenin büyük değerler
alması sonucunda meydana gelmesi halinde, tüm yapı rijitliğini arttıracak önlemler alınır. Bu
amaçla sisteme yeni taşıyıcı elemanlar, örneğin perdeler eklenir. Rölatif yerdeğiştirmelerin
önemli olduğu yapılarda ise, bölgesel rijitleştirme yöntemleri uygulanır.
Yöntem II (1-7 katlı betonarme binalar) - ODTÜ
Önerilen yöntem, 15 aşamadan oluşan kapasite ve kuvvet esaslı bir değerlendirme yöntemidir
(Günay ve Sucuoğlu, 2003; Sucuoğlu, 2003). Yöntemin uygulanmasında, tasarım çizimleri ve
donatı detaylarına ihtiyaç duyulur. Yöntemin aşamaları Şekil 3.11’de şematik olarak
gösterilmiştir. Yöntemin önemli bir özelliği doğrusal elastik analizin sadece bir kez
uygulanmasıdır (3. aşama). Yöntemin aşamaları aşağıda açıklanmaktadır.
Modelleme (1. Aşama)
Önerilen yöntem iki ve üç boyutlu modelleme için geçerlidir. Kiriş ve kolonlar sabit kesitli,
kütlesiz elemanlar olarak modellenmektedir. Perde duvarlar, kat seviyelerinde sonsuz rijit
kirişlere bağlanan, perde duvar kesit özelliklerine sahip kolon elemanlarıyla temsil
edilmektedir. Betonun deprem hareketi sırasında çatlayacağı düşünülerek çatlamış kesit
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özellikleri kullanılacaktır. Tuğla dolgu duvarlar sadece eksenel kuvvet aktaran çapraz
elemanlar olarak modellenir. Bu elemanların eksenel çekme durumunda rijitlikleri yoktur.
Buna göre, yatay kuvvetin yönüyle uygun olarak eksenel basınç altında kalacak elemanlar
modele katılacak, eksenel çekme durumundaki elemanlar modele katılmayacaktır. Döşemenin
kendi düzlemi doğrultusundaki diyafram rijitliği gözönüne alınarak, bütün çerçeveler
birbirlerine sonsuz rijitlikteki çubuklarla bağlanmmaktadır. Temellerin sonsuz rijit olduğu
kabul edilmektedir.
Yapının Doğrusal Elastik Analizi (3. Aşama)
Yapının doğrusal elastik analizi, yapının gözönüne alınan deprem hareketi sırasında elastik
sınırlar içerisinde kalacağı düşünülerek, maruz kalacağı en büyük yatay kuvvetin
uygulanmasıyla gerçekleştirilir. (Yapıya etkiyen yerçekimi kuvvetleri de gözönüne alınır.)
Yatay kuvvet, kat kütleleri ile binanın birinci titreşim mod şeklinin çarpımıyla orantılı olarak
hesaplanır.
Kirişlerin Moment Kapasitelerinin Belirlenmesi (4. Aşama)
Önerilen yöntem bir değerlendirme yöntemi olduğu için, kapasitelerin hesabında, binanın
incelenmesi sırasında belirlenen ortalama dayanım değerlerinin kullanılması uygundur.
Moment kapasiteleri, basınç gerilme bloğunu dikdörtgen dağılımla modelleyerek
hesaplanabilir (Ersoy, 1997). Bu şekilde hesaplanan kapasiteler, Türkiye’deki çoğu binada
olduğu gibi, sargı etkisinin yeterli olmadığı durumlarda, daha karmaşık beton modelleri
kullanılarak hesaplanan kapasitelere yakın sonuçlar verir.
Kolonların Eksenel Kuvvetlerinin, Moment Kapasitelerinin ve Tüm Kiriş-Kolon
Birleşimlerinde KKKO’nın Hesaplanması (5, 6, ve 7. Aşamalar)
Kolonların eksenel kuvvetleri, kirişlerden aktarılabilecek en yüksek kesme kuvvetleri
kullanılarak bulunur. İlk olarak, tüm kiriş uçlarının yatay kuvvetin yönü ile uygun olarak
akmış oldukları düşünülür. Kiriş kesme kuvvetleri, kirişlerin serbest cisim diyagramları
kullanılarak hesaplanır (Şekil 3.12). Herhangi bir kolonun eksenel kuvveti, kolon ekseninin
düşey yöndeki dengesi gözönüne alınarak hesaplanır (Şekil 3.12). Kolonun düşey yöndeki
dengesi düşünülürken, kolona düzlemsel olarak bağlanan kirişlerin kesme kuvvetlerinin yanı
sıra, düzleme dik yönde bağlanan kirişlerin aktaracağı yerçekimi kuvvetlerinden kaynaklanan
kesme kuvvetleri, kolon ağırlıkları ve çapraz elemanların düşey yönde aktaracakları kuvvetler
de gözönüne alınmalıdır (Şekil 3.13). Çoğu durumda, çapraz elemanların düşey yönde
aktaracakları kuvvetler bu elemanların eksenel kuvvet kapasitesinin düşey bileşeni ile sınırlı
olacaktır. Şekil 3.12’de G, kolon ağırlıklarının ve düzleme dik yönde bağlanan kirişlerden
aktarılan kesme kuvvetlerinin toplamını, ÇK ise çapraz elemanlardan aktarılan kuvvetlerin
düşey bileşenini simgelemektedir.
Kolonların eksenel kuvvetlerinin hesaplanmasının ardından, kolon moment kapasiteleri
kolonlar için oluşturulmuş olan karşılıklı etkileşim diyagramları kullanılarak hesaplanabilir.
Daha sonra tüm kiriş-kolon birleşimleri için, birleşime düzlem doğrultusunda bağlanan
kirişlerin toplam moment kapasitelerinin, birleşime bağlanan kolonların toplam moment
kapasitelerine bölünmesiyle bulunan Kiriş-Kolon Kapasite Oranı (KKKO) hesaplanır. Bir
birleşimde KKKO’nın birden büyük olması, kirişlerin moment kapasiteleri toplamının
kolonların moment kapasiteleri toplamından büyük olması anlamına gelir. Bu durumda kiriş
uçlarındaki momentler kolonların moment kapasiteleri toplamıyla sınırlanır ve kiriş uç
momentleri, moment kapasitelerinden küçük olur. KKKO’nın birden küçük olduğu
birleşimlere bağlanan kirişlerin uç momentleri Denklem (3.42) kullanılarak yenilenir.
M=

TKM ⋅ EM
TEM

(3.42)
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10. Aşama : Yapının Kontrol Noktasının En Yüksek Deplasmanının Tahmini
11. Aşama : Yatay Kuvvetin Modifikasyonu
12. Aşama : Akması Muhtemel Olan Eleman Uçları İçin EKO’nın Hesaplanması
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14. Aşama : Eleman Performans Kabul Edilebilirliği
15. Aşama : Yapının Deprem Performansı Hakkında Karar Verilmesi

Şekil 3.11. Önerilen Deprem Dayanımı Değerlendirmesi Yönteminin Aşamaları
Denklem (3.42)’de M kiriş ucunun yenilenmiş momenti, TKM kirişin bağlandığı
birleşime bağlanan kolon uçlarının moment kapasiteleri toplamı, EM kiriş ucunda doğrusal
elastik analiz sonucu bulunan moment, TEM ise birleşime bağlanan kiriş uçlarının doğrusal
elastik analiz sonucu bulunmuş olan momentlerinin toplamıdır. Bu şekilde kolon uçlarının
moment kapasitelerinin toplamı, kiriş uçlarına doğrusal elastik analiz sonuçları doğrultusunda
dağıtılmış olur. Denklem (3.1) kullanılarak hesaplanan momentler kiriş moment
kapasitelerinden büyük olabilir. Bu durumda kiriş uç momenti olarak kiriş uç moment
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kapasitesinin kullanılması gerekir. Kiriş-kolon birleşiminde KKKO’nın birden küçük olması
durumunda kiriş uç momentlerinin yenilenmesine gerek yoktur. Kiriş uç moment kapasiteleri,
kiriş uç momentleri olarak kullanılabilir.
Yenilenen kiriş momentleri kullanılarak, önceki paragraflarda anlatılan şekilde, kiriş
uçlarındaki kesme kuvvetleri, kolon eksenel kuvvetleri, kolon moment kapasiteleri ve kirişkolon birleşimleri için KKKO yeniden hesaplanır.
Uygulanan yinelemeli yöntemde bir basamakta hesaplanan eksenel kuvvetler, bir
sonraki basamakta hesaplanan eksenel kuvvetlere eşit oluncaya dek devam ettirilebilir. Ancak
buna gerek yoktur, çünkü bir yineleme sonunda elde edilen sonuçlar genellikle yeterli
olmaktadır.
M sol

M sağ
K sağ

K sol

ÇK

G

N

Şekil 3.12. Kiriş Uçlarındaki Kesme Kuvvetlerinin ve Kolonların Eksenel Kuvvetlerinin
Hesaplanması
Na

F

F

F

Şekil 3.13. Tuğla Duvarların Çapraz Elemanlar Olarak Modellenmesi ve Bu Elemanlardan
Aktarılan Kuvvetler
Akması Muhtemel Olan Eleman Uçlarının Belirlenmesi (8. Aşama)
Herhangi bir kiriş-kolon birleşimindeki KKKO 1.05’den büyükse, kolon uçları akması
muhtemel olan eleman uçları olarak belirlenir. Eğer KKKO 0.95’den küçükse, kiriş uçları
akması muhtemel olan eleman uçları olarak belirlenir. KKKO’nın 0.95 ile 1.05 arasında
olması durumunda, birleşime bağlanan tüm eleman uçlarında akma olasılığı vardır. 0.95 ve
1.05 sayılarının kullanılmasının nedeni, kolon eksenel kuvvetlerinin, dolayısıyla kolon
moment kapasitelerinin yaklaşık olarak hesaplanmasından kaynaklanan olası hatalardır.
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Basitleştirilmiş Kapasite Eğrisinin Oluşturulması (9. Aşama)
Yapının genel kapasite eğrisi, eleman kuvvet deformasyon eğrilerinin elastik-plastik olması
durumunda, sadece iki parametre kullanılarak iki doğrudan oluşacak şekilde basitleştirilebilir.
Bu parametreler, taban kesme kuvveti kapasitesi (Vt) ve başlangıç rijitliğidir (k0).
Basitleştirilmiş kapasite eğrisi ve kullanılan parametreler Şekil 3.14’de gösterilmiştir.
Kapasite Eğrisinin Basitleştirilmiş Şekli

V
Vt

V

Gerçek Kapasite Eğrisi
k0
1

∆

∆k

Şekil 3.14. Genel Kapasite Eğrisi ve Basitleştirilmiş Şekli
Bir yapının taban kesme kuvveti kapasitesi, düşey elemanlarda kesme kırılması
olmaması durumunda yapı elemanlarının moment kapasiteleri tarafından kontrol edilir. Bu
çalışmada, taban kesme kuvveti kapasitesi hesaplanması için iki ayrı yöntem önerilmiştir. İki
yöntemde de kolonların eksenel kuvvetlerinin hesaplanmasına ihtiyaç duyulur ve kolonların
eksenel kuvvetleri, önceki bölümlerde anlatıldığı gibi, kirişlerden aktarılabilecek en yüksek
kesme kuvvetleri kullanılarak hesaplanır. Ayrıca, tüm zemin kat kolonlarının alt uçlarının
moment kapasitelerine ulaştıkları varsayılır.
İlk yöntemde taban kesme kuvveti kapasitesi yapının genel moment dengesi
kullanılarak hesaplanır. Örneğin Şekil 3.15’deki A noktası etrafında moment alınarak
hesaplama yapılabilir. Şekil 3.15’de h , uygulanan yatay kuvvet dağılımının geometrik
merkezinin yapı tabanından uzaklığını göstermektedir.
İkinci yöntemde taban kesme kuvveti kapasitesi, zemin kat kolonlarının kesme kuvvet
kapasiteleri toplanarak hesaplanır (Şekil 3.16). Bir zemin kat kolonunun kesme kuvvet
kapasitesi, kolon alt ve üst uç momentlerinin kolon boyuna bölünmesine eşittir. Tüm zemin
kat kolonlarının alt uçlarının moment kapasitelerine ulaştıkları farzedildiğinden, kolon alt uç
momentleri, kolon alt uç moment kapasitelerine eşittir. Bir zemin kat kolonunun üst ucunun
bağlandığı kiriş- kolon birleşiminde KKKO birden büyükse, kolon üst uç momenti de kolon
üst uç moment kapasitesine eşittir. Fakat KKKO birden küçükse, birleşime bağlanan kiriş
moment kapasiteleri kolon üst uç momentinin moment kapasitesine ulaşmasını
engelleyeceklerdir. Bu durumda kolon üst uç momenti, kiriş moment kapasitelerinin
toplamının doğrusal elastik analiz sonuçları doğrultusunda kolonlara dağıtılmasıyla
hesaplanabilir .
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G

g

Vt

h

Mkap

A

N
Vt
x

Şekil 3.15. Taban Kesme Kuvveti Kapasitesinin Yapının Genel Moment Dengesi Gözönüne
Alınarak Hesaplanması

M

M

kapsol

üst

L

M

kapsağ

V

M

alt

Şekil 3.16. Taban Kesme Kuvveti Kapasitesinin Zemin Kat Kolonlarının Maksimum Kesme
Kuvvetlerinin Toplamı Olarak Hesaplanması
Başlangıç rijitliği k0 ise, doğrusal elastik analizde kullanılan yatay kuvvet büyüklüğü,
kontrol noktasının (genellikle en üst kat) doğrusal elastik analiz sonucunda elde edilen
deplasmanına bölünerek hesaplanabilir.
Yapının Kontrol Noktasının En Yüksek Deplasmanının Tahmini (10. Aşama)
Bu çalışmada, yapının kontrol noktasının hedef deplasmanının tahmini için “Katsayı
Yöntemi” (FEMA-356) kullanılmıştır. Bu yöntemde, çok dereceli bir sistemin elastik sınırlar
ötesinde yapacağı deplasman, tek dereceli bir sistemin elastik sınırlar içerisinde yapacağı
deplasmanın çeşitli katsayılarla çarpılması ile hesaplanır. Hesaplanan deplasman Şekil
3.17’de δt ile gösterilmiştir.
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Yatay Kuvvetin Modifikasyonu (11. Aşama)
Burada, 3.aşamada hesaplanan yatay kuvvet, binanın kontrol noktasının doğrusal elastik
analiz sonucunda bulunan deplasmanının, 10.aşamada bulunan deplasmana eşit olacağı
şekilde doğrusal olarak modifiye edilir. Modifikasyon katsayısı Şekil 3.17’den de
görülebileceği gibi δt/δel dir. Bu katsayı katsayı yönteminde C1, C2 ve C3 katsayılarının
çarpımına eşittir. Modifiye edilmiş olan yatay kuvvetle yeni bir analiz yapmaya gerek yoktur.
3. aşamada bulunan iç kuvvetlerin modifikasyon katsayısıyla çarpılması yeterlidir.
F
Fmod
Fel
Fa
1
δa

δel δt

δ

Şekil 3.17. Yatay Kuvvetin Modifikasyonu
Akması Muhtemel Olan Eleman Uçları İçin EKO’nın Hesaplanması (12. Aşama)
Akması muhtemel olan eleman uçlarında, modifiye edilmiş olan iç kuvvetlerin kesit
kapasitelerine bölünmesiyle Etki-Kapasite Oranları (EKO) hesaplanır. EKO sadece moment
için hesaplanır.
Plastik Mafsal Dağılımının Belirlenmesi (13. Aşama)
Nihai plastik mafsal dağılımı, akması muhtemel olan eleman uçlarındaki EKO değerleri
kullanılarak belirlenir. Akması muhtemel olan bir eleman ucunda EKO birden büyükse, o
eleman ucu akmış olarak kabul edilir. EKO birden küçükse, eleman ucunun akmadığı kabul
edilir. Ayrıca, herhangi bir zemin kat kolonunun alt ucunda EKO birden büyükse, o kolon ucu
akmış kabul edilir.
Eleman Performans Kabul Edilebilirliği (14. Aşama)
Önerilen yöntemde, yapı elemanların performansının kabul edilebilir olup olmadığı,
elemanların eğilme davranışı gözönüne alınarak değerlendirilir. Kabul edilebilirlik kontrolü
için iki ayrı yöntem kullanılabilir. Birinci yöntemde, eleman uçlarındaki plastik dönmeler
tahmin edilir ve önerilen kabul edilme sınırlarıyla karşılaştırılır. İkinci yöntemde, EtkiKapasite Oranları eleman performans kabul edilebilirliğini kontrol etmek için doğrudan
kullanılır.
Plastik dönmeler üç değişik yaklaşımla tahmin edilebilir. İlk iki yaklaşımda, plastik
dönmeler eleman uçlarında elastik ve elastik-plastik moment-kord dönmesi ilişkileri arasında
eşit deplasman ve eşit enerji varsayımları kullanılarak hesaplanır (Şekil 3.18). Kord
dönmesinin tanımı Şekil 3.19’da gösterilmektedir. 3. yaklaşımda eleman uçlarındaki plastik
dönmeler geometrik uygunluk ilişkileri kurularak hesaplanmıştır (Şekil 3.20). Üçüncü
yaklaşım, kiriş yıkılma mekanizması veya kolon yıkılma mekanizmasına benzer davranış
gösteren yapılar için geçerlidir.
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Şekil 3.18. Elastik ve Elastik-Plastik Moment Kord Dönmesi İlişkileri Arasında a) Eşit Enerji
Varsayımı, b) Eşit Deplasman Varsayımı
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∆
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∆
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Şekil 3.19. a) Kolonlar, b) Kirişler için Kord Dönmesi Tanımı
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∆
H
θ
θ

LI

θ∗L J

θ1

θ

LJ

L

θ∗L I

θ

R

θ

L

Lc

c

h

Şekil 3.20. a) Kiriş Yıkılma Mekanizması, b) Kolon Yıkılma Mekanizması için Geometrik
Uygunluk İlişkileri
İkinci eleman performans kabul yönteminde Etki-Kapasite-Oranları kullanılmıştır. Bu yöntem
karışık yıkılma mekanizması oluşan binalar için geçerlidir. Karışık yıkılma mekanizması
oluşan tüm örnek binaların akması muhtemel olan eleman uçlarındaki etki-kapasiteoranlarının, statik itme yönteminden elde edilen plastik dönmelerle olan değişimi kullanılarak
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FEMA-356’da önerilen plastik dönme sınırlarına karşılık gelen EKO sınır değerleri
belirlenmiştir. Önerilen EKO sınır değerleri Tablo 3.12’de gösterilmektedir.
Tablo 3.12. Sargı Donatısı Standartların Altında Olan Betonarme Yapı Elemanları için
Önerilen EKO Sınır Değerleri
Kirişler
K/(bw.d.√fc) (1) EKO Sınırı
≤ 0.25 (3)
≥ 0.50

6
3.5

Kolonlar
N/(Ag.fc) (2) EKO Sınırı
≤ 0.1 (3)
≥ 0.4

3
1

(1)

K : Kesme kuvveti (Newton), bw : Kesit genişliği (mm),d : Kesit derinliği (mm),
fc : beton basınç dayanımı (MPa)
(2)
N : Eksenel Kuvvet, Ag : Kolon Kesit Alanı
(3)
Ara değerler için doğrusal enterpolasyon kullanılmalıdır.

Yapının Deprem Performansı Hakkında Karar Verilmesi (15. Aşama)
Elde edilen sonuçlardan sonra, yapının taban kesme kuvveti kapasitesine, plastik mafsalların
dağılımına, tahmin edilen plastik dönme büyüklüklerine, ya da Etki-Kapasite Oranlarına
bakılarak yapının genel deprem performansı hakkında karar verilebilir.
Kesme Kırılması Kontrolü
Önerilen değerlendirme yöntemi, yapının hiçbir elemanı ya da birleşiminde kesme
kırılmasının olmaması durumunda uygulanabilir. Dolayısıyla, kesme kırılması ihtimalinin
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Elemanların kesme sınır durumları, eleman uçlarında
oluşabilecek en yüksek momentlerin olduğu durumdur. Kesme kuvveti kapasiteleri
hesaplanırken, betonun kesme kuvveti kapasitesine olan katkısının artan eğrilik sünekliği ile
beraber azalması gözönüne alınmalıdır (Park, 1998). İç ve dış kiriş-kolon birleşimleri için
Priestley (1997) tarafından önerilen kritik gerilme değerleri, birleşimlerin kesme kırılması
kontrolü için kullanılabilir.
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Yöntem III – BÜ - YTÜ
Üçüncü kademe ayrıntılı inceleme/değerlendirme aşamasında gözönüne alınacak binalar,
bodrum hariç kat sayısı 6’dan daha fazla olan konut ve işyeri binaları ile, önemli binalar
(okullar, hastaneler, yönetim binaları vb) olacaktır. İstanbul’daki toplam yapı stoku içindeki
payı çok düşük olan bu tür binalar için, önemli bina sınıfında olanlara öncelik verilerek ve
diğerleri için de ikinci kademe incelemede saptanan öncelikler esas alınarak “yerdeğiştirme
istem ve kapasitelerine dayalı ayrıntılı performans değerlendirilmesi” yapılması, ayrıca sünek
davranmayan elemanların iç kuvvet kapasitelerinin tahkik edilmesi öngörülmektedir.
Bu değerlendirmenin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, binaların projeleri ve
ayrıca çıkartılacak ayrıntılı taşıyıcı sistem röleveleri esas alınacak, buna ek olarak yeteri
yoğunlukta malzeme araştırmaları ile gerekli görülmesi halinde yerel zemin araştırmaları
yapılması gerekebilecektir.
Yukarıda belirtilen deprem tehlikesi haritaları ve deprem performans kriterleri bu
aşamada da esas alınacaktır. Ancak, “önemli binalar” için probabilistik olarak 50 yılda aşılma
olasılığı %10 olan deprem etkisi altında “işlevsel kalma” performans kriteri uygulanacaktır.
“Yerdeğiştirme istem ve kapasitelerine dayalı ayrıntılı performans değerlendirilmesi”
yöntemi modern ve oldukça yeni bir yöntem olduğundan, halihazırda ülkedeki uygulamacı
mühendisler tarafından çok sınırlı bir biçimde uygulanabilmektedir. Ancak, mevcut deprem
yönetmeliğinin esas aldığı “kuvvete (dayanıma) dayalı” değerlendirme yönteminin gerçekçi
olmadığı ve hemen daima aşırı konservatif sonuçlar verdiği bilinmektedir. Şurası
unutulmamalıdır ki, İstanbul’da gerçekleştirilmesi öngörülen değerlendirme/güçlendirme
kampanyası dünya çapında önemli bir mühendislik olayı olacaktır. Uygun bir örgütlenme
modeli ve üniversitelerin yürüteceği yoğun bir eğitim kampanyası ile, yukarıda belirtilen
modern yöntemleri uygulayabilecek mühendislik gruplarının oluşturulması ve ayrıntılı
inceleme aşamasına kalacak nisbeten sınırlı sayıdaki binanın bu yöntemlerle incelenebilmesi
mümkün görülmektedir.
Özellikle belirtmek gerekir ki, bu yöntemler güçlendirme
aşamasında da aynen kullanılabilecek, böylece güçlendirmenin teknik ve ekonomik fizibilitesi
sağlanmış olacaktır.
Öte yandan, revizyon taslak çalışmaları sona ermiş bulunan Avrupa Ortak Deprem
Yönetmeliği Eurocode 8’in onarım ve güçlendirme ile ilgili yeniden yazılan ve Ocak 2003’te
yayınlanan 3. bölümü (Fardis, 2003), bu konuda Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne eklenmesi
öngörülen yeni bölüm için ve aynı zamanda İstanbul’da yapılacak uygulamalarda doğrudan
kullanılabilecek çok değerli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Sözü edilen taslak,
prensip olarak yukarıda belirtilen “yerdeğiştirme istem ve kapasitelerine dayalı performans
değerlendirilmesi”ni esas almakta, bu bağlamda nonlineer itme analizi yanında uygulamacı
mühendislerin esasen alışık olduğu lineer analize de yer vermektedir. Ancak lineer analiz
azaltılmamış deprem yüklerine göre yapılmakta, yerdeğiştirme ve şekildeğiştirmelere ilişkin
deprem istemleri “eşit yerdeğiştirme kuralı” ile hesaplanmaktadır. Öte yandan Eurocode 8 –
Kısım 3’te nonlineer şekildeğiştirme kapasiteleri, çok sayıda deney sonucunda elde edilen
regresyon bağıntıları şeklinde verilmiş bulunmaktadır. Aynı dökümanda güçlendirme
sistemlerinin analiz ve tasarımına da ayrıntılı olarak yer verilmiş bulunmaktadır.
3.1.5

KADEMELİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ’NİN SÜRE VE İNSAN GÜCÜ ANALİZLERİ

Birinci, ve ikinci kademeler için gereken insan gücü ve uygulama süreleri yaklaşık olarak
hesaplanmıştır.
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Tablo 3.13. Birinci Kademe Değerlendirme Bina Puanlama Formu
FORM 1: SOKAK BİLGİLERİ (Ekip başkanı tarafından doldurulacaktır)
Sokak Adı
Mahalle
İlçe
Coğrafi Koordinat 1

Kuzey :

Doğu :

Coğrafi Koordinat 2

Kuzey :

Doğu :

Hız Bölgesi

I

II

III

Not: Coğrafi koordinatlar sokağın iki ucunda alınacaktır.
FORM 2 : GENEL BİNA BİLGİSİ
Kapı No:

Betonarme

Yığma

Karma

Bina türü betonarme ise FORM 3, yığma veya karma ise FORM 4 doldurulacaktır.

FORM 3 : BETONARME BİNA BİLGİLERİ
Kat Adedi (Bodrum dahil)
Yumuşak Kat

Yok

Var

Ağır Çıkmalar

Yok

Var

Görünen Kalite

İyi

Orta

Kısa Kolonlar

Yok

Var

Çarpışma Etkisi

Yok

Var

Tepe/Yamaç Etkisi

Yok

Var

Görünen Kalite

İyi

Orta

Kötü

Duvar Boşluk Oranı

Az

Orta

Çok

Duvar Boşluk Düzeni

Düzenli

Çarpışma Etkisi

Yok

Kötü

FORM 4: YIĞMA VE KARMA BİNA BİLGİLERİ
Kat Adedi (Bodrum dahil)

Az Düzenli

Düzensiz

Var

3.1.5.1 Birinci Kademe Değerlendirme
Her bina için bir kişi tarafından ortalama 15 dakika harcanarak, Tablo 3.13’de sunulan
formlar üzerine ilgili parametreler işlenecektir. İstanbul’daki binaların tümü için gereken
zaman (720,000 bina) / (15 dakika/bina) = 10,800,000 dakika’dır. Bir kişinin günde 8 saat,
ayda 25 gün çalışacağı varsayılırsa bu iş için gereken sürenin 900 adam/ay olduğu bulunur.
Bütün İstanbul’da Sokak Taraması’nın başlatılması söz konusu olabilirse 300 kişilik bir
ekiple tüm İstanbul için üç ayda tamamlanabilir. Ancak sokak taraması işleminin İstanbul’un
belirli bölgelerinde uygulanması da söz konusu olabilir. Örneğin Zeytinburnu için Birinci
Kademe Değerlendirme için gereken verilerin toplanması 300 kişilik bir ekiple 20 günde,
veya 100 kişilik bir ekiple 60 günde tamamlanabilir. Tüm İstanbul için 30 adet 10 kişilik
ekipler kurulmalıdır. Her ekipte bir başkan, 9 teknik eleman olacaktır. Ekipler sokak bazında
çalışacaklar, ekip başkanı sokağın coğrafi koordinatlarını (GPS), adresini işleyecek ve
dokümantasyon için veya verilerin kontrolu amacıyla yeteri kadar fotoğrafını alacaktır. Sokak
taramasında çalışacak kişiler mühendis, mimar veya teknisyen olabilir. Bu elemanların sahaya
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çıkmadan önce bir haftalık bir ön eğitimden geçirilmeleri gereklidir. Sokak taraması
uygulaması, bu iş için özel olarak programlanmış el bilgisayarları ile yapılabilir. Bu durumda
veri girişi ile derleme ve değerlendirmesi çok hızlanacaktır.
Sokak taramasından elde edilen risk puanları mahalleler ölçeğinde (1/1000) haritaya
geçirildiğinde, örneğin yıkılma riski yüksek olan bina diliminin dağılımı elde edilebilecektir.
3.1.5.2 İkinci Kademe Değerlendirme
İkinci kademe değerlendirme süresi, birinci kademe değerlendirme süresinden çok daha uzun
olacaktır. Burada önerilecek olan, uygulamanın JICA-IBB raporunda ağır hasar-can kaybı
yüksek olarak belirlenen ilçelerden başlamasıdır. İlçelerin seçiminde JICA-IBB raporunda
ağır hasar oranı > % 10, can kaybı oranı > % 1 olan ilçelere öncelik verilmesi uygun olacaktır.
İkinci kademe değerlendirme sonuçlarının değerlendirilmesi ile en riskli binalar kimlik olarak
tesbit edilebilecektir. Üçüncü kademe değerlendirmeye öncelikle alınacak binaların
ilçelerdeki dağılımı, sonraki aşamalarda uygulanacak kentsel iyileştirme ve yapısal iyileştirme
çalışmalarına temel veri oluşturacaktır.
Bu aşamada önerilen yöntemlerin farklı veri talepleri olmaktadır. Bu anlamda
toplanması gerekem verilerin de farklılık göstermeleri doğaldır. Bu bölümde toplanması
gereken verileri esas olarak iki gruba ayırmak mümkündür.
Birinci grupta bina ile ilgili genel bilgilerin, taşıyıcı sistem özelliklerinin ve malzeme,
işçilik ve genel kalite değerlendirmesi ile ilgili veriler toplanılabilir. İkinci kademe
değerlendirme yöntemlerinin tümünün gereksinim duyduğu bu verilerin, her bina için bir kişi
tarafından ortalama 30 dakika harcanarak, Tablo 3.14’de sunulan formlar üzerine işlenerek
toplanması mümkündür.
İkinci grupta ise yapının kritik kat rölevelerinin çıkartılma işlemi yer almaktadır. Birinci
gruptaki işlemlere göre daha zahmetli bir işlem gerektiren röleve çıkarma faaliyetlerini düşey
taşıyıcı eleman (kolon + perde duvar) ve boşluksuz bölme duvar röleve çalışmaları ve döşeme
sistemi röleve çalışmaları olarak ikiye ayırmak gerekecektir. Bu çalışmalar Tablo 3.15’de
tanımlanmıştır. Tabloda her bir yöntem için toplanması gerekli görülen veriler de
işaretlenmiştir. Tablodan görüleceği üzere, yukarıda önerilen yöntemlerin tümü düşey eleman
röleve çalışmasına gereksinim duyarken, bazı yöntemler buna ilave olarak döşeme sistemi
röleve çalışmasına da gereksinim duyabilmektedir. ODTÜ tarafından Düzce’de yaptırılan bir
çalışma, düşey eleman röleve çalışmalarının 2 kişilik bir teknik ekibin yaklaşık olarak 1.0 ila
1.5 saatlik zamanını aldığını göstermektedir. Bir binada yapılacak olan döşeme sistemi röleve
çalışmalarının en azından 1-1.5 saat ek süre gerektireceği tahmin edilmektedir.
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Tablo 3.14. İstanbul Deprem Master Planı İkinci Kademe Yapısal Değerlendirme Çalışmaları
Bina İçinden Veri Toplama Formu
(İkinci Kademe Değerlendirmede verilen tüm yöntemler için ortak bilgiler)

GENEL BİLGİLER
Bina Referans
No.

:

Binanın Adresi

:

İnşaat Tarihi
Bina
Koordinatları

:

İnceleme
Tarihi

/

/

Proje Tarihi

:

(GPS ile belirlenecek)

İnceleme Ekibi

:

Görünüş 1

Görünüş 2

y
x
Plan / Kroki
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:

/

/

:

/

/

2003

BİNA BİLGİLERİ
Katlar

Tekrar Adedi

Kat Yüksekliği (m) Kat Alanı
(m2)

Açıklama

Bodrum
Zemin
Asma
Normal kat
Çekme Kat
Evet

İmar planlarındaki yoğunluk değişikliği nedeniyle kat artırımı
yapılmış mı?

Konum:

Bağımsız
Bitişik, kenar bina
Bina eğimli arazide mi?
Evet
Eğim Miktarı
Dik ≥30o

Komşu binalarla derz:

Var

Yok

Komşu binalarla kat seviyesi:

Aynı

Farklı

Bitişik, orta bina
Hayır
Yumuşak >30o
Belirlenemedi

Düzensizlik durumları
Var
Planda düzensizlik
Kesitte düzensizlik
Döşeme süreksizliği
Taşıyıcı eleman eksenlerinin paralel olmaması
Yumuşak kat düzensizliği
Düşey eleman süreksizliği
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Hayır

Yok

TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Taşıyıcı Sistem Türü:

Betonarme Çerçeve
Betonarme Çerçeve + Perde
Karma ( Betonarme + Yığma)
Yığma

Betonarme Binalar
Dolgu Duvarı Malzemesi:

Boşluklu fabrika tuğlası
Dolu fabrika tuğlası
Beton briket
Harman tuğlası
Gazbeton tuğla veya panel
Diğer (açıklayınız) :

Karma ve Yığma Binalar
Taşıyıcı Duvar Malzemesi:

Boşluklu fabrika tuğlası
Dolu fabrika tuğlası
Beton briket
Harman tuğlası
Gazbeton tuğla veya panel
Taş
Diğer (açıklayınız) :

Bodrum Perdesi Malzemesi:

Taş (Kesme veya moloz)
kargir
Betonarme duvar
Harman veya dolu fabrika
tuğlası
Beton briket
Diğer (açıklayınız) :

Döşeme Sistemi:

Kirişli plak döşeme
Asmolen dolgulu dişli (nervürlü) döşeme
Dolgusuz dişli (nervürlü) döşeme
Kirişsiz plak döşeme
Diğer
(açıklayınız) :

Donatı Bilgileri *
Mevcut yapıda çelik sınıfı:
S220 (St I)
Donatı türü:
Düz:
Donatıda paslanma gözleniyor mu?
Evet:
Dış cephe betonarme elemanlarında
Evet:
boyuna çatlaklar var mı? Evet:

•

Eğer belirlemek mümkünse.
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S420 (St III)
Nervürlü:
Hayır:
Hayır:

S500 (St IV)

TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ
(1)
Binanın giriş katı ticari amaçlı
Evet:
kullanılıyor mu?
(2)
Binanın giriş kat yüksekliği diğer
Evet:
katlardan farklı mı?
(3)
Binaya ön ve arka cephelerden
Evet:
bakıldığında görülen kat sayıları aynı mı?
(4)
6’ıncı soruya cevabınız “HAYIR” ise cevaplayınız

Hayır:
Hayır:
Hayır:

Ön cepheden görünen kat sayısı:
Arka cepheden görünen kat sayısı
(5)
Binada kısa kolon oluşumu var mı?
(6)
Binanın kirişlerinin yüksekliği
kolonların genişliğinden fazla mı? (Belirlemek
mümkün değilse boş bırakınız).

Evet:

Hayır:

Evet:

Hayır:

Belirtmek istediğiniz başka hususlar varsa lütfen yazınız.

MALZEME, İŞÇİLİK VE GENEL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ
Değerlendirme Konusu

EVET

Binanın görünen kalite genellemesi iyi.
Malzeme
Betonun kalitesi iyi.
Kalitesi
Dolgu malzemesi kalitesi
iyi.
Taşıyıcı duvar kalitesi iyi.
Kolon/kiriş birleşim bölgelerinde eksenel
birleşme sorunu var mı?
Katların mimarileri çok farklı mı?
Betonarme elemanlarda hasar var mı?
(çatlak, aşırı deformasyon gibi)
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HAYIR

Tablo 3.15. İstanbul Deprem Master Planı İkinci Kademe Yapısal Değerlendirme Kritik Kata Ait Taşıyıcı Sistem Röleve Çalışmaları
Yöntem 1
(ODTÜ)

İŞ TANIMI
Seçilen kritik kat ya da katlardaki kolon, duvar ve varsa perde yerleşimi
çıkarılacak ve kroki halinde verilecektir. . İncelenen kat yüksekliği ölçülecektir.
Krokide kolon ve perde boyutları, doğrultuları ile birlikte, yer alacak, yalnızca
kolondan kolona giden duvarlar kalınlıkları ile birlikte işlenecektir
Merdiven boşluğu işaret edilecektir. En az bir adet kolon pas payları L şeklinde
yaklaşık 1cm genişliğinde ve bant şeklinde kolonu tahrip etmeden murç ile
açılarak donatı kalitesi, donatı yerleşimi, sıva ve pas payı kalınlıkları hakkında
bilgi sahibi olunacaktır. (Eğer alet temini mümkün olabilirse paşometre
yardımıyla örnek olarak seçilen bir veya birkaç kolonda etriye aralığı
saptanacaktır).
İncelenen kattaki kiriş sistemi ( sarkan ya da yastık kiriş) belirlenecektir. Kiriş
boyutu ya da boyutları ölçülecektir. Döşeme ve kaplama kalınlıkları hakkında
bilgi edinilmeye çalışılacaktır.
Olabilirse diğer katlara ait kiriş sistemi belirlenmeye çalışılacaktır.
İncelenen katta veya bina dışında göze çarpan belirgin durumlar, varsa hasar
ve çatlaklar not edilecektir. Mevcut çatlakların türü mutlaka yazılmalıdır.
Yerel zemin koşulları ve deprem etkisi
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Yöntem 2
(İTÜ)

Yöntem 3
(İTÜ)

Yöntem 4
(BÜ_YTÜ)

Yöntem 5
(ODTÜ)

3.1.6

TEKNİK İNCELEMEYE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Tablo 3.16. Binalarının deprem güvenliği incelemesine katılacaklara yönelik eğitim programı
Konu

Süre İçerik
(saat)
Betonarme binaların
3
Temel türleri, zemin profili sınıflandırılması, zemin koşullarının
taşıyıcı sistemi ve
deprem güvenliğine etkisi, mevcut binalarda beton kalitesi tespit
taşıyıcı sistem güvenliği
yöntemleri, korozyon ve korozyon hasarı seviyeler, betonarme
taşıyıcı sistemde güvenlik, aderans ve kenetlenme, betonarme
taşıyıcı sistem, rijitlik, dayanım ve süneklik, deprem etkisindeki
taşıyıcı sistemin genel davranışı, taşıyıcı sistemlerin
sınıflandırılması, çerçeveli sistemler, perde ve çerçeveli sistemler,
düzenli ve düzensiz taşıyıcı sistemler, betonarme taşıyıcı sistem
elemanları, döşemeler, kirişler, kolonlar, perdeler, temeller, yığma
binalar, yapı hasarları, çatlakların değerlendirilmesi.
Betonarme binalarda
3+3 Bir binanın taşıyıcı sisteminin belirlenmesi. Değerlendirme
deprem güvenliğinin
safhasında söz konusu olan üç kademeli değerlendirmenin
belirlenmesi için
tanıtılması, sokak taraması, öninceleme ve kapsamlı inceleme
kullanılan yöntemler ve
kademeleri, sokak taraması yönteminin ilkeleri, göz önüne alınan
sokak taraması yöntemi
parametreler ve bunların deprem güvenliğinde önemleri, puanlama
sistemi, kısa kolon, zayıf ve yumuşak kat kavramları, ağır çıkma,
bitişik bina, taşıyıcı duvarlar,, bölme duvarlarının iyileştirilmesi ve
taşıma kapasitesine katkısı, çatlakların değerlendirilmesi, örnekler
üzerinde uygulama.
3+3 Bir binanın taşıyıcı sisteminin belirlenmesinde öninceleme yöntemi
Betonarme binalarda
ilkeleri, göz önüne alınan parametreler ve bunların deprem
deprem güvenliğinin
güvenliğinde önemleri, örnekler üzerinde uygulama.
belirlenmesi için
kullanılan öninceleme
yöntemi
Sahada eğitim
3+3 Birinci ve ikinci kademe inceleme yöntemleri parametrelerinin
sahada incelemesi
Sahada eğitim
3+3 Birinci ve ikinci kademe İnceleme yöntemleri parametrelerinin
hazırlanan bilgisayar programına veri olarak işlenmesi
Test sınavı
3

Konu ile ilgili olarak katılımcılara not verilecek ve test sınavı ile değerlendirme yapılarak
sertifika verilecektir. Bu program İnşaat Mühendisleri Odası ve Üniversitelerin sürekli eğitim
merkezleri tarafından uygulanacaktır. Katılımcılar inşaat mühendisi veya mimar olacaktır.
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3.2

YAPILARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

3.2.1

GÜÇLENDİRME ESASLARI

Depremde yıkılma veya ağır hasar görme riskine sahip olup, güçlendirilmesi ekonomik olan
binalar için uygulanması kolay, hızlı ve olabildiğince ucuz güçlendirme teknikleri söz konusu
olacaktır. Bina türü yapılarda güçlendirme hedefi yapıların senaryo depreminde hasar
görmemesi değil yıkılmayarak can güvenliğinin sağlanmasıdır. Yapıların güçlendirilmesinde
esas alınacak sınıflandırma Tablo 3.17’de verilmiştir.
Tablo 3.17. Yapıların güçlendirilmesinde esas alınacak sınıflandırma
Yüksek olmayan betonarme ve yığma bina
(7 ve daha az katlı)
Az katlı
(Betonarme 1-3, yığma
1-3)

Çok katlı
(Betonarme 4-7, yığma 47)

Konut

Basitleştirilmiş
güçlendirme

Basitleştirilmiş veya
Kapsamlı güçlendirme

Önemli
Bina

Kapsamlı güçlendirme

3.2.2

Yüksek betonarme ve
yığma bina
(8 ve daha çok katlı)

Çelik yapı

Kapsamlı güçlendirme

Kapsamlı
güçlendirme

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜÇLENDİRME YÖNTEMİ

İstanbul’daki yapıların önemli bir kısmının projesinin mevcut olmadığı, mühendislik hizmeti
görmediği veya projesinin mevcut olduğu bildirilse bile bu projeye uyulmadığı kuvvetle
tahmin edilmektedir. Bu sebepten güçlendirme işleminin ayrıntılı bir dizi hesaplar sonucu
ortaya çıkarılmasının sağlıklı olmadığı düşünülmektedir. Ayrıntılı incelemeler taşıyıcı
sistemin yerel zayıflığını göz önüne alamayabilir. Örneğin, bazı kolonlarda donatının
kenetlenme boyu yeterli değilse veya bazı kolon-kiriş birleşim bölgelerinde beton yerleşimi
sorunlu ise veya kolonların ekseni kattan kata küçük de olsa değişiyorsa, böyle bir sistemde
doğrusal olmayan bir hesap yapmanın kabul edilebilir doğrulukta bir sonuç vereceği oldukça
şüpheli olacaktır. Binanın deprem güvenliğinin belirlenmesinde olduğu gibi, güçlendirmede
de ayrıntılı taşıyıcı sistem hesabına gerek olmaksızın, basit önlemlerin uygulanması ile
yapılan güçlendirme, basitleştirilmiş güçlendirme sınıfına girmektedir. Basitleştirilmiş
güçlendirmede mevcut bölme duvarlarının yanında kalitesi iyileştirilen, süneklik ve dayanımı
arttırılan bölme duvarlarının yatay yük taşıma kapasitelerinin belirlenmesi önemli bir yer
tutmaktadır.
3.2.2.1 Güçlendirmede göz önüne alınacak sınır durumlar
Güçlendirmede göz önüne alınacak sınır durumları, karşılanması beklenen deprem etkisi
seviyesi ve binanın bu deprem etkisinde göstermesi beklenen performans seviyesi ile ilgilidir.
Deprem etkisi, deprem yönetmeliğinde verilen kuvvet değerinin uygun bir azaltma katsayısı
(örneğin %75) ile küçültülmesi ile kabul edilebilir. Bunun yanında daha gerçekçi deprem
etkisi veren çalışmaların değerleri de kabul edilebilir. Ancak, burada önemli olan güçlendirme
işleminde göz önüne alınacak deprem etkisinin, güvenlik seviyesinde göz önüne alınanın aynı
olmaması ve arada belirgin bir farklılığın bulunmasıdır. Bu suretle minimum olarak
güçlendirilmiş binanın yatay yük taşıma kapasitesi ile alt sınırda güçlendirmeye ihtiyaç
duyulmayan binanın yatay yük taşıma kapasitesi arasında belirgin bir aralık bulunacaktır.
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Aşağıdaki bölümler bölme duvarlarının taşıma kapasitesinde göz önüne alınan sınır
gerilmelerinin tespiti, binadan beklenen performans seviyesi ile doğrudan ilgilidir.
3.2.2.2 Bölme duvarlarının yatay yük taşıma kapasitesi
Yığma binalarda bölme duvarları taşıyıcı sistemin bir parçası olarak ortaya çıkar ve düşey ve
yatay yüklerin taşınmasında etkili olurlar. Ancak, bu katkı belirli ölçüde betonarme binalarda
da söz konusudur. Bölme duvarları malzemesine, kalınlığına, harç malzemesine ve işçiliğine
bağlı olarak özellikle yatay yüklerin karşılanmasında etkili olur. Yeni yapıların
projelendirilmesini esas alan yönetmeliklerde genellikle bu ek kapasite göz önüne alınmaz.
Ancak, mevcut yapıların genellikle yetersiz olmaları, sayılarının çok olması ve kapasitenin
belirlenmesinde her türlü imkanın zorlanması durumunda bunların da göz önüne alınması
kaçınılmazdır. Bu konuda önemli olan husus bölme duvarlarının kapasiteye etkisinin
belirlenmesidir. Bu konuda İTÜ ve ODTÜ’nün ilgili laboratuarlarında yapılan deneyler böyle
bir kapasitenin varlığını açık biçimde göstermiştir.
Bölme duvarlarının güçlendirme elemanları olarak kullanılması özellikle az katlı
betonarme binalarda önerilir. İşlemin dar kapsamlı olması ve deprem etkilerinin duvarlar
yoluyla daha geniş bir alana yayılı olarak temele iletilmesi sebebiyle, çoğunlukla temel
güçlendirmesine ihtiyaç göstermemesi bakımından tercih edilebilir. Bilindiği gibi klasik
güçlendirme uygulamasında temellerin güçlendirmesi önemli bir problem teşkil eder.
Kolon ve kirişler arasında bulunan duvarlar düşey normal gerilmeler yanında kayma
gerilmelerine de maruzdurlar. Karşılayabilecekleri kayma gerilmeleri düşey normal basınçla
artabilir. Ancak, betonarme binalarda bulunan bölme duvarları çerçeveye sonradan eklendiği
için düşey normal gerilmeleri sınırlı değerdedir. Bu sebepten taşınabilecek kayma
gerilmesinin sınır değerinin yaklaşık olarak normal gerilmeden bağımsız olduğu kabul
edilebilir. Ancak, burada kapasiteye etkili olarak bölme duvarı malzemesi, kalınlığı, harç
malzemesi ve işçiliğinin katkılarının sayısal olarak göz önüne alınması önemlidir. Ayrıca, bu
parametrelerin binalarda çok çeşitli uygulamalarının olması, yatay yük taşıma kapasitesine
olan etkisinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluk, bu parametreler için bir değer
tablosunun hazırlanması ile belirli ölçüde yenilebilir.
Burada önemli olan çeşitli kalitede ve harç düzenine sahip duvarın birbirleri ile
kıyaslanabilecek eşdeğer kayma alanının bulunmasıdır. Bunun için 20 cm kalınlıklı düşey ve
yatay harçlı dolu tuğla duvar esas kabul edilmiş ve diğer duvar türlerinin alanlarının bu
eşdeğer alana dönüştürülmesi sırasında kullanılacak düzeltme katsayıları öngörülmüştür.
Tablo 3.18, 3.19, ve 3.20’de dolu duvar malzemesi türü, harç malzemesi ve işçiliğin etkisini
göz önüne alan düzeltme katsayıları bulunmaktadır. Örneğin, yatay delikli boşluklu tuğlanın
10cm kalınlıkla orta harç malzemesi ve orta işçilikle inşa edilmesi durumunda tablodaki
düzeltme katsayıları kullanılarak, toplam kayma alanı düzeltme katsayısı 0.4×0.8×0.8×0.8 =
0.20 olarak ortaya çıkar. Yani, böyle bir duvar alanı 0.20 katsayısı ile çarpılarak 20cm
kalınlığında yatay ve düşey harçlı dolu tuğla duvar alanına dönüştürülecektir. Bu katsayılar
şimdiye kadar yapılan incelemelere dayalı olarak düzenlenmiş olup, laboratuar deney
sonuçları ve teorik çalışmalarla daha gerçekçi değerler belirlenebilir.
Tablo 3.18. Mevcut bölme duvarları alanının türüne bağlı olarak 20cm kalınlığında yatay ve
düşey harçlı dolu tuğla duvar alanına çevirme katsayıları
Duvar malzemesi
Dolu tuğla

Düşey delikli boşluklu tuğla

Yatay delikli boşluklu tuğla

Briket

1.0

0.6

0.4

0.3
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Tablo 3.19. Mevcut bölme duvarları alanının kalınlığına, harç ve işçilik kalitesine bağlı olarak
20cm kalınlığında yatay ve düşey harçlı dolu tuğla duvar alanına çevirme katsayıları
Kalınlık

Harç malzemesi

İşçilik

10cm

20cm

Zayıf

Orta

İyi

Zayıf

Orta

İyi

0.8

1.0

0.5

0.8

1.0

0.5

0.8

1.0

Tablo 3.20. Mevcut bölme duvarları alanının harç durumuna bağlı olarak 20cm kalınlığında
yatay ve düşey harçlı dolu tuğla duvar alanına çevirme katsayıları
Kireç harçlı

Çimento harçlı

Yatay harçlı

Yatay ve düşey harçlı

Yatay harçlı

Yatay ve düşey harçlı

0.7

1.0

1.5

2.0

Tablo 3.21. Taşıyıcı sistemde bulunan betonarme kolon ve perde kesit alanlarının 20cm
kalınlığında yatay ve düşey harçlı dolu tuğla duvar alanına çevirme katsayıları
Betonarme kolon

Betonarme perde

Beton kalitesi

Beton kalitesi

Düşük

Orta

İyi

Düşük

Orta

İyi

3.0

5.0

6.0

3.0

5.0

6.0

Tablo 3.22. Özellikleri iyileştirilmiş bölme duvarları alanının 20cm kalınlığında yatay ve
düşey harçlı dolu tuğla duvar alanına çevirme katsayıları
Çelik hasır ve beton harç
uygulaması

Uygulamanın kolonlara bağlantısı

Uygulamanın kirişlere bağlantısı

Duvarın bir
yüzüne

Duvarın iki
yüzüne

Yok

Orta

İyi

Yok

Orta

İyi

4.0

5.0

0.5

0.7

1.0

0.5

0.7

1.0

Bölme duvarlarının malzeme, harç ve işçilik kalitesi artırılarak yatay yük taşıma
kapasitesi büyütülebilir. Bu işlem bölme duvarının yıkılıp yeniden yapılması şeklinde ortaya
çıkar. Bu durumda yeni duvarın özellikleri dikkate alınarak yukarıdaki tablolarda verilen
düzeltme katsayıları kullanılabilir. Bunun yanında bölme duvarının bir veya iki yüzüne çelik
hasır (örneğin Q106 veya daha yukarısı) ilavesi ve 5cm lik beton harç uygulaması ile duvarın
yatay yük taşıma kapasitesi ve sünekliği önemli ölçüde arttırılabilir. Beton kalitesi için bir alt
sınır (örneğin BS20) kabul edilecektir. Ortaya çıkan duvarın yatay yükler altındaki davranışı
artık alışılagelen bölme duvarı gibi olmayacaktır. Ancak, bu davranış yine uygun
basitleştirilmiş kabullerle duvar davranışına benzetilebilir. Böyle bir duvarın taşıdığı kesme
kuvveti hesap edilebilir. Bölme ve yığma duvarların yatay kuvvet kapasitelerinin
bulunmasında tekrar vurgulanması gereken husus bunların kat adetleri düşük olan binalarda
kullanılmasının uygun olduğudur. Yaklaşık ve hızlı değerlendirme için kullanılabilecek bu
kabullerin, eğilme etkilerin etkili olacağı yüksek binalarda kabul edilebilecek bir
yaklaşıklıktan öte sonuçlar vereceği unutulmamadır. Tablo 3.21’de kolon ve perde alanlarının
eşdeğer duvar alanına dönüştürme katsayıları verilmiştir. Tablo 3.22’de, ise özellikleri
iyileştirilmiş bölme duvarında beton alanın dolu tuğla duvara dönüşüm katsayıları
bulunmaktadır.
Bölme ve yığma duvarlarının yatay yük taşıma kapasitesine etkili olan ve G+Q+E
yüklemesinde kullanılacak eşdeğer alana dönüştürme katsayıları yukarıdaki tablolarda
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verilmiştir. Bu hesap yönteminde yaklaşıklığı oluşturan ve kolayca tartışma oluşturacak
hususlar aşağıdaki gibi verilebilir.
a) Sistem yatay yük kapasitesinin kuvvet ve gerilmeye bağlı olarak hesaplanması ve
yerdeğiştirmelerin göz önüne alınmaması: Güçlendirilmiş taşıyıcı sistem rijit
olacağı için, taşıyıcı sistem kapasitesinde gerilmelerin daha etkili olduğu kabul
edilebilir. Bölme duvarlarının iyileştirilmesi ile ortaya çıkan sistemlerde
yerdeğiştirmenin, kapasiteyi kontrol eden bir parametre olması beklenmemektedir.
b) Taşıyıcı sistemin davranışında kayma gerilmesinin esas alınması, eğilme
etkilerinin ve düşey normal gerilmelerin etkisinin göz önüne alınmaması:
Binaların çok katlı olmaması, duvarların her katta birbiri üzerine gelecek şekilde
bulunması ve yeterli sayıda olması, kayma gerilmesinin etkili olmasını kabul
edilebilir kılar.
c) Düşey kesitte ve planda çok çeşitli düzende bulunan duvarların bu özelliklerinin
hesaba yansımaması: Taşıyıcı olarak kabul edilecek duvarlar, temelden başlayarak
devam edenler olup, bunların boşluksuz olan, alttan ve üstten betonarme plağa
birleşen kısımlarının hesaba katılması öngörülmüştür.
Referans değeri olarak 20cm kalınlığında yatay ve düşey kireç harçlı dolu tuğla
duvarının G+Q+E yüklemesinde altında kabul edilebilecek kayma gerilmesi (örneğin
0.15MPa, en üst sınır 0.40MPa olmak üzere) uygun deneyler sonucu tespit edilmelidir.
3.2.2.3 Basitleştirilmiş güçlendirme önlem ve yöntemleri
Basitleştirilmiş güçlendirme önlem ve yöntemlerinden tek başına veya beraberce yaygın
olarak kullanılması muhtemel olanlar aşağıda ele alınmıştır:
Taşıyıcı duvarların arttırılması
Yığma binalarda duvar sayı ve alanı arttırılarak deprem güvenliği sağlanabilir. Bu işlem az
katlı betonarme binalarda da uygulanabilir. İşlemin dar kapsamlı olması ve deprem etkilerinin
geniş bir alana yayılı olarak temele iletilmesi sebebiyle çoğunlukla temel güçlendirmesine
ihtiyaç göstermemesi bakımından tercih edilebilir. Yukarıda bölme duvarlarının yatay yük
kapasitesi için verilen ilkeler kullanılarak taşıyıcı duvarların yeterli olup olmadığı kontrol
edilebilir.
Bölme duvarların klasik yöntemlerle taşıyıcı hale dönüştürülmesi
Binada yeterli miktarda dolgu duvarı varsa, bu duvarların sıvası sökülüp bir veya iki yüzüne
hasır donatı yerleştirilerek harçla tekrar sıvanabilir veya püskürtme betonla kaplanabilir. Bu
durumda temel güçlendirmesine gerek olmayacak ve yapılacak işlem kapsamlı bir sıva
ölçüsünde kalacaktır. Bu tür güçlendirme çok katlı olmayan yığma binalar için uygundur.
Ancak, az katlı betonarme olan binalar için de başarı ile uygulanabilir.
Öndöküm betonarme panellerle taşıyıcı sistem oluşturulması
Bu kapsamda dolgu duvarlara bitişik (veya yapışık) önüretimli betonarme paneller
kullanılarak, mevcut çerçeve sistemi ile bütünleştirilmiş yeni bir yanal yük taşıyıcı sistemi
oluşturulur.
Bodrumda çevre perdesi yapılması
Binada bodrum betonarme çevre perdesi oluşturulması ile ek bir kapasite sağlanabilir. Bu
işlem yığma taşıyıcı duvarlar kullanarak da yapılabilir. Bu suretle bir anlamda binanın
depremdeki davranışına etkili olan kat adedi azaltılmış olmaktadır. Bu işlemin en kolay
yapılabilen ve etkili bir güçlendirme müdahalesi olduğu unutulmamalıdır.
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Kat azaltılması
Yasal olanaklar elverdiği ölçüde uygulanması tercih edilmelidir. Bu durumun mal sahibi
bakımından kabul edilmesi zor bir önlem olduğu unutulmamalıdır.
Ağır balkonların ve parapetlerin kaldırılması
Ağır betonarme balkonlar kaldırılabilir ve parapetler hafif olanlarla değiştirilebilir.
Binadaki düzensizliklerin kaldırılması
Yeni bölme duvarlarının oluşturulması veya yerlerinin değiştirilmesi ile binada bölme
duvarlarının düşey kesitte sürekliliğinin sağlanması önemlidir. Özellikle zemin katı ticari
amaçla kullanılan binalarda bu kattaki bölme duvarı oranı diğer katlara göre düşüktür. Ayrıca,
bu katta kat yüksekliği daha büyük olabilir. Bu düzensizliğin kaldırılması amacıyla zemin
katta bazı bodrum kat duvar veya çevre perdelerinin devamı veya bazı kolonların
mantolanarak güçlendirilmesi yeterli olabilir. Perdelerin zemin katta bırakılması yanında,
kolon mantolanmasının sistemle bütünleşme bakımından bir kat devam ettirilmesi gereklidir.
Bölme duvarlarının karbon/cam lif uygulaması ile taşıyıcı hale dönüştürülmesi
Bu yöntem dolgu duvarlarının adı geçen malzemeler kullanılarak bina kullanımını
aksatmadan, hızlı ve ekonomik bir şekilde güçlendirilmesi ve mevcut sistemin davranışına
yardımcı olabilecek şekilde devreye sokulmasını hedeflemektedir.
3.2.3

KAPSAMLI GÜÇLENDİRME

Mevcut bir binanın güçlendirme işlemi binanın deprem performansını artırmak veya mevcut
riskini kabul edilebilir bir düzeye indirmek olarak düşünülebilir. Kapsamlı güçlendirme
yoluyla yapı taşıyıcı sistemi güncel deprem yönetmeliğinde ön görülen koşulları sağlayacak
şekilde yeniden düzenlenir. Güçlendirme suretiyle yönetmeliklerde verilen dayanım ile ilgili
koşullar sağlanır, ancak mevcut yapılarda güncel yönetmeliklerde yeni yapılacak yapılar için
verilmiş olan detayların aynen sağlanması mümkün değildir. Bununla beraber istenilen düzey
için binanın depreme karşı performansını artırmak amacıyla uygun bir tasarım yapmak
mümkündür. Güçlendirme tasarımındaki en önemli hususlardan biri mevcut sistemle
güçlendirme sisteminin deplasman ve kuvvet uygunluğunun, yani birlikte çalışmanın temin
edilmesidir.
3.2.3.1 Kapsam
Kapsamlı güçlendirme, ayrıntılı inceleme sonucunda güçlendirilmesine karar verilen yapılara
ve basitleştirilmiş güçlendirme ile yetinilmesi uygun bulunmayan binalara uygulanır.
uygulanır.
3.2.3.2 Kapsamlı güçlendirme işleminde yapıya uygulanacak deprem yükü seviyesinin
belirlenmesi
Burada, üçüncü kademe ayrıntılı inceleme kısmında açıklanan deprem etkilerinin esas
alınması uygundur.
3.2.3.3 Kapsamlı güçlendirmede izlenebilecek yollar
a)

Bina taşıyıcı sisteminin dayanımını ve rijitliğini artırmak:
o Betonarme perde
ekleme (Bir veya iki taraftan kolonlara birleşen
perdeler,dıştan eklenen perdeler),
o Diyagonalli çelik çerçeveler ekleme (eksenel veya dışmerkez çerçeveler),
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b)

Sistemin sünekliliğini artırmak:
o Kolonlarda kuşatma yapılması (çelik levhalarla mantolama, FRP kullanımı),
o Kolon güçlendirilmesi (kolonları çelik veya betonarme olarak mantolanması),
o Yerel rijitlik azaltılması (örneğin kısa kolonların etrafının açılması, duvar
azaltılması gibi).
c) Deprem etkilerini (talebi/istemi) azaltmak:
o Taban izolasyonu yapılması (bu suretle periyot ve etkili sönüm
artırılmaktadır, daha çok önemli ve tarihî yapılar için uygulanmaktadır.),
o Enerji sönümleyici sistemlerin konulması (bu suretle deprem etkileri
sönümlenmekte ve yapının deplasman talebi azaltılmaktadır),
o Kat adedini azaltarak, kütle ve kullanım yüklerini.
Sayılan bu tekniklerin her biri tek başına bir iyileştirme unsuru olarak kullanılabileceği gibi,
bir çok halde bunların birkaçının aynı yapıda birlikte kullanılması söz konusu olabilir .
3.2.3.4 Sistem analizinde kullanılacak hesap yöntemi
Burada ayrıntılı incelemede kullanılan kuvvet ve yerdeğiştirme esaslı yöntemlerin
kullanılması uygundur. Yapının matematik modeli kurulup yeni eklentilerle birlikte analizi
yapıldıktan sonra ilk model ve yüklemelerde yapılan varsayımlar ile hesap sonucunda bulunan
durum arasındaki uyum gösterilmelidir. İncelemelerde konu hakkında kabul görmüş
yöntemler uygulanabilir. Detay hesaplarında mevcut yapı ile eklenen kısımlar arasındaki
birlikte çalışmanın sağlandığı gösterilmelidir.
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3.2.4

GÜÇLENDİRİLME FAALİYETİNİ DENETLEYECEKLER İÇİN EĞİTİM PROGRAMI
Tablo 3.23. Binalarının güçlendirilmesini denetleyecekler için eğitim programı

Konu

Süre
(saat)

İçerik

Yapı ve deprem mühendisliğinde 3
zemin mekaniği ve temel
mühendisliği

Genel zemin özellikleri, zeminlerin indeks ve kütle özellikleri,
kıvam limitleri, zeminlerin sınıflandırılması, zemin gerilmeleri,
etkili gerilme kavramı, yüzey gerilmelerinden oluşan zemin
gerilmeleri, zeminlerin sıkışması, konsolidasyon ve oturmalar,
zeminlerin kayma mukavemeti, temeller, türleri, yüzeysel
temeller, kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerde durum,
deprem hareketine yerel zemin koşullarının etkisi, zemin
büyütmesi, zemin profili sınıflandırılması ve davranış
spektrumları, zemin koşullarının deprem hasarına etkisi.

Betonun üretimi ve kalitesinin
denetimi ve güçlendirme
malzemeleri

2

Malzeme seçimi ve denetimi, betondan beklenen ana nitelikler,
mevcut binalarda beton kalitesi tespiti, çelik lamalar, epoksi
malzemesi, yüksek mukavemetli lifler.

Betonarme elemanlar ve taşıyıcı
sistem

2

Taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, çerçeveli,sistemler, perde
ve çerçeveli sistemler, taşıyıcı sistem sünekliği, düzenli ve
düzensiz taşıyıcı sistemler.

Betonarme elemanların
boyutlanmasında taşıma gücü
yöntemi

2

Betonarme taşıyıcı sistemde güvenlik, yük katsayıları, beton
ve çeliğin davranışı, malzeme katsayıları, aderans ve
kenetlenme, taşıma gücü yöntemi, basit eğilme etkisi, normal
kuvvetle eğilme etkisi, kesme kuvveti etkisi ve modelleme.

Deprem yönetmeliğinin ilkeleri

2

Deprem etkisinde davranış, sınır durumlar, rijitlik, dayanım ve
süneklik, yapının genel davranışı, düzensizlikler, deprem
etkisinde çözümleme, eşdeğer deprem yükü yöntemi.

Depreme dayanıklı betonarme
yapı tasarımı

2

Betonarme taşıyıcı sistem, boyutlamada kapasite tasarımı,
betonarme taşıyıcı sistem elemanları, döşemeler, kirişler,
kolonlar, perdeler, temeller, donatı düzenleme teknikleri

Betonarme binalarda deprem
güvenliğinin belirlenmesi için
yapılan incelemeler

2

Bir binanın taşıyıcı sisteminin belirlenmesi, değerlendirme
safhasında söz konusu olan üç kademeli değerlendirmenin
tanıtılması, sokak taraması, öninceleme ve kapsamlı inceleme
kademeleri, örnekler üzerinde uygulama.

Betonarme binaların
basitleştirilmiş güçlendirilmesi

3+3

Basitleştirilmiş güçlendirme yönteminin ilkeler, taşıyıcı sistem
ve bölme duvarı etkileşimi, bölme duvarlarının iyileştirilmesi ve
yatay taşıma kapasitesine katkısı, örnekler üzerinde
uygulama.

Betonarme binaların kapsamlı
güçlendirilmesi

3+3

Kapsamlı güçlendirme yöntemlerinin ilkeleri, taşıyıcı sistem,
taşıyıcı sistemin davranışı, güçlendirme yöntemleri, örnekler
üzerinde uygulama.

Yığma binaların deprem
davranışı ve güçlendirilmesi

3+3

Basitleştirilmiş güçlendirme yöntemlerinin yığma binalara
uygulanması, taşıyıcı duvarlar, duvarların sürekliliği, yığma
duvarlarının iyileştirilmesi ve taşıma kapasitesine katkısı,
örnekler üzerinde uygulama.

Onarım ve güçlendirme imalatları 3+3
ve denetimi
Test sınavı

Tasarım ve proje hizmetleri, onarım ve güçlendirme imalatları
ve maliyet analizleri, örnekler üzerinde uygulama.

3
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Konu ile ilgili olarak katılımcılara not verilecek ve test sınavı ile değerlendirme yapılarak
sertifika verilecektir. Bu program İnşaat Mühendisleri Odası ve Üniversitelerin sürekli eğitim
merkezleri tarafından uygulanacaktır. Katılımcılar inşaat mühendisi olacaktır.
3.3

YAPI İNCELEME/GÜÇLENDİRME SİSTEMİ PROJE PAKETLERİ

Masterplan'da yapıların deprem güvenliğinin incelenmesi için önerilen kademeli
değerlendirme sistemi ve gerekli görülen binalarda güçlendirme uygulamalarının yapılması,
sistematik bir bütünlük içinde uygulanması gerekli olan işlerdir. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne Masterplan uygulamalarında kolaylık sağlaması için burada bir proje paketleri
bütünü önerilmektedir. Proje paketlerinin bir akış sistemi içinde bütünleştirilmesi ile,
yapılacak çalışmaların tümünü ilişkilendirerek tanımlamak mümkündür. Tanımlanan proje
paketleri ve ilişkili akış şeması Tablo 3.24'de sunulmaktadır.
Her proje paketi ayrı bir iş tanımıdır. Muhtemelen bir yüklenici grubu tarafından
üstlenilecektir. Bu bölümde her proje paketi için bir taslak teknik şartname verilecektir.
Ancak 6., 9. ve 10'uncu paketler için teknik şartname önerilmemiştir. Zira bu paketler standart
güçlendirme işlerini içermektedir ve bu aşamada güçlendirme ile ilgili yönetmelik bölümü
yasallaşmadan özel maddeleri tanımlamak mümkün değildir. İlk yedi proje paketi için sunula
taslak şartnameler iş tanımı içinde olması kesinlikle gerekli olan maddeleri içermektedir.
İşlerin yüklenicilere verilmesi sırasında İBB'nin kendi yasal şartnamelerini hazırlarken
aşağıdaki taslaklardan yararlanacağı düşünülmüştür.
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(P1) Proje Paketi İş Tanımı
Çalışmanın Adı:
I. ve II. Kademe değerlendirme yapacak teknik personel için eğitim
materyali hazırlanması
Çalışma Bölgesi:

İstanbul'un tamamı (tüm pilot bölgeler)

Tahmini Proje Bedeli : İBB tarafından belirlenecektir.
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
1. ve 2. Kademe değerlendirme çalışmalarında binalardan veri derleyecek mühendisler ve
mimarlar için temel yapı bilgisi ve deprem mühendisliği eğitim materyali hazırlanmasıdır.
Madde 3: TEKNİK YETERLİLİK VE PERSONEL
Eğitim materyalini hazırlayacak olanYüklenici, deprem mühendisliği konusunda uzmanlığını
kanıtlayabilecek bir yüksek öğretim kurumu olmalıdır. Yüklenici'nin deprem mühendisliği
konusunda uzmanlık sahibi olan en az 5 personeli olmalıdır.
Madde 4: KAPSAM
Eğitim materyalinin kapsamı Masterplan Tablo 3.16'da belirtilmiştir.
Madde 5: TEKNİK KOŞULLAR VE MİKTAR
Baskı kalitesi, şekiller ve fotoğrafların renk kalitesi, kapak tasarımı, kalitesi cilt türü, rapor
ebatları ve toplam adet belirtilecektir. Rapor ayni zamanda CD formatında teslim edilecektir.
Madde 6: SÜRE
İşin süresi 2 aydır.
Madde 7: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
(P2) Proje Paketi İş Tanımı
Çalışmanın Adı:

I. ve II. Kademe değerlendirme yapacak teknik personelin eğitimi

Çalışma Bölgesi:

İstanbul'un tamamı (tüm pilot bölgeler)

Tahmini Proje Bedeli : İBB tarafından belirlenecektir.
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
1. ve 2. Kademe değerlendirme çalışmalarında binalardan veri derleyecek mühendisler ve
mimarlara temel yapı bilgisi ve deprem mühendisliği eğitimi verilmesidir.
Madde 3: TEKNİK YETERLİLİK VE PERSONEL
Eğitim programını uygulayacak olan Yüklenici, deprem mühendisliği konusunda uzmanlığını
kanıtlayabilecek ve meslek içi mühendislik eğitimi verme yeterliliğine sahip bir yüksek
öğretim kurumu olmalıdır. Yüklenici'nin deprem mühendisliği konusunda eğitim verebilecek
olan en az 5 personeli olmalıdır. Yüklenici, verilecek eğitim için gerekli olan eğitim araçlarına
ve mekanlarına sahip olmalıdır.
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Madde 4: KAPSAM VE SÜRE
Eğitim programının kapsamı, konuları ve süreleri Masterplan Tablo 3.16'da belirtilmiştir.
Eğitilecek teknik personel sayısı 50'dir.
Madde 5: YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME
Eğitim alacak personele eğitim süresi sonunda kuramsal ve sahada uygulamalı sınav verilecek,
yeterli bulunanlar belirlenecektir. Yeterli bulunanlara eğitim sertifikası verilecektir.
Madde 6: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
(P3) Proje Paketi İş Tanımı
Çalışmanın Adı:
tasarımı

I. ve II. Kademe veri işleme ve değerlendirme bilgisayar veri tabanı

Çalışma Bölgesi:

Pilot bölge (Zeytinburnu)

Tahmini Proje Bedeli : İBB tarafından belirlenecektir.
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
I ve II. Kademelerde derlenecek bilgilerin veri girişi için tasarlanan tabloların (Masterplan
Tablo 3.13, 3.14 ve 3.15) elektronik ortamda hazırlanması, veri girişi sisteminin oluşturulması,
verilerin derlenmesi, merkezi veri tabanı sistemine aktarılması ve değerlendirilmesidir.
Madde 3: TEKNİK YETERLİLİK VE PERSONEL
Yüklenici veri tabanı tasarımı ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) konusunda deneyimli
olmalıdır. Hazır programlarla değil kendisi tarafından geliştirilen programlarla hizmet
vermelidir. Program geliştirme yeteneğini kanıtlamalıdır. Kadrosunda en az 3 bilgisayar
mühendisi ve deprem mühendisliği konusunda yetişmiş 1 inşaat mühendisi bulundurmalıdır.
Madde 4: DONANIM VE ARAÇLAR
Yüklenici CBS programlarını işletebilecek yeterli sayıda (adet belirtilecek) bilgisayar, yazıcı,
çizici (plotter) ve tarayıcılara sahip olmalıdır. Kullandığı tüm yazılımlar lisanslı olmalıdır.
Madde 5: ÇALIŞMA KAPSAMI VE PROGRAMI
Masterplan Tablo 3.13, 3.14 ve 3.15 elektronik ortamda hazırlanacaktır.
Bu tablolara el bilgisayarları üzerinden veri girişi yapılması için gerekli yazılımlar
hazırlanacaktır. Tablo 3.14'deki fotoğrafların dijital olarak çekilip formlara işlenmesi,
binaların coğrafi koordinatlarının kaydedilmesi sağlanacaktır. Tablo 3.14'de belirtilen
plan/kroki için elektronik şablon hazırlanacaktır.
Veri toplamada kullanılacak el bilgisayarlarının satın alınması için piyasa araştırması
yapılacak ve teknik şartnameler hazırlanacaktır.
Sahada toplanan verilerin merkezi bilgisayar sistemine aktarılması ve verilerin
güvenliği sağlanacaktır. Verilerin ağ üzerinden paylaşımı sağlanacaktır.
Masterplan I. ve II. Kademe değerlendirme yöntemlerinin tümü için akış diyagramı
olarak verilen çözüm sistemleri bilgisayar ortamında hazırlanacaktır. Çözümlerin örnek
binalar üzerinde sağlaması yapılacaktır.
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Her incelenen bina için hesaplanan deprem performans dereceleri CBS ortamında
haritalara işlenecektir.
Madde 6: ÇALIŞMA PROGRAMI
Madde 5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4'de tanımlanan işler 1 ayda tamamlanacaktır. Madde 5.5'de
tanımlanan işler 3'üncü ay sonunda tamamlanacaktır. Bunların yanında, Yüklenicinin
geliştirdiği veri tabanı tasarımı ile ilgili sorumluluğu pilot uygulama boyunca devam edecektir.
Uygulama boyunca en az bir mühendisi İşveren'in hizmetinde görevlendirecektir. Uygulama
sırasında veri tabanının kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunları çözecektir.
Madde7: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
(P4) Proje Paketi İş Tanımı
Çalışmanın Adı:
Çalışma bölgesinde bulunan binaların özelliklerinin I. Kademe sokak
gözlemleri ile derlenmesi, değerlendirilmesidir.
Çalışma Bölgesi:

Pilot bölge (Zeytinburnu)

Tahmini Proje Bedeli : (Yaklaşık 100 adam-ay)
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
Çalışma alanındaki tüm binaların (betonarme, yığma, karma, ahşap, sanayi yapısı, tarihi
yapılar ve kültür varlıkları) sokaktan gözlenebilen özelliklerinin çalışma kapsamında
Masterplan'da geliştirilmiş olan formlara elektronik ortamda işlenmesi, işlenen verilerin
kontrolu, derlenmesi, merkezi bilgisayar ortamına aktarılması ve değerlendirilerek her bina
için deprem puanı elde edilmesidir.
Madde 3: TEKNİK PERSONEL
Çalışmada görev alacak teknik personel sayısı en az 30’dur. Teknik personel inşaat mühendisi
veya mimar diplomasına sahip olmalıdır. Tüm teknik personel İBB tarafından öngörülen
eğitim programından başarıyla geçmiş ve sertifika almış olmalıdır. Sokaktan gözlenerek elde
edilecek verilerin derleneceği bilgisayar donanımını ve yazılımını kullanmada yeterli bilgi
sahibi olmalıdır.
Madde 4: DONANIM VE ARAÇLAR
Sokakta çalışacak ekiplerin kullanacağı el bilgisayar cihazları, bağlantı aksamı ve merkezi
bilgisayar sistemi ile gerekli yazılımlar işveren tarafından sağlanacaktır. Ekiplerin çalışma
sahasına ulaşımı için gerekli araçlar ve işin arazide yapılması için gerekli her türlü teknik
donanım, malzeme ve hizmetler yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Madde 5: ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE PROGRAMI
Sokak ekipleri yaklaşık 10’ar kişiden oluşacaktır. Her ekibin bir başkanı olacaktır. Ayrıca
ekiplerin çalışmalarını ve derleyecekleri verileri denetleyecek bağımsız bir uzman heyeti
oluşturulacaktır. Ekiplerin ve uzman heyetin listesi, ekiplerin sokak bazında günlük çalışma
programları hazırlanarak İşverenin onayına sunulacaktır.
Madde 6: YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TESLİMİ
Çalışma sonucunda elde edilen İşveren’e rapor halinde ve aynı zamanda elektronik ortamda
sunulacaktır. Her bina için elde edilecek özellikler ve deprem puanı, geliştirilecek bir kodlama
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ile 1/1000 ölçekli haritalara işlenecek ve CBS ortamına aktarılacaktır. Veri tabanında bulunan
her parametre ile deprem puanı dağılımlarının işlendiği 1/1000 ölçekli haritalar İşveren’e
basılı ve elektronik ortamda teslim edilecektir.
Madde 7: ÇALIŞMANIN SÜRESİ
Toplam çalışma süresi 60 gün’dür.
Madde 8: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
(P5) Proje Paketi İş Tanımı
Çalışmanın Adı:
Çalışma bölgesinde bulunan binaların özelliklerinin II. Kademe
binaların içinden yapılacak ölçümler ile derlenmesi, değerlendirilmesidir.
Çalışma Bölgesi:

Pilot bölge (Zeytinburnu)

Tahmini Proje Bedeli : (Yaklaşık 600 adam-ay)
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
Çalışma alanındaki tüm binaların (betonarme, yığma, karma, ahşap, sanayi yapısı, tarihi
yapılar ve kültür varlıkları) zemin kat içinden gözlenebilen özelliklerinin Masterplan'da
geliştirilmiş olan formlara elektronik ortamda işlenmesi, işlenen verilerin kontrolu, derlenmesi,
merkezi bilgisayar ortamına aktarılması ve her bina için deprem performansının elde
edilmesidir.
Madde 3: TEKNİK PERSONEL
Çalışmada görev alacak teknik personel sayısı en az 30’dur. Teknik personel inşaat mühendisi
veya mimar diplomasına sahip olmalıdır. Tüm teknik personel İBB tarafından öngörülen
eğitim programından başarıyla geçmiş ve sertifika almış olmalıdır. Binaların içinden elde
edilecek verilerin derleneceği bilgisayar donanımını ve yazılımını kullanmada yeterli bilgi
sahibi olmalıdır.
Madde 4: DONANIM VE ARAÇLAR
Bina içinde çalışacak ekiplerin kullanacağı ölçme ve el bilgisayar cihazları, bağlantı aksamı
ve merkezi bilgisayar sistemi ile gerekli yazılımlar işveren tarafından sağlanacaktır. Ekiplerin
çalışma sahasına ulaşımı için gerekli araçlar ve işin arazide yapılması için gerekli her türlü
teknik donanım, malzeme ve hizmetler yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Madde 5: ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE PROGRAMI
Bina ekipleri 3'er kişiden oluşacaktır. Her ekibin bir başkanı olacaktır. Ayrıca ekiplerin
çalışmalarını ve derleyecekleri verileri denetleyecek bağımsız bir uzman heyeti
oluşturulacaktır. Yüklenici, ekiplerin ve uzman heyetin listesini, ekiplerin sokak bazında
günlük çalışma programlarını hazırlayarak İşverenin onayına sunacaktır.
Madde 6: YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TESLİMİ
Çalışma sonucunda elde edilen İşveren’e rapor halinde ve aynı zamanda elektronik ortamda
sunulacaktır. Her bina için elde edilecek özellikler ve deprem performansı, geliştirilecek bir
kodlama ile 1/1000 ölçekli haritalara işlenecek ve CBS ortamına aktarılacaktır. Veri tabanında
bulunan her parametre ile deprem performansı dağılımlarının işlendiği 1/1000 ölçekli haritalar
İşveren’e basılı ve elektronik ortamda teslim edilecektir.
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Madde 7: ÇALIŞMANIN SÜRESİ
Toplam çalışma süresi 60 gün’dür.
Madde 8: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
(P7) Proje Paketi İş Tanımı
Çalışmanın Adı: Yapısal güçlendirme denetimi yapacak mühendisler için eğitim materyali
hazırlanması
Çalışma Bölgesi: İstanbul'un tamamı (tüm pilot bölgeler)
Tahmini Proje Bedeli : İBB tarafından belirlenecektir.
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
Güçlendirme faaliyetlerini denetleyecek mühendisler için yapı bilgisi ve deprem mühendisliği
eğitim materyali hazırlanmasıdır.
Madde 3: TEKNİK YETERLİLİK VE PERSONEL
Eğitim materyalini hazırlayacak olanYüklenici, deprem mühendisliği konusunda uzmanlığını
kanıtlayabilecek bir yüksek öğretim kurumu olmalıdır. Yüklenici'nin deprem mühendisliği
konusunda uzmanlık sahibi olan en az 5 personeli olmalıdır.
Madde 4: KAPSAM
Eğitim materyalinin kapsamı Masterplan Tablo 3.23'de belirtilmiştir.
Madde 5: TEKNİK KOŞULLAR VE MİKTAR
Baskı kalitesi, şekiller ve fotoğrafların renk kalitesi, kapak tasarımı, kalitesi cilt türü, rapor
ebatları ve toplam adet belirtilecektir. Rapor ayni zamanda CD formatında teslim edilecektir.
Madde 6: SÜRE
İşin süresi 2 aydır.
Madde 7: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
(P8) Proje Paketi İş Tanımı
Çalışmanın Adı: Yapısal güçlendirme çalışmalarını denetleyecek mühendislerin eğitimi
Çalışma Bölgesi: İstanbul'un tamamı (tüm pilot bölgeler)
Tahmini Proje Bedeli : İBB tarafından belirlenecektir.
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
Güçlendirme faaliyetlerini denetleyecek mühendisler için yapı bilgisi ve deprem mühendisliği
eğitimi verilmesidir.
Madde 3: TEKNİK YETERLİLİK VE PERSONEL
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Eğitim programını uygulayacak olan Yüklenici, deprem mühendisliği konusunda uzmanlığını
kanıtlayabilecek ve meslek içi mühendislik eğitimi verme yeterliliğine sahip bir yüksek
öğretim kurumu olmalıdır. Yüklenici'nin deprem mühendisliği konusunda eğitim verebilecek
olan en az 5 personeli olmalıdır. Yüklenici, verilecek eğitim için gerekli olan eğitim araçlarına
ve mekanlarına sahip olmalıdır.
Madde 4: KAPSAM VE SÜRE
Eğitim programının kapsamı, konuları ve süreleri Masterplan Tablo 3.23'de belirtilmiştir.
Eğitilecek teknik personel sayısı 50'dir.
Madde 5: YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME
Eğitim alacak personele eğitim süresi sonunda kuramsal ve sahada uygulamalı sınav verilecek,
yeterli bulunanlar belirlenecektir. Yeterli bulunanlara eğitim sertifikası verilecektir.
Madde 6: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
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Tablo 3.24.. Yapı İnceleme/Güçlendirme Sistemi Akış Şeması ve Proje Paketleri

PROJE PAKETLERİ AKIŞ ŞEMASI

P1. 1. ve 2. Kademede görev alacak elemanlar için eğitim materyali hazırlanması

P2. 1. ve 2. Kademe veri toplama ekiplerinin eğitimi
P3. 1. ve 2. Kademe veri işleme ve değerlendirme bilgisayar veri tabanı tasarımı

P4. 1. Kademe verilerinin derlenmesi, kontrolu, 1/1000 ölçekli
haritalara işlenmesi

P5. 2. Kademe verilerinin derlenmesi, kontrolu, 1/1000 ölçekli
haritalara işlenmesi

Kentsel
İyileştirme/
Yapısal
Güçlendirme
Ön Kararları

Kentsel dönüşüm stratejilerinin ve 3. Kademe değerlendirme
gerektiren binaların seçimi
P6. Seçilen binalarda 3. Kademe değerlendirme yapılması

Güçlendirme gerektiren binaların seçimi
a) Basitleştirilmiş güçlendirme
b) Kapsamlı güçlendirme
P7. Yapısal güçlendirme denetimi yapacak mühendisler için eğitim materyali
hazırlanması
P8. Yapısal güçlendirme çalışmalarını denetleyecek mühendislerin eğitimi
P9. Güçlendirme projelerinin hazırlanması ve denetimi
P10. Güçlendirme uygulamaları ve yapım denetimi.
İnceleme Kademeleri
1. Kademe: Sokaktan tarama
2. Kademe: Bina içinden değerlendirme
3. Kademe: Ayrıntılı değerlendirme, yapısal modelleme ve analiz
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3.4

YASALAR, YÖNETMELİKLER VE MALZEME STANDARTLARI

Mevcut yapıların güçlendirilmesine yönelik olarak, kullanıma uygun yasa ve yönetmelikler
henüz mevcut değildir. Yeni yapıların depreme dayanıklı olarak tasarımını öngören 1998
Deprem Yönetmeliğine onarım ve güçlendirme çalışmalarını yönlendirecek bir maddenin
eklenmesi uygun görülmektedir. Böyle bir maddenin hazırlanışında usül bakımından ve
kapsamında da özü bakımından dikkat edilmesi gerekli bazı noktalar bulunmaktadır.
Öncelikle pek çok yönüyle araştırılmakta bu konuda, konuya ilgi duyan mühendisler arasında
kamuoyu oluşturmak esastır. Geniş kapsamlı katılımı sağlamak ve dünyada henüz yönetmelik
biçimine getirilebilmiş bir başka örneği bulunmayan, pek çok belirsizlikler içeren, bu konuda
sınırlı olanakla çok kısa sürede bir yönetmelik hazırlamak imkanı yoktur. Mevcut bilgi ile
daha güvenli tarafta kalacak biçimde ancak yönlendirici kurallar önermek mümkün olabilir.
Bina ve bina türü yapıların güçlendirilmesinde geçerli olacak bir Güçlendirme
Yönetmeliği aşağıda verilen ilkeleri içermelidir.
3.4.1

GÜÇLENDİRME İLKELERİ

3.4.1.1 Betonarme ve Yığma Binaların Onarım ve Güçlendirme İlkeleri
Burada verilecek olan ilkeler depreme dayanıklılığı inceleme konusu olan hasarsız veya
hasarlı betonarme ve yığma binalar için geçerlidir.
Binaların güçlendirilmesinden önce yapı mahalli ile ilgili geoteknik rapor
hazırlanmalıdır. Bu rapor zemin cinsi, grubu ve sınıfı ile zemin emniyet gerilmesini
içermelidir. Raporda ayrıca temel zemininin sıvılaşma ve toptan göçme riski olup olmadığı
belirtilmelidir.
Betonarme binaların onarım ve güçlendirilmesi
Betonarme binaların onarımı
Taşıyıcı sistemin onarımında amaç hasar gören bir sistemin daha önceki duruma getirilmesi
olup, herhangi bir taşıyıcı sistem çözümlemesine gerek yoktur. Yapıda mevcut olan donatının
paslanması, beton kesiti azalması gibi hasarların giderilmesi onarım kapsamına girer. Yaygın
olarak rastlanan donatı korozyonu ve beton dökülmesi hasarının daha büyümemesi için
onarılması gerekir. Bunun için, önce donatı civarındaki gevşek parçalar uzaklaştırılır. Pas;
tercihen kumlama yapılarak (klor içermeyen kum ile) veya sert fırça ile temizlenmelidir.
Gerekirse, önemli kesit kaybı söz konusu ise, donatı eklenir. Daha sonra bu bölge hafif sulanır,
su çekilince ve ıslaklık varken lateks esaslı bir bulamaç (çimento+polimer+paslanmayı
durdurucu katkı) fırça ile yüzeye sürülerek uygulanır. Bulamaç uygulandıktan hemen sonra
hiç beklemeden tamir harcı tercihen püskürtme yolu ile uygulanır ve boşluklar doldurulur
(tamir harcı rötre yapmayan bir harçtır). Daha sonra tamir harcı ile yüzey düzeltilir ve
geçirimsizliği sağlamak için akrilik bir yüzey koruyucu kimyasal çözelti tekrar yüzeye
uygulanır.
Aşağıda güçlendirmede kuvvet aktarımı için verilen esaslar onarım için de geçerlidir.
Betonarme binaların güçlendirilmesi
a) Güçlendirme kararının verilmesi
Bina ile ilgili mevcut durumu belirlemeye ilişkin işlemlerin (mevcut durumun proje ile uyumu,
gerekirse taşıyıcı sistem rölövesinin hazırlanması, yapı malzemesine ait tespitler ve geoteknik
inceleme) yapılmasını takiben, mevcut taşıyıcı sistemin çözümlemesi yapılarak seçilecek
güçlendirme düzeyi belirlenmelidir.
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Binanın taşıyıcı sisteminin durumu, hasarı ve varsa deprem hesabı incelenmelidir. Bu
incelemede binanın köşe ve kenar kolonları ve her iki doğrultudaki yatay yük taşıyan çerçeve
sayısı özel olarak gözden geçirilmelidir. Taşıyıcı sistemin depremde Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı ölçütlerine göre orta hasar görmüş olması veya mevcut sistemde yüklerin
iletilmesinde açıkça belirlenen önemli bir eksiklik (taşıyıcı sistem elemanlarından birinin
kaldırılması) güçlendirme kararının verilmesi için yeterli olabilir. Ayrıca, beton kalitesi proje
değerlerinin altında olup kabul edilebilir sınırlardan da düşük ise, veya bina projesinde
tasarlanandan daha fazla katlı yapılmış ise, taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi gerekir.
Deprem Yönetmeliği(1998) nde tanımlanan deprem kuvvetlerinin karşılanması ve bu
yükler altında kesitlerin ve donatılarının yeterliliğinin kontrolünde esnasında taşıyıcı sisteme
duyulan güven oranında, öngörülen deprem yükleri en fazla %25 oranında azaltılarak, hesap
edildiği tarihte geçerli yüklerden az olmamak koşulu ile, hesaba katılabilir. Aksine, deprem
yüklerinin taşınmasında mevcut sistemde belirsizlikler varsa, mevcut taşıyıcı sistemin
kapasitesi 0.85 katsayısı ile azaltılabilir.
Taşıyıcı sistemin durumuna ve kabul edilebilecek süneklik düzeyine bağlı olarak
yapılacak kontrollerde, kirişlerde mesnet ve açıklık kesitlerinin aralarında yardımlaşmaları ile
aynı katta bulunan kolonların yardımlaşmaları (denge koşulu korunarak momentlerin kesitler
veya elemanlar arasında aktarılması) hususları da göz önüne alınabilir. Bu kontrol sırasında,
taşıyıcı sistemin düzenlilik durumu, beton kalitesi, kolon ve kirişlerdeki etriye durumu göz
önüne alınarak, deprem yükü azaltma katsayısı süneklik düzeyi normal ve yüksek olan
sistemlere ait katsayılar arasında seçilebilir. Süneklik düzeyi yüksek duruma karşı gelen
davranış katsayısının seçilebilmesi için Deprem Yönetmeliği (1998)’deki koşulların tamamen
sağlanması gerekir. Güçlendirilen binaya ilişkin güçlendirme esasları ile ilgili bir
değerlendirme raporunun verilir.
Güçlendirme maliyetinin binanın yeniden yapılması bedelinin önemli bir oranını
(örneğin %40) geçmesi durumunda, önemli güçlendirme gerektiren ve ekonomik ömrünün
önemli bir kısmını tamamlamış (1970 yılından önce yapılmış binalar) olan ve herhangi bir
tarihi değeri veya prestiji olmayan binalar ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ölçütlerine göre
ağır hasarlı sınıfa giren binalar için yıkım kararı verilebilir.
b) Güçlendirme ayrıntıları ve güçlendirmenin minimum koşulları
Güçlendirme, taşıyıcı sistemde ek perde öngörülmesi, kolonların mantolanması, kirişlerin ve
temelin güçlendirilmesi olarak yapılabilir. Zemin seviyesinden itibaren üç veya daha az katlı
ve önem katsayısı I = 1 olan binalarda, deprem yükünün karşılandığının gösterilmesi
koşuluyla, sadece kolon mantolanması ile güçlendirme yapılabilir. Dört katlı ve daha yüksek
binalarda perde eklenmesi ile güçlendirme yapılması uygundur. Perde alanları hesapla
belirlenebilir. Bu amaçla yapılacak bir hesapta herhangi bir azaltılma yapılamadan Deprem
Yönetmeliği (1998)’nde verilen deprem yükleri göz önüne alınarak konulan perdelerin her iki
doğrultuda toplam devrilme momentinin en az %70 ini taşıdığı gösterilecektir.
Güçlendirilecek binada eklenen perdeler yüksek süneklikte olacaktır. Güçlendirilmiş taşıyıcı
sistemde deprem yükü azaltma katsayısı süneklik düzeyi normal ve yüksek olan sistemlere ait
katsayı arasında seçilecektir (bu değer 5 ila 6 arasında seçilebilir). Bu seçimde; eklenen
perdenin durumu, taşıyıcı sistemin düzenlilik durumu, beton kalitesi, kolon ve kirişlerdeki
etriye durumu göz önüne alınacaktır.
Mevcut kolonların yalnızca düşey yükleri yeterli güvenlikte taşımaları yeterlidir. Bu
değer TS500’ de ön görülen değer olarak alınabilir (Nrmaks = 0.6 fck Ac). Düşey yüklerini
yeterli güvenlikle taşıyamayan kolonlar yalnızca düşey yükleri taşımada yetersiz oldukları
katlarda, çelik veya betonarme mantolama yoluyla güçlendirilebilir. Yerel olarak ağır hasarlı
olan kolonlar da mantolanmalıdır. Mantolama işleminde plandaki simetri korunmalıdır.

208

Manto kalınlığı 12cm den az yapılmamalı, mantoya en az alanının %1’i oranında ve betonun
işlenmesine izin verecek çapta boyuna donatı konulmalı, yönetmelikte öngörülen miktar ve
sıklıkta etriye yerleştirilmelidir. Betonun yerleşimi düşünülerek kalınlığı 15cm ve daha az
olan mantolamalarda dışta tek etriye konulması uygun olur. Mantolanan kolonlarda manto
donatısının yeterli miktarının, özellikle köşe donatılarının, kattan kata geçişi sağlanmalı,
manto ilgili kattan temele kadar inmeli ve manto donatılarının temele kenetlenmesi
sağlanmalıdır.
Malzeme dayanımlarının belirlenmesinde yeteri kadar karot alınmış ise, mevcut
elemanların tahkikinde, karakteristik beton basınç dayanımlarından hesap dayanımlarına
geçişte malzeme güvenliğine ait katsayı (gmc ) için 1.5 yerine daha küçük bir değer (»1.25 )
alınabilir.
Yeni perdeler, mevcut çerçeveler içine, ve en az bir kolona komşu olacak şekilde
yerleştirilecektir. Mevcut beton dayanımlarının yeterli görülmesi halinde (³ C16) mevcut
kolon ile yeni perdenin bütünleşmesi dikiş donatıları ile sağlanarak, kolon donatısı perde
başlık donatısına dahil edilebilir. Aksi halde perdeye komşu kolonun mantolanması gerekir.
Perde uç kuvvetlerinin katlar arası geçişi için gerekli donatı düzeni yapılacaktır. Perde
gövde donatısının sürekliliği, kolonu ve kirişi geçen veya delen tek sıra, kolonlarda ve
kirişlerde minimum φ16/300mm donatı ile sağlanacaktır. Perdede her iki yüzde ve her iki
doğrultuda minimum φ10/200mm gövde donatısı bulunacaktır. Perde uç bölgesinde perde
kritik yüksekliği boyunca en az φ10/100mm ve diğer katlarda en az φ10/200mm etriye
yerleştirilecektir.
Güçlendirilmiş binada, mevcut kolon ve kiriş gibi mevcut taşıyıcı sistem elemanlarının
kontrolünde, aşağıda verilen koşulların sağlanmaması durumunda kolon ve kirişlerin
güçlendirilmesi gerekecektir:
As (gerekli) < (1.20 ~ 1.33) ´ As (mevcut)

(kolon - donatı biliniyorsa)

As (gerekli) < (0.012 ~ 0.015) ´ Ac (mevcut) (kolon - donatı bilinmiyorsa)
As (gerekli) < (1.00 ~ 1.25) ´ As (mevcut)

(kiriş - donatı biliniyorsa)

As (gerekli) < (0.015 ~ 0.020) ´ Ac (mevcut) (kiriş - donatı bilinmiyorsa)
Burada; Ac , eleman en kesit alanı; As , kolonlarda toplam donatı alanı ve kirişlerde
açıklık ve ortalama mesnet çekme donatılarının toplamıdır. Hesaplarda mevcut elemanlar ile
yeni elemanların elastisite modüllerinin farklılığı göz önüne alınacaktır.
Taşıyıcı sistem çizimleri mevcut olan veya taşıyıcı sistem rölövesi hazırlanan, önem
katsayısı I = 1 olan altı ve daha az katlı binalarda, düzgün çerçeve oluşumu ve yeterli beton
kalitesi ve donatı düzeni başta olmak üzere taşıyıcı sistemin uygun düzeyde olduğu kabul
edilirse, eklenecek perde alanı ve yeri yaklaşık hesaplarla da tespit edilebilir. Bu durumda her
bir doğrultuda en az iki perde, mümkün mertebe simetri sağlayacak ve burulma
oluşturmayacak şekilde bütün katlarda azaltılmadan yerleştirilecektir. Böyle bir yaklaşık
hesapta ortalama kat yükü için 12 kN/m2, bina periyodu için yönetmelikte verilen yaklaşık
bağıntılar kullanılabilir. Bu yaklaşık hesapta taşıyıcı sistem davranış katsayısı olarak
yönetmelikte süneklik düzeyi normal yapılar için öngörülen değer kabul edilecektir. Hasarlı
ve kritik olanlar dışında taşıyıcı sistem elemanları için ayrıca bir kontrol yapılmayabilir.
Güçlendirme perdeleri mevcut bölme duvarlarının yerine konulabileceği gibi hemen onlara
yapışık olarak bir veya iki taraflı olarak da yerleştirilebilir.
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c) Kuvvet aktarımı
Güçlendirme perdelerinin uç donatılarının ve mantolanan kolonların ana donatılarının katlar
arası sürekliliği mutlaka sağlanacaktır. Taşıyıcı sistemin mevcut elemanları ile eklenen yeni
elemanlar arasında kuvvet aktarılması da temin edilecektir. Bunun için aşağıda yöntemler
kullanılabilir:
Mevcut beton ile yeni beton ara yüzeyinde bütünleşmeyi sağlayan özel kimyasal malzeme
kullanılması,
Mevcut ve eklenen elemana ait donatıların birbirlerine kaynak, kanca ve başka
yöntemlerle bağlanması,
Betondan betona kesme kuvveti aktarımında mevcut betonda dişler açılması veya yüzey
pürüzlülüğünün sağlanması, filiz donatıları yerleştirilmesi.
Perde filiz donatılarının çerçeve elemanlarına gömülme boyu en az 15φ, filiz için açılan
delik çapı filiz çapından 4mm den büyük olacaktır. Filizler perde içine en az 35φ kadar
uzatılmalıdır. Filiz çubuklarının aralığı 25-40cm arasında seçilmelidir. Kolonlara gömülen
dikiş donatısının yatayla eğimi epoksinin dışarı akmasını önleyecek değerde (örneğin yatayla
~10O açılı) olmalıdır. Dübel çakma işleminden önce silindirik tel fırça ile delik iyice
temizlenmeli, tozlar ve kırıntılar vakum ile dışarıya alınmalıdır.
Kolonun iyice pürüzlendirilmesi ve mantonun dört tarafından yapılması durumunda
kayma gerilmesi aktarıcı filiz çubukları konulmayabilir. Perde veya manto betonu dökülürken
üstte kiriş altında 5~10cm lik boşluk bırakılarak bu kısım rötresiz harç ile doldurulacaktır.
Mevcut temellerin yetersiz olduğu durumlarda, temeller eklerle büyütülecek, temellerin
mevcut ve yeni bölümleri arasında bağlantıyı sağlayacak biçimde yeterli çap ve aralıkta filiz
donatıları kullanılacaktır. Ek olarak konulan betonarme perde etkilerinin uygun temellerle
güvenli bir şekilde zemine iletildiği gösterilecektir. Mevcut temel ile yeni temelin bağlantısı
filiz donatılarla yapılacaktır. Filiz donatıları için temelde açılacak deliğin derinliği en az 20φ
olacak ve bu filizler perde içine en az 60φ uzatılacaktır.
3.4.1.2 Yığma binalar için benzer güçlendirme
Zemin üstü dört veya daha az katlı ve önem katsayısı I = 1 olan binalarda, betonarme perdeler
yerine duvarlar kaldırılmaksızın ara duvarlara donatı ve beton tabaka eklenerek güçlendirme
yapılabilir. Betonarme perde veya duvara hasır donatılı beton tabaka eklenmesi seçeneklerine
maliyet karşılaştırılmasından sonra karar verilebilir. Güçlendirmenin yeterliği yığma binalar
için verilen kurallar kullanılarak gösterilecek ve konu ile ilgili olan konstrüktif esaslara
uyulacaktır.
Yığma binaların onarım ve güçlendirilmesi
Yığma binaların onarımı
Taşıyıcı duvarların onarımında amaç, hasar gören bir sistemin daha önceki duruma getirilmesi
olup, herhangi bir hesaba gerek yoktur. Aşağıda 2.2.1. maddede tarif edilen düzeyin altında
hasar görmüş olan duvarlar onarılırken hasar düzeyi daha yüksek olanlar (ağır hasarlı olan
duvarlar) yenilenecektir.
Yığma binaların güçlendirilmesi
a) Güçlendirme kararının verilmesi
Yığma binaların mevcut durumu taşıyıcı sistem duvar rölövesi çıkartılarak belirlenecektir. Bu
rölöveye varsa binadaki hasarın düzeyi, taşıyıcı duvarlarındaki çatlak genişliği ve duvarın
düşeyden ayrılma miktarı işlenecektir. Deprem Yönetmeliği(1998)’nde tanımlanan deprem
kuvvetlerinin karşılanmasının kontrolünde, taşıyıcı duvarlara duyulan güven oranında,
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deprem yükleri en fazla %25 oranında azaltılarak hesaba katılabilir. Taşıyıcı duvarların
malzeme ve harç kalitesi, duvarların katlar arası üst üstte bulunması durumu bu azaltmada göz
önüne alınacaktır. Deprem yüklerinin taşınmasında mevcut sistemde eğer belirsizlikler varsa,
mevcut sistemin kapasitesi 0.85 katsayısı ile azaltılabilir.
Yığma taşıyıcı duvarlarda genişliği 2mm den 25mm ye kadar olan çatlaklar orta hasar
göstergesi olup, güçlendirme sebebi olarak kabul edilebilir. Çatlak genişliği 25mm den büyük,
ya da kalıcı ötelenme oranı (duvar düzleminin düşeyden ayrılması) 1/100 den daha çok ise
duvar ağır hasarlı addedilerek yenilenmelidir.
b) Güçlendirme yöntemleri
Güçlendirmenin yeterliği, kat kesme kuvvetinden duvarlarda oluşan kayma gerilmelerinin
ilgili malzemenin sınır değerleri ile kontrolü şeklinde yapılır. Yeterli güvenlik yığma
binalarda kat azaltılması yoluyla sağlanabildiği gibi, duvarlar yenilenerek, kalınlıkları
arttırılarak ve boşlukları azaltılarak da temin edilebilir. Güçlendirme duvar yüzlerine
yerleştirilmiş olan hasır donatılar yaklaşık en az 5cm kalınlıklı beton tabaka eklenerek de
yapılabilir. Hasır donatıların temele ve kat hatıllarına bağlanması gerekir.
Bina, Deprem Yönetmeliği (1998)’ndeki yatay kuvveti karşılayacak düzeyde
güçlendirilecektir. Burada güçlendirme mevcut duvar alanlarına her bir doğrultuda söz konusu
doğrultudaki yatay kesme kuvvetini karşılayacak değerde alan eklenmesi ve eklentinin
mevcut duvarlarla bütünleşmesinin sağlanması olarak kabul edilecektir. Deprem kuvvetlerinin
en az %25’inin çelik hasır ve beton duvarlarla karşılanması durumunda deprem yükü azaltma
katsayısı %50 oranında artırılabilir. Böyle güçlendirilmiş bir mevcut binada deprem
kuvvetlerinin taşınması esas olup, Deprem Yönetmeliği (1998)’nde verilen kat sınırlanması
ve diğer konstrüktif kurallar göz ardı edilebilir.
Daha güvenilir değerler mevcut değilse, güç tükenme kayma gerilmeleri olarak kerpiç
ve briket blok duvarlar için τu = 50 kN/m2, tuğla ve taş duvarlar için τu = 200 kN/m2,
beton bodrum duvarları için τu = 750 kN/m2 ve elastisite modüllerinin oranı E beton duvar / E
tuğla ve taş duvar = 5 olarak kabul edilebilir.
İBB Deprem Master Plan çalışmalarını yürüten grup içerisinden seçilen bir çekirdek
komite, 1998 yılında yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmeliğinin içinde yeralacak “Mevcut Yapıların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi”
başlıklı bir bölüm hazırlamak üzere T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından göreve
çağırılmıştır. Bu yönde çalışmalar devam etmektedir.
3.5

3.5.1

DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRMEDE ORTAYA ÇIKACAK HUKUKİ
ENGELLERİN TESBİTİ
DEĞERLENDİRMEDE ORTAYA ÇIKACAK HUKUKİ ENGELLERİN TESPİTİ

Toplum yararına olmak üzere, değerlendirmede uygulamaya geçilebilmesi için gerekli
hukuksal altyapının vakit geçirilmeden hazırlanması gereklidir. İkinci ve üçüncü
değerlendirme seviyelerinde binaların içine girilerek incelemeye esas olacak parametrelerin
toplanması gerekmektedir. Kat maliklerinin sayı ve arsa çoğunluğu ile verecekleri karar
üzerine bu inceleme adımlarından biri ya da her ikisi birden uygulanabilecektir. 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu’nda, 35. maddede, binanın onarım, bakımı için yöneticilere yetki
verilmiştir. Ancak, zorunlu yapılması gereken, gecikmesi halinde hasar ve zarar doğacak işler
(çatı onarımı gibi) dışında, çok masraflı işler için kat malikleri kararları gerekmektedir. 42.
Maddede, kat maliklerinin anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik
yapamayacakları, ortak yerlerin daha düzgün veya rahat ve kolay hale konulmasına veya bu
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yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat
maliklerinin sayı ve arsa çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılacağı, bu işlerin
giderlerinin yeniliklerden faydalananlar tarafından faydalanma oranına göre ödeneceği, 43.
Maddede, çok masraflı ve lüks olanlar için bunlardan faydalanmayan kat maliklerinin gidere
katılmak zorunda olmadığı, onların yapılmasına karar vermiş kat maliklerinin ödeyeceği, 21.
Maddede, anagayrimenkulün sigorta edilmesinin kat malikleri kurulunca kararlaştırılabileceği,
20. maddede anagayrimenkulün sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım ve onarım
giderlerine kat maliklerinin arsa payı oranında katılmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.
Kat Malikleri Kanununa binanın deprem güvenliğinin olmamasının belirlenmesi halinde,
zorunlu olarak yapılması gereken güçlendirme masraflarına kat maliklerinin arsa payı
oranında katılması hükmü konmalıdır.
3.5.2

GÜÇLENDİRMEDE ORTAYA ÇIKACAK HUKUKİ ENGELLERİN TESPİTİ

Toplum yararına olmak üzere, güçlendirilmesine ve/veya kentsel planlama kapsamında
yıkılmasına karar verilen binalarla ilgili olarak uygulamaya geçilebilmesi için mevcut imar
plan ve yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve eyleme dönüştürme yolları
saptanırken aşağıdaki hususlarda göz önünde bulundurulmalıdır.
Ekonomik ömrünün sonuna yaklaşmış binalar ve deprem güvenliğinin yetersizliği
gösterilmiş binalarda, yıkıp daha güvenli olarak yeniden inşa etme, tüm bölgelerde
özendirilmelidir. Bu amaçla;
o Daha geniş oturum alanı
o Daha çok kat
o Uygun borçlandırma ve benzeri yollar izlenmelidir.
Aynı amaçla biraraya gelerek, ada bazında hareket etme istemleri daha da özendirici
hale getirilmelidir.
Çıkmaları bulunan binaların onarım ve güçlendirilmesinde, binalara çevresinden yaklaşma
ve zeminde bir genişlemeye izin verilmelidir.
Boş bırakılmış zemin katların güçlendirme amacıyla kapatılmasına ve binaya katılarak
güçlendirme amacıyla kaynak yaratılmasına izin verilmelidir.
Uygun olan durumlarda güçlendirmeye kaynak oluşturmak üzere kat çıkılmasına izin
verilmelidir.
Deprem güvenliğinin yeterli olmadığı ispatlanmış binalarda, gerekli sayıda katın istimlak
edilip yıkılmasına veya diğer kat maliklerince satın alınıp yıkılmasına izin verilmelidir.
Yeterli düzeyde deprem güvenliği bulunmayan binalara ‘‘Göçmeye Eğilimli’’ bina
uygulaması yapılabilmelidir.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesinde, yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile ilgili
hususlar yer almaktadır. Bu maddeye göre, bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede
tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike
derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılacağı,
yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılacağı, onlar da
bulunmazsa tebligat varakasının tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılacağı
ve keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edileceği, tebligatı müteakip süresi içinde
yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu
işlerin belediye veya valilikçe yapılacağı ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil
edileceği, alakalının fakruhali tevsik olunursa masrafın belediye veya valilikçe bütçesinden
karşılanacağı, tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme
kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirileceği ifade edilmiştir.
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İmar Kanununda mevcut binalar için depremle ilgili herhangi bir husus göze
çarpmamaktadır. 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana-Ceyhan ve nihayet 1999
Marmara depremlerinden sonra mevcut yapılar için depremle ilgili önlemlere ait
hükümlerin yer almaması, bilhassa büyük bölümü deprem kuşağında olan Ülkemiz için
büyük bir eksikliktir. Ancak, en azından, deprem güvenliğine sahip olmayan binaların
iyileştirilmesi ve/veya yıkılması açısından bu maddeden yararlanmak mümkün olabilir.
Bina düzeyinde yapılacak yönetimle ilgili oylamalarda azınlık, binadaki çoğunluğun
güçlendirme isteğine engel olmamalıdır.
Kadıköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen bir dava ile ilgili olarak, T.C. Yargıtay 18.
Hukuk Dairesinin 2001/776 Esas ve 2001/935 nolu ilamında; "Binanın sağlamlığının
temini bakımından alınacak tedbirler konusunda, kat malikleri arasında mutabakata
varılmamış olması karşısında mahkemece, mahallinde keşif yapılıp ehil bilirkişiler
marifetiyle binanın halihazır durumu itibarıyla depreme dayanıklılığının ve sağlamlığının
tespit ettirilip, depreme dayanıksız ise, dayanıklı hale getirilmesi için alınması gereken
önlemlerin neler olduğunu belirten ve yapılacak işleri projeye bağlayan bir rapor alınması,
hasıl olan sonuca göre hüküm kurulması gerekirken uyuşmazlığa çözüm bulamayan kat
malikleri kurulunca konunun çözümlenmesi gerekeceğinden bahisle davanın reddine karar
verilmesinin doğru görülmemiş olduğu" belirtilmiştir.
3.5.1 ve 3.5.2’de değinilen sorunlara yönelik olarak İBB Master Plan Çalışması
kapsamında “Planlama Grubu” ile birlikte İmar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda
yapılması gerekli değişiklik önerileri hazırlanmış ve Masterplan’ın ilgili bölümünde
sunulmuştur.
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EK A
ARSA YÖNTEMİ İLE
TEK MODLU İTME ANALİZİNİN UYGULANMASI
(i)’inci itme analizi adımında zemin kat yerdeğiştirmesinin artımı, ∆u1(i), aşağıdaki şekilde
ifade edilebilir:
∆u1(i) = φ1 Γ ∆d (i)

(A1)

Burada ∆d(i) modal yerdeğiştirme artımını, φ1 birinci mod şeklinin zemin kattaki genliğini, Γ
ise birinci moddaki katkı çarpanını göstermektedir. k’ıncı kattaki kütle mk ile gösterilirse,
katkı çarpanı
Γ = L / Σ(mk φk2)

L = Σ(mk φk)

;

(A2a)

şeklinde ifade edilebilir. Kat kütlelerinin ve aynı zamanda kat yüksekliklerinin eşit olması
özel durumunda, n katlı bir bina için:
Γ = 3 / (2n + 1)

(A2b)

(i)’inci itme analizi adımında zemin kat yerdeğiştirmesinin artımı, yaklaşık olarak Muto
Yöntemi ile aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
∆u1(i) = ∆V(i) / ΣD(i)

(A3)

Burada ∆V(i), (i)’inci itme analizi adımında zemin kattaki taban kesme kuvvetini, ΣD(i) ise
Muto Yöntemi’nde zemin kat kolonları için yine aynı adımda hesaplanan D(i) sayılarının
toplamını göstermektedir (Bkz. EK B).
Denk.A1 ve Denk.A3’ten modal yerdeğiştirme için aşağıdaki bağıntı yazılabilir:
∆d (i) = (∆V(i) / ΣD(i)) / (φ1 Γ)

(A4)

Öte yandan, i’inci itme analizi adımında k’ıncı katta eşdeğer deprem yükü artımı, ∆fk(i), ve
aynı adımda bu yüklerin toplamı olarak hesaplanan taban kesme kuvveti artımı, ∆V(i)
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
∆fk(i) = mk φk Γ ∆a(i)

(A5)

∆V(i) = Σ ∆fk(i) = Meff ∆a(i)

(A6)

Burada ∆a(i) modal sözde-ivme’yi (pseudo-acceleration), Meff ise birinci moddaki etkin kütleyi
göstermektedir:
Meff = ΓL
(A7a)
Kat kütlelerinin ve aynı zamanda kat yüksekliklerinin eşit olması özel durumunda, n katlı bir
bina için:
Meff = (3/2) Mt (n + 1) / (2n + 1)
(A7b)
yazılabilir. Burada Mt binanın toplam kütlesini göstermektedir. Denk.A6 ve Denk. A7a’dan
modal sözde-ivme için aşağıdaki bağıntı yazılabilir:
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∆a(i) = ∆V(i) / (ΓL)

(A8)

Tanım gereği, her itme analizi adımında modal sözde-ivme artımının modal yerdeğiştirme
artımına oranı, diğer deyişle modal kapasitye diyagramının o adımdaki eğimi, o adım
öncesinde oluşmuş bulunan plastik mafsallar gözönüne alınarak hesaplanan doğal titreşim
frekansının karesine eşittir [2,3]. Denk.A4 ve Denk. A8’den,
(ω(i))2 = ∆a(i) / ∆d (i) = (φ1 / L) ΣD(i)
(A9a)
elde edilir. Kat kütlelerinin ve aynı zamanda kat yüksekliklerinin eşit olması özel durumunda,
n katlı bir bina için:
(ω(i))2 = [2 / (n + 1)] (ΣD(i) / Mt)

(A9b)

Taşıyıcı sistemde plastik mafsalların sıra ile oluşması sırasında meydana gelen modal
yerdeğiştirme artımlarının hesaplanması için, Denk. A1 aşağıdaki şekilde yazılır:
∆u1(i) = u1(i) ∆d (i)

(A10a)

u1(i) = φ1 Γ

(A10b)

Kat kütlelerinin ve aynı zamanda kat yüksekliklerinin eşit olması özel durumunda, n katlı bir
bina için u1(i)’in ifadesi:
u1(i) = 3 / (2n + 1)

(A10c)

Daha sonra u1(i)’den meydana gelen kolon kesme kuvvetleri, kolon momentleri ve daha
önceki adımlarda oluşmuş bulunan plastik mafsalların dönmeleri Muto Yöntemi ile hesaplanır
(Bkz. EK B). Bu büyüklükler sembolik olarak r (i) ile gösterilirse, (i)’inci itme adımı sonunda;
r(i) = r(i-1) + r(i) ∆d (i)
(A11)
Bu bağıntının kolon uç kesitlerindeki eğilme momentleri için yazılması ve daha sonra o
kesitlerdeki plastik momentlere eşitlenmesi ile ∆d(i) hesaplanır [2,3]. Ancak bu hesapta kolon
eksenel kuvvetlerinin de gözönüne alınması gereklidir.
(i)’inci itme adımı sonunda modal yerdeğiştirme ve modal sözde-ivme büyüklükleri, yani
modal kapasite diyagramının koordinatları,

olarak

d (i) = d (i-1) + ∆d (i)

(A12a)

a(i) = a(i-1) + ∆a(i) = a(i-1) + (ω(i))2 ∆d (i)
elde

(A12b)
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edilir.

EK B
MUTO YÖNTEMİ’NİN UYGULANMASI
k1
(EI)1
hc

k2
(EI)2
k1 = (EI)1 / L1
k2 = (EI)2 / L2
kc = (EI)c / hc

(EI)c kc

L1

k2

k1
kc

L2
kb = (k1 + k2) / kc

a = (0.5 + kb) / (2 + kb)

a = 0.5 kb / (1 + 2 kb)
Dj = aj [12 (EI)c / hc3]j
Vj = (Dj / ΣD) Vb

Plastik mafsal dönmeleri:
Sadece altta mafsal durumu: ∆θp = – (1 + 2a) ∆u1 / hc
Altta ve üstte mafsal durumu: ∆θp = – ∆u1 / hc

Müj = Vj (1 - yj) (hc)j
(1 – yj) (hc)j
Vj
yj (hc)j
Maj = Vj yj (hc)j

Zemin kat kolonları için (y) sayıları
n
1
2
3
4
5
6

kb
0.1
0.80
1.00
1.15
1.20
1.30
1.30

0.2
0.75
0.85
0.90
0.95
1.00
1.00

0.3
0.70
0.75
0.80
0.85
0.85
0.85

0.4
0.65
0.70
0.75
0.80
0.80
0.80

0.5
0.65
0.70
0.75
0.75
0.75
0.75

0.6
0.60
0.65
0.70
0.70
0.70
0.70

0.7
0.60
0.65
0.70
0.70
0.70
0.70
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0.8
0.60
0.65
0.65
0.70
0.65
0.65

0.9
0.60
0.60
0.65
0.65
0.65
0.65

1.0
0.55
0.60
0.65
0.65
0.65
0.65

2.0
0.55
0.55
0.60
0.55
0.60
0.60

≥3.0
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

EK C
C1 = 1 (eşit yerdeğiştirme kuralı) ve C2 = 1 olması özel durumunda
FEMA 356’ya göre modal yerdeğiştirme isteminin belirlenmesi
a (Modal sözde-ivme)
Sa (Spektral sözde-ivme)

SS

C1 = Sdi / Sde

Sae

Ry = Sae / ay

(ω2)eff
ay

Yerel spektrum eğrisi
(ADRS formatı)

Kapasite diyagramı

dmax = Sdi = Sde

d (Modal yerdeğiştirme)
Sd (Spektral yerdeğiştirme)
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EK D
TEK MODLU İTME ANALİZİNİN UYGULANMASINA DAİR ÖRNEKLER VE
TAM ÇÖZÜMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Şekil D1. Örnek binaya ait zemin kat tavanı kalıp planı (x-x yönüne, bilerek, güçlü
kolon-zayıf kiriş davranışı özelliği verilmiştir)

Şekil D2. Örnek binaya ait normal kat tavanı kalıp planı
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Şekil D3. Elastik Tasarım Spektrumu ( Sd-Sa)

Spektral sözde ivme

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

Spektral yer değiştirme

Şekil D4a. X-X doğrultusunda kapasite diyagramları
(Kiriş mekanizmalı sistemle örnek: 3 katlı bina)

Modal sözde-ivme (g)

0,3
0,25
0,2

FKP

0,15

AKP

0,1

ÖY

0,05
0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

Modal yer değiştirme (m)
FKP: Farklı kat planlı (zemin kat planı normal katlardan farklı) sistemle ayrıntılı çözüm
AKP: Aynı kat planlı (zemin kat planı tüm katlarda geçerli) sistemle ayrıntılı çözüm
ÖY : Önerilen yöntemle çözüm
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0,05

Modal sözde-ivme (g )

Şekil D4b. X-X doğrultusunda kapasite diyagramları
(Kiriş mekanizmalı sistemle örnek: 4 katlı bina)
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

FKP
AKP
ÖY

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Modal yer değiştirme (m)
FKP: Farklı kat planlı (zemin kat planı normal katlardan farklı) sistemle ayrıntılı çözüm
AKP: Aynı kat planlı (zemin kat planı tüm katlarda geçerli) sistemle ayrıntılı çözüm
ÖY : Önerilen yöntemle çözüm

Modal sözde-ivme (g)

Şekil D4c. X-X doğrultusunda kapasite diyagramları
(Kiriş mekanizmalı sistemle örnek: 5 katlı bina)
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0,00

FKP
AKP
ÖY

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Modal yer değiştirme (m)
FKP: Farklı kat planlı (zemin kat planı normal katlardan farklı) sistemle ayrıntılı çözüm
AKP: Aynı kat planı (zemin kat planı tüm katlarda geçerli) sistemle ayrıntılı çözüm
ÖY : Önerilen yöntemle çözüm
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Modal sözde-ivme (g)

Şekil D4d. X-X doğrultusunda kapasite diyagramları
(Kiriş mekanizmalı sistemle örnek: 6 katlı bina)
0,18
0,16
0,14

FKP

0,12
0,1
0,08
0,06

AKP
ÖY

0,04
0,02
0
0

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,1

Modal yer değiştirme (m)
FKP: Farklı kat planlı (zemin kat planı normal katlardan farklı) sistemle ayrıntılı çözüm
AKP: Aynı kat planlı (zemin kat planı tüm katlarda geçerli) sistemle ayrıntılı çözüm
ÖY : Önerilen yöntemle çözüm

Şekil D5a. Y-Y doğrultusunda kapasite diyagramları
(Kolon mekanizmalı sistemle örnek: 3 katlı bina)

Modal sözde-ivme (g)

0,14
0,12
0,1

FKP

0,08

AKP

0,06
0,04

ÖY

0,02
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

Modal yer değiştirme (m)
FKP: Farklı kat planlı (zemin kat planı normal katlardan farklı) sistemle ayrıntılı çözüm
AKP: Aynı kat planlı (zemin kat planı tüm katlarda geçerli) sistemle ayrıntılı çözüm
ÖY : Önerilen yöntemle çözüm
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Şekil D5b. Y-Y doğrultusunda kapasite diyagramları
(Kolon mekanizmalı sistemle örnek: 4 katlı bina)

Modal sözde-ivme (g)

0,09
0,08
0,07
0,06

FKP

0,05

AKP

0,04
0,03
0,02

ÖY

0,01
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Modal yer değiştirme (m)
FKP: Farklı kat planı (zemin kat planı normal katlardan farklı gerçek sistem)
AKP: Aynı kat planı (zemin kat planı tüm katlarda geçerli gerçek sistem)
ÖY : Önerilen yöntem

Şekil D5c. Y-Y doğrultusunda kapasite diyagramları
(Kolon mekanizmalı sistemle örnek: 5 katlı bina)

Modal sözde-ivme (g)

0,07
0,06
0,05

FKP

0,04

AKP

0,03

ÖY

0,02
0,01
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Modal yer değiştirme (m)
FKP: Farklı kat planlı (zemin kat planı normal katlardan farklı) sistemle ayrıntılı çözüm
AKP: Aynı kat planlı (zemin kat planı tüm katlarda geçerli) sistemle ayrıntılı çözüm
ÖY : Önerilen yöntemle çözüm
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Şekil D5d. Y-Y doğrultusunda kapasite diyagramları
(Kolon mekanizmalı sistemle örnek:6 katlı bina)

Modal sözde-ivme (g)

0,06
0,05
0,04

FKP

0,03

AKP

0,02

ÖY

0,01
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Modal yer değiştirme(m)
FKP: Farklı kat planı (zemin kat planı normal katlardan farklı gerçek sistem)
AKP: Aynı kat planı (zemin kat planı tüm katlarda geçerli gerçek sistem)
ÖY : Önerilen yöntem
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0,18

4
4.1

YERLEŞİM, HUKUK, İDARİ YAPI, KAYNAK YÖNETİMİ
YERLEŞİM ÇALIŞMALARI

Prof Dr. Ayşenur Ökten, Doç.Dr. Betül Şengezer, Doç. Dr. İclal Dinçer, Doç. Dr. Gül Batuk, Öğr. Gör.
Dr. Ercan Koç, Öğr. Gör. Dr. Ayfer Gül, Dr.Yiğit Evren, Arş.Gör. Ebru Seçkin, Arş. Gör. Tuba İnal
Çekiç, Arş Gör. Ozan Emem.
Danışman:Prof Dr. Rıfkı Arslan
Yürütücü:Doç. Dr. Betül Şengezer
(YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

ÖNSÖZ
BÜ-YTÜYerleşme grubu tarafından yapılacak çalışmaların kapsamı aşağıda belirtilen içerik
çerçevesinde yürütülmüş, İBŞ Belediyesi tarafından verilmiş olan kavramsal çerçeve
planlama çalışmalarının özgün niteliği açısından aşağıdaki biçimde ele alınmıştır.
Deprem Riskinin Dışlanması: Bu başlık altında kentin yeni gelişme alanlarının planlama
sorunları üzerinde durulacaktır.
Deprem Riskinin Azaltılması: Mevcut yerleşik ve deprem riski olan bölgelerde bu riskin
azaltılmasına yönelik stratejik kararlar üretilecektir.
Paylaşım: Sistem içinde riskin ortaya çıkmaması veya riskin azaltılması ile ilgili tüm
aktörlerin sürece katılımı, sorumlulukları tanımlanacaktır.
Bu konular grubun çalışmalarının sürecinin işleyişine, konunun gereklerine bağlı olarak
farklı başlıklar altında, bir arada veya daha da ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Çalışma sürecinde, hukuk ve yerleşme kapsamındaki konular birbiri ile ilişkilendirilerek
yürütülmüştür. Çözümlenmeye öncelikle mevcut yasal sistem çerçevesinde afet yönetimi ile
bağlantı kurularak planlama sistematiğinin tanımlanması, yasal sistemdeki aksaklık ve
kopukluklar, eşgüdüm ve yetki kargaşası nedeniyle risklerin nasıl artabildiğine ilişkin
sorunlarının çıkarılması ile başlanmış, bu süreçte, planlamanın teknik sorunları ile kurumsal
yapılanmadan doğan sorunlar kapsamlı şekilde ele alınmıştır.
İkinci aşamada İstanbul metropoliten alanındaki çeşitlilik ortaya konarak bu çeşitlilik
içerisinde toplumsal davranış, yasal boşluk ve çeşitli aktörlerin davranış biçimlerinden ortaya
çıkan uygulamaya ilişkin sorunlar mekansal bazda sınıflandırılmaya çalışılmıştır.
Üçüncü aşamada, sözü edilen alt bölgelerde risklerin azaltılabilmesi için ne tür
önlemlere gereksinim duyulduğu çıkartılmış, bu önlemlerin alınabilmesi ve
gerçekleştirilebilmesi için mevcut yasal sistemin yeterli olup olamayacağı irdelenerek,
gereksinim duyulan yeni örgütlenme biçimleri ve uygulama araçlarının ve planlama
yaklaşımlarının çerçevesi geliştirilmiş, konular finans grubu çalışmalarından gelen modellerin
de yasal çerçeve içine oturtulması ile bütünleştirilmiştir. Bu kapsamda mevcut durumdaki
eşgüdüm sorunlarının, yasalar arasındaki çelişkilerin, boşlukların çözümlendiği ve
ilişkilendirildiği, finans araçlarının yasal çerçevesinin tanımlandığı, mevcut sistemin revize
edildiği ve yeni uygulama araçlarının içinde katıldığı bir planlama ve yapılaşma sisteminin
kavramsal çerçevesi tanımlanmış, Hukuk başlığı altında bu öneriler yasa maddesi önerileri
şekline dönüştürülmüştür.
• Raporun ilk bölümünde, “Giriş” bulunmakta, “İstanbul Deprem Master Planı
çerçevesinde” Yerleşme Grubu çalışmasının amaçı, hedefi ve çalışmanın kapsamı
aktarılmaktadır.
• İkinci bölümünde Deprem Master Planı’nın neden bir strateji planı olması
gerektiği ve strateji planı kavramı açıklanmaktadır.
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• Üçüncü bölümde, İstanbul’un özgün doğal yapısından kaynaklanan
zenginliklerinin altı çizilmektedir. Özellikle topografyanın, su havzalarının ve
açık alanların metropolün yaşanabilirliği açısından taşıdığı önem üzerinde
durulmaktadır. Yanlış yapılanma eğilimleri ve yanlış planlama kararlarıyla, doğal
yapının sunduğu potansiyellerin yitirilmesi tehlikesinin yanı sıra yerleşmenin
depremden zarar görme riskinin de arttığına işaret edilmektedir.
• Dördüncü bölümde, yapılanmış alanların analizinde kullandığımız yöntem ve
İstanbul’un potansiyellerini ve sorunlarını sınıflamak için geliştirdiğimiz tipoloji
sunulmaktadır. Bu tipoloji içerisinde belirlenen potansiyeller ve sorunlarla birlikte
bazı olası planlama stratejilerine de işaret edilmektedir.
• Beşinci bölümde, İstanbul için hazırlanan Deprem Master Planı’nın temel ilkeleri
açıklanmaktadır. Bu ilkeler ışığında, hazırlanacak eylem planlarına yol gösterecek
stratejilerin hangi yöntemle belirlendiği açıklanmaktadır. Bu yöntem, dördüncü
bölümdeki tipolojinin hasar kriteri ile birlikte yeniden değerlendirilmesi için
geliştirilmiştir. Hasar verilerini CBS’de, şehircilik kriterleriyle birleştirerek
yaptığımız haritalarda, İstanbul’da müdahale edilmesi gereken alanların
kademelenmesine dayalı bir bölgeleme ortaya çıkmaktadır. Planlama
müdahaleleri için tanımlanan bu kademelenmede, İstanbul’un tarihsel, kültürel
kimliğinin sürdürülmesi, ekonomik ve sosyal potansiyelinin güçlendirilmesi gibi
amaçlar, kentin sorunlu alanları için öncelikle potansiyeli olan alanlardaki
kapasiteyi değerlendirirerek çözüm aranması gibi stratejiler de göz önüne
alınmıştır. İstanbul’un bölgesiyle birlikte planlanmasının gereği bu bölümde,
“Bölgesel Yaklaşım ve Gelişme Alanları” başlığı altında açıklanmıştır. Bölümün
sonunda İstanbul’u bölgesiyle birlikte ele alan bir yerleşme modeli yer almaktadır.
• Altıncı bölümde, kurumsal yapıya ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu çerçeve
içerisinde planlama sistemi, eleştirel bir yaklaşımla bir bütün olarak ele alınmıştır.
Deprem Master Planı’nın ancak bütüncül bir anlayış içerisinde, diğer plan
kademeleri ile ilişkileri açık-seçik ortaya konduğunda başarılı olabileceği
noktasından hareket edilmiştir. Bu çerçevede mevcut yasal sistem içerisinde yer
almayan dolayısı ile bir yaptırım gücü olmayan “Afet Etkilerini Azaltma Strateji
Planlarının” yasal sistem içerisinde tanımlanması ve diğer sistemler ile
ilişkilerinin kurulması hedeflenmiştir. Tüm stratejik planlama kademeleri ve
aralarındaki ilişkiler, yetki ve sorumlulukların dağılımı, yerel katılımı sağlamak
üzere yeniden tasarlanmıştır. Ancak, kurumsal çerçevenin oluşturulmasında, kamu
yönetimindeki süreklilik esasına da özen gösterilerek, mevcut yasal ve örgütsel
yapılanmada aşırı zorlanmalar yaratmayacak çözümler aranmıştır. Bu bölümde üç
ana başlık sırasıyla afetle ilgili politikalara ve planlama ilkelerine, planlama
sistemine, uygulama araçlarına ve sos-ekonomik boyuta ayrılmıştır. Planın
uygulanabilirliği, yerleşme kültürünün kurumsallaştırılmasına, İstanbul için
geliştirilen vizyonun yasal düzenlemeler desteklenmesine, görev, sorumluluk ve
yetki dağılımının etkinlikle yapılmasına ve kurumlar arasında bağdaşıklığın
sağlamasına doğrudan bağlıdır. O nedenle bu bölümde öncelikle afet etkilerinin
azaltılabilmesi için önerilen ülke politikaları ve arazi kullanım ilkeleri
verilmektedir.
Ayrıca farklı kurumlarca yapılması gerekli çalışmalar ve
araştırmaların neler olabileceği sıralanmaktadır.
• Uygulama Araçları başlığı altında, planda önerilen stratejilerin yaşama
geçirilebilmesinde kullanılabilecek planlama araçlarının temel özellikleri
açıklanmıştır.
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• Yedinci bölümde yapılan tüm bu çalışmanın ana noktaları tanımlanarak, İstanbul
Metropoliten Alanında deprem risklerinin azaltılması için yapılaması gerekli işler
bir yol haritası olarak tanımlanmıştır.
4.1.1

GİRİŞ

Deprem bölgeleme haritasına göre uzun yıllardan beri ikinci derece deprem bölgesinde yer
alan İstanbul, ülke içerisindeki konumu, yüklendiği işlevler, nüfus büyüklüğü ve yoğunluklar
dikkate alınarak ve deprem tehlikesi olasılığının yükselmesi ile birlikte 1996 yılında Afet
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “birinci derece deprem bölgesi” kapsamına alınmıştır.
Ancak İstanbul kentini tehdit eden deprem tehlikesi ile halk ve yöneticiler 1999 depremi ile
birlikte yüz yüze gelebilmişlerdir. İstanbul’da tehdit edilen unsurların büyüklüğü sorunun
acilen çözümlenmesi duyarlıklarını doğurmuştur.
Ortaya çıkan sorunlar bağlamında
1999’dan bu yana yasal düzlemde değişiklikler, acil durum planları, eğitim programları, sivil
toplum kuruluşlarının çalışmaları hızla devam etmiştir ve etmektedir. Ancak, bu parçalar
halen birbirinden kopuk olup, bunları gerek alt sistemler gerekse bir bütün içerisinde toplayan
bir sistem henüz kurulamamıştır. Oysa ki etkin bir afet yönetim sistemi yatayda ve düşeyde
tüm bu alt parçaların birbirini tamamlaması ile sağlanabilecek, uzun vadede risklerin
artmaması yanı sıra azalması da sağlanabilecektir.
Afet Yönetim süreci, Kurtarma ve İlkyardım, İyileştirme, Yeniden İnşa, Risk Azaltma
ve Afete Karşı Hazırlık olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Her aşamanın içerdiği
faaliyetler birbirinden bağımsız ve ilişkisiz olmayıp, “afet riskinin azaltması” gibi tek amaca
yönelik birbirini besleyen alt parçalardan oluşan bütüncül bir yapıyı tanımlamaktadır.
Bu yapının amacı, süreç içerisinde afetlerin doğuracağı can ve mal kaybının
azaltılmasıdır. Bu yapının kurulması amaca yönelik kurumsallaşmayı ve kurumlar arasındaki
ilişkileri, afet organizasyonunu, afet bilincinin arttırılmasını, bu anlamda da sürecin
planlanmasını gerektirmektedir. Oluşturulacak bu yapıyı, ülkenin ekonomik, sosyal ve
yönetsel sistemlerinden bağımsız düşünmek veya kurgulamak mümkün değildir. Bu nedenle,
Afet Yönetiminin kurgulanmasında, kurumsal yapının oluşturulmasında her ülkenin kendine
özgü koşullarının dikkate alınması zorunludur.
Yerleşmelerin belirli afetlere karşı duyarlılığının ve dayanıklılığının artırılması, iki
koşula bağlıdır. Bunlardan biri oluşmuş çevrenin güvenliğini artırmak, diğeri ise yeni
oluşacak çevreleri afet oluşturmayacak şekilde yaratmaktır. Bu süreç uzun soluklu bir süreçtir
ve iki afet arasında sürekli bu amaca uygun davranış biçimlerinin ve ortamının yaratılmasına
bağlıdır. Bu süreç afet yönetiminde risk azaltma aşaması olarak tanımlanmaktadır. Bu
aşamanın bir bacağını “planlama ve proje geliştirme”, diğer bacağını güvenli ortamların
oluşturulmasını kurallar dizini ile sağlayan “hukuki düzenlemeler” ve diğerini ise “afet
bilincinin yaratılma”sı oluşturmaktadır.
Yerleşmelerin belirli afetlere karşı duyarlılığının ve dayanıklılığın artırılmasının yanı
sıra, afet sonrası ortaya çıkacak kriz durumlarına da hazırlıklı olunması, dikkate alınması
gereken diğer bir konudur. Bu nedenle farklı ülkelerin afet yönetim modelleri irdelendiğinde
ikili bir yapının varlığı dikkati çekmektedir. Bu yapı iki farklı plan tanımını da beraberinde
getirmektedir. Bunlardan biri Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı (bu planlar farklı afet
türleri için hazırlanmakta ve bütünleştirilmektedir) diğeri ise Acil Durum Planları veya “Acil
Eylem Planları”olarak tanımlanabilmektedir (Şekil 4.1).
Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planları, uzun dönemli planlar olup, risklerin ve
zararların uzun dönemde azaltılmasındaki stratejileri gösteren, bu amaçla yapılacak çalışmalar
için rehber olacak, programları ile birlikte hazırlanan planlar olarak tanımlanmaktadırlar. Afet
Etkilerini Azaltma Strateji Planları belirli bir afete yönelik olarak hazırlanmakta, ilgili diğer
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afetler ile bağlantılar kurulmaktadır. Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı kent bütününde
deprem zararlarını belirgin bir şekilde azaltmak için, önceliklerin belirlendiği program, mali
kaynakların hazırlanması ve yönetilmesini de içermektedir. Bunlar genelde 5 yıllık olarak
hazırlanmakta, revize edilmekte ve bilgiler sürekli güncelleştirilmektedir.
Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı, öncelikler ve tüm uygulama stratejileri ile
yürütücü ve yasal organlara yol göstermektedir. Planlar; yer bilimleri, finans, araştırma ve
geliştirme, teknoloji, eğitim ve bilgi, arazi kullanım, mevcut binalara ilişkin envanter ve
depreme dayanıklılık durumları, yeni yapılar, hizmet ve ulaşım, depreme karşı hazırlık, acil
durum, afet sonrası iyileşme süreci gibi konuları içermektedir. Bu kapsamda,
• tasarım, inşaat metot ve uygulamalarının geliştirilmesi
• tehlikeli binaların rehabilitasyonu
• yönetim ve özel sektörün birlikte yer alacağı acil planlamanın koordinasyonu.
• arazi kullanım yeniden gelişme planlarının uygulanması
• kamu bilgilendirme ve eğitim programlarının geliştirilmesi
• acil duruma yanıt kapasitelerinin ve acil durum yönetim sistemlerinin
geliştirilmesi
• uzun dönem sosyal-ekonomik iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi
• kuvvetli yer hareketi kayıt sistemlerinin güncelleştirilmesi
• deprem olayının fiziksel sosyal boyutlarının araştırılması
ele alınmaktadır.
Büyük Şehir Belediyesi tarafından hazırlattırılan “İstanbul Deprem Master Planı” ,
içerik itibariye “Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı” dır. Bu planların hazırlandığı sosyal
ve ekonomik yapı itibariyle güçlü olan ülkelerde, bu planların yerelden gelen ayrıntılı risk
tespitlerine dayandığı, ayrıntılı mikro-bölgeleme haritaları ile bu çalışmaların desteklendiği
gözden uzak tutulmamalıdır. Diğer yandan örnek alınan ülkelerde sağlıklıksız kentleşme ve
yapılaşma İstanbul’un içinde bulunduğu durum ile karşılaştırılamayacak boyuttadır. Sosyal,
ekonomik koşullar, tehlikenin büyüklüğü ve eldeki mevcut veriler İstanbul için hazırlanacak
“İstanbul Deprem Master Planı”= “İstanbul Deprem Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planını”
özgün ve farklı olma zorunluluğunu doğrumaktadır.
Deprem Master Planının, yerleşme grubu olmamız itibariyle, yerleşim alanında
risklerinin azaltılmasına ve risklerin artmamasına yönelik mekansal stratejiler ve bu mekanda
yer alan yapıların üretilmesine ilişkin süreç çözüm üretmemiz beklenen alandır. Deprem
Risklerini Azaltma Strateji planlarının en önemli girdilerinden biri de Deprem Risk
Analizlerinin mekansal olarak ifadelendirildiği Deprem Risk Haritalarıdır ve yerleşme grubu
tarafından üretilmesi gereken kararların da temelini oluşturur. Bu anlamda Deprem Master
Planına altlık olan biri JICA diğeri Boğazici üniversitesi tarafından afet sonrası gereksinimleri
saptamaya yönelik olarak hazırlanmış iki Deprem Risk Çalışması bulunmaktadır. Yerleşme
grubu tarafından oluşturulan stratejiler sözü edilen çalışmaların genelliği çerçevesi ile
sınırlanmış olup, bu eksikliklerin giderilebilmesi için neler yapılaması gerektiği rapor
sonunda oluşturulan yol haritasında tanımlanmaktadır.
Afetle ilgili olabilecek diğer bir plan türü de Acil Durum (Eylem) Planı,dır. Bu plan
acil durum anında, bilinmeyenleri ve belirsizlikleri azalmak üzere hazırlanan, hedef
problemlerin tanımlandığı, bu problemlere ilişkin olası çözümlerin üretildiği planlardır. Acil
Durum (Eylem) Planı, afetleri önlemek anlamında değil, daha çok fiziksel ve sosyal çevre
üzerindeki etkilerini yumuşatmaya yönelik bir planlamadır. Acil Durum (Eylem) Planı iki
boyutludur. Birinci boyutu afet senaryolarına göre gereksinimlerin çıkarıldığı yazılı
belgelerdir. İkinci boyutu gereksinmelerin nasıl karşılanacağına ilişkin organizasyon
düzenlemelerini içermektedir.
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Acil Durum (Eylem) Planlarının hazırlanması, Deprem Master Plan kapsamında
olmamakla birlikte, bu planların hazırlanma süreci, organizasyon yapısı, kurumsal
yapılanması, fiziksel planlama süreçleri ile bağlantısı kısaca sistemin tanımlanması “İstanbul
Deprem Master Planı”nın “Afet Yönetimi” alt başlığının konusunu oluşturmaktatır.
İstanbul mekanının sorunlarının çok kapsamlı olması ve taşıdığı risklerin büyüklüğü
nedeniyle Acil Durum (Eylem) Planlarının uygulanabilirliğinin sağlanması, “Deprem Afet
Etkilerini Azaltma Strateji Planlarının” hazırlanmasını kaçınılmaz ve öncelikli bir konu haline
getirmektedir.
Deprem Master Planı kapsamında yer alan finans, hukuk, idari yapılanma, güçlendirme
ve yerleşme konuları iç içe geçmiş halkaları oluşturarak konular birbirini tamamlamaktadır
(Şekil 4.2). Yerleşme grubu tarafından hazırlanacak olan risklerin azaltılmasına yönelik
stratejilerin, planlama sistemine aktarılması ve gerekli önlemlerin alınmasının bu sistem
içerisinde çözümlenmesi, planlama ve yapılaşma sisteminin bütünlüğünün sağlanması
açısından önem taşımaktadır.
İstanbul metropoliten alanı, sağlıksız ve güvenliksiz kentsel yapı stoku ile afet
etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda özel bir durum sergilemekte, bu nedenle de yeni
modelleri ve yaklaşımları gerektirmektedir. Yaklaşık 1600 km2’lik alanda farklı fiziksel,
sosyal, ekonomik doku ve sorunlara sahip mozaiklerden oluşan ve yağ lekesi şeklinde gelişen
yerleşik alan, belde belediyeleri tarafından hazırlanan ve hiç bir eşik tanımaksızın bu makro
formu kuşatan, henüz yapılaşmamış ancak planlanmış alanlarla çevrelenmiştir. Bu yapısı ile
afet etkilerinin azaltılması yanı sıra risklerin artmaması hem yerleşik alanlarda, hem de çevre
gelişme alanlarında güvenliğin sağlanabilmesi iki farklı yaklaşımın bir arada götürülmesini
zorunlu kılmaktadır.
Deprem faktörü planlamada dikkate alınması gereken yeni bir kavram gibi görünmekle
birlikte, yeni bir kavram değildir. Doğaya uyumun ne denli önemli olduğu, insan
gereksinimlerinin karşılanması amacıyla gerekli donatım ve fonksiyon alanlarının neler
olduğu, nerede yer seçilmesi ve ne büyüklükte olması gerektiği, güneşlenme açısından binalar
arası mesafelerinin ne olması gerektiği gibi planlama ilkeleri şehircilik ve planlama
disiplininin var oluşundan bu yana süregelen ilkelerdir. Bu ilke ve standartlar eksik, yetersiz
veya tartışmaya açık olsa da yasa ve yönetmeliklerimizde yer almaktadır. Ancak İstanbul
Metropoliten Alanında gerek planlı gerekse plansız gelişmiş bölgelerde bu standartları
sağlayan yerleşim alanlarını bulmak çok güçtür. Bu durum planlama ilkelerinden biri olan
standartların uygulanamadığının bir göstergesi olmaktadır. Bu nedenle de her ne kadar acil
durum (eylem) planları hazırlansa dahi yerel ölçekte bu dokulardaki dar yollar, tahliye
imkanlarını ortadan kaldırmakta, itfaiye ambulans gibi araçlarının erişimi mümkün
olamamakta, bazı tehlikeli fonksiyonlar ile konut alanlarının iç içe olması ise diğer önemli
riskleri doğurmaktadır. Planlı alanlarda bazı olanaklar kısmen bulunsa dahi, yeşil alan ve
tahliye akslarının sürekliliğinin sağlanamaması, yüksek duvar engelleri gibi konular bu
alanlardaki riskleri doğurmaktadır. Ortak yaşam alışkanlıkları ve toplumsal güveninin
toplumda bulunmaması ise sorunun aşılmasındaki engelleri oluşturmaktadır.
Sağlıksız ve güvenliksiz yapı stoku, yanı sıra soluksuz yüksek yapı yoğunlukları ise
sorunun çözümünü güçleştiren en temel etmen olmaktadır. Bu sorun yapılaşmış alanlarda,
mülkiyet sorunları ve dolayısıyla önemli boyutta maliyet artışlarını getirirken, henüz
yapılaşmamış alanlarda da planla verilen yoğunluklar, kazanılmış haklar nedeniyle hukuki
sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
İstanbul Metropoliten Alanında deprem güvenliğinin sağlanması, mevcut alanlarda
sorun bölgelerinin özelliklerine göre farklı ve yeni yaklaşımları gerekli kılarken, yeni gelişme
alanlarında da deprem güvenlikli yerleşmelerin oluşturulmasını ve böylece toplam riskin daha
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da artmaması için, geçmişteki hataların tekrarlanmamasını ve yeni acil çözüm önerilerinin
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Günümüze kadar izlenen af politikaları, sistemdeki zaaflar, sosyal ve ekonomik
dinamikler, toplumsal etik değerlerin yozlaşması, kentsel rant yaratma ve bu ranttan toplumun
çeşitli kesimlerinin azami derecede yararlandırıldığı bir düzeni oluşturmuştur. Bu yapı, afet
risklerini de sürekli arttırmış, sorunun çözümünü çok maliyetli bir düzeye yükseltmiştir.
Deprem riskinin çözümü öncelikle, toplumsal hedefin yaratılması ve bu hedefin
gerçekleşmesine yönelik toplumsal uzlaşmanın sağlanması ile mümkün olabilecektir. Sorunun
çözümünün çok maliyetli olması ve ülkenin ekonomik koşullarının sınırlılığı çerçevesinde,
konu toplumsal ve ekonomik kalkınma programları çerçevesinde tasarlanmalı ve devlete,
meslek adamlarına karşı toplumsal güvenin yaratılması ön koşullar olarak algılanmalıdır.
İstanbul Metropoliten Alan için hazırlanan nazım planda temel amaçlardan biri,
İstanbul'un evrensel düzeyde taşıdığı tarihi kültürel, doğal değerlerine sahip çıkılarak; bu
kimlikleriyle özdeş bir dünya kenti statüsü kazandırmaktır.
Dünya kenti olmanın
koşullarından biri de sağlıklı ve kaliteli yaşama ve çalışma mekanlarına sahip olunmasıdır.
İstanbul Metropoliten alanının % 70'inin kaçak yapılardan oluşması ve sağlıksız, yaşanabilir
ve güvenli olmayan mekanlara sahip olması bu amacın önündeki önemli engellerden birini
oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, deprem sorununun çözümünün yanısıra, İstanbul’a biçilen kimlik içinde
kentin kabuk değişimiyle birlikte sosyal ve ekonomik dinamiklerin dönüşümünü sağlayacak,
farklı amaçların bir arada gerçekleştirilmesini başarabilecek geniş vizyonlu bir projeye
gereksinim vardır.
4.1.1.1 Amaç
Çalışma Grubumuz tarafından ismi “İstanbul Deprem Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı
(İDASP)” olarak önerilen bu çalışma ile, İstanbulluların daha iyi yaşam standartlarına
kavuşmaları, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, risklerin uzun erimli plan ve programlar ile
minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla hazırlanacak bu planın kapsamı, riski
azaltmak üzere yapılacak çalışmalarda tüm aktörlerin görev ve sorumluluklarının tanımlandığı
bir yol haritasının oluşturulmasıdır. DASP kapsamında belirlenen stratejilerin, farklı
ölçeklerdeki planlar için bir girdi oluşturacağı, bu çerçevede tüm planların gözden geçirileceği
öngörülmekte ve planda önerilen yasal çerçevelerin, sistemde yerini bulması ile yeni
yaklaşımların oluşturulması ve yanı sıra toplumsal hedefin yaratılabilmesi koşutunda,
sorunların çözümlenmesi beklenmektedir.
Ayrıca, deprem riski yanı sıra deprem sonrası ortaya çıkabilecek veya daha sıkça
karşılaşılan ve önemli ekonomik kayıplara yol açan yangın sel afet olaylarının meydana
gelmesini önlemek amacıyla makro ölçekte temin edilen veriler değerlendirilmeye alınmaya
çalışılacaktır. Yerel ölçekte bu afetlerin oluşmasını engelleyecek, dikkat edilmesi gerekli
ilkeler belirlenecektir.
“İstanbul Deprem Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı” nın temel amacı, afet
risklerinin minimize edilmesi olmakla birlikte, plan aynı zamanda İstanbul Metropoliten Alan
Nazım Planın da hedeflendiği üzere, İstanbul’un bir dünya metropolü olması için bir alt yapı
oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda afet risklerinin minimize edilmesi, fiziksel ve
sosyal anlamda kentsel yaşam kalitesinin artırılması,ve bir dünya metropolü olma koşulları
birbirinden ayrılmayan süreçler olarak ele alınmaktadır.
Bu bağlamda, Nazım Plan Raporu’nda deprem sorunu ile ilişkilendirilebilecek planlama
ilkeleri incelendiğinde şu başlıklara yer verildiği görülmektedir;
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• Nazım planda düzensiz gelişen alanlarda kent bütünü ile ilişkili yeniden
yapılanma ve sıhhileştirme yapılmalıdır.
• Kentsel merkezlerde ve çöküntü bölgelerinde sıhhileştirme ve koruma programları
geliştirilmelidir.
Metropoliten alan içinde yaşam standartlarını yükseltecek maksimum ve minimum
yoğunluk değerleri belirlenmeli ve bu yönde sıhhileştirmeler yapılaması programlanmalıdır

Yapı ve İmar

Planlama sistemi

Hukuk Sistemi

RİSK AZALTMA STRATEJİ PLANI
Risk azaltma için araştırma, yasal
düzenleme standartlarının hazırlanması
Tehlikenin araştırılması
Riskin araştırılması
Risklerin anlaşılabilirliğinin
Arazi kullanım uygulamalarının
geliştirilmesi, Yerleşimler-mevcut
gelecek-riskler ile ilişkiler- İlgili yasa ve
yönetmeliklerin riskler ilişkileri-bunların
geliştirilmesi, Mevcut ve gelecekte
doğabilecek risklerin azaltılma yol ve
yöntemleri
Yapı yönetmeliklerinin - sismik tasarım
ve inşaat tekniklerinin geliştirilmesi –
Bina zayıflıklarının tespit kriterleri
Binaların güçlendirilme yöntemleri,
maliyetleri -İlgili yasa ve yönetmeliklerriskler ilişkiler
Deprem riskinin azaltılması için gerekli
tedbirlerin uygulanabilmesine yönelik
yasal düzenlemelerin tanımlanması

Toplumsal sistem

Ekonomik

Risk azalma da rol alacak organizasyon,
ilgili mesleklere ilişkin yasa ve
yönetmelikler
İlgili araştırmaların geliştirilmesi bu
sonuçların yönetmeliklere aktarılması,
standartların oluşturulması

ACİL EYLEM
PLANI
Acil durum anında
yürütülecek
fonksiyonların
tanımlanması, mekansal
ve organizasyonel
planların hazırlanması

Hazırlık
Acil Durum
İyileştirme
Yardım programlarının
hazırlanması

Hasar verilerinin
tutulması
Kayıtların tutulması

Eğitim programları
tatbikat
Gönüllülerin
organizasyonu
Afet sonrası iyileştirme
döneminin planlanması
koordinasyonu

Finans kaynaklarının yaratılması,
Finans destek programlarının
Kamunun risklerin azaltılması konusunda
eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi

ve diğer

Acil Durum Afet Yönetim Sisteminin
geliştirilmesi
Deprem Zararlarını Azaltma Programı

Acil Eylem Programı

Şekil 4.1. Deprem risk azaltma planı
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1999 depremleri sonucunda İstanbul’un deprem tehlikesi kabul edilmiş, bu konudaki
çalışmalar neticesinde kamuoyu duyarlılığı artmıştır. Meydana gelen depremlerdeki can ve
mal kayıplarının büyüklüğü, İstanbul Metropoliten alanında depreme karşı yapıların
güvenliliğinin sağlanmasını zorunlu hale getirmiş, bu soruna yönelik stratejilerin geliştirilmesi
gerekliliğini doğurmuştur. Metropolde yaşayanların can ve mal güvenliliğinin sağlanması da
planlama amaçlarından birini oluşturmak durumundadır. Ayrıca İstanbul’un ülke
ekonomisinin kalbini oluşturması ve uluslararası ilişkilerin sağlandığı bir metropol olması
nedeniyle böylesi önemli bir bölgenin afete karşı güçlendirilmesi ulusal bir hedef olmak
zorundadır.Evrensel boyuttaki deklarasyonlar, Nazım Planının İstanbul’un dünya kenti
olmasına yönelik vizyonu, afet etkilerinin azaltılarak metropolde yaşayanların ve misafirlerin
can ve mal güvenliklerinin sağlanması amaçları bir noktada kesişmekte ve örtüşmektedir. Bu
nedenle İstanbul’da afet risklerinin azaltılması konusunun dar kapsamda ele alınması,
yalnızca buna yönelik stratejilerin oluşturulması kısır bir çözüm olmaktadır. Buna karşın,
farklı amaçları gerçekleştirmeye yönelik çözüm ve stratejilerin birlikte gerçekleştirilmesi,
çözüm olanaklarının zamana yayılarak, sürekli ve kalıcı sonuçlar elde edilmesi akılcı bir
yaklaşım olacaktır
Kaynak
yaratma
FaydaMaliyet
Analizleri

Maliyet
analizleri

FİNANS
GÜÇLENDİRM
E

Kent
İşletme

Örgütlenme
yapısının
yasal
düzlemde

t

Risk
Analizi
YERLEŞME
HUKUK

Planlama Sistematiği
Uygulama Araçları

İDARİ
YAPILANMA

Teşkilat yapısı
organizasyon
Görev ilişkileri

Şekil 4.2. Gruplar arası ilişki şeması
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Kamu ve Planlama
Sistemi Yönetiminin
Hukuk sisteminde
l

l

4.1.1.2 Hedefler
“İstanbul Deprem Risklerini Azaltma Strateji Planı”yukarıda tanımlanan amaç ve kapsam
çerçevesinde aşağıda belirtilen hedeflere dönük olarak hazırlanmaktadır;
• Minimum maliyet ile mevcut kaynakların rasyonel kullanımı
• Minimum sosyal sorunların olduğu bir toplumsal düzen içerisinde bireysel
hakların zedelenmemesi
• Risk grupları için sosyal yaşam çevresinin yeniden inşası
• Kriz boyutlarına ulaşmış, kötü koşulların üstesinden gelinmesi, toplumsal anarşi
ve çöküntü alanlarının toplumsal, ekonomik ve fiziksel bütünlük içerisinde
çözümlenmesi
• Risklerin azaltıldığı güvenli ve sağlıklı fiziksel mekanların oluşturulması
• Yeterli, güvenli, sağlıklı konut hakkının tam ve sürekli gerçekleştirilmesinin
sağlanması
• Emlak ve taşınmaz pazarlarına yeterli, sağlıklı ve güvenli konut arzını arttırmak
için arsa ve krediye ulaşma olanaklarının arttırılması
• Dar ve orta gelirliler için konut temini imkanlarının yaratılması
• Dar ve orta gelirliler için ekonomik kiralık konut olanaklarının arttırılması
• Demokratik katılım süreçlerinin yaratılması
• Yeterli fon kaynaklarının yaratılması
• Kaynaklardan eşit düzeyde yararlanma imkanlarının düzenlenmesi
• Yaratılan kentsel rantların kamu yararı amacı ile kullanımına olanak verecek
düzenlemelerin oluşturulması
• Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve riskini azaltacak düzenlemelere olanak
sağlanması
• Sel, yangın ve teknolojik afetler, sosyal patlama gibi diğer riskler ile deprem afet
risklerinin kesişim noktalarında tüm sorunların üstesinden gelebilecek stratejilere
öncelik verilmesi
4.1.1.3 Yerleşme Grubunun Hazılayacağı Projenin Kapsamı
İçerik
İstanbul Metropoliten Alanı merkezden çevreye doğru dört farklı yapılaşma biçimi ve
sürecine sahip halkalar şeklinde gelişmiştir.
• Planlı gelişen alanlar
o Yasa dışı yollardan gelişip islah imar planları ile yasallaştırılan alanlar
o Kemikleşmiş yoğun doku
• Islah imar planları ile gelişimlerini sürdüren ancak henüz doygunluğa ulaşmamış
az yoğun alanlar
• Plansız gelişmekte olan alanlar
• Sınırlarına kadar planlanmış fakat henüz yapılaşmamış belde belediyeleri alanları
Mevcut alanlarda risk düzeyleri çeşitli faktörlere bağlı olarak farklılaşırken, çeperlerde,
kısıtlı da olsa tehlikeli ve sakıncalı alanlarda gelişmelerini sürdüren,bugün henüz
yapılaşmamış olmaları nedeniyle risk düzeyleri düşük olmasına karşın, mevcut planlar veya
baskılar nedeniyle ileride önemli risk alanları oluşturabilecek risk potansiyeli yüksek alanlar
yer almaktadır.
Mevcut alanlardaki riskler, hazırlanan çalışmalar kapsamında değerlendirilecek olup, bu
bölgeler için geliştirlecek stratejiler, Raporun Yöntem bölümünde belirtilen akış diyagramı
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çerçevesinde ele alınacaktır. Bu çalışma kapsamında mevcut bölgelerdeki riskli alanlar kadar,
kentin gelişme bölgelerinde risk potansiyelleri taşıyan alanlar da ele alınarak
değerlendirilecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki belde belediyeleri, bugün kentsel
büyüme baskılarının yönlendiği alanlar olarak ortaya çıkmakta ve gerekli düzenlemeler
yapılmadığı sürece İstanbul’un geçmişte yaşadığı gelişim süreçlerinin bu bölgelerde de
tekrarlanacağı ve benzer kentsel dokuların ortaya çıkacağı ihtimali giderek artmaktadır. Risk
ortaya çıktıktan sonra bu riskin azaltılma maliyetinin çok yüksek değerlere ulaşması ve risk
oluşmadan önlemlerin alınmasının daha ekonomik bir çözüm olması nedeniyle, günümüzde
İstanbul merkezi ile fiziksel ve fonksiyonel ilişkileri kurulmaya başlanan çevre alanların da
proje kapsamı içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan amaç ve hedefler kapsamda, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü Çalışma Grubu İstanbul metropoliten alanında deprem hasarı
riskinin azaltılması için hazırlanan “deprem mastır planı” önerilerini aşağıdaki ilkeleri temel
alarak üretmektedir.
Ana İlkeler
İstanbul Deprem Risklerini Azaltma Strateji Planı bölgesel bir yaklaşımla, bölge planları ile
birlikte üretilmelidir. Bölgesel etmenler göz ardı edilirse bu iyi niyetli planlama çabalarının da,
kağıt üzerinde kalan planlar kümesine girmesi tehlikesi vardır.
• Yeniden yapılanma ve eşgüdüm üzerinde çalışılmalıdır. Deprem mastır planı
hukuk, kent yönetimi, kent işletmesi, kamu idaresi ve finans alanlarında bir dizi
yeniden yapılanma projesini de gündeme getirecektir. Bu disiplinlerdeki
uzmanların hazırlayacağı projeler arasındaki koordinasyonun sağlanması da bir
yerel yönetim hedefi olmalıdır.
• Önerilecek planlama araçları toplumsal adalet ve barışa zarar verecek nitelikte
olmayacaktır. Deprem mastır planındaki önerilerde her zaman toplumsal adalet ve
barış ilkelerine bağlı kalınacaktır. Kimseye haksız kazanç sağlanmamasına,
spekülasyona yol açılmamasına, yasal hakların kaybolmamasına, zorunlu kayıplar
olması durumunda bu kayıpların genel adalet ilkeleri çerçevesinde dengeli ve
hakça dağıtılması için geçerli planlama araçları önerilecektir.
• Kentsel yaşam ve kentsel çevre kalitesinin yükseltilmesi hedeflenecektir. Deprem
master planındaki öneriler yalnızca deprem hasar riskinin azaltılması amacıyla
sınır olarak düşünülemez. Bir planın amacı her koşulda ve her türlü riske karşı iyi
nitelikli bir kentsel yaşam biçiminin gerektirdiği çevreler yaratmaktır. Deprem
riskine karşı alınacak önlemlerin bu amacın dışında düşünülmesi olanaksızdır.
• İstanbul’un özgün kimliğinin korunmasına özen gösterilmelidir. Deprem master
planındaki öneriler hazırlanırken İstanbul’un kimliğinin tanımlanmasına ve
pekiştirilmesine, özgün doğal ve kültürel zenginliklerinin korunmasına,
metropolün ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine özen gösterilecektir.
• Yaratılan rantın bir kısmının kamuya aktarımı genel politika olarak
benimsenmelidir. Günümüze kadar plan ile veya plansız gelişmelerle rantlar
bireylere aktarılmıştır. Ancak, gelinen bu noktada artık kentte yaratılan rantların
bir kısmının, kamu güvenlik ve sağlığını korumak, dar gelirlinin konut sorunu
çözmeye yönelik olarak kamuya aktarılması kaçınılmaz olmuştur. Yaratılan rantın
bir kısmının kamuya aktarımı politika olarak benimsenmeli ve bu doğrultuda
yasal düzenlemeler oluşturulmalıdır.
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Bölge Planları
İstanbul’daki sorun yumaklarının temelinde, kentsel fonksiyonların sağlıklı biçimde
yönetilmesini, yürütülmesini ve denetlenmesini engelleyen aşırı nüfus yoğunluğu olgusu
bulunmaktadır. Bu nüfus yoğunluğunun azaltılması –özellikle alt gelir grubunun bulunduğuyüksek yoğunluklu bölgelerdeki nüfusun, kendi istekleri doğrultusunda, İstanbul dışına
gitmelerinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu politikanın başarılı sonuçlar verebilmesi için
İstanbul büyük şehir yönetimi ve/veya merkezi yönetim tarafından verilecek teşviklerin yanı
sıra, desantralizasyonun hedefi olan diğer illerde de çekim etkisi yapacak yeni çalışma alanları
yaratmak üzere bölge planları hazırlanmalıdır.
Bu bölge planları “İstanbul metropoliten bölgesi”, bir başka deyişle İstanbul’un
günübirlik etki alanı, için aşağıda belirtilen konularda çözüm önerileri içermelidir:
1. arazi kullanım,
2. kentsel kademelenme,
3. sanayi türleri ve bunların istihdam edebileceği işgücünün miktarı ve nitelikleri,
4. sanayi-tarım ilişkileri,
5. sanayi-çevre çelişkileri,
6. sanayiinin coğrafi boyutları,
7. sanayi yığılmasının olumlu ve olumsuz yönleri.
İstanbul ve yakın çevresinde, örneğin Gebze’de, planlanmış ve faaliyete geçmek üzere
olan çok sayıda sanayi alanı bulunmaktadır. Böylesi çalışma alanları İstanbul metropoliten
alanına yeni bir nüfus yükü getirebilir. Ama, deprem açısından sakıncalı görülen konut
alanlarının desantrilizasyonu ile taşınması gereken nüfusun, iş olanaklarıyla ilişkileri
kurularak, bu sanayi alanlarının çevresindeki planlı konut alanlarına yönlendirilmesi ile bu
sanayi alanları bir çözüm olanağı sunabilir.
Dönüşüm Meseleleri
Düşük yoğunluklu alanlarda yoğunluk artışı ile kazanılacak imar hakkı, yüksek yoğunluklu
bölgelerdeki dönüşümleri desteklemek (sübvansiyon) üzere kullanılabilir. Bu değer
transferleri bütüncül bir planlama ve finansman mekanizması içerisinde düşünülmelidir.
İstanbul metropolünde, bir hizmet merkezi olması yönünde değişimler öngörülmekte ve
gerçekleşmektedir. Genellikle yüksek deprem riski taşıyan, radikal müdahaleler gerektiren,
plansız oluşmuş konut alanları aynı zamanda –çoğunlukla- sanayi alanlarının yakınındadır. Bu
alanlar için geliştirilecek projelerin kapsamı, İstanbul’un kimlik değişimi ve nazım plan
kararları göz önünde tutularak belirlenmelidir.
Yapılacak operasyonlarda, İstanbul metropolünde öngörülen sanayi desantralizasyonu
bir dönüştürme potansiyeli olarak değerlendirilmelidir. Bu desantralizasyonun sağlayacağı
olanaklar ve yaratacağı sorunlar bölgesel ölçekte değerlendirilmelidir.
Mülkiyet
9. Mülkiyet, aşırı yoğunluk ve erişilebilirlik bu araştırmanın amacı açısından en önde
gelen planlama sorunlardır.
10. Kentsel çevrenin oluşum süreci ve nitelikleri açısından, İstanbul metropoliten alanı
içinde, kendi içinde farklılaşan iki alan tipi tanımlanabilir. Yasa dışı yollardan,
kendiliğinden oluşmuş alanlar ve yasal yollardan, imar mevzuatına uygun oluşmuş
alanlar.
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11. Yasa dışı yollardan, kendiliğinden oluşmuş alanlarda alt-bölge ölçeğinde büyük
ölçekli müdahaleler öngörülebilir. Böylesi bölgelerde ana amaç, deprem riskinin
azaltılmasının yanı sıra kentsel yaşam kalitesini yükseltmektir.
12. Yasal yollardan, imar mevzuatı çerçevesinde yapılaşmış alanlar, başka kriterlere göre
kendi içinde farklılaşan alt-bölgelerden oluşmaktadır. Bu bölgelerde parsel ölçeğinde –
daha çok güçlendirme niteliğinde- müdahaleler söz konusu olabilir.
Farklı gelir gruplarının konut alanları için farklı projeler geliştirilmelidir. Bu çalışmanın
yapılabilmesi için DİE’den mahalle ölçeğine inen nüfus sayımı bilgilerinin sosyo-ekonomik
verilerin- temin edilmesi gerekmektedir.
Kent çeperlerindeki gelişen bölgelerin ulaşım mastır ve 1/50000 Nazım İmar Plan
kapsamındaki kararlar ile birlikte değerlendirilmesi düşünülmeli, Ulaşım Mastır planı
kapsamındaki raylı sistem önerilerinin gerçekleştirilmesi deprem risklerinin azaltılması
stratejilerinin temel dayanağını oluşturmalıdır.
Yasal ve Yönetsel Sorunlar
1. Mülk sahipleri ve kiracılar için farklı çözümler, projeler geliştirilmelidir. Bu projelerin
uygulanabilmesi için gerekli mekan ve kaynak sağlanmasında yerel yönetim ile diğer
kamu kurumlarının iş birliği üzerinde durulmalıdır. Bu bağlamda öncelikle konut ve arsa
politikaları belirlenmelidir.
2. Halen yürürlükte olan imar planlarında verilmiş yoğunluklar bazı bölgelerde deprem riski
açısından sakınca yaratmaktadır. Böylesi alanlarda, plan ile kazanılmış hakkın geri
alınması gerekecektir ki, bu sorun bir “hukuk meselesi” olarak ele alınarak yasal araçların
çeçerçevesi geliştirilecektir.
Özel Alanlar ve Özel Yapılar
1. Ekonomik ve kültürel değerler açısından özel önem taşıyan bölgeler bu araştırmanın
sonucunda sunulacak olan genel planlama sistematiğinin dışında tutulacaktır. Böyle
bölgelere özgü olmak üzere ayrıca çözümler önerilecektir.
2. E-5 koridoru, bir prestij alanına dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Bu çalışmada bu gibi
alanlarda özellikle çevre kalitesini yükseltecek operasyonlar yapılması gereği üzerinde
durulacaktır. Bu amaçla Silivri’den Gebze’ye dek uzanan bir raylı sistem E-5 koridorunun
ana taşıyıcısı olarak planlanmalıdır.
3. Metropol ölçeğinde hizmet sunan kamu yapıları, erişilebilirlik ve kent içindeki konumu ve
fonksiyonellikleri açısından değerlendirilerek, stratejiler geliştirilmeli, çözüm önerileri alt
ölçeklede çalışılmalıdır. Bu yapılar işlev, yer seçimi ve yaratacakları maliyet yükü
açısından farklı özellikler taşımaktadır ve daha çok alt ölçekte düşünülmesi gereken
yapılardır. Bu yapılar hakkında eylem alanındaki inceleme ve değerlendirmelere göre
karar verilmeli ve öncelikle güçlendirilmeleri tercih edilmelidir.
Yöntem
Arazi kullanım planlamasının doğal afetlerin etkilerinin azaltılmasında önemli bir rolü olduğu
artık kabul edilmektedir. Arazi kullanım planları, doğal afetlere maruz alanlarda gelişmenin
sürdürülebilirliği için bilginin toplanması, analiz edilmesi anlamına gelmekte, böylece, afete
meyilli alanlar vatandaşlar, yöneticiler tarafından anlaşılabilmektedir. Planların
hazırlanmasında yerel yönetimler, tehlikeli alan kullanımlarını çözümleyebilmek için ilgili
anahtar sorulardan ve konulardan haberdar oldukları takdirde, yapım süreçlerine ilişkin
sağlıklı kararları, modelleri ve uzlaşmaları sağlayabilmektedir. Doğa olaylarının neden olduğu
risk hakkında bilgi ve bu bilginin insan hayatını nasıl etkileyeceğinin anlaşılması, arazi
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kullanım planları ile daha güvenli, sürdürülebilir gelişme ve çevrenin oluşturulabilmesi için
ana noktalardır.
İstanbul metropoliten alanı, ülkenin sosyo-ekonomik koşulları, hızlı kentleşme
dinamikleri neticesinde kontrolsüz gelişmenin yaşandığı, dolayısıyla uzun bir zaman
sürecinde birikmiş olan sorunlarıyla birlikte deprem gerçeği ile karşı karşıya kalan bir
metropoldür. Bu gelişim sonucunda risklerin ve sorunların büyüklüğü afet yönetiminde de
kendine özgü yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu konuda gelişmiş ülkelerde uygulanan modellerde genelde, yerel ölçekte bina
envanterleri çıkarılmakta, bunların güçlendirilmesi ve rehabilitasyonu veya yer değiştirmesi
için fayda maliyet analizleri yine yerel ölçekte değerlendirilmekte, hazırlanan projeler
bölgesel ölçekteki komisyonlara sunulmaktadır. Bölgesel ölçekte toplanan projelere göre
öncelikler ve programlar ilgili komisyon tarafından belirlenmekte ve hazırlanan bu
programlar doğrultusunda merkezden kaynak transferi veya desteği sağlanmaktadır. Kısaca
oluşturulan politika ve programlar yerelden gelen ayrıntılı bilgiler doğrultusunda bölgesel
ölçekte oluşturulmaktadır.
Ancak, İstanbul metropolünde biriken sorunlar ve yapı stokunun büyüklüğü, bu tür
ayrıntılı çalışmaların eş zamanlı olarak yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle öncelikle ne
tür çalışmaların yapılacağının saptanması ve yapılacak çalışmalarda hangi yöntemlerin ve
kriterlerin kullanılacağının tanımlanması gerekmektedir. İkinci aşamada ise envanter
çalışmalarına hangi öncelikli alanlardan başlanacağının kararlaştırılması ve bu konudaki
kaynakların yaratılması gerekmektedir. Bununla birlikte eşzamanlı olarak, toplumun
bilinçlenerek kendi sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerinin desteklenmesi ile risk azaltma
çalışmalarının yaygınlaştırılması, depreme hazırlık konusunda verilen mücadele ile hazırlığın
zaman süreci kısaltılabilecektir.
Bu amaçla İBŞB’si tarafından JICA’ya, Kızılhaç tarafından da Boğaziçi Üniversitesine
deprem riskinin makro ölçekte belirlenmesi için araştırmalar yaptırılmıştır. Bu çalışmalar,
kabaca afet sonrası kayıpların hangi bölgelerde toplanacağını, afet sonrası sorunların hangi
bölgelerde daha fazla olabileceğini yansıtmaktadır.
Ancak, İstanbul metropoliten alanında farklı sosyal, ekonomik ve mekansal özelliklere
sahip yerleşmeler, aynı zamanda yaşadıkları farklı planlama süreçleri ve mülkiyet sorunları ile
birlikte çok büyük çeşitlilikler göstermektedir. Bu açıdan Yerleşme ve Planlama Grubunun
çalışmasının ilk etabını bu çeşitliliklerin ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. Bu analiz
çalışmasının, yukarıda adı geçen envanter çalışması ile bütünleştirilerek bir senteze ulaşılması
gerekmektedir. Elde edilen veriler kapsamında Şekil 4.3’deki akış diyagramı doğrultusunda
çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu verilerin tamamının kullanılması ile
elde edilen bir Deprem Risk Analizi ile daha anlamlı bir “Afet Etkilerini Azaltma Strateji
Planının” altyapısı elde edilmiş olacaktır ve bu doğrultuda kararların netleştirilmesi ve sorunlu
eylem bölgelerinden ziyade sorunlu eylem alanlarının sınırlarını belirleme olanağı ortaya
çıkacaktır. Bu konuda izlenmesi gereken yol haritası çalışmanın sonuç kısmında verilmektedir.
Bu çalışmada, dayandığı veriler itibariyle “eylem alanlarına” yönelik stratejilerden ziyade,
“eylem bölgelerine” dayanılarak farklı stratejilerin neler olabileceği üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Yerleşme ve Planlama Grubunun çalışmasının kapsamı sadece sorunlu, riskli bölgeler
ve konular ile sınırlı olmayıp, yanı sıra İstanbul metropolünün sunduğu olanaklar da
değerlendirilerek, sorunların üstesinden gelinmesinde sahip olunan potansiyellerden nasıl
yararlanılabileceği üzerinde de yaklaşımlarda bulunulacaktır. Bu kapsamda bir diğer konu
alanı da mevcut yasaların ve uygulamaların değerlendirilmesidir.
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JICA-IBB ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan senaryolar kapsamında
metropoliten alandaki risk öncelikli bölgeler ele alınarak, bu alanlar için İstanbul içerisindeki
konumları, dinamikleri ve yerel özellikleri bağlamında kentsel dönüşüm veya güçlendirmeye
ilişkin stratejik kararlar geliştirilmiştir. Bu kararlar doğrudan güçlendirme yada kentsel
dönüşüm yapılacak sorun alanının özelindeki çözüme yönelik olarak değil, her bir alternatifin
olumlu ve olumsuz yönlerinin, avantaj ve dezavantajlarının neler olabileceğinin ortaya
çıkarılması kapsamında ele alınmaktadır.
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AMAÇ:
Strateji Belirlemek için Yol Haritası

VERİLER
JICA
KOERİ risk
analizleri
+ilave veriler

Sorgulama
Alt bölge tanımlama
Sentez

Sınıflama kriterleri

Değerlendirme ölçütleri
Nüfus
Nüfus yoğunluğu-gece- gündüz
Bina yoğunluğu
Toplam inşaat alanı
Hasar Görebilirlik-kayıp tahminleri
Erişilebilirlik
Yanıcı patlayıcı madde dağılımı
Arazi Kullanış
1/50000 İst. Met.Nazım İmar Planı
Sanayi kuruluşları dağılımı ve Nazım Plan
Desantrilizasyon kararları
Jeolojik ve yerel zemin koşulları-sıvılaşma
heyelan alanları
50 m’lik Eğim Analizleri

Sorun ve Potansiyel Tanımlama
Etkilenen ve etkilenecek aktörler
Metropol içindeki konum
Yoğunluklar
Güçlendirme veya kentsel dönüşüm
için karşılaşılabilecek engeller
Planlama kararları açısından hukuki
engeller

Planlama
yaklaşımları
Uygulama
Araçları

Hukuki sorunlar
Yapı-Mülkiyet
Planlama

Temin edilecek Veriler
Bina envanterleri
1/1000 ölçekli sayısal topoğrafik harita
Orto foto haritalar-doku analizleri
Sayısal ortamda 1/5000 ilçe belediye
Nazım İmar Planları
Islah İmar Plan Mozaiği ve onay tarihleri
Ölçekli Belde Belediye Nazım İmar
Planları Plan notları
Plan Notları revizyonu ile yapılan geniş
alanları kapsayan Revizyon imar
planlarının sınırları ve plan notları
Sele maruz alanlar
DİE mahalle bazında sosyo-ekonomik
veriler
İlçe Emlak Müdürlüklerinden Emlak değer
dökümleri
Valilik tarafından hazırlanan Acil Durum
Planı

Planlama
Sistemi
İmar Sistemi

Eylem Plan
Modelleri

Hukuk Sistemine Yansıtma

Elde olan Veriler

Mekansal sorunlar
Yaşam kalitesi
Yoğunluklar
Mevcut riskler
Gelişim süreci ile ile
ortaya çıkabilecek
risklermevcut planlar ile
ilişkilerin kurulması
Toplumsal sorunlar
Gelir dağılımı
Kültürel yapı
Finansal Sorunlar

Alt bölge bazında tarafımızdan
yapılacak analizler
Doku-zemin bölgelemesi –1/5000
ölçekli eğim sentezi

Strateji,
Program
Geliştirme

Alt Bölge oluşturma
Bu alt bölgelerde
Toplam inşaat alanları
Toplam nüfus
Tahmini gece gündüz nüfusu-bina
kullanım
Yoğunluğuklar

Şekil 4.3. Çalışma akış diyagramı
Alt ölçekte yapılması öngörülen eylem planlama süreçleri, envanter çıkarmadan
başlamak üzere, projelendirme, halkın katılımı, projenin geliştirilmesi, karar ve kabul
süreçleri, bu süreçte yer alacak örgütlenme model önerileri ve projelerin uygulanabilmesi için
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örgütlenme ve organizasyon modellerini içermekte, bu önerilerin uygulanabilmesi için yasal
düzlemde tanımlanabilme koşul ve olanakları irdelenmektedir.
Çalışmanın amacı, IBB’nin ve yerel yönetimin risk azaltma konusunda yapacağı
eylemlerde izleyebileceği bir yol haritası hazırlamaktır.
4.1.2

DEPREM MASTER PLANINI KAPSAMINDA YERLEŞME GRUBU TARAFINDAN
HAZIRLANAN PROJENİN NİTELİKLERİ

YTÜ-Yerleşme grubunun hazırladığı “Deprem Master Planı” bir strateji planıdır. Bu plan
“Nazım Plan” ya da “İmar Planı” değildir. O nedenle, kapsamı ve meseleleri ele alış biçimi
anılan planlama tekniklerinden farklıdır.
4.1.2.1 Stratejik Planlama
Stratejik planlama nedir? J.Borja ve M.Castells (1997:151-180), bir planlama yaklaşımının
“stratejik” nitelikte olabilmesi için üç özelliğe sahip olması gerektiğini belirtmektedirler:
• Planlama çalışması, ekonomik, kültürel ve toplumsal hedefleri olan bir senaryo ile
ilişkili olmalıdır.
• Stratejik planlama çalışması bölgenin (ya da metropolün) değişik yerlerindeki
dinamikler, dönüşümler ve projelerin uyum içinde bütünleşmesini sağlamalıdır.
• Stratejik planlama çalışmasının, bölgenin (metropolün) artalanı üzerinde
metastatik etkileri olmalıdır. Bir başka deyişle, planın sektörler ve bölgeler
arasında kurduğu bağlantılar, yine bu planın ivme verdiği yeni girişimlerle daha
da güçlenmelidir.
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Merkezi (UNCHS) HABITAT, kentler için
strateji belirlenmesi ve uygulamaya konması için dört aşama tanımlamaktadır:
• Öncelikli stratejilerin (stratejik önceliklerin) belirlenmesi aşaması;
• Eylem planları için “müzakere” ve uzlaşma aşaması;
• Stratejinin içeriğini ve işleyişini gösterecek projeler tasarlanması ve uygulanması
aşaması;
• Projelerin ve planların stratejik yaklaşımla bütünleştirilmesi aşaması.
Öncelikli stratejilerin belirlenmesi aşamasında, ilk olarak, yerleşme için söz konusu olan
ana planlama problemleri açıklanır ve netleştirilir. Bu aşamayı klasik planlama
yaklaşımından ayıran en kritik nokta, ana problemlerin tanımlanmasında çıkar gruplarının,
değişik aktörlerin farklılaşan görüşlerinin bir araya getirilmesidir. Farklı çıkarlardan yola
çıkılarak ortak çıkarların bulunması ve bu grubun, izlenecek stratejik vizyonu görüş birliği
içinde kararlaştırmasıdır.
Sorunların Saptanması: Kentin tüm kullanıcılarının katılımıyla, kentteki darboğazların ve
gereksinmelerin belirlenmesidir. Kullanıcılar kavramı çoğu yerde AKTÖR terimiyle
karşılanmaktadır. Kentteki aktörler, özel firmalar, işçiler, resmi görevliler, bankacılar, her gün
işiyle evi arasında gidip gelenler, altyapı sağlayanlar, üniversiteler,araştırma kurumları vb.dir.
Katkı Potansiyelinin Belirlenmesi: Kentin aktörlerinin, kendi belirledikleri değişikliklerin
yapılabilmesi için planlanan eylemlere ne ölçüde ve nasıl katkıda bulunabileceklerinin ve
buna hazır olup olmadıklarının belirlenmesi.
Katılım Ortaklıkları : Stratejinin uygulanabilmesi, bir başka deyişle, eylem planları için
gönüllü katkıları etkinleştirecek katılım ortaklıkları kurulmasıdır.
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Kritik nokta: Aktörler müzakere ortamında buluşturulmalıdır. Planlama öncelikleri
müzakere ortamında belirlenmelidir.
• Stratejilerin somut gerçeklere dönüştürülmesi için “Müzakere” ve Eylem Planları
Üzerinde Anlaşmaya Varılması aşaması çok kritiktir. Bu aşamada, stratejilerin
uygulama imar planları, tasarım ya da dönüşüm projeleri biçiminde
gerçekleşebilmesi için yerel aktörlerin de katılacağı çalışma grupları, ayrıntılı
teknik çalışmalar yaparlar.
• Strateji Planı, eylem planlarının önceliklerini belirler.
• Eylem planları strateji planının ana ilkelerine ve önceliklerine uygun olmalıdır.
• Strateji planının “yapılabilir” olması için, önceliklerin belirlenmesinde kentin
somut gerçeklerinin göz önünde tutulması zorunludur.
4.1.2.2 Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kent Vizyonu
Dünya Bankası ve Habitat tarafından desteklenen “sürdürülebilir kent” vizyonu, yerel
yönetimlerin kent halkının, özellikle de kentlerdeki yoksul kesimin, refah düzeyini
yükselterek ülke kalkınmasına katkıda bulunması düşüncesine dayanmaktadır. Yerel yönetim
stratejilerinin yalnızca kentsel alanlarla ya da kentsel nüfusla sınırlı olarak belirlenmesi artık
olanaksızdır. Kentsel dönüşüm stratejilerinin aynı zamanda, daha iyi bir yaşam kalitesi ve
sürdürülebilir kalkınma gözetilerek tasarlanması gerekmektedir.
Bir kentte yaşayanların yaşam kalitesinin, refahının yükselebilmesi için kentin dört
açıdan “sürdürülebilir ve işlevsel” olması gerekir:
•
•
•
•

Yaşanabilirlik,
Rekabet gücü,
İyi yönetim ve işletme,
Finansman
En önemli koşul kentsel çevrenin yaşanabilir kılınmasıdır. Kentin ve o kentteki
toplumsal ve ekonomik yaşamın daha iyiye doğru sürdürülebilmesi için yaşanabilirlik
vazgeçilemez, asal bir koşuldur. Her bireyin insanca, uygar bir yaşam kalitesine, eşit koşullara
ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir kent, yaşanabilir bir kenttir. Bu özelliklerin sağlanabilmesi
için kentin rekabet gücünün arttırılması, yöneticilik ve işletmecilikte performansın
yükseltilmesi ve kendi kendini besleyen bir finansman mekanizmasının geliştirilmesi başarıyı
belirleyici koşullardır.
Dünya Bankası’nın yaşanabilirlik gündemi şu konuları kapsamaktadır (World Bank,2000):
• Kentteki yoksulluğun azaltılması,
• Kentteki eşitsizliğin azaltılması,
• Sağlıklı bir kentsel çevrenin yaratılması,
• Bireysel güvenliğin arttırılması:
o Suç oranının düşürülmesi,
o Şiddet olaylarının azaltılması,
o Trafik kazalarının azaltılması,
o Doğal afetlerin etkilerinin azaltılması.
Kentteki sorun alanları hem fiziksel hem de sosyal ve ekonomik meselelerde
farklılaşmaktadır. Planların, her alanın potansiyellerini ayrı ayrı değerlendirerek değişik
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planlama araçlarını devreye sokabilecek bir esneklikte olması tavsiye edilmektedir. Sorunun
aciliyetine göre, kamulaştırarak ve yer göstererek, gönüllülük esasına bağlı olmayan taşıma
ve dönüştürme uygulamaları gerekebilir. Ancak, tüm dünyada deneyimler, piyasa koşullarını
ve toplumsal gerçekleri göz önüne alan ve birbirini ikame edebilecek çözüm seçenekleri
üretmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Çeşitli borçlandırma (kredilendirme)
modelleri kullanıldığında planlama araçları yelpazesi daha da genişlemektedir. Uygun
finansman modelleriyle hem plan uygulamalarının kamuya maliyeti azalmakta, hem kentsel
mekanlar ekonomik açıdan daha verimli kullanılabilmekte, hem de bu yolla kentsel donatı
düzeyini yükseltme olanağı doğmaktadır.
Habitat, stratejik planlamayı tanımlarken, kentin dünyadaki piyasa dalgalanmalarına
uyum sağlayabilmesi gerektiğini vurgulamakta, bunun için de kentteki piyasa koşullarının iyi
tanınması gerektiğine ve altyapının önemine işaret etmektedir. Bu yaklaşımın üç ayağı vardır:
4.1.3

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI’NIN DOĞAL POTANSİYELİ VE SORUNLAR

4.1.3.1 Topografik ve Jeolojik Yapı
İstanbul ilinin vadiler ve boğaz ile parçalanmış doğal yapısı, genelde güneye ve denize bakan
yönelişi, kentsel mekanın oluşumunda çok önemli potansiyeller sunmaktadır. (Harita 4.1).
Ancak kentsel mekanın gelişiminde doğal yapının bu olanaklarından yararlanılamadığı, hatta
yanlış yerseçim kararları ve yüksek yoğunluklar ile doğal yapının tahrip edildiği
gözlemlenmektedir.
Potansiyeller:
• Bu doğal yapının sunduğu potansiyeller İstanbul’un “Dünyanın İncisi” olma
özelliğinin temelini oluşturmakta ve mekanın gelişiminde öncelikle
değerlendirilmesi gereken girdiyi oluşturmaktadır.
• Vadiler kentin doğal hava kanallarını oluştururken, denize ve güneye bakan
yamaçlar ise yerleşilebilirlik kriterlerine uygun ortamlar sunmaktadır.
Sorunlar:
• Doğal yapının sunduğu bu olanak, şehirsel mekanın gelişmesinde yönlendirici bir
etmen olarak gereğince kullanılmamaktadır. Planlı ya da plansız olarak kentin
aşırı yığılması nedeniyle vadiler hızla yoğun yapılaşmaya konu olmaktadır.
• Bu alanlar jeolojik yapı haritası ile birlikte değerlendirildiğinde vadi tabanlarının
alüvyon alanlar olması nedeniyle, şiddetin arttığı ve sıvılaşma potansiyelinin
bulunduğu bölgeler olduğu görülmektedir. Hatta bazı bölgelerde şev, stabilite
sorunu ve heyelan riski bulunmaktadır (JICA raporu).
• Gerek JICA, gerekse KOERİ-Boğaziçi Risk çalışmalarında risk düzeyleri göreceli
olarak düşük gözüken alanlarda düzeyin düşük çıkması, bu alanların henüz az
yapılaşmış olmasından kaynaklanmaktadır.
• Bu vadi tabanlarının yerel yönetimler tarafından plan ve 18. madde uygulamaları
ile yapılaşmaya açıldığı bilinmektedir. Bu nedenle geleceğin risk alanları yasal
yollardan oluşturulmaktadır. Bu alanların denetimi ve kontrolü, yapılması
gereken en öncelikli ve maliyet gerektirmeyen işler kapsamındadır.
• Dere alanlarının yapılaşma baskısının olduğunu gösteren diğer bir uç örnek ise,
dere alanı üzerinde viyadüklerle yapılan sahil bağlantı yoludur.
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• Bu vadi alanlarının pek çoğunun 1985 sonrasında kaçak yapılaşmaya konu olması
nedeniyle, bu bölgelerin ıslah planlarına konu olmaları yasal olarak mümkün
değildir. Ancak, bu alanların birçoğunda ıslah imar planı yapıldığı bilinmektedir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, bu ıslah imar planlarının yasal geçerliliğinin
olamayacağı, dolayısıyla bu planlara göre ruhsat alan yapıların da ruhsatlarının
geçerli olup olamayacağının tartışılması ve bir ilke kararına bağlanması gereken
önemli bir hukuki konudur.
• Bu tip alanlarda risk açısından yapılan analizlerde ölçek itibariyle görülmesi
mümkün olmayan önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu alanlardaki yollar dardır ve
çok eğimli, hatta bazı yerlerde merdiven şeklindedir. İkinci olarak yapı kaliteleri
düşüktür. Tüm bu faktörler dikkate alındığında risk açısından en büyük sorunlu
alanları oluşturmaktadır.
4.1.3.2 Su Havzaları ve Açık Alan Sistemi
İstanbul kuzeyinde metropole su sağlayan su kaynakları ve bunların havzaları ve de orman
alanları ile güneyde ise Marmara denizi ile sınırlanmış bir alandır (Harita 4.2, 4.3, 4.4).
Potansiyel
• Metropole su sağlanması
• Orman alanlarının metropolün oksijen kaynağı olması
• Metropol için rekreasyon potansiyeli sunması
Sorunlar
• Su havzalarının yoğun gelişme baskısı altında olması
• Orman alanlarının yoğun gelişme baskısı altında olması
• Bu baskılar, farklı şekillerde gelişmektedir (Harita 4.5 ).
o Kaçak yapılanmalar şeklinde yoğun ve katlı yapılaşmalar
o Belde belediyelerince hazırlanan planlarda büyük sanayi veya depolanma
alanlarına yer verilmesi (Harita 4.6)
o Bakanlık tarafından onaylı havza sınırları dışında ancak hemen
komşuğundaki havzalarda gelişmeyi körükleyen büyük sanayi alanlarının üst
ölçekli planlarla önerilmiş olması (Harita 4.6)
o Yüksek gelir grubu için siteler veya bağımsız büyük parsellerde dağınık
konutlar şeklinde olması
Bu alanlarda yapılan planlarda İSKİ görüşünün olması gereği İSKİ yönetmeliğinde
belirtilmesine rağmen, belde belediyeleri tarafından hazırlanan planlarda İSKİ görüşleri yer
almamaktadır, ancak Belediyeler bu planlara göre ruhsat vermekte olup, birçok sanayi
kuruluşununda mekanda yer almış olduğu bilinmekte ve bunlar dava konularını
oluşturmaktadır. Bu şekilde yapılaşmalar sürmektedir. Bu gelişmelerin deprem faktörü
açısından düşündürdükleri ise aşağıda belirtilmektedir
• Bir deprem anında meydana gelen üst yapı vaya alt yapı hasarı meydana
geldiğinde su kaynaklarına yüklü miktarda atık maddenin karışarak bu suların
kullanılamaz hale gelmesi en önemli sorundur.
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• Bu sanayi kuruluşları çevreye konut baskısı yaratmaktadır, bu gelişmeler geçmişte
olduğu gibi devam ettiğinde olası hasar miktarının ve sulara karşışacak atık
mitarlarının arması kaçınılmazdır.
İSKİ yönetmeliğinde önerildiği şeklinde yaygın gelişmenin ise iki olumsuz etkisi
bulunmaktadır. Bu kadar geniş alanlara altyapı götürmek maliyetli olacağından, bunun
gerçekleşmesi mümkün olamayacaktır, foseptiklerle geliştirildiği takdirde ise bu foseptiklerin
zarar görmesi ile yine yüklü miktarda atığın su kaynaklarına ulaşması ve bu kaynakların
kullanılamaz hale gelmesi sorunu ortaya çıkma olasılığı bulunmaktadır.
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Harita 4.1. İstanbul ilinde topografik yapı
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Harita 4.2. İstanbul’da dereler ve açık alan sistemi ve korunacak alanlar
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İS TANB UL DEP REM
MAS TER PLANI
YTÜ- B Ü
YERLEŞ ME GRUB U

İstanbul M etropolitenAlanı
Kentsel Gelişim

N
W

E
S

Harita 4.5. İstanbul metropoliten alanında gelişme eğilimleri
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Harita 4.6. İstanbul Belediyesi sınırları dışında belde belediyelerince hazırlanan planlara göre sanayinin gelişme eğilimi
250

4.1.4

YAPILANMIŞ ALANLARDAKI SORUNLAR VE POTANSİYELLER İÇİN BİR TİPOLOJİ

4.1.4.1 Yöntem
Yerleşme-Planlama grubunun çalışmalarında önce İstanbul Metropoliten Alanı’ndaki ve
çevresindeki sorunlar ve potansiyeller saptanmıştır. Daha sonra bu sorunlar için söz konusu
olabilecek çözüm seçeneklerine işaret edilmiştir. Çözüm seçeneklerinin geliştirilmesinde,
İstanbul’un potansiyellerinin değerlendirilmesine öncelik verilmiştir. Bu bağlamda İstanbul,
aşağıdaki sorulara yanıt bulmak üzere incelenmiştir:
• Deprem riskinin büyüklüğü ve yaşanılabilirlik açısından, kentin en acil müdahale
gerektiren noktaları nerelerdir?
• Deprem riskini azaltmak için yapılacak planlama operasyonlarında kullanılabilir
yapılanma potansiyeli kentin nerelerinde bulunabilir?
• Kentin doğal, kültürel, tarihsel değerleri açısından özel önem taşıyan yerler
nerelerdir?
• Ekonomik, toplumsal, mekansal özellikler ve bunlarla ilişkilendirilecek planlama
eylemleri açısından benzer nitelikte bölgeler tanımlanabilir mi?
İlk Yapılanma Sürecine Göre Sınıflama
İstanbul Metropoliten Alanı’ndaki sorunların ve potansiyellerin oluşmasında bir kaç kriter rol
oynamaktadır. Bunlardan bir tanesi yapılanma sürecidir. Kent mekanındaki yapılaşmanın
planlara göre, ya da informel yollardan, plansız yapılanmış olması bazı özellikleri de
beraberinde getirmektedir. Bunlardan bazıları, kentsel donatı, yeşil alan, yapılanmamış boş
alan stoku, altyapı, deprem sonrası erişilebilirlik potansiyeli, yapı kalitesi ve yerleşim
dokusudur.
Aşağıdaki temel doku tiplerine göre bu alanların mekandaki dağılımları ortaya konarak
sorunlar ve potansiyeller incelenmiştir.
Temel doku farklılıkları beş başlık altında toplanmıştır. Bunlar;
• Plan ile Yapılanmış Alanlar
o Tarihi Kent Dokuları
o Toplu Konut Alanları
o İmar Planı Ile Yapılaşmış Diğer Alanlar
• Plansız Yapılanmış Alanlar
o Islah İmar Planları ile Yasallaştırılmış Alanlar
o Halen Planı Olmayan Alanlar
İmar planı ile yapılanmış alanlar, toplu konut alanları ve tarihi kent dokuları tek başlıkta
toplanarak, “Planlı Gelişim Alanları (PL)” kategorisi içerisinde ele alınmıştır. Çünkü, bu
kategori içindeki doku farklılıkları, mekandaki konuma göre, Coğrafi Bilgi Sisteminde ortaya
konabilmektedir. Değerlendirme beş ana grup üzerinden yapılmakla birlikte, mekansal
sorgulama iki ana grup üzerinden yürütülmüştür (Harita 4.7).
Yoğunluklara Göre Sınıflama
Farklı yapılaşma süreçlerinden geçmiş alanlarda yoğunluklara bağlı olarak benzer özelliklerin
doğduğu gözlenmiştir. O nedenle, İstanbul Metropoliten Alanı’ndaki mahalleler, yoğunluk
değişkenine bağımlı olarak bir kez daha sınıflandırılmıştır.
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Bu işlem iki etaplı olarak gerçekleştirilmiştir. JICA veri tabanındaki yoğunluklar,
kentsel donatıları da kapsayan mahalle (kentsel) brüt yoğunlukları (idari sınıra göre)
olduğundan, ilk etaptaki analizleri bu kapsamdaki yoğunluklara göre yürütülmüştür. Bu
çerçevede mekansal sorgulamalara dayalı olarak, grupların mekandaki dağılımları ortaya
konmuştur.
İkinci etapta topoloji ihalesi sonucu oluşturulan veri tabanının elde edilmesi üzerine
mahalle idari sınırları içerisinde yer alan üniversite, koruluklar, büyük kamu alanları gibi
kentsel donatılar elimine edilerek mahalle brüt yoğunlukları elde edilmiştir. Mahalle brüt
yoğunlukları, konut, konut ve ticaretin iç içe olduğu alanlar, ilköğretim, küçük camiler,
mahalle parklarını kapsayan yerleşik alanları kapsamaktadır. Bu şekilde yoğunluklar daha
karşılaştırılabilir bir düzeye çekilerek, çalışma tekrarlanmıştır.
Birinci etapta, beş yoğunluk kategorisi belirlenmiştir (Harita 4.8):
• 0-199 kişi/Ha
• 200-399 kişi/Ha
• 400 – 599 kişi/Ha
• 600 + kişi/Ha
İkinci etapta, mahalle brüt yoğunluklarının yükselmesi nedeniyle aşağıdaki gruplamalar
üzerinden gidilmiştir (Harita 4.9).
• 0-299 kişi/Ha
• 300-599 kişi/Ha
• 600 + kişi/ha
Kentsel İşlevlere Göre Sınıflama
Yine aynı nedenler ile İstanbul Metropoliten Alanı, konut alanları [KO], konut ile diğer
fonksiyonların bir arada bulunduğu alanlar [KODI] ve yalnızca konut dışı fonksiyonların
bulunduğu alanlar [KODISI] olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmıştır.
Mahalle yoğunluklarının yalnızca gece nüfusunu yansıtması nedeniyle, bu sınıflandırma
mahalle (kentsel) brüt yoğunluklarını yorumlayabilmek amacıyla yapılmıştır. Çünkü,
yoğunluğu düşük bir mahallede, konut ve diğer (KODI) fonksiyonlar bir arada bulunuyor, ya
da yoğunlukla konut dışındaki fonksiyonlar (KODISI) yer alıyorsa, bu durumda mahallede
yapılaşma yoğunluğunun gerçek anlamda düşük olmadığı düşünülmektedir.
Burada, planlama yaklaşımına yön veren etmenleri bir arada ve karşılaştırmalı olarak
değerlendirmemize olanak veren bir taksonomi ile çalışılmıştır. Yukarıda anılan üç kritere
göre yapılan sınıflandırma Tablo 4.1’de izlenebilmektedir.
Gerçekçi ve “yapılabilir” bir planlama yaklaşımı için yukarıda belirtilen kategorilerin
mekana yansıma biçiminin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Kaldı ki, çalışmalarımıza altlık
oluşturan veriler de coğrafi verilerdir. Bu verilerin de birlikte değerlendirilmesiyle benzer
özellikteki yığılma bölgeleri, dolayısı ile kaba bir yaklaşım ile farklı müdahale alanları genel
olarak belirlenebilmektedir (Harita 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16). İstanbul
Metropoliten Alanı’nda ve yukarıda tanımlanan bölge tiplerinde arazi kullanım değerleri ve
kişi başına fonksiyon alanları irdelenerek, daha sonraki bölümlerde tipolojik alt bölgelerin
özellikleri, sorunları tanımlanarak, bu bölgeler için öneriler getirilmektedir.
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İSTANBU L DEPR EM
M ASTE R PLAN I
YTÜ- BÜ
YERLEŞ M E G R UBU

İlk O lusu m it ibariyle
Planlı ve Plansız
Alanlar

Marm ara Sea

N
W

E
S

Not:baz ı m ahalleler de hem planlı hem plansız alanlar y er almaktadır ,
ağ ırlıklıolanın kodu m ahalleye verilm istir.

Harita 4.7. İstanbul metropoliten alanında ilk oluşumu itibariyle planlı ve plansız alanlar
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Harita 4.8. İstanbul metropoliten alanında mahalle idari sınırlarına göre yoğunluklar
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İSTANBU L DEPR EM
MASTE R PLAN I
YTÜ- BÜ
YERLEŞ ME GR UBU

Brut M ahalle Yogunluk ları
kis i / hektar

Marm ara S ea

N
W

E
S

Harita 4.9. İstanbul metropoliten alanında mahalle brüt yoğunlukları
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İSTANBU L DEPR EM
MASTE R PLAN I
YTÜ- BÜ
YERLEŞ ME GR UBU

Islah İm ar Planlı ve P lans ız Alanlar
Brüt (k ent) Y og:: 0-400
Fonk siyon:
Konut

Marm ara Sea

Bu gruptaki m ahallelerde Küçük Ç ekm ece,
Avcılar hariç, agır hasarlı bina sayısı ve
agır has arlı yapı oranı dusuk gozukmaktadır,
Ancak m evcut eğilimler dogrultusunda
gelıs meler surdugu takdirde risklerin,
yogunluk paralelınde artacagı bilinm elidir.
Bu alanlardaki yapılarin analiz leri y apılarak
has ar dagılım modelleri olusturularak, analız ler
tekr ar lanmalıdır.

N
W

E
S

Harita 4.10. Islah imar planlı ve plansız alanlar sorgulaması
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İS TAN BU L D EPR EM
MASTE R P LAN I
YTÜ- BÜ
YE RLE ŞM E G RU B U

Islah İm a r P lanlı v e Pl ansız Alanlar
Brüt (kent) Yog:: 0-400 ki/ha
Fonks iyon:
Konut +diger

Marm ara Sea

Konut ve konut dısı fonksıyonların bırlıkte yer alması
nedenıyle yogunluk degerı dusuk alanlar
Taram a sıklıgı artan v e kırmızı renklı olan alanlarda
oncelıklı onlem ler alınmalı
Pem be renkli ve sey rek taram alar mevcut egilim ler devam ettigi takdirde y akın gelecekte
riskli bolgelere donusecek alanlar
Ayrıca pem be renkli alanlarda yapı kaliteler i
or nekleme yontemi ile saptanarak r isk dagılım m odelleri olusturularak analız ler tekrarlanm alı
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Harita 4.11. Islah imar planlı ve plansız alanlar sorgulaması

257

İSTANBU L DEPR EM
MASTE R PLAN I
YTÜ- BÜ
YERLEŞ ME GR UBU

Islah İmar Plan lı ve Plan sız Alan lard a
Brü t (kent) Yog :: >400
Fon ksiyon:
Ko nut

Marmara Sea

N
W

E
S

Harita 4.12. Islah imar planlı ve plansız alanalar sorgulaması
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İSTANBU L DEPR EM
MASTE R PLAN I
YTÜ- BÜ
YERLEŞ ME GR UBU

Islah İmar Plan lı ve Plan sız Alan lard a
Brü t (kent ) Yog :: >400
Fon ksiyon:
Ko nut +diğer

Marmara Sea

N
W

E
S

Harita 4.13. Islah imar planlı ve plansız alanlar sorgulaması
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

İmar Planlı
Brüt (kent) Yog::+400 ki / ha
Fonksiyon:
Konut

Marmara Sea

N
W

E
S

Harita 4.14. Islah İmar planlı ve plansız alanlar sorgulaması
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Tablo 4.1. Potansiyel ve sorun saptama için sorgulama sınıflandırması
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PLANSIZ GELİŞEN ALANLAR

KONUT
+DİĞER
FONK.

PLANLI GELİŞİM

4.1.4.2 İlk Oluşum Sürecine Bağlı Sorunlar ve Potansiyeller
Planla Yapılanmış Alanlar [PL]
Bu kategori, imar planları ile gelişmiş alanlar , tarihi doku ve toplu konut alanları olmak üzere
üç alt başlık altında incelenmektedir.
İmar Planlarıyla Yapılanmış Alanlar - (Genel) [PL]
A. Özellikler [PL]
• Bu alanlar İstanbul’daki toplam yapılanmış alanın Toplu konut alanları dahil
olmak üzere yaklaşık % 31’ini ,(yaklaşık 7800 Ha), oluşturmaktadır.
• Bu alanlarda toplam nüfusun % 23 ’ü (2 milyon kişi) yaşamaktadır.
• İstanbul’daki yapıların % 19’u (139906) bu tür alanlardadır.
• İstanbul’daki ağır hasarlı yapıların ise % 27’si (14051)’u bu alanlardadır.
• Bu alanlar, genelde ruhsatlı yapılardan oluşmaktadır.
• İlk hazırlanan planlarda az katlı olup, farklı dönemlerde plan notları ile yapı
katsayıları yükselen bu nedenle de dönüşüm geçiren alanlardır.
• 1-3 katlı yapıların % 15’i, 4-7 katlı yapıların % 23’ü bu alanlardadır.
• 1970 öncesi yapılmış yapıların yaklaşık % 29’u bu alanlarda yer almaktadır.
• Bu alanlardaki arazi kullanım dağılımı Şekil 4.4’de, kişi başına düşen fonksiyon
alanları Şekil 4.5’de izlenebilmektedir.
B. Potansiyeller [PL]:
• Planlı konut alanlarındaki potansiyeller, konuma ve dokularına bağlı olarak
farklılaşabilmektedir,
• Ancak genelde yoğunlukların aşırı boyutlara ulaşmaması bir avantajdır. Bu
alanlarda genelde kişi başına düşen inşaat alanları da 25 m2’nin oldukça üstünde
olabilmektedir. Bu durum, risk bölgelerinde mülk sahiplerine daha düşük alanlı
taşınmaz alanları verilerek dönüşüm olanağı verebilmekte, bu şekilde dönüşümün
maliyeti kendi içinden yaratılabilme olanağı bulunmaktadır.
C. Sorunlar [PL]:
• Genelde ruhsatlı binaların bulunduğu kabul edilebilmekle birlikte, İstanbul’daki
yapıların % 80’inin iskan ruhsatının bulunmaması, bu alanlarda da iskan ruhsatsız
yapıların bulunduğunu göstermektedir, bu durum güçlendirme açısından önemli
hukuki engeli teşkil etmektedir.
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• Denetimli yapılmış olmaları varsayımı ile yapılaşma kalitesi ve binaların teknik
niteliklerinin iyi olabileceği düşünülmekle birlikte, diğer depremlerdeki yıkılan ya
da hasar gören yapılarında aynı statüde yapılar olması nedeniyle, bu yapıların da
risklerinin gerçek anlamda belirlenmesi gerekmektedir.
• Genellikle orta ve yüksek gelir grubunun oturması nedeniyle yapıların
sağlamlaştırılmasına kaynak ayırma olanağı düşük faizli kredilerin sağlanması ile
mümkün olabilir.
• Afet riskini azaltmak için yapılacak operasyonlarda çok sayıda mülk sahiplerinin
eğitim düzeylerinin de göreceli olarak yüksek olması nedeniyle uzlaşmaların
sağlanması ve bilincin arttırılmasında önemli avantajlar olarak değerlendirilebilir.
• Bu alanlarda yapım yıllarına göre farklışan iki temel alt bölgeler söz konusudur.
Bunlardan birincisi 1975 öncesi yapılmış, dolayısı ile ekonomik ömrünü
tamamlamaya yüz tutmuş yapılar grubu, diğeri ise 1975 sonrası yapılmış
ekonomik ömrünü tamamlamamış yapılar grubudur. 1975 yönetmelik öncesi
yapılar mühendislik bakış açısı ile riskli yapılar grubuna girmektedir. Ancak, bu
yapılar kat adedi açısından daha makul, çok yüksek olmayan, dolgu duvarları
olarak harman tuğlasının kullanıldığı, yapı formu açısından da daha çok kare
forma yakın binalardır. Bu nedenle tüm bu faktörlerinde dikkate alındığı gerçek
risk değerleri saptanarak, kent içindeki konumlarına da bağlı olarak, yenileme
veya güçlendirmenin mi tercih edileceği belirlenmelidir.
D. Öneriler (PL)
• Bu bölgelerin yerleşim dokularının genelde daha sağlıklı olduğu düşünüldüğünde,
daha çok güçlendirmenin veya parsel bazında yenilenmeler yapılabilir.
• Kent içindeki konuma ve zemin koşullarının ayrıntılı incelenmesine bağlı olarak,
kentsel dönüşümün teşvik edilebileceği alanlarda yoğunluk arttırımlarına
gidilebilir.
• Bu alanlarda kentsel kaliteyi arttırmak, hem yaşam boyu hem de deprem sonrası
kullanılabilir yeşil alan stoklarının arttırılmalıdır.
İmar Planlarıyla Yapılanmış Özellikli Alanlar
Toplu Konut Alanları [TK]
Toplu konut alanları üretim biçimlerine göre farklılaşmaktadır. Bunlar
• Emlak Kredi Bankası aracılığı ile üretilenler
• Belediye Şirketleri aracılığı ile üretilenler
• Kooperatifler aracılığı ile üretilenler olmak üzere üç grupta toplanabilmektedir.
Aşağıda öncelikle toplu konut alanlarının genel özellik ve sorunları ortaya konarak,
daha ileriki bölümlerde yapılan risk kademelenmesine sınıflama çerçevesinde İstanbul
metropoliten alanında gerçekleştirilmiş olan önemli Toplu Konut alanlarının özellikleri
irdelenerek, öneriler sunulmaktadır.
A. Özellikler [TK]
• Toplu konut alanlarında yüksek katlı yapılar yer almakla birlikte, gerek donatı
alanlarının ve gerekse bahçe kullanımlarının diğer bölgelere oranla daha yüksek
olması nedeniyle, brüt mahalle yoğunlukları düşüktür.
• Bloklar arası mesafeler yeterli sayılabilecek ölçülerde olup, otopark sorunu az
veya yok denecek düzeydedir.
• Farklı gelir grubu için seçenekler mevcuttur.
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• Üst ölçek plan kararları kapsamında geliştirilmemiş olmaları nedeniyle konutişyeri ilişkileri irdelenmeden gelişmiş alanlar olup, bunu sağlayacak ulaşım
politikalarından da yoksun olarak üretilmişlerdir.
B. Potansiyeller
• Desantrilizasyon kararlarının uygulanabilmesi için boş konut stoku mevcuttur.
Yoğunluğu düşük olan risk faktörü yüksek Toplu Konut alanlarında yeni
düzenlemeler ile yeniden dünüşüm imkanlarının yakalanması mümkündür.
C. Sorunlar [TK]
• Emlak Bankası ve Belediye Şirketleri aracılığı ile üretilen toplu konut alanları
projelerinin hazırlanması ve uygulaması açısından daha güvenli olarak kabul
edilebilirler, ancak bu toplu konut alanlarının yer seçim kararlarında zemin
açısından sorunlar söz konusu olabilmektedir.
• Kooperatifler aracılığı ile oluşan toplu konut alanlarında yukarıdaki sorunun yanı
sıra temel sorun yapım sürelerinin uzaması ve ekonomik koşullar nedeniyle yapı
kalitesinin düşük olmasıdır. Ayrıca bu alanlardaki donatı alanlarının diğer
gruptaki kadar standartlara yakın değerler taşımaması ve bloklar arası mesafelerin
yeterli olmaması da bir diğer sorun alanını oluşturmaktadır.
D. Öneriler [TK]
• Tüm kategorilerdeki yapıların güvenlik kontrolünün yapılması için yapı
sahiplerinin bilinçlendirilmesi, yapılması gereken öncelikli eylemdir. Bu sürecin
gerçekleşebilmesinde diğer gruplarda olduğu gibi bu grupta da kredi yardımı ve
teknik bilgi ortamının yaratılması ön koşullar olarak ortaya çıkmaktadır.
• Yoğunlukların düşük ve geniş bahçe kullanımlarının olduğu toplu konut
alanlarında bu olanaklardan yararlanılarak 1960-70’li yıllarda yapılmış ve
güçlendirilmesi mümkün olamayan yapıların düzenlenecek vaziyet planı
kapsamında yeniden inşa edilmesi prensibi öne çıkmaktadır.
• 1980’den sonra yapılan binalardan güçlendirme gerekenlerin güçlendirilmesi,
güçlendirilemeyenlerin ise yeni düzenlemeler ile yeniden inşa edilebilmesi için
proje üretilmesi gerekmektedir.
• Özellikle kent çeperlerinde yer alan toplu konut alanlarının kent merkezi ile
bağlantılarını güçlendirici ve ağırlıkla raylı sistem olmak üzere ulaşım
altyapılarının geliştirilmesi gerekmektedir.
• 1999 depreminde hasar gören yapıların bulunduğu toplu konut alanlarındaki
boşalmaları ve değer düşüşlerini ortadan kaldırmak üzere öncelikli olarak bu
alanların sağlıklaştırılması ve yenilenerek konut stokuna katılması gerekmektedir.
Tarihi Dokular ve Bölgeler [TD]
Bu bölgelerden Tarihi Yarımada, İstanbul için potansiyel olarak özel öneme sahip, bunun yanı
sırada riskin en yüksek olduğu bölgedir. Boğaz ise yoğunlukların ve katların düşük olması
nedeniyle deprem açısından risk göreceli olarak düşüktür. Bu konudaki potansiyeller,
sorunlar ve öneriler daha sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Aşağıda
bölgelerin özellikleri verilmekte olup, Boğaz yasa dışı oluşmuş alanları bu kapsamda değildir.
•
•
•

A. Özellikler [TD]
Bu alanlar İstanbul’daki toplam yapılanmış alanın yaklaşık % 9’u (6835 Ha),
oluşturmaktadır.
Bu alanlarda toplam nüfusun % 6’sı (580000) yaşamaktadır.
İstanbul’daki yapıların %11’i (81000) bu tür alanlardadır.
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•
•

•

İstanbul’daki ağır hasarlı yapıların %13’ü (% 3 Boğaz, % 10 Tarihi Yarımada ve Galata)
bu alanlardadır.
Diğer bölgelerde olduğu gibi bu bölgelerde de planlara aykırı olarak sonradan yapılmış
eklentiler (kaçak katlar vb.), izinsiz değişiklikler (taşıyıcı yapı öğelerinin kesilmesi vb.)
olduğu gibi özellikle merkez alanlarda imar planlarındaki kat artışları ile yapı üzerlerine
kat ilaveleri veya tarihi yapıların üzerlerine kat ilaveleri de söz konusu olabilmektedir.
yapının güvenliğini azaltan kullanımlar (patlayıcı madde depolanması, aşırı rezonanslı
imalat işleri vb.) işyerleri özellikle tarihi merkezi iş alanlarında yaygın olarak
görülmektedir.

Plansız Yapılanmış Alanlar [IS ve PLS]
Islah İmar Planları İle Yasallaşmış Olan Alanlar [IS]
Bu alanlar kategorik olarak kendi içinde üç farklı özellik göstermektedir:
13. Kaçak yapılaşmış, ıslah imar planı ile yasallaştırılmış, fakat bu planların getirdiği 4 kat
hakkını henüz kullanmamış parsellerin yoğun olduğu bölgeler,
14. Onaylı ıslah imar planı koşulu dışında kaçak olarak 5, 6 kat olarak yapılaşmış
parsellerin yoğun olduğu bölgeler,
15. Islah imar planı sonrasında, imar planına dönüştürme tanımı ile yasalara aykırı
biçimde, yeni planların yapıldığı, bu yolla yoğunlukların artırıldığı fakat donatı
alanlarının standartlara uygun hale getirilmediği bölgeler.
A. Özellikler [IS]
• Bu alanlar İstanbul’daki toplam yapılanmış alanın yaklaşık üçte birini, i.e. %
32’sini (26500 Ha), oluşturmaktadır.
• Yasa dışı yollardan yapılanmış alanlarda toplam nüfusun %47’i (4155000 kişi)
yaşamaktadır.
• İstanbul’daki yapıların %45’i (323266) bu tür alanlardadır.
• İstanbul’daki ağır hasarlı yapıların %38’i bu alanlardadır.
• Islah planlarıyla yasallaşmış bu alanlarda planlara aykırı olarak sonradan yapılmış
• eklentiler (kaçak katlar vb.),
• izinsiz değişiklikler (taşıyıcı yapı öğelerinin kesilmesi vb.),
• yapının güvenliğini azaltan kullanımlar (patlayıcı madde depolanması, aşırı
rezonanslı imalat işleri vb.)
yaygın olarak görülmektedir.
B. Potansiyeller [IS]:
• Yukarıdaki kategoriler bağlamında bu bölgelerin potansiyelleri incelendiğinde
yoğun konut alanları açısından potansiyel tanımlamak çok olanaklı olamamakta,
ancak az yoğun alanları değerlendirmek ve yaşanabilir kılmak için araçlar
geliştirilebilmektedir.
• Bu kapsamda oluşmuş yapılaşan doku içerisinde, parça parça konut kooperatif
girişimleri ve duvarlar ile çevrilmiş site oluşumlarının gözlenmesi, dönüşüm için
ip uçları vermektedir.
• Yoğun veya orta yoğunluktayapılaşmış bazı alanların kent içinde ve merkezi
çevreleyen bir kuşak içinde olması, yeni düzenlemeler ile rant artışlarını
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getirebileceği için dönüşümün maliyetinin karşılanması açısından olanaklar
sunmaktadır.
C. Sorunlar [IS]:
• Planlama kriterleri dışında kaçak olarak gelişmiş olmaları nedeniyle, bu tür
bölgeler genelde topoğrafik ve kentsel açık alan sisteminde tanımlanan eşik
alanlarda yer almaktadırlar.
• Yukarıdaki üç kategoriden özellikle 2. ve 3. kategorilere giren bölgelerde boş
parsel oranı düşüktür.
• Tüm kategorilerde donatı sorunları artan nüfusla birlikte büyümektedir ve
özellikle 2. ve 3. kategoriye giren alanlarda donatı alanı elde edilmesinin maliyeti
giderek artmaktadır.
• Gecekondu statüsünde olan bölgelerde mülkiyet hakkı kazanılmış; kazanılmayan
alanlarda ise tapu tahsis belgeleri elde edilmiş durumdadır.
• Yapılaşma kalitesinin ve binaların teknik niteliklerinin çok kötü olması nedeniyle
bu bölgelerin depremden zarar görme riski yüksektir.
• Genellikle
düşük
gelir
grubunun
oturması
nedeniyle
yapıların
sağlamlaştırılmasına kaynak ayırma olanağının düşük olduğu bölgelerdir. Bu
durum aynı zamanda yenilemenin maliyetinin paylaşılması açısından da önemli
bir engel oluşturmaktadır.
• Afet riskini azaltmak için yapılacak operasyonlarda çok sayıda mülk sahibi ile
muhatap olunması, uzlaşmaların sağlanmasını güçleştiren bir noktadır.
• Genelde ekonomik ömrünü tüketmiş, fiziksel ömürlerini ise bina kalitesinin düşük
olması ve bakım yapılmaması nedeniyle erken tamamlamış olan binaların
bulunduğu bu bölgelerde kiralar ve satış bedelleri düşmektedir.
D. Öneriler [IS]
Bu bölgelere ilişkin temel ilkeler olarak;
• Buradaki başat amacın İstanbul Metropoliten alanının eşik olan ve risk taşıyan
bölgelerinin yapılaşmadan arındırılması ve yerleşilebilir alanlarında sağlıklı
yaşam çevresinin yaratılması olmalıdır.
• Kentsel yenileme projelerine öncelik verilmelidir. Kentsel yenileme kavramı;
o boşaltma,
o dönüştürme,
o sağlıklılaştırma ve
o güçlendirme işlemlerini kapsamak üzere kullanılmıştır.
• Mülk sahiplerinin kazanılmış hakları korunmalıdır.
• Yenilemenin maliyetini karşılamak üzere yaratıcı çözümler içeren ve bölgenin
özelliklerinden kaynak alan bir finansman modeli geliştirilmelidir (Finans modeli
ve .İstanbul Gelişim Modeli çerçevesinde oluşturulan model taslakları Finans
Grubu ve Yerleşim Grubu tarafından önerilmektedir)
Bu ilkeler kapsamında kaçak gelişmiş ve ıslah planı ile yasallaştırılmış bu alanlarda
geliştirilebilecek stratejiler ve bu kapsamda uygulanacak eylem planları şunlar
olmaktadır;
• Bu alanlarda yapılabilirliği yüksek olan kısa dönemli strateji, bu bölgedeki
yapıların depremden daha az hasar görecek biçimde güçlendirilmesidir. Bu
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ön koşullar ise;
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o Yapıların ruhsat durumlarının analizidir. Bu kapsamda ilgili yerel
yönetimlerin bölgelerindeki yapıların yasal durumlarını CBS’ne aktaracak
programları oluşturmalarıdır. Bu konuda merkezi yönetimin kaynak aktarıcı
ve teknik altyapıyı sağlayıcı işlevi bulunmaktadır.
o Bu kapsamda ikinci aşama yapıların deprem karşısındaki durumlarının
ölçülmesi işlemlerinin tamamlanmasıdır. Bu bölgelerdeki gelir düzeyinin
düşük olması bu ölçüm işlemlerinde kredi olanaklarının yaratılması ve
bilimsel, güvenilir, teknik altyapı hizmetinin sunulması gerektirmektedir.
o Üçüncü aşama ise bu yapıların güçlendirilmesi işlemleridir. Bu konuda
hazırlanması gereken proje standartlarının tanımlanması, uluslararası finans
kaynaklarının yaratılması ve etaplama işlemlerinin yapılarak eylem sürecine
girilmelidir.
• Güçlendirme yapılmasının ekonomik olmadığı binaların yoğunlaştığı bölgelerde
benimsenecek ve daha uzun erimli strateji ise; risk açısından öncelikli alanlardan
başlamak üzere, bu bölgelerde kentsel yenileme programlarının geliştirilmesidir. Bu
kapsamda yeni bir ÖRGÜTLENME VE KURUMSAL YAPI tasarlanmalıdır
(uygulama araçları kapsamında birkaç öneri sunulmaktadır).
o Kentsel yenilemenin aktörlerini (hak sahibi, ilgili meslek mensupları, yerel
yönetim, yüklenici, finans kurumları) bir araya getirecek;
o Hak sahipleri ile yükleniciler ile finans kurumları arasında ilişki kuracak;
o Kentsel yenileme projesiyle elde edilecek kazanımları önceden planlayan ve
paylaşımı örgütleyen,
o yeni bir kurumsal yapı gereklidir.
Halen Plansız Olup Yasadışı Gelişmekte Olan Alanlar [PLS]
Bu alanlar bir önceki bölümde ele alınan ıslah planlı alanlar ile doku ve gelişim süreçleri
açısından benzer özellikler taşımakla birlikte, imar affı sonrasında gelişmiş olmaları nedeniyle,
yasallaştırılmamış ve mülkiyet hakkı kazanmamış olmaları açısından farklılıklar
taşımaktadırlar. Bu açıdan bu tip alanlarda uygulanacak stratejilerin ve eylem planlarının da
farklılaşması gerekmektedir. Su toplama havzaları, Boğaziçi ön görünüm bölgeleri ve genelde
TEM otoyolunun kuzeyinde gelişmekte olan alanlar bu sınıflamaya giren en temel örneklerdir.
Özellikle su toplama havzalarındaki yasadışı gelişmeler metropoliten alanın tümü için bir
tehdit oluştururken, bir dünya mirası olan Boğaziçi alanının da benzer gelişme baskıları ile
karşı karşıya olması doğal değerlerin korunması açısından bir diğer tehdit alanını
oluşturmaktadır.
A. Özellikler [PLS]
• Bu alanlar İstanbul’daki toplam yapılanmış alanın yaklaşık üçte birini, i.e. %
22’sini (185090 Ha), oluşturmaktadır.
• Yasa dışı yollardan yapılanmış alanlarda toplam nüfusun %20’i (1750000 kişi)
yaşamaktadır.
• İstanbul’daki yapıların % 20’i (145000) bu tür alanlardadır.
• İstanbul’daki ağır hasarlı yapıların % 21’(10620)i bu alanlardadır.
• Islah planlarıyla yasallaşmış bu alanlarda planlara aykırı olarak sonradan yapılmış
• eklentiler (kaçak katlar vb.),
• izinsiz değişiklikler (taşıyıcı yapı öğelerinin kesilmesi vb.),
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• yapının güvenliğini azaltan kullanımlar (patlayıcı madde depolanması, aşırı
rezonanslı imalat işleri vb.)
yaygın olarak görülmektedir.
B. Potansiyel [PLS]
• Bu alanlar, genelde henüz doymamış veya konumları gereği tapu alamamış
olduklarından yapıların üçüncü boyutta gelişmesi de sınıurlı kalmıştır. Ancak
günümüzde bu alanlarda da yikselmeler ve yoğunlaşmalar artmaktaır. Bu
özellikleri itibariyle potansiyel olarak değerlendirilebilir.
Bu alanların
konumlarına göre değerlendirilrek öncelikle dönüşüm projelerinin geliştirilmeleri
gerekmektedir. Bu alanların düzenlenmesi kendi kaynağını kendi içerisinden
çıkarabilme özelliğine sahiptir.
C. Sorunlar [PLS]
• Bu alanlardaki yapılaşmış parsellerde yaşayan kişilerin yasal yapı yapma hakkı
bulunmamakla birlikte, bu kişilere yeni barınma/çalışma mekanı edinmeleri için
olanak tanımak gerekmektedir.
• Bu bölgelerdeki yapılaşmamış parsellerde mülkiyetin çok parçalanmış olması,
küçük hisseli bu mülk sahiplerini bir araya getirmede zor bir sürece işaret
etmektedir.
• Bu bölgelerde yaşayanların genelde ekonomik kaynakları sınırlı olup, toplumsal
ve ekonomik yapıyı sağlıklı olarak saptamak için anketler, tespitler ve istatistikler
gerekmektedir.
• Bu tip alanlarda yapılaşmış parsellerin varlığına karşın yapılaşmamış parsellerin
oranı çok daha yüksektir. Bu durum yasa dışı gelişim için potansiyel bir tehlikenin
varlığını göstermekte olup, bu yöndeki gelişimler günümüzde sürmektedir.
D. Öneriler [PLS]
• Bu gruptaki temel strateji, yasadışı gelişen alanların konumlarının topoğrafik,
jeolojik eşikler, kentin yeşil sistemi, korunacak bölgeler bakımından irdelenmesi
neticesinde belirlenebilir. Bu kapsamda
o yapılaşmaya uygun olan bölgelerde yasa dışı olarak gelişen alanlar kentsel
yenileme ve yeniden geliştirme stratejisi ile
o yapılaşmaya uygun olmayan bölgelerde gelişen alanlar ise gelişmeye uygun
alanlarda yer gösterilerek yeniden geliştirme stratejisi ile ele alınmalıdır.
• Bu nedenle bu gruptaki eylem planlarının oluşturulmasında, metropol ölçeğindeki
araştırma süreci en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Bu bağlamda,
o İlçe/belde belediyeleri ile büyük şehir belediyesinin eşgüdümlü olarak
üretecekleri bir proje süreci gerekmektedir.
o Aynı kapsamda ilçe/belde belediyelerinin kendi aralarında iş birliği ve takas
yapma ortamlarının yaratılmasının bir çalışma prensibi olarak benimsenmesi
gerekmektedir.
• Bu bölgelerde yaşayanların genelde düşük sosyo ekonomik yapıda olmaları bu
projenin bir sosyal proje olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda
düşük kredi olanakları, kiralık konut sistemi ve benzeri yöntemlerin
benimsenmesi ve uygulanması gereklidir.
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4.1.4.3 Kentsel İşleve Bağlı Sorunlar ve Potansiyeller
Konut Alanları
Tüm bölge tiplerinde uygulama planlarına geçmeden, sorunların ve potansiyellerin
saptanması için önce sosyo-ekonomik analizler yapılmalıdır. Bu amaçla yapılacak alan
çalışmalarında aşağıdaki bilgiler mutlaka toplanmalıdır.
• Hane geliri,
• Hane büyüklüğü,
• Çalıştıkları yerler,
• Meslekleri
• Konut büyüklüğü, nitelikleri,
• Çevre koşulları,
• Çevreden bekledikleri,
• Mülk sahipliği
Konut Dışı İşlevlerin Bulunduğu Alanlar
İstanbul Metropoliteninde sanayi ve merkez fonksiyonları ekonomik alanları oluşturmaktadır.
Sanayi alanları kendi içerisinde ekonomik ömürlerini tamamlayan ve tamamlamayanlar olmak
üzere oluşum yıllarına göre kategorize edilebilmektedir. Merkezi alanlar ise İstanbul
içerisinde hizmet şekillerine ve etki alanlarına göre derecelenmektedir.
Merkez Alanları
A. Sorunlar (merkez)
• Ekonomik aktivitesi yüksek olan tarihi süreç içinde gelişen merkezler risk
analizlerine göre riski en yüksek alanlardır.
• Taksim, Mecidiyeköy aksı ve merkezi bölgesi yapı riski açısından daha geri
derecelerde bulunmasına karşın ekonomik kayıplar açısından özel bölgelerdir.
• Büyükdere aksı, mühendislik açısından en güvenli yapılar olarak nitelendirilmekle
birlikte, içerdiği ekonomik aktiviteler, donanımlar açısından, afet sonrası elektirik
kesintileri ve yangın riskleri açısından değerlendirilmesi, bina ölçeğinde afet
planlarının hazırlanması gereken özel yapılardır.
B. Potansiyeller (merkez)
• İstanbul’un ekonomik kaynağının temelini oluşturmaktadır.
• İstanbul’un MİA sı olan Tarihi yarımada, Galata ve bunların uzantısı olan Haliç
ve çevresi metropolün bir dünya kenti olmasında en önemli potansiyeldir.
İstanbul’u diğer metropollerden ayırıcı, farklılaştırıcı kullanılması gereken özgün
bir özelliktir.
• Taksim, Mecidiyeköy, Büyükdere aksı İstanbul’un ve Türkiyenin ekonomisi
açısından en fazla katma değer yaratılan merkezleridir.
• Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar kendi hinterlantlarına hizmet eden önemli ticari
aktivitelerin sunulduğu merkezlerdir.
• Diğer yandan plansız alanlar içerisinde, daha çok plansız gelişen, ancak
dönüşümlerle yoğunlukların arttığı kendi alt bölgelerine hizmet eden alt merkezler
söz konusudur.
Sanayi Alanları
Sanayi alanları
sergilemektedirler.

gelişim

süreçlerine

göre
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kategorik

olarak

üç

farklı

yapı

• Kent merkezinde yer alan ve İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı’nda da
sanayi alanı işlevi devam ettirilen farklı büyüklüklerde ve konumlardaki alanlar
• Kent merkezinde yer alan ve İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı’nda da
sanayi alanı işlevi değiştirilen farklı büyüklüklerde ve konumlardaki alanlar
• İstanbul Metropoliten Alan Nazım Plan sınırları dışında kalan alalar
A. Özellikler (sanayi):
• Birinci ve ikinci kategoride yer alan sanayi alanları 1950-1980 yılları arasında
gelişmiş olup bu alanlarda yer alan sanayi tesisleri teknoloji eskimiş,
gereksinmeleri, çevre koşulları, arazi değerleri değişmiş kuruluşlardır ve kendi
koşulları içinde işlevlerini sürdürme potansiyelleri giderek zayıflamaktadır.
• Bu sanayi alanlarının konumları genellikle kent makroformu içinde önemli odak
noktalarıdır ve bu nedenle dönüştürülme potansiyelleri yüksektir.
• Bu alanlar kentsel yenileme stratejilerinin uygulanabileceği rezerv alanlar olmakla
birlikte günümüzde parsel ölçeğinde yenileme ve işlev değiştirme süreci içine
girmişlerdir. Bu ise sağlıklı kentsel çevrelerin elde edilmesi önünde önemli bir
engeli oluşturmaktadır.
• İstanbul Metropoliten Alan Nazım Plan kararları ile genelde merkez fonksiyonu
yüklenen, fakat alt ölçekteki planlar ile ele alınmayarak, yenileme sürecinin
yatırımcı ve mülk sahibinin inisiyatifine bırakıldığı bu alanlarda bütüncül karar
üretmemenin getirdiği eksiklikler yaşanmaktadır.
• Üçüncü kategoride yer alan sanayi alanları ise kent çeperlerinde genellikle 1980’li
yıllardan sonra muhtarlık ya da belde belediyesi izinleri ile oluşmuş sanayi
alanlarıdır. Bu sanayilerin varlığı başka sanayiler için çekici olmakta ve bu
bölgelerde bir yığılma etkisi yaratmaktadır.
• Bu sanayi tesisleri genellikle su toplama havzalarında; çoğunlukla dere boylarında
konumlanmış olup bu konuda İSKİ vb. kurum onayları olmayan ve/veya üst
ölçekli planlarla uyuşmayan tesislerdir.
• Genelde yeni kurulmuş, ihracat yapan işletme sayısı küçümsenemeyecek boyutta
olan bu sanayi alanlarında işgücü yakın çevrede yine benzer gelişim süreci ile
gelişen konut alanlarından temin edilmektedir. Yeniden düzenlenmedikleri
taktirde bu sanayilerin yarattığı istihdam olanakları yakın çevreye daha da çok
nüfusu çekecek ve yeni konut alanlarının gelişmesine neden olabilecektir.
• Özellikle dere boylarında yer seçmiş olan tesislerde zemin yapısı zayıftır. Deprem
anında doğabilecek hasar sonucu bu sanayi kuruluşlarının sağlığa zararlı
atıklarının kentin su kaynaklarına karışma olasılığı yüksektir ve bu durum tüm
kentin sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.
B. Sanayi Alanlarının Yarattığı Sorunlar;
• Çevre kirliliği, insan sağlığı açısından oluşturacağı tehditler,
• Afet anında sanayinin niteliğine bağlı olarak çevreye vereceği zararların, can ve
mal kayıplarının, (risklerin) artması,
• Yangın riski
C. Sanayi Alanlarının Yarattığı Potansiyeller
• Ekonomik ömürlerini tamamlamış, kent içerisinde kalmış saanayi alanlarının
dönüşüm olanağının bulunması
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• İstanbul’da yer alan sanayilerin pek çoğu yapım yılına ve niteliğine bakılmaksızın
tamamının planla merkezi alana dönüştürülmesi, önemli bir ekonomik
potansiyelin kaybına da sebeb olabilmektedir. Sanayinin hizmeti geliştirdiği
varsayımı ile metropolden tamamen arındırılması yerine seçici bir yaklaşımla
davranılması gerekmektedir.
Risklerin azaltılması aynı zamanda kaynak
gerektirdiği için ülke ekonomisine ve kent ekonomisine kaynak sağlanması, bu
anlamda sanayilerin örgütlenmesi, verimliliklerin arttırılması amaçlanmalıdır.
D. Öneriler (sanayi)
• Birinci kategoride yer alan sanayi alanları için temel öncelik bölgesi içinde
kentsel yenileme alanları ile birlikte ele alınıp alınmayacağı ve dolayısıyla
konumu ve işlevinin değiştirilip değiştirilmeyeceğinin saptanması meselesidir. Bu
kapsamda ayrıntılı analiz çalışmaları tamamlandıktan sonra ikinci kategoride yer
alan bölgelerde uygulanan süreç takip edilebilir.
• İkinci kategoride yer alan sanayi alanlarının ise işlev değişikliğinin bölgesi ile
birlikte ele alınarak bir kentsel yenileme projesine konu edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda
o İstanbul metropoliten alan bütününde bu tür bölgelerin (sanayi+konut)
altbölgeler olarak tanımlanması ve tasarlanması öncelikli adımdır.
o Bu alt bölgelerinin sınırları içinde büyük parseller üzerinde yapılanmış
firmaların yanı sıra yenilenmesi gereken konut alanları da yer aldıkları
taktirde, farklı çıkar gruplarını uzlaştıracak ortak çözümler üretmek görece
daha kolaylaşacaktır.
o Bu süreçte tüm ilgililerinin katılımının sağlandığı bir proje üretim süreci
örgütlenmelidir. Aynı şekilde etaplama, kaynak yaratma, teşvik etme ve
süreci yönetme konuları da bir diğer örgütlenme konusudur.
• Böylesi alanlarda; firmalar arasındaki girdi-çıktı ilişkisi, bir arada bulunmanın
dışsallıkları, nihai piyasa ile ilişkilerin niteliği ve istihdamın yapısı firmaların yer
seçimi kararlarını etkileyen faktörlerdir. Eylem planlaması, proje geliştirme
aşamalarında bu faktörlere ilişkin sorunlar, tüm kullanıcıların katılımıyla ve
rızasıyla çözülebilir.
• Hazırlanan kentsel yenileme tasarımında kamuya açık alanların elde edilmesi ve
işlev değişiminin getirdiği değer artışlarının doğru yönetilmesi gerekmektedir.
• Bu tür bölgelerde karma fonksiyonların (konut + sanayi + ticaret) getirilmesi; bu
alanların verimli kullanımını sağlayabileceği gibi, konut stokuna katkıda
bulunacak ve konut-işyeri ilişkileri minimize edecektir.
• Bu yaklaşım çerçevesinde, 1995 İstanbul Metropoliten Nazım Planı’nda önerilmiş
olan sanayiden dönüşen ticaret alanlarının yukarıdaki yaklaşımlar kapsamında;
karma fonksiyonlarla, arz ve talebe göre gerçekçi biçimde, yeniden ele alınması
gerekir.
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Şekil 4.4. İstanbul metropoliten alanında alt bölgelere göre arazi kullanımın dağılımı
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Şekil 4.5. İstanbul metropoliten alanında alt bölgelere göre kişi başına düşen fonksiyon alan büyüklükleri
Yeşil Alan

Orman Alanı

1
Mezarlık Alanı

2

Tarihi
7

Ticaret Alanı

3

Sanayi Alanı

4

Kamu Alanı

5

Sağlık Alanı

6
kişi başına diüşen alan m2

8

Eğitim Alanı

Yeşil Alan

Orman Alanı

Mezarlık Alanı

Ticaret Alanı
19

Yeşil Alan

6

Sanayi Alanı

Boğaz
7

Orman Alanı

boğaz (plansız)
7

Mezarlık Alanı

0

Ticaret Alanı

1

Sanayi Alanı

2

Kamu Alanı

3

Sağlık Alanı

4

kişi başına düşen alan m2

5

Eğitim Alanı

Yeşil Alan

Orman Alanı

6

Kamu Alanı

Ticaret Alanı
Mezarlık Alanı

planlı alanlar

Eğitim Alanı

1
Sanayi Alanı

7

Sağlık Alanı

2
Plansız A lanlar
7

kişi başına düşen alan m2

3

Yeşil Alan

4

Orman Alanı

5

Mezarlık Alanı

6

Ticaret Alanı

Islah İmar Planlı
7

Sanayi Alanı

0

Kamu Alanı

1

Kamu Alanı

2

Sağlık Alanı

3

Sağlık Alanı

6

Eğitim Alanı

4

kişi başına düşen alan m2

5

kişi başına düşen alan m2

Yeşil Alan

Orman Alanı

Mezarlık Alanı

Ticaret Alanı

Sanayi Alanı

Kamu Alanı

Sağlık Alanı

kişi başına düşen alan m2

İstanbul Metropoliten Alanı-IBB sınırı kapsamı

Eğitim Alanı

Yeşil Alan

Orman Alanı

Mezarlık Alanı

Ticaret Alanı

Sanayi Alanı

Kamu Alanı

Sağlık Alanı

Eğitim Alanı

0

Eğitim Alanı

kişi başına düşen alan m2
7

11

6

5

4

3

2

1

4.1.5

DEPREM MASTER PLANI KAPSAMINDA İSTANBUL’UN PLANLAMA ÖNCELİKLERİ İÇİN
BİR ÇERÇEVE

4.1.5.1 İstanbul Deprem Master Planının Genel İlkeleri
Bu strateji planı aşağıdaki ana ilkeler çerçevesinde geliştirilmiştir.
16. Planlama bir toplumsal ve bütünsel olgudur.
Planlama önerileri ülkenin toplumsal, ekonomik ve yasal gerçeklerinden bağımsız
düşünülemez.
Deprem Master Planındaki stratejilerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için
uygulamada yasal, yönetsel ve finansal düzenlemelerin mekansal düzenlemelerle
birlikte tasarlanması gerekir.
Istanbul metropolünün işlevsel alanı, Marmara Denizi ile Karadeniz arasında DoğuBatı doğrultusunda, yaklaşık 200km.lik bir band biçiminde uzanan bir bütündür.
Bu alan, büyük şehir belediye sınırlarını, hatta il sınırlarını da aşan bir bölgeyi
kapsamaktadır. O nedenle, stratejiler ve ilgili eylem planları, “İstanbul
metropoliten bölgesi” için yapılacak özel bir bölge planı çerçevesinde
geliştirilmelidir.
Olası eylem alanlarının her birinin, metropolün bütünü içindeki rolünün ne olduğu
ve gelecekte ne olması gerektiği bütüncül bir çerçeve planı içerisinde
belirlenmelidir.
İstanbul’un herhangi bir belediyesinde/ilçesinde yapılacak bir uygulama/eylem planı,
bu metropolün bütünü için geliştirilmiş stratejiler ile uyum içinde olmalıdır.
Istanbul’un gerçekleri doğru değerlendirilmelidir: İstanbul, çok büyük çeşitlilikleri
içeren, “farklılıkları anlaşılması gereken” bir metropoldür.
Tüm bölge tiplerinde uygulama planlarına geçmeden önce sosyo-ekonomik analizler
yapılmalı. Alan çalışmalarıyda hanelere ya da işyerlerine ilişkin mekansal,
ekonomik ve sosyal bilgilerin yanı sıra kullanıcıların eğilimlerini, tercihlerini ve
planlamaya katılım ya da katkı potansiyellerini yansıtan bilgiler de mutlaka
toplanmalıdır.
İstanbul için stratejiler geliştirilirken istatistiksel verilerle yetinilemez. İstanbul’un
ilçelerini, mahallelerini hatta sokaklarını tanıyan deneyimli plancıların,
istatistiksel verilerin “gerçek anlamlarını” çözümlemeleri, benzer gözükenler
arasındaki ayrımları değerlendirmeleri gerekir.
4.1.5.2 Eylem Planları İçin Stratejik Çerçeve
Hazırlanacak eylem planları aşağıdaki stratejik çerçeve içerisinde geliştirilmelidir:
1. Deprem açısından yapılaşmaya uygun zemin kriterlerine öncelik verilmesi.
2. Zemin açısından, ancak belirli yapı teknolojisine uyulması koşuluyla yapılanmaya
açılacak alanlarda, bu teknolojinin maliyetini yüklenebilecek fonsiyonların planlanması.
3. Atıl konut stoğunun değerlendirilmesi: Metropolün mevcut, yapılanmış alanlarındaki
eylem planlarıyla yoğunlukların düşürülmesi sonucu desantralize edilecek nüfus için
öncelikle, birinci ya da ikinci konut alanlarındaki atıl konut stoğunun değerlendirilmesi.
4. Arazi stoğunun değerlendirilmesi: Metropolün mevcut, yapılanmış alanlarındaki eylem
planlarıyla yoğunlukların düşürülmesi sonucu desantralize edilecek nüfus için, belediye ve
hazine arazileri kullanılarak yeni konut alanları planlanması.
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5. Ulaşım planlaması: Desantralize edilen nüfusun, yeni konut alanlarından çalışma
alanlarına gidiş gelişini kolaylaştırmak üzere uygun bir toplu taşıma-ulaşım planı
yapılması.
6. İstanbul’un desantralizasyonu için alternatif merkezler kurulması: Desantralize
edilen nüfusun konut alanlarıyla birlikte, İstanbul’un mevcut merkezlerinin yükünü
hafifletecek yeni/alternatif çalışma alanları ve merkez planlaması yapılması.
7. Yapılanmış alanlarda hazırlanacak eylem planlarında aşağıdaki öncelikler üzerinde
durulmalıdır:
o
o
o
o
o

Yapı kalitesini yükseltmek .
Mevcut yoğunlukları düşürmek.
Donatı standartlarını yükseltmek.
Boş-açık alanlar yaratmak.
Erişilebilirliği arttırmak.

4.1.5.3 Yöntem -JICA Verilerine Göre Sınıflama
İstanbul Metropoliten alanını için hazırlanan ve deprem master planın hazırlanmasında girdi
olarak kullanılan iki temel çalışma bulunmaktadır.
Bunlardan biri IBB tarafından
hazırlattırılan mahalle düzeyinde risklerin belirlenmesini içeren JICA çalışması, diğeri
KOERİ-Boğaziçi tarafından hazırlanan daha çok afet sonrası gereksinimlerin tahminine
yönelik hazırlanmış olan çalışmadır.
Ülkemizde, afet kavramının son yaşanan gelişmelerle öneminin ortaya çıkması, ülke
genelinde bu kavramın yönetimine ve azaltılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın olmaması
ve afet etkilerinin boyutunun çok büyük olması nedeniyle diğer gelişmiş ülkelerde uygulanan
yöntemlerden farklı yaklaşımların izlenmesi gereğini zorunlu kılmaktadır. Şöyle ki, genel
çerçeve itibariyle gelişmiş ülke örneklerinde afet yönetim sistemi tanımlandığından yerel
düzeydeki risklerin tanımlanması ile yerel yönetimler sorumludur, bu yönetimler içindeki
ilgili birimler risk bölgelerinin ayrıntılı çıkarmakta, bunların çözümlerini ve bu
çözümlemelere yönelik fayda-maliyet analizlerini içeren raporları hazırlamakta, ara kademe
olarak bölge veya il düzeyindeki ilgili yetkililere sunmakta, bu kademedeki
değerlendirmelerden sonra bölge veya il için öncelikler ve önem düzeyine göre proje raporları
hazırlanarak, kaynak transferi için veya ülke düzeyinde afet için ayrılan kaynakların
yönlendirilebilmesi için merkeze sunulmaktadır. Bir başka deyişle yerel düzeydeki ayrıntılı
risk değerlendirmeleri, her kademedeki tüm değerlendirmelerin altlığını oluşturmaktadır.
Şu anda İstanbul için gelişmiş ülke yaklaşımları değerlendirildiğinde ve bina stoku
dikkate alındığında, gerek maliyet, gerek zaman, gerekse nitelikli eleman sorunu nedeniyle
yukarıda sözü edilen dizgenin kısa sürede izlenerek sonuca ulaşılması mümkün
gözükmemektedir. Bunun temel nedenleri;
• İstanbul’daki yapı stoku çok fazladır, bunların gerçek anlamda yapı bazında
risklerinin değerlendirilmesi çok uzun süre gerektirmektedir.
• İstanbul çok hem barındırdığı nüfusun büyüklüğü ve dolayısı ile kendi doğal
nüfusu hızı nedeni ile nüfus hızla büyümekte, aynı zamanda sürekli göç alan bir
metropoldür, buda yapı stokunun hızla artmasını, yapı üretim süreç ve
sistemlerindeki bozuklukların devamı koşutunda da yeni riskleri hızla
artırmaktadır.
Diğer yandan bu sürecin izlendiği ve sorunsuz halledildiği kabulü ile şu sorunların
yanıtlarının önceden düşünülmesinde yarar bulunmaktadır?
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• Sağı, solu, arkası bitişik olan bir sağlıksız yapı dokusunda yapıların
güçlendirilmesi teknik anlamda mümkün olabilecek midir?
• Aynı dokuda çok dar yollar, yeşil alansız, okulsuz, otoparksız yaşam koşulları
ilelebet sürdürülecek, yeni alanlarında bu şekilde gelişmesine göz yumulacak
mıdır? İnsanların yaşam boyu tadına varamadığı yaşamın amaçlanması, bunun
bilincine vardırılması yerine ne zaman geleceği belli olmayan yaşanamayan
yaşamların son bulması anına mı kilitlenecektir?
Bunun gibi soruları çoğaltmak mümkündür. Bu soruların sorulmasındaki amaç,
yalnızca deprem riskine odaklanmadan, bu sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiği arayışlarıdır.
Bu çerçevede grup olarak yaklaşımımız İstanbul’un sorunlarını makro düzeyde tanımlayıcı
göstergeleri kullanarak, bunu risk göstergeleri ile birlikte değerlendirerek öncelikli alanların
saptanmasını bulma arayışıdır. Bunun için öncelikle JICA mahalle düzeyindeki verileri
kullanılarak, topoloji verilerinden gelen bazı bilgileri de bunların yorumlanması için
geliştirerek ve yöntem içerisine katarak yapılmıştır. Bu çerçevede farklı nitelikte ve
öncelikteki müdahale tipolojisi geliştirilmiştir. Aşağıda belirtilen aynı yöntem BOĞAZİÇİKOERİ çalışmaları içinde tekrarlanacak, çıkan sonuçlar bu bağlamda gözden geçirilecektir.
Zaman yetersizliği nedeni ile bu çalışma dördüncü rapora ilave edilecektir.
Yapılan bu çalışmalar, ülkemize ve sorunlarımıza özgü riski belirleme ve azaltma
çalışmalarının başlangıç çalışmalarını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, ülkemizde sorunları
çözmeye yönelik olarak ayrıntılı çalışmalar yerine, bu çalışmaları yönlendirecek stratejilerin
saptanması gereği kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkmıştır. Üst düzeydeki çalışmalar
genel kapsamlı olup, her adımda bu çalışmaların genişletilerek sürdürülmesi, hem ekonomik,
hem de kaynakların optimum yönlendirilmesi açısından yararlar sağlamaktadır. Buradaki
vurgulanması gereken önemli nokta, oluşturulan veri tabanları zenginleştikçe ve yerel
düzeyde risk tahmin modelleri yenilerek geliştirildikçe, üst düzeyde bu modellerin hızla
tekrarlanması, önceliklerin gözden geçirilmesi, halkın tehlikelerden haberdar edilmesidir.
JICA verilerini Değerlendirme ve Yorumlama İçin üç farklı yöntem izlenmiştir.
Bir alt bölgenin ya da mahallenin diğer alanlara göre risk düzeyinin karşılaştırılabilmesi
için aynı birim ile ifade edilmesi veya göreceli farklılığı veren tekniklerin kullanılması
gerekmektedir.
Bu nedenle JICA verilerinin değerlendirilmesinde üç farklı teknik
kullanılmıştır. Bunlar;
• Ağır hasarlı yapı sayısı açısından mahallelerin Lokasyon Katsayılarının
hesaplanması
• Ağır hasarlı yapı yoğunluklarının hesaplanması
• Farklı faktörlere göre yapılan sorgulamalar ile elde edilen bölgeler
Ağır Hasarlı Yapı Lokasyon Katsayısı
Deprem Master Planı’nın stratejik niteliği, bu plan çerçevesinde yapılacak eylem planları için
bir program tasarlanmasını gerektirir. Eylem planları yapılması açısından ilk sıradaki öncelik
kriteri “depremde hasar görme riski” olmalıdır. Bu kriter hem teknik bir gerçekliği hem de
insan yaşamının değişmez başatlığını yansıtmaktadır. Deprem riski açısından İstanbul’daki
mahallelerin taşıdığı eylem öncelikleri, ağır hasarlı yapı sayıları kullanılarak belirlenmiştir.
Ağır hasarlı yapı oranları hem İstanbul’un bütünü için (%5,73), hem ilçeler için, hem de her
mahalle için hesaplanmıştır. Ayrıca, her ilçedeki ağır hasarlı yapı oranı bütün İstanbul için
hesaplanan “ağır hasarlı yapı oranı”na bölünerek, her ilçe için “ağır hasar lokasyon katsayısı”
(LKilçe) hesaplanmıştır. Öte yandan, her mahalledeki “ağır hasarlı yapı oranı” İstanbul’un
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genel “ağır hasarlı yapı oranı”na bölünerek deprem riskinin hangi mahallelerde yoğunlaştığı
(LKmahalle) hesaplanmıştır.
Lokasyon katsayıları, bir alanın kent ortalamasına göre nasıl farklılaştığını yansıtan bir
göstergedir. Elde edilen katsayısının birden büyük çıkması durumu, o mahallenin İstanbul
ortalamasının üstünde hasar göstereceğini yansıtmaktadır. Lokasyon katsayısı büyüdükçe en
fazla hasarın meydana gelebileceği yerler ortaya çıkmaktadır. Harita 4.15’de İstanbul
mahallelerinin ağırlı hasarlı yapı sayısına göre Lokasyon katsayıları izlenebilmektedir. Bir
başka deyişle, hangi mahalleler için öncelikle eylem planları yapılması gerektiği lokasyon
katsayılarıyla ortaya konmuştur.
Mahalledeki Ağır Hasarlı Yapı Sayısı / Mahalledeki Toplam Yapı Sayısı
İstanbul Metropoliten Alandaki Ağır Hasarlı Yapı Sayısı / Mahalledeki Toplam Yapı Sayıs
JICA verilerine göre, İstanbul’da
•
•
•
•
•

Toplam nüfus 8710436dur (incelenen alanda).
Toplam yapılanmış alan 77053,779 Ha.dır.
Toplam yapı sayısı 700942’dır.
Toplam ağır hasarlı yapı sayısı 40185dir (tüm yapıların %5.73’ü).
Ağır hasarlı yapıların toplam yapı sayısına oranına ve lokasyon kat sayısına göre
ilçe sıralaması Tablo 4.2’de izlenebilmektedir.
Tablo 4.2. Ağır Hasarlı Yapı sayısına göre İlçelerin Lokasyon Katsayıları

İlçeler
BAKIRKÖY
BAHÇELİEVLER
FATİH
AVCILAR
EMİNÖNÜ
ZEYTİNBURNU
GÜNGÖREN
BAYRAMPAŞA
TUZLA
BEYOĞLU
KARTAL
PENDİK
MALTEPE
EYÜP
K.ÇEKMECE
ESENLER
KADIKÖY
BEŞİKTAŞ
BAĞCILAR
G.O.P.
ÜSKÜDAR
KAĞITHANE
ŞİŞLİ
ÜMRANİYE
BEYKOZ
SARIYER

Ağır Hasarlı Yapı Oranı %
18,27
13,09
16
14,08
13,90
13,22
11,76
10,88
9,04
7,50
7,40
7,11
6,32
6,04
5,35
5,09
4,16
4,06
3,07
2,62
2,31
2,21
2,13
1,71
1,70
1,33
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Ağır Hasarlı Yapı Lokasyon
Katsayısı
3,19
2,85
2,79
2,46
2,43
2,31
2,05
1,90
1,58
1,31
1,29
1,24
1,10
1,05
0,93
0,89
0,73
0,71
0,54
0,46
0,40
0,39
0,37
0,30
0,30
0,23

Ağır hasarlı bina sayısına göre yapılan lokasyon katsayıları, karar vermek için tek
başına yeterli bir gösterge olamamaktadır. Bunun nedenleri,
• Binaların tabanda ve üçüncü boyutta (toplam inşaat alanları)farklılaşması,
• Binaların içerdikleri birim sayıları, başka bir deyişle çalışan sayısı veya barınan
insan sayısı değişebilmekte
• Binaların işlevleri farklılaşmakta
Dolayısı ile tüm faktörlere bağlı olarak, gerçek ekonomik ve can kaybı mahallelere göre
farklılaşabilecektir. Bu veriler Boğaziçi-KOERİ çalışmasında yer almaktadır, tüm bu
parametreler için lokasyon katsayıları dördüncü rapor kapsamında verilecek ve
değerlendirmeye alınacaktır.
Ağır Hasarlı Yapı Yoğunluğu
Mahallelerin karşılaştırılabilmesi için diğer kullanılabilecek bir gösterge de ağır hasarlı yapı
yoğunluğudur. Bu çalışma kapsamında iki farklı ağır hasarlı yapı yoğunluğu hesaplanmıştır.
• Bunlardan birinci JICA ham verileri üzerinden her mahallenin ağır hasarlı yapı
sayısı mahalle idari sınırlarına bölünerek, mahalle için brüt (kentsel) ağır hasarlı
yapı yoğunlukları elde edilmiştir (Harita 4.16).
• İkinci olarak, topoloji verileri kullanılarak elde edilen brüt mahalle alanlarını
kapsayan yerleşik doku alanları baz alınarak brüt mahalle ağır hasarlı yapı
yoğunlukları elde edilerek bunlar, mahallelerin ağır hasar gören yapı sayısı, ağır
hasar görme oranı ile karşılaştırılmıştır (Harita 4.17). Harita 4.18’de hasar
kademelenmesi, Harita 4.19’da farklı tipoloji bölgelerine göre hasar kademe
sentezi izlenebilmektedir.
Harita 4.19, mahalle ağır hasarlı yapı brüt yoğunluklarının, mahalle bazında toplam ağır
hasarlı sayısının ve ağır hasar oranlarının 0.10-0.20 aralıkları ile ağır hasar oranın 0.20’nin
üzerinde beklendiği mahallelerin sentezini içermektedir. Bu sentezden de görülebildiği gibi
her kritere göre öncelikli olarak ele alacağınız bölge farklı bir mekanı işaret etmektedir.
Doğal olarak mahalle alanı büyüdükçe ve yoğunluk arttıkça ağır hasarlı yapı sayısı
artmaktadır. Örneğin Bahçelievler bölgesi, JICA çalışmasından sonra ekranlara en fazla hasar
görecek bölge olarak yansıtılmıştır. Oysaki hektar bazında bu veri değerlendirildiğinde hasar
derecelemesinin son sıralara gerilediği açıkça görülmektedir.
İkinci karşılaştırma temel olarak alındığında ve mekandaki dağılımlar dikkate
alındığında, yukarıdaki sınıflamalar çerçevesinde müdahale bölgelerinin genel çerçevesi
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ancak yukarıda değinildiği gibi toplam inşaat alanı, can
kaybı gibi parametreler yine bu kapsamda da eksik olan ancak değerlendirilmesi gereken
verilerdir. Bu veri noksanlığını bir anlamda normalize edebilmek amacıyla aşağıdaki
bölümde sunulan yöntem ile sorgulamalar yürütülmüştür.
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Harita 4.15. İstanbul metropoliten alanında ağır hasarlı yapı sayısına göre lokasyon katsayıları
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Harita 4.16. Ağır hasarlı yapı yoğunluğu
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Harita 4.17. Ağır hasar oranı, ağır hasarlı bina sayısı ve ağır hasar yoğunluğu karşılaştırması
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Harita 4.18. Ağır hasarlı yapı yoğunluğuna göre risk derecelenmesi
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Harita 4.19. Tipoloji özelliklerine göre hasar bölgeleme
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4.1.5.4 Çeşitli Parametrelere göre JICA Çalışmasının Yorumlanması - Can Ve Mal
Kaybı Açısından İstanbul Metropoliten Alanında Deprem Riskinin
Değerlendirilmesine Yönelik İpuçları
Çalışmanın bu bölümünde, İstanbul metropoliten alanının can ve mal kaybı açısından taşıdığı
deprem riski JICA verilerinin ışığında tekrardan değerlendirilmekte ve deprem strateji planı
kapsamında yapılan çalışmalar için çeşitli ipuçları üretilmektedir.
Bu konu ile ilgili çalışmalar YTÜ yerleşme grubu tarafından halen devam etmektedir.
Metropol bütününe yönelik üretilen tüm harita ve saptamalar yorumları ile birlikte 4. ve son
raporda verilecektir. Bu bölüm, yukarıda tanımlanan sürece ilişkin metodolojiyi, gelinen
noktadaki bulguların bir kısmını ve kalan hedefleri aktarmayı amaçlamaktadır.
Bilindiği gibi JICA tarafından başta ağır hasar sayısı olmak üzere, bina ve nüfus
yoğunluğuna ilişkin üretilen veri ve haritalar mahalle birimleri esas alınarak oluşturulmuştur.
Bu kapsamda üretilen veriler kuşkusuz metropol bütününe ilişkin bir fikir vermesi açısında
yararlıdır. Ancak bazı mahalle sınırları, yerleşik alan sınırları ile örtüşmemekte ve kimi özel
durumlarda geniş ve farklı kullanımları da (orman alanları vb.) içermektedir. Bu kapsamda
daha önceki toplantı ve raporlarda vurgulandığı gibi mahalle sınırlarına göre toplanan veriler
metropol bütünü için yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle, çalışma grubumuz tarafından tüm
JICA verileri yerleşik alan/yerleşilmemiş alan ayrımı gözetilerek (diğer bir deyişle
mahallelerin içinde yer alan büyük donatı alanları çıkarılarak) hektar bazında yeniden ele
alınan veriler bu çalışmada kullanılmıştır.
Bu noktada, ilk aşama sonuçları Harita 4.20, 4.21 ile sunulmaktadır. Aşağıda bu
haritanın oluşturulmasında izlenen yöntem özetlenmektedir:
İstanbul’da olası bir depremde en fazla can kaybının olması beklenen bölgeler
nerelerdir?
Depremde yıkılacak binaların önceden belirlenmesi (bu konunun çok fazla değişkeni olması
nedeniyle) son derece güç ve karmaşık bir iştir. Aynı fay hattı üzerinde bulunan ancak farklı
fiziksel özelliklere (yapım yılı, yapım cinsi, kat adedi vb.) sahip yapılar, deprem sırasında
farklı tepkimeler verebilmektedir. Benzer şekilde, aynı fiziksel özelliklere sahip binalar da fay
hatlarına göre olan konumları nedeniyle depreme farklı tepkiler verebilirler. Bu nedenle, bu
sorunun cevabı, 1999 depreminden sonra yukarıda değinilen veriler kullanılarak ve çeşitli
mühendislik hesapları yapılarak mahalle bazında JICA tarafından oluşturulan ve ekibimizce
yerleşik alana göre hektar bazında yenilenen ağır hasar sayısı ile nüfus yoğunluğu kriterleri
çakıştırılarak verilmeye çalışılmıştır (Şekil 4.6).
• Hektardaki ağır hasarlı bina sayısı kriteri için aşağıda verilen aralıklar baz
alınmıştır:
o
16-25 bina/ha (1. derece riskli alanlar)
o
7-15 bina/ha (2. derece riskli alanlar)
o
0-6 bina/ha (3. derece riskli alanlar)
• Hektardaki nüfus yoğunluğu kriteri için oluşturulan aralıklar ve bu aralıklara
ilişkin yapılan ön kabuller ise şöyledir:
o
Brüt 300 kişi/ha ve üzeri (yoğun yerleşilmiş bölgeler)
o
Brüt 0- 299 kişi/ha (az yoğun yerleşilmiş bölgeler)
Bu noktada her iki değer çakıştırıldığında, brüt yoğunluğu 300 kişi/ha ve üzeri olan, ve
hektarda 16-25 adet ağır hasarlı bina olacağı tahmin edilen bölgeler (1A), olası bir depremde
can kaybının en fazla olacağı alanlardır. Buna karşın, aynı ağır hasarlı bina riskini taşıyan ve
brüt yoğunluğu 0-299 kişi/ha olan bölgelerde (1B), nüfus yoğunluğu bir önceki alanlara göre
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daha düşük olduğu için bu alanlarda can kaybının daha az olacağı söylenebilir. Diğer bir
deyişle, bu alanlarda (önlem alınmadan) yoğunluk artırılır ise, bu bölgeler de can kaybı
açısından 1. derece risk oluşturacak ve hektarda en fazla can kaybının gerçekleşeceği bölgeler
haline gelebilecektir.
Hektardaki Ağır
Hasarlı Yapı Sayısı
16-25

7-15

0-6

Brüt nüfus
yoğunluğu

1. derece riskli alanlar
1B

1A

2B

2A

3B

3A

0- 299 kişi/ha

300 kişi/ha
ve üzeri

2. derece riskli alanlar

3. derece riskli alanlar

Şekil 4.6. Hektar bazında ağır hasar sayısı ile nüfus yoğunluğu kriterlerinin çakıştırılması
İstanbul’da olası bir depremde en fazla mal kaybının olması beklenen bölgeler
nerelerdir?
Olası bir depremin ekonomik kaybının belirlenmesi, can kaybının saptanması kadar zor ve
karmaşık bir problemdir. Kentte ekonomik açıdan çok büyük değerlere sahip çok sayıda bina
ve altyapı tesisi vardır. Şüphesiz ekonomik kaybın ölçülmesinde her türlü taşınır ve
taşınmazın da hesaplanarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kaldı ki kimi tarihi ve kültürel
değerlerin ‘kuruşlandırılması’ imkansızdır. Bu noktada, bu çalışmanın amacı yukarıda
değinilen ve ağırlıklı olarak kamu kullanımındaki büyük ve önemli taşınır ve taşınmazların
farklılaşan değerlerini gözetmeksizin metropol bütünü için bina bazında öncelikli bölgeler
saptaması yapmaktır.
Bu çerçevede, çalışmanın kapsamı ve kısıtları gereği, JICA’nın hazırladığı ve yine
tarafımızdan yerleşik alana göre hektar olarak yenilenen bina yoğunluğu kriteri göz önüne
alınmıştır. Önceki değerlendirmede olduğu gibi, bu aşamada da ağır hasar sayısı ikinci temel
kriteri oluşturmaktadır. Buradan hareketle, hektardaki ağır hasarlı bina sayısı kriteri için bir
önceki analizde kullanılan aralıklar korunmuştur. Buna karşın, hektardaki bina yoğunluğu
kriteri için aşağıdaki aralıklar kabul edilmiştir:
• 30 bina/ha ve üzeri (yoğun yapılaşmış bölgeler)
• 0- 29 bina/ha (az yoğun yapılaşmış bölgeler)
Her iki değişken çakıştırıldığında, ilk aşamadaki sonuçtan farklı olarak değişik
fonksiyon alanlarının da içselleştirildiğini gözlemliyoruz. Diğer bir deyişle bu analiz, olası bir
depremde gerçekleşecek bina kaybına, dolayısıyla kabaca ekonomik kaybın en fazla
gerçekleşeceği alanlara işaret etmektedir (Şekil 4.7). Örneğin, yoğunluğu 30 bina/ha ve üzeri
olan, ve hektarda 16-25 adet ağır hasarlı binanın olması tahmin edilen bölgeler (1a), olası bir
depremde en fazla bina kaybının gerçekleşeceği alanlardır. Buna karşın, hektarda ağır hasarlı
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bina sayısı bakımından aynı riski taşıyan ve yoğunluğu 0-30 bina/ha olan bölgelerde (1b), (bu
alanlar daha az yapılaşmış bölgeler olduğu için) o bölgedeki toplam mal kaybının daha az
olacağı söylenebilir. Diğer bir deyişle bu alanlarda (önlem alınmadan) yapılaşma gerçekleşir
ise, bu bölgeler de mal kaybı açısından 1. derece risk oluşturacak bölgeler haline gelecektir.
Sırasıyla ‘mevcut’ (a bölgeleri) ve ‘potansiyel risk taşıyan bölgeler’ (b bölgeleri) olarak da
adlandırılabilecek bu alanlar 2. ve 3. derece riskli bölgeler için de geçerlidir. .

Hektardaki Ağır
Hasarlı Yapı Sayısı
16-25
7-15
0-6
Brüt bina
yoğunluğu

1b

1a

2b

2a

3b

3a

1. derece riskli alanlar
2. derece riskli alanlar
3. derece riskli alanlar

30 bina/ha
ve üzeri

0- 29 bina/ha

Şekil 4.7. Hektar bazında ağır hasar sayısı ile bina yoğunluğu kriterlerinin çakıştırılması
Yalnızca bu kriter ile ekonomik kaybı saptamak mümkün olamamaktadır, aynı zamanda
bina inşaat alanı ve barınan veya çalışan insan sayısının ve de içerdiği ekonomik aktivitelerin
nitelikleri de önem taşımaktadır. Bu aşamada veri yetersizliği nedeni ile bu faktörler göz ardı
edilmekte, ancak bu noktadaki yetersizlikleri gidermek üzere, bina yoğunluğu kriterinin kat
adetlerini kapsamadığı göz ardı edilmemesi ve daha detaylı bir değer için metropol bütününde
kat adetleri de değerlendirmeye katılmaktadır (bir sonraki aşamada çalışma grubumuz bu
durumu da göz önüne alacaktır).
İstanbul’da olası bir depremde en fazla can ve mal kaybının gerçekleşmesi beklenen
bölgeler nerelerdir?
Gelinen bu noktada, çalışma ekibi ilk iki aşamadaki matrisleri çakıştırmış ve metropol bütünü
için bir risk değerlendirmesinin ilk yorumlarını üretmeye başlamıştır (Harita 4.21). Özetle,
yapılan çakıştırmalar sonucunda, olası İstanbul depreminin yaratacağı can ve/veya mal
kaybına ilişkin yine 3 adet risk grubu alan tanımlanmıştır. Ayrıca her risk grubu içinde:
1. can ve mal kaybının en fazla olacağı alanlar
2. can kaybının en fazla ancak mal kaybı açısından potansiyel risk barındıran
alanlar
3. mal kaybının en fazla ancak can kaybı açısından potansiyel risk barındıran
alanlar
4. aynı yapılaşma düzeni ve sistemi devam edecek olursa can ve mal kaybı
açısından risk barındıracak alanlar
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olarak 4 alt kategori belirlenmiştir. Ancak daha sonra yukarıda sıralanan ilk üç alt kategori
haritada tanımladığı alan büyüklükleri ve içerdikleri anlamlar göz önüne alınarak tek gösterim
altında birleştirilmiş ve ‘can ve/veya mal kaybı açısından risk taşıyan alanlar’ olarak yeniden
tanımlanmıştır. 4. gösterim ise aynen korunmuştur.
Bu çerçevede, metropol bütünü için tanımlanan 3 farklı deprem riski için ikişer adet
toplam 6 gösterim oluşturulmuş ve tanımlanan bölgeler risk açısından derecelendirilmiştir:
• Can ve/veya mal kaybının büyüklüğü açısından 1. derece risk taşıyan bölgeler
• Aynı yapılaşma düzeni ve sistemi devam edecek olursa can ve mal kaybının
büyüklüğü açısından 1.derece risk barındıracak bölgeler
• Can ve/veya mal kaybının büyüklüğü açısından 2. derece risk taşıyan bölgeler
• Aynı yapılaşma düzeni ve sistemi devam edecek olursa can ve mal kaybının
büyüklüğü açısından 2.derece risk barındıracak bölgeler
• Can ve/veya mal kaybının büyüklüğü açısından 3. derece risk taşıyan bölgeler
• Aynı yapılaşma düzeni ve sistemi devam edecek olursa can ve mal kaybının
büyüklüğü açısından 3.derece risk barındıracak bölgeler
• Son aşamada ise haritada geniş alanlar tanımlayan altıncı gösterimden, planla
gelişmiş ve öngörülen doygunluk oranına büyük ölçüde ulaşmış bölgeler
çıkartılarak bir 7. gösterim belirlenmiş ve “Yapı ve nüfus yoğunluğunun
korunması durumunda en az risk taşıyacak bölgeler” olarak adlandırılmıştır:
4.1.5.5 Çeşitli Parametrelere Göre Boğaziçi KOERİ Çalışmasının Yorumlanması- Can
Ve Mal Kaybı Açısından İstanbul Metropoliten Alanında Deprem Riskinin
Değerlendirilmesi
Çalışmanın bu bölümünde, İstanbul metropoliten alanının can ve mal kaybı açısından taşıdığı
deprem riski Boğaziçi-KOERİ verilerinin ışığında tekrarlanarak, yukarıda yönteme göre
çıkarılan sonuçlar, bu çalışmanın sonuçları ile de gözden geçirilerek deprem strateji planı
kararlarında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın değerlendirilmesinde üç parametre üzerinde
yoğunlaşılmış, veriler yukarıdaki sınıflamalar baz alınarak JICA çalışması ile ortak paydaya
getirilerek karşılaştırılabilmiştir. Ortak payda, ele alınan parametrelere göre hektara düşen
can kaybı, ağır hasarlı yapı sayısı veya ağır hasarlı yapı sayısı şeklindedir. Kısaca yoğunluk
birimi karşılaştırmalarda baz alınmıştır. Ele alınan parametreler;
Ağır Hasarlı Yapı Sayısı-JICA çalışması ile karşılaştırılabilirliği sağlamak üzere hektara
düşen ağır hasarlı yapı sayısına dönüştürülmüştür. Can Kaybı-JICA çalışmasında ilçe bazında
verilen can kaybı verilerine karşın, Boğazici KOERİ çalışmasında can kaybı alt bölge bazında
değerlendirilebilmektedir.
Maddi Kayıp- JICA çalışmasında yalnızca bina sayısının ve hasar durumunun yer
alması, binanın tabandaki ve üçüncü boyuttaki değişimi nedeni ile toplam kayıp hakkında net
bir yorumlama ve değerlendirme yapılamamaktadır. Bu eksiklik, yukarıda da değinildiği gibi
yoğunluklar ile birlikte yorumlandığında bir anlamda kabaca aşılabilmektedir. Boğazici
KOERİ çalışmasında bir hücreye düşen yapıların taban inşaat alanı öznitelik olarak verilmiştir.
Aynı zamanda, kat adet grublamasına göre yapı sayıları ve oransal dağılımı öznitelik olarak
yer almaktadır. Bu verilerden hareketle kabaca da olsa aşağıdaki formül kullanılarak bir
hücredeki toplam inşaat alanı hesaplanabilmektedir.
Toplam İnşaat Alanı: (Taban İnşaat Alanı * Σ (kat adet grubu oranı * kat adet ortalaması))
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Toplam İnşaat Alanının, ağır hasar oranı ile çarpımı ile de ağır hasara uğrayacak toplam
inşaat alanı elde edilebilmektedir. Bu gösterge, hem can hem de mal kaybının yoğunlaşacağı
bölgeleri işaret etmektedir.
Bu göstergelere göre ağır hasarlı yapı yoğunluğu, can kaybı yoğunluğu, ve toplam
inşaat alanı kaybının mekansal dağılımı Harita 4.22’de izlenebilmektedir. Buna göre
aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilmektedir.
Harita 4.20 ve Harita 4.21’de JICA çalışmalarının sorgulaması ile elde edilen riskli
alanlar (taralı alanlar), Boğaziçi KOERİ çalışmasına göre elde edilen Harita 4.22, 4.23, 4.24
ile paralellik taşımaktadır.
Boğazici-KOERİ çalışmasının hücre bazında yapılmış olması, bu hücrelerin mahalle
sınırlarından daha küçük alanları kapsaması nedeniyle hasarın mekansal dağılımında
yoğunlaşma odaklarını daha iyi yansıtmaktadır. Ancak, bu hücrelerin içinde de boş alanların,
kentsel donatıların bulunması ve farklı dokuların yer alabilmesi nedeni ile bu çalışmanın da
doku, jeolojik yapı, amlifikasyon değerleri, kat adetleri gibi parametreleri de kapsayacak
şekilde ayrıntılandırılarak Metrpopol bazında değerlendirilmesi ile öncelikli alanlar daha net
bir şekilde ortaya konabilecektir.
Riskli olan hücreler aynı zamanda, KAKS ve TAKS değerlerinin yüksek olduğu
alanlardır. Bu alanların deprem sonrası kurtarma çalışmalarında önemli sorun alanları olduğu
düşünüldüğünde, bu alanlardaki beklenen hasarların çarpan etkisi yaratacağı da gözden
kaçırılmamalıdır.
Diğer yandan riskli alanlar merkez alanları ile örtüşmektedir. Bu da İstanbul’un tüm
ülkeye hizmet ettiği ve ülkenin uluslar arası bir bağlantı noktası olduğu düşünüldüğünde,
ülkedeki tüm şirketlerin dolaylı olarak bundan etkileneceği ve ekonomik krizlerin yaşanma
olasılığının bir göstergesidir. Oluşturulacak stratejilerde tüm bu faktörler göz önüne
alınmalıdır.
Risklerin doku bazında ve metropol bütününde saptanmasının yararı, öncelikli
müdahale alanlarının daraltılmasıdır. Çünkü İstanbul’un tamamına ilişkin çözümlerin
üretilmesi ve bunun yerel yönetimlerce veya merkez tarafından üstlenilmesinin olanağı
bulunmamaktadır. Burada önemli olan nokta farklı öncelikli alanlara göre teşvik ve
yönlendirme mekanizmalarının çalıştırılabilmesi, bunun da gönüllülük esasına göre
yürütülmesidir. Ancak çok öncelikli alanlarda yerel yönetimin önderliği ve organizasyonu
önem taşıyacağından ve kaynakların rasyonel kullanımı ve yönlendirilmesi açısından en
öncelikli alanların mekansal farklılıklara ve kriterlere bağlı olarak saptanmasında yarar
bulunmaktadır.
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Tablo 4.3.Boğaziçi KOERİ çalışmasına göre ağır hasarlı toplam inşaat alanı ve can
kaybı parametreleri ile diğer değişkenlerin regresyon ilişkileri

Can kaybı
Yaralı
Ağır Hasarlı Yapı İnş Alanı
KAKS
TAKS
Nüfus
Or_ec
Or_sh
Or_sh_ec
Sayı +1980
Sayı –1980
Oran +1980
Oran –1980
Sayı_Kat (1-3)
Sayı Kat (4-8)
Sayı Kat (+9)
Oran_Kat (1-3)
Oran Kat (4-8)
Oran Kat (+9)

Ağır Hasarlı Toplam
Alanı
R
R2
0.836
0.699
0.836
0.699
1
1
0.79
0.623
0.679
0.463
0.602
0.363
0.08
0.006
0.08
0.006
0.08
0.006
0.332
0.11
0.378
0.143
0.08
0.006
0.08
0.006
0.17
0.029
0.679
0.461
0.245
0.06
0.08
0.006
0.08
0.006
0.08
0.006
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İnş Can Kaybı
R
1
1
0.836
0.66
0.622
0.667
0.070
0.070
0.070
0.48
0.551
0.070
0.070
0.411
0.747
0.112
0.070
0.070
0.070

R2
1
1
0.699
0.435
0.386
0.445
0.005
0.005
0.005
0.231
0.304
0.005
0.005
0.169
0.558
0.012
0.005
0.005
0.005

İSTANBUL
DEPREM
İSTANBUL DEPREM
MASTER
PLANI
MASTER PLANI
YTÜ-BÜ

YTÜ
- BÜ GRUBU
YERLEŞME
YERLEŞME GRUBU

N
W

E
S

Harita 4.20. Ağır hasar yogunluğu ve brüt mahalle yoğunlukları sorgulaması
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ-BÜ
YERLEŞME GRUBU

N
W

E
S

Harita 4.21. Bina, nüfus, ağır hasar yoğunluğu sorgulaması
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

Can kaybı yoğunluğu
LEJAND

Otoyollar
Dereler
Göller
Orman Alanları
ağır hasarlı inş. alanı
odakları
can kaybının yüksek
olduğu odaklar
Boğaziçi-KOERİ can kaybı / ha
0- 3
3- 6
6- 9
JICA ilçelere göre can kaybı
0 - 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
4001 - 5000
5001 - 6000

Marmara Sea

N
W

E
S

Harita 4.22. Boğaziçi risk analizine göre can kaybı yoğunluğu
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

agır hasarlı insaat alanı / ha
LEJAND

Marmara Sea

N
W

E
S

Harita 4.23. Boğaziçi risk analizine göre ağır hasarlı inşaat alanı yoğunluğu
292

İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

F
Ağır hasarlı yapı yoğunluğu

LEJA ND

Marmara Sea

N
W

E
S

Harita 4.24.Boğaziçi risk analizine göre ağır hasarlı yapı yoğunluğu
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

Brüt TAKS değerler i

Marmara Sea

N
W

E
S

Harita 4.25. Boğaziçi risk analizine göre TAKS değerleri
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

Brüt KAKS değer leri

LEJAND

Marmara Sea

N
W

E
S

Harita 4.26. Boğaziçi risk analizine göre KAKS değerleri
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4.1.5.6 Öncelikler
Depremden hasar görme riskinin coğrafi yoğunlaşmasını gösteren “ağır hasar lokasyon
katsayısı”na göre bir değerlendirme yapıldığında, acil eylem gerektiren mahallelerin Eminönü
ve Fatih’de yoğunlaştığı görülmektedir. Eminönü-Katip Kasım mahallesindeki ağır hasar
oranı, İstanbul’daki ortalamanın (5.73) tam yedi katıdır. Eminönü’deki Sarıdemir, Fatih’deki
İmrahor ve Hacı Hüseyin Ağa mahallelerinde ise bu oran İstanbul ortalamasının altı katıdır.
Bu kritere göre, acil eylem açısından bir sonraki sırada Fatih’de üç mahalle, Bakırköy ve
Bayrampaşa’da birer mahalle, Küçükçekmece’de bir mahalle yer almaktadır. Aynı oran bu
mahallelerde İstanbul ortalamasının beş katı büyüklüktedir (Harita 4.15).
Bu
değerlendirmeler İstanbul’un tüm mahalleleri için yapılmıştır; diğer tekniklerle yapılan
değerlendirmelerle birleştirilince, üç öncelik kademesi içerisinde yedi tip müdahale alanı
ortaya çıkmıştır.
• En riskli alanlar : Birinci Derecede Öncelikli Alanlar
o Tarihi Dokular ve Bölgeler
o Yasa Dışı Oluşmuş Alanlar
• Riski veya risk potansiyeli yüksek alanlar : İkinci Derecede Öncelikli Alanlar
o Planlı Alanlar
o Toplu Konut Alanları
o Yasa Dışı Oluşmuş Alanlar
• Risk düzeyi düşük alanlar : Üçüncü Derecede Öncelikli Alanlar
o Planlı Alanlar
o Toplu Konut Alanları
Bu gruplar altında yer alan farklı doku örnekleri ile birlikte, riskin belirlenmesi ve
azaltılması konusunda süreç içerisinde ortaya çıkabilecek sorunlar değerlendirilerek
tartışmaya açılmakta, her bir alan için öneriler aşağıda sırası ile sunulmaktadır.
Not:Risk düzeyi belirleme çalışmaları JICA çalışmasına ait verilerdir.
Birinci Derecede Öncelikli Alanlar
Tarihi Dokular ve Bölgeler : Tarihi Yarımada (Eminönü, Fatih) ve Galata
Gerek kalkınma planlarında, gerek İstanbul Metropoliten Alan nazım planlarında, gerekse
genel düşünceler çerçevesinde ortaya konan ilk hedef İstanbul’un bir “dünya kenti” niteliği
kazanmasıdır. Bu hedefe varılabilmesi için İstanbul’un metropoliten bir nitelik kazanması
gerekmektedir. “Dünya kenti” ve “metropol” kavramları yalnızca nüfus ve alan büyüklüğü ya
da işlevlerle sınırlı değildir; yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kentin insanca yaşanılır hale
gelmesi ve sürdürülebilirlik de bu kavramların içindedir. Dünya kentinin ayırıcı özelliği çok
uluslu kapitalin toplandığı, düşünce, karar ve örgütlenme üreten mekanlar olmasıdır.
Küreselleşme ile birlikte kentler yarışmakta, uluslar arası arenada öne çıkabilmek, cazibe ve
çekim merkezleri olabilmek üzere projelerle kentlerini yenilemek ve zenginleştirmek için
yarış etmektedirler. Ancak yapılan eylem ve aktivitelerin birbirine benzemesi bunların
farklılaşmasını getirmemekte, benzer örneklerin sayıca çoğalması kentlerin yeniden
sıradanlaşmasını getirmektedir. Kentlerin sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikim bu
aşamada belirleyici unsur ve önemli bir potansiyel olmakta, avantaj sağlamaktadır. Bu kesitte
tarihi ve kültürel değerlerin günün koşulları çerçevesinde yorumlanması ve değerlendirilmesi
dünya üzerinde farklılaşmayı getirirken, kentlerin öne çıkmalarında önemli bir potansiyeli
oluşturmaktadır. Bu açılardan, Doğu ve Batı kültürlerine sahne olan İstanbul’un dünya
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ölçeğinde öne çıkmasında da Tarihi Yarımadanın birikimi vazgeçilemez ve kaybedilemez bir
değerdir. Tarihsel ve kültürel değerlerimiz açısından ekonomik ve sosyal dinamiklerin yavaş
yavaş yok edici gücü yanı sıra ortaya çıkan diğer bir tehlike unsuru da depremdir. Gerek
Bizans, gerekse Osmanlı dönemlerinde depremler ile pek çok kez sarsılan kent, her şeye
karşın varlığını korumuş, birikimini oluşturmuştur. Depreme rağmen tarihi ve kültürel
değerlerden kimileri etkilenmeden, kimileri tamir edilerek, kimileri yeniden yapılarak
zamanımıza kadar ulaşmayı başarmıştır.
1894 depreminde hasar gören önemli yapıların hasar gördüğü ve yıkımların olduğu
belirtilen alt bölgelerin genelde kil ve marn zeminler üzerinde yer almış olması dikkat çeken
bir unsurdur. Geçmiş depremlerde yapılmış olan çalışmalarda bu zemin cinsinin şiddet
artırımı genelde 1.2-1.8 aralıkta değişmektedir. Depremin İstanbul’da en çok etkilediği yer
Sultanahmet’ten Edirnekapı’ya kadar olan yerler üzerinde olup, bina hasarının tümü Fatih,
Edirnekapı, Topkapı, Balat yönlerinde görülmüştür Tarihi Yarımada hasar açısından 8 alt
bölge olarak sınıflandırılabilmektedir.
Bunlardan birinci grubu Çemberlitaş Beyazıt alt bölgesi oluşturmaktadır. Bu bölgenin
bir vadi olduğu, doldurularak düzeltilmiş olması ayrıca toprak yapısının kil ve marndan
oluşmasının hasarın yüksekliğinde etken olduğu söylenebilir. İkinci hasar bölgesi, birinci alt
bölge ile Haliç kıyıları arasında kalan bölgededir. Üçüncü hasar bölgesini Beyazıt ve Aksaray,
Saraçhane arasındaki üçgen alan oluşturmaktadır. Bu alanda jeolojik yapı farklılık
göstermektedir. Hasarın bir kısmı kil ve marn zemin üzerinde yer alırken, diğer bir kısmı
genelde pek fazla hasarın gözlenmediği gravak ve killisişt zeminde yer almıştır. Ancak
Barka’nın mikro bölgeleme haritası dikkate alındığında bu alt bölgenin kalın yapay örtü
olarak tanımlanan alanda yer alması, yine dolgu alanların hasar üzerindeki etkisini
yansıtmaktadır. Dördüncü hasar alt bölgesini Sultan Ahmet Ahırkapı aksı oluşturmaktadır.
Burada yine eğimli alanların ve heyelan bölgelerinin varlığı ve zeminin kil ve marn’dan
oluşmuş olması diğer hasar nedenleri ile paralel özellikler göstermektedir. Haliç kıyısı ve
Marmara sahili boyunca dolgu alan üzerinde yer alan yapılar beşinci hasar bölgesini
oluşturmaktadır. Dolgu alanların şiddet arttırma özelliği nedeniyle bu bölgede hasarlar
artmıştır. Altıncı hasar bölgesi Vatan caddesi boyudur. Vatan caddesinin bir dere yatağı
olmasının ve alüvyon zeminden oluşmasının hasar üzerinde etkin olması muhtemeldir.
Yedinci hasar bölgesini Fevzi Paşa aksı çevresi oluşturmaktadır. Bu bölgedeki diğer hasar alt
bölgelerinin ise heyelan alanları ve topografya haritasında oldukça eğimli alanlarla örtüştüğü
tespit edilebilmektedir. Sekizinci hasar bölgesinin, Samatya’nın eğimli alanlarında toplandığı
ve heyelan alanları ile örtüştüğü gözlenebilmektedir. 1509, 1719, 1754, 1766 depremlerinde
hasar gören yapıların dağılımı irdelendiğinde de 1894 depreminde hasar gören bölgeler ile
benzerlikler taşımaktadır. Bu göstergeler gelecek bir depremde de aynı bölgelerin risk altında
olduğunu yansıtmaktadır.
Tarihi Yarımadada Yoğunluklar ve Arazi Kullanım

[TA]

Tarihi Yarımada içerisinde 52 km2’lik alanda günümüzde 475000 kişi yaşamakta (100 kişi/ha),
bunun 425 000’i Fatih’te, 50135’i Eminönü’nde ikamet etmektedir. Eminönü kuruluşundan
günümüze ağırlıklı olarak ticaret ve yönetim merkezi olma özelliğini korumakta, bu
fonksiyon İstanbul metropoliten alanı büyüdükçe konut alanlarını dönüştürerek büyümektedir.
Nitekim her iki ilçenin nüfus gelişimi incelendiğinde nüfuslarının azalması, bu fonksiyonel
dönüşümün göstergesi olmaktadır. Yarımadanın merkez olması ticaret, kamu kurumları,
hastane alanları gibi fonksiyon alanlarının alanın oldukça büyük bir kısmını kaplaması
nedeniyle brüt yoğunluk oldukça düşük olmakla birlikte net yoğunlukların 1000-1200
kişi/hektarlara ulaştığı görülmektedir.
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Tarihi Yarımada’nın arazi kullanımı incelendiğinde, Eminönü ilçesinin tarihten
günümüze gelen merkez işlevini yüklenmiş olduğu, yalnızca Marmara’ya bakan yamaçlarda
Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı alt bölgelerinde ve Süleymaniye alt bölgesinde küçük konut
alanlarının kaldığı görülmektedir. Konut fonksiyonun yer aldığı bu alt bölgeler Tarihi
yarımadanın 19. yüzyılda yapılaşmış konut alanları olup, günümüzde göç ile gelmiş, alt gelir
gruplarının ikamet ettiği bölgelerdir. Eminönü ilçesindeki ticaret ve konut bölgelerini ise
yapılaşma dönemleri ve dokuları açısından temelde dokuz alt bölgeye ayırmak mümkün
olabilmektedir. Bunlardan
•

Birincisi ağırlıklı olarak 1950 sonrası betonarme ve çok katlı yapılardan oluşmuş otel
ve ticaret fonksiyonun yer aldığı Laleli alt bölgesidir.
• İkinci alt grup Divan yolu aksı boyunca tarihi yapıların yoğun olduğu, bunlar arasında
çok katlı modern binaların yer aldığı bir akstır.
• Üçüncü bölge Süleymaniye ile Atatürk caddesi arasında kalan Manifaturacılar çarşısı
ve çevresidir.
• Hanlar bölgesi ile kıyı arasında yer alan dördüncü bölge 19. yüzyıl yapıları ile 1950
sonrası oluşan çok katlı ve az katlı yapılardan oluşan karma bir doku oluşturmaktadır .
• Süleymaniye ile Haliç kıyıları arasında yer alan beşinci bölge Küçükçarşı Balıkpazarı
gibi küçük bir ve iki katlı eski ve yeni yapılardan harmanlanarak oluşmuş geleneksel
yaşam biçiminin ve işlevinin günümüzde devam ettiği bir dokuyu sergilemektedir.
Ancak Süleymaniye sırtlarına doğru yine 1950 sonrası yapılaşmış çok katlı yoğun bir
betonarme yapı stoku içeresinde ticaret ve imalat fonksiyonları yer almaktadır.
• Altıncı bölge olarak tanımlayabileceğimiz Sultan hamam ve çevresi 1950 sonrası eski
yol dokusu üzerinde büyük hanlar şeklinde çok katlı betonarme yapılardan oluşmuş bir
dokudur. Toptan kumaşçılık gibi faaliyetlerin yoğun olduğu bir bölge iken bu
eylemlerin ulaşım nedeniyle alanı terk etmesi sonucu toptan ve parkende konfeksiyon
pazarlama faaliyetleri bu fonksiyonun yerini almıştır .
• Geleneksel matbaa faaliyetleri ile özdeşleşen Cağaloğlu bölgesi (7. alt bölge),
günümüzde bu fonksiyonların desantralizasyonu sonucu kimlik sorunu yaşayan, kitap
kırtasiye, elektronik eşya, sigorta gibi faaliyetler ile yaşamaya devam eden alt bölgedir.
• Divan yolu ile Kumkapı arasında kalan alt bölge (8. alt bölge) yine 1950 sonrası
oluşmuş, imalat sanayiinin yoğunlaştığı çok katlı hanlar, ticaret ve imalata dönüşmüş
çok katlı konut alanları yer almaktadır. Kumkapı’ya inen belirli yollar üzerinde otel
gibi turizm fonksiyonuna dönüşümler de gözlenen gelişimlerdir.
• Yenikapı konut alanları ile Laleli arasında yer alan 9.alt bölgede ise toptan ticaretin,
konut alanlarının ve otellerin yer aldığı karma fonksiyonlardan oluşan çok katlı bitişik
düzende yapılaşmış bir doku bulunmaktadır.
Fatih ilçesi ise genel itibariyle 1950’den itibaren kat mülkiyetine geçiş ile çok katlı
yapılaşmaya geçen ilk bölgelerden biri olmuştur.
•

•

Ticaret fonksiyonu Aksaray bölgesinde ve Vatan Millet, Fevzi paşa caddeleri başta
olmak üzere yol aksları boyunca gelişme göstermiştir. Bu ilçede yapıların büyük
çoğunluğunun 1950-80 yılları arasında inşa edilmiştir.
Ayvansaray, Zeyrek, Fener, Balat, Samatya ve Yedikule’nin kıyı kesimleri halen 19.
yüzyıldaki konut dokusunun yer aldığı, ancak çok katlı yapılaşmanın baskısı altında
olan alt bölgelerdir ve az katlı yapılardan oluşmaktadır. Ancak hepsindeki temel sorun
bu bölgelerin çöküntü alanı olması ve yapıların bu nedenle sağlıksız ve bakımsız
şekilde bulunmalarıdır.
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A. Sorunlar [TA]
Geçmiş depremlerde Tarihi Yarımadanın depremlerden önemli derecelerde etkilenmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Depremlerin yaşandığı dönemlerde az katlı yapılardan oluşan yapı stoku,
1950’lerden günümüze çok katlı yapılaşma süreci içerisinde dönüşüme uğrayarak yapı
yoğunluğu artmıştır. Günümüzde kentsel alanlarda yaşadığımız depremler, modernleşme
süreci çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz betonarme yapım sürecinin gereği gibi
uygulanamaması nedeniyle büyük hasarlara neden olmuş, riski artıran bir faktör olarak
karşımıza çıkmıştır. Zeminin şiddeti arttırma derecesi, heyelanlar, sıvılaşma potansiyeli,
zemin yapı arasındaki etkileşim hasarı arttıran faktörler olmuştur. Bunun yanı sıra, kat
adedinin artması, zemin katların ticaret fonksiyonu olması, bitişik düzende yapılanma,
çıkmalar, düzensiz bina geometrisi, hasarı artıran faktörler olduğu her deprem sonrasında
gözlenen ve istatistiksel değerlerle ifade edilen bulgularır.
Tarihi yarımada hasarı arttıran bu parametrelerin yoğun olduğu bir alandır. Bütün bu
faktörler üç noktada önem taşımaktadır.
• Birincisi depremin oluş saatine bağlı olarak yüksek can kaybı söz konusudur.
• İkincisi MİA fonksiyonu nedeniyle önemli bir ekonomik kayıp söz konusudur.
• Üçüncüsü 1950 sonrası yapılar kendisinin hasar görmesi ile sınırlı kalmayacak,
yerine konulması mümkün olmayan tarihi ve kültürel yapıların da yok olmasına
neden olabilecektir.
• Diğer yandan strüktürel olarak yıpranmış olan tarihi yapıların depreme
dayanamama riski yüksektir.
• Dar sokaklardan oluşan doku ve patlayıcı ve yanıcı imalat sanayiinin bölgede yer
alması, yangın riskini arttıran faktörlerdir.
Bu riskler kapsamında bölgelerin özel durumlarına bakıldığında;
• Ayvansaray, Fener, Balat, Cibali genelde hasarın az olduğu bölgelerdir. Zemin
genelde sağlamdır, ancak yukarıda belirtilen risklerden dolayı problemli alanlar
söz konusu olup, bunların ayrıntıda incelenmesi gerekmektedir. Bu bölgede 19.
yüzyıl yapılarının az katlı olması avantaj gibi gözükse de, bu yapıların eskimiş ve
köhnemiş olması sorun yaratmaktadır.
• Fatih’te Millet caddesi, surlar ve kıyı arasındaki bölge zemin açısından sağlamdır,
ancak kıyıya bakan yamaçlarda heyelanlar söz konusudur. Heyelanlı alanlar
dışında sağlam sayılabilecek alanlar üzerinde 1950-70 arasında gelişmiş yapıların
yoğun olması riski artırmaktadır. Özellikle yol boylarınca zemin katların ticaret
olduğu akslarda risk daha da artmaktadır. Bu bölgede İstanbul’un büyük
üniversite hastanelerinin bulunması, hem hastanelerin depreme dayanıklı hale
getirilmesi açısından önem taşımakta, hem de hastaneye ulaşılabilirlik açısından
buraya giden akslardaki yapıların yenilenmesi veya güçlendirilmesi önem
taşımaktadır.
• Ulaşımın sağlanması açısından Vatan caddesi önemli bir akstır. Ancak zeminin
alüvyon olması, 1950-80 yılları arasında gelişen çevresindeki yapıların yüksek
katlı ve zemin katlarının ticaret fonksiyonu olması önemli bir risk bölgesi
oluşturduğunun göstergeleridir.
Aynı göstergeler Aksaray bölgesinde de
geçerlidir.
• Eminönü ilçesi ise zemin yapısındaki kil ve marnın şiddet arttırma özelliği, hem
kıyıda hem karada şiddet artırımı yüksek olan dolgu alanlarının bulunması, tarihi
yapılar dışındaki yapıların genelde 1950-70 yılları arasında inşa edilmiş olması
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ve bu yapıların zemin katlarının genelde ticaret olması riskin yüksekliğini
yansıtmaktadır.
• Galata bölgesi de 19.yüzyılda gelişmiş, ilk apartmanlaşmanın başladığı, tarihsel
dokuyu oluşturmaktadır. Aynı zamanda yüksek gelir grubunun ilk atlama noktası
olması itibariyle de büyük ve değerli ve de fiziki niteliğini sürüdüren yapıların
bulunduğu bir alandır.
Bunun yanısıra her tarihi bölgede olduğu gibi
kullanılmama ya da düşük gelir gruplarının yerleşmesi sonucu bakımsızlık
nedeniyle köhneyen bu nedenle de tarihi özelliğini yitirme riski taşıyan yapılarda
bu bölgelerde yer almaktadır. Ancak günümüzde koruma yönlü eğilimlerin
artması ve bu tür yapıların değerinin anlaşılması ile yenileme çalışmaları
görülmektedir.
• Sözü edilen bu bölgelere ve yukarıda JICA verilerine dayalı risk kademelenme
değerlendirmeleri sonucu çıkan bölgelere ilişkin doku örnekleri Harita 4.27, 4.28,
4.29, 4.30, 4.31’da izlenebilmektedir. Bu risk kademelenmesi bölgenin risk
açısndan önem ve önceliğini vermektedir. Ele alınan kriterler, yapım sistemi, yapı
yaşı, kat adedi, genel jeolojik yapı olup, bu kriterlere göre mahallenin değişen
özellikleri risk derecelenmesinde doğal olarak ortalama değerlere dönüşmektedir.
Şöyle ki, kimi mahalle de yığma yapıların bulunması hasar arttırırken, kimi
noktalarda jeolojik faktör, kimi noktalarda yoğunluk baskın gelmekte, bu
faktörtörler aynı ortalama dğerleri verebilmektedir. Ayrıca haritalarda da
görüldüğü gibi aynı mahalle içerisinde farklılaşan doku özelikleri, farklı yoğunluk
bölgeleri aynı risk kapsamında erimektedir. Bu nedenle yerleşme için getirilecek
risk azaltma kararlarında diğer faktörlerle birlikte bu doku özelliklerinin de
dikkate alındığı bir risk değerlendirilmesine gereksinim duyulmaktadır.
B. Öneriler [TA]
• Tarihi Yarımada’nın taşıdığı bu riskler göz önüne alındığında, korunması gerekli
kültür varlığına sahip olması nedeniyle İstanbul Deprem Master Planı kapsamında
bu bölgedeki risklerin azaltılması ve kaldırılması öncelikli konu olarak ele
alınmalıdır. Bu kapsamda
• Eminönü, Fatih ile Kağıthane ve Alibey dereleri ile Marmara Denizi arasında
kalan kesimde (Haliç) yürütülecek her türlü yapılaşmada deprem tehlikesine karşı
ciddi önlemler alınmasını gerektirmektedir. Zira bu bölgenin yerel zemin yapısı
deprem riskini arttırabilecek özelliklere sahiptir.
• Tarihi yarımadanın içerdiği tarihi doku ve merkez fonksiyonu Yarımadanın, Haliç,
Kağıthane, Taksim aksları bir bütün olarak ele alınmasını gerektirmektedir.
Yarımadanın geleceği klasik imar planı tekniği ile değil, tanımlanan ilkeler
çerçevesinde alt bölgeler bazında eylem planları ve bu planlara bağlı kentsel
tasarım ölçeğinde yapılacak çalışmalar ve projeler doğrultusunda şekillendirilmeli
ve toplumsal dönüşüm projeleri ile ilişkilendirilmelidir.
• Deprem açısından en riskli bölge olan Hanlar bölgesi öncelikle ele alınmalı
kentsel tasarım ölçeğinde çalışmalarla bu yapılara zarar verebilecek her türlü
binalardan ayıklanmalıdır. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, her han için
oluşturulabilecek kooperatifler, Vakıflar ve Turizm Bakanlığının destekleri ile bu
alanların bir bütün olarak ve belirlenen ilke ve fonksiyonlar çerçevesinde
sağlıklaştırma çalışmaları yürütülmelidir.
• Camiler tüm İslam dünyası için olduğu kadar ülkemizin de önemli tarihi ve
kültürel varlıklarıdır. Yeni camiler için yaratılabilecek her türlü kaynak, tarihi
camilerin korunmasına yönlendirilmelidir. Tarihsel dokuların ve yapıların
günümüze kadar gelebildiği bu alanların korunmasında uluslararası kuruluşlardan
destek sağlanmalıdır.
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• Süleymaniye, Cankurtaran, Zeyrek, Kumkapı gibi alanlarda anıtsal yapıların yanı
sıra sivil yapıların restorasyonu gerek tarihi mirasın korunması açısından ve
gerekse deprem riskini yok etmek açısından öncelikli olarak ele alınması gereken
bir konudur. Bina bazındaki restorasyonların yanı sıra bu bölgelerin yangına karşı
korunması açısından önlemler geliştirilmesi kentsel ölçekteki sağlıklaştırma
kararlarının en önemli ve acil olan konusudur. Bu uygulamalar, yangının
yayılmasını önleyecek yeşil akslar, su depoları olarak kullanılacak havuzlar ve
tazyikli su verebilecek alt yapının geliştirilmesi şeklinde olmalıdır.
• Fatih ve Eminönü’nde özellikle 1950-70 arasında yapılmış olan yapılar risk
taşımaktadırlar. Bunların yer aldıkları zemin yapısı ve zemin kat kullanımları,
bitişik olmaları, köşe blok olma gibi yapı düzenine ilişkin faktörler risk düzeyini
arttırmaktadır. Riskin çok yüksek olduğu bu bölgelerin saptanarak, alt bölgeler
bazında dönüşüm projeleri ile belediyenin öncülüğünde girişimler başlatılmalı,
kamu bu konuda aydınlatılmalıdır. Krediler ile bu alanların dönüşümü
desteklenmeli, yoğunlukların azaltılabilmesi için imar hakkı aktarımı ve benzeri
uygulama araçları uygulanmalıdır.
• Galata bölgesinde yapıları ve dokuları yenileme tarihi özellikleri ve değerleri
nedeniyle mümkün değildir. Bunlar genelede çok katlı ve yığma yapılardır. Bu
yapılar için özel güçlendirme tekniklerinin araştırılmasına, geliştirilmesine ve
kullanım yöntemlerine öncelik verilmesi gerekmektedir.
Tablo 4.4. Eminönü ilçesinin özellikleri

NÜFUS
ALAN (Ha)
YAPI SAYISI
AĞIR HASARLI Y. S.
AĞIR H. YAPI ORANI

İLÇE

İSTANBUL

İSTANBUL’UN TÜMÜNE ORANI

54 518
508
14 149
1 967
% 13,90

8 710 436
77 054
700 942
40 185
% 5,73

% 0,63
% 0,66
% 2,02
% 4,90
2,43
LK ilçe

Tablo 4.5. Fatih İlçesinin özellikleri

NÜFUS
ALAN (Ha)
YAPI SAYISI
AĞIR HASARLI Y. S.
AĞIR H. YAPI ORANI

İLÇE

İSTANBUL

İSTANBUL’UN TÜMÜNE ORANI

394 042
1 045
31 947
5 111
% 16

8 710 436
77 054
700 942
40 185
% 5,73

% 4,52
% 1,36
% 4,56
% 12,72
2,79
LK ilçe

Tablo 4.6. Beyoğlu İlçesinin özellikleri

NÜFUS
ALAN (Ha)
YAPI SAYISI
AĞIR HASARLI Y. S.
AĞIR H. YAPI ORANI

İLÇE

İSTANBUL

İSTANBUL’UN TÜMÜNE ORANI

234 964
889
26 468
1 985
% 7,50

8 710 436
77 054
700 942
40 185
% 5,73

% 2,70
% 1,15
% 3,78
% 4,94
1,31
LK ilçe
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Harita 4.27. Hanlar bölgesi doku örneği
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Harita 4.28. Mısır Çarşısı arkası doku örneği
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

Laleli-Unkapanı-Ağır Hasar Yoğ:
2-5 yapı /ha

N
W

E
S

Harita 4.29. Unkapanı-Laleli alt bölgesi doku örneği
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

Fatih C am i çevresi

N
W

E
S

Harita 4.30. Fatih Cami çevresi doku örneği
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İSTANBUL DEPREM
İSTANBUL
DEPREM
MASTER PLANI
PLANI
YTÜ-BÜ
YERLEŞME
GRUBU
YTÜBÜ
YERLEŞME GRUBU

İstiklal Caddesi çevresi

N
W

E
S

Harita 4.31. Beyoğlu-Galata alt bölgesi doku örneği
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Yasa Dışı Oluşmuş Alanlar
Bu alanlar, Zeytinburnu ve Topkapı sanayi alanın kuzey kısımlarıdır. Yapılan çalışmalarda,
risk düzeyi bu denli çok olmamasına rağmen Avcılar’ı da bu kapsamda değerlendirmek
gerekmektedir. Bu alanların ortak özelliği ilk gecekondu bölgelerinden olup, Islah İmar
Planları ile dönüşüm geçirmiş alanlar olmalarıdır. İslah İmar Planları ile gelişmiş olmalarına
ve bu planların maksimum önerebileceği kat adeti dört ile sınırlı olmasına rağmen kat adetleri
7 ve 8 katlara varmaktadır. Bu durum iki nedende dayanabilmektedir;
• Mülk sahipleri İslah İmar Plan koşullarının üzerinde kaçak olarak inşaat yapmış
olmaları olasılığı
• Islah İmar planı ikinci kez yapılamayacağı için Imar Planı olarak, ancak hiçbir
İmar Plan tekniğine ve yasal koşullara uyulmaksızın, bu planların İmar Planlarının
hazırlanıp onaylanmış olma olasılığı
Her iki durum sorumluluk açısından ve sorunların çözümü açısından farklı niteliktedir,
bu konuların aydınlatılması ve çözüm önerilerinin bu doğrultuda geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu süreçlerden hangisi geçerli olursa olsun, burada kamu açısından düşünülmesi
gereken nokta, riskleri arttıran bu koşulları yaratanlar ile bu risklerden haberdar olmadan
buradan konut yada işyeri satın alarak veya kiralayarak yaşanalar olmak üzere iki grubun
varlığıdır.
Risksiz bölgeler saptanarak, ya da yaratılarak, kiracılar için bu alandaki benzer
koşullarda yeni konut kiralama olanakları yaratılmalıdır,
Mülk sahipleri ise riskten haberdar edilerek kendi katılımları ile çözüm önerileri,
İstanbul geneli için belirlenen stratejilerin dikkate alınarak geliştirilmesi teşvik, edilmeli bu
kanallar yasal düzlemde yaratılmalıdır
Tüm bunların dışında bu alanlardaki plan kararlarında yapılan ihmalkarlıklar, yapı
ruhsatları aşamasında yapılan ihmalkarlıklar veya kaçak yapıların yapılmasından sorumlu
olan mülk sahipleri varsa ilgili mesleki sorumlular ortaya çıkarılarak, sergilenmeleri, gerekli
yasal işlemler yerine getirilmelidir.
Topkapı sanayi alanının ömrünü tamamlamış olması, plan ile bu alanın hizmet
fonksiyonuna dönüşüm kararının verilmiş olması, çevresindeki riskli alanların dönüşümü ve
sağlıklaştırılması için önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak, bu alanın 1/5000 ve 1/1000
planları yapılmış olup, parsel bazında çekme mesafeleri ile belirlenen yapılanma koşulları ile
büyük yapıların yer aldığı toptan ticert merkezine dönüşme yönünde eğilimler gözlenmektedir.
Bu şekilde geliştiği takdirde bölgenin özel önemi ve potansiyeli yok edilmiş olacaktır.
Harita 4.32’de gösterilen alanın İstanbul için taşıdığı önem, bir dünya kenti olarak
yüklenebileceği potansiyelin, aynı zamanda içinde yaşayan ve çalışanların potansiyel ve
güçlerinin desteklenmesi geliştirilmesi bağlamında bu alan özel olarak değerlendirilmeli ve
stratejik plan kararları acilen geliştirilmelidir. Belirlenen bu çerçeve kapsamında eylem
planları devreye sokulmalıdır. Bu alanın iyi değerlendirilmesi, hem İstanbul’un gelecekteki
vizyonu hem de risklerin azaltılması açısından özel bir önem taşımaktadır.
• Islah planı kararlarına aykırı gelişen bölgeler
• Islah planından imar planına dönüşen bölgeler
A. Sorunlar:
• Genelde topoğrafya ve kentsel açık alan sistemi açısından eşik alanlarda yer
seçilmiş olması
• Tabanda yapılaşma oranının yüksek olması
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• Boş parsel oranının azlığı
• Donatı alanlarının çok yetersiz olması
• Yapılaşma kalitesinin kötü olması
• Genellikle düşük gelir grubunun oturması
B. Olanaklar:
• Fiziksel ve ekonomik eskimenin gerçekleşmeye başladığı bölgelerde yenileme
ortamlarının doğması
C. Temel Stratejiler:
• Binaların deprem karşısındaki durumlarını değerlendirmek
• Kentsel yenileme ve kentsel sağlıklaştırma bölgelerini metropol bütününde tasnif
etmek
• Sağlıklaştırma bölgelerinde bina ve altyapı varlığını yeniden düzenleyecek
tedbirleri almak
• Yenileme bölgelerinde metropol ölçeğinde ve diğer sektörlerle ilişkili olarak
yatırım projeleri geliştirmek
• Tüm bu süreçlere katılımı sağlayabilmek için sosyo ekonomik yapıyı
güçlendirmek
D. Eylem Planları
• Metropol bütününde bölgelerin mevcut karakterlerini tanımlayan boşaltılacak ve
yeni yerleşilebilecek alanların kapasitelerini belirlemek üzere ilçe ve belde
belediyeleri ile eşgüdüm içinde bilgi altyapı sisteminin kurulması.
• Bu bölgelerin fizibilitelerinin yapılması
• Sağlıklaştırma bölgelerinde önceliklerin belirlenerek etaplamanın yapılması
• Bu bölgelerde kaynak ve kredi sistemlerinin kurulması
• Depremi karşılama kapasiteleri düşük binaların bulunduğu ve/veya eşik alanlarda
gelişmiş alt bölgelerin yenilenebilmesi için yatırım projeleri hazırlanması
• Bu bölgelerin elde edilmesinde ulusal yatırımcıların yanı sıra uluslar arası yatırım
gruplarını da devreye sokabilecek ve bu konuda kredi yaratabilecek organizasyon
biriminin oluşturulması
• Toplu konut alanlarındaki boş konut stoku ile ilişkileri kurulmuş bir proje
sürecinin izlenmesi.
• Düşük sosyo ekonomik yapıyı güçlendirmek için yeni istihdam alanları
yaratılması ve bu konuda ulusal ve uluslar arası yatırım ve kredi olanaklarının
harekete geçirilmesi
• Katılımı teşvik etmek için toplulukların bilinçlendirilmesi konusunda
üniversitelerin ve diğer bilgi üreten kurumların sorumluluk üstlenmesinin
organize edilmesi
• İstanbul Nazım Strateji Planında belirlenen bölgelerde binaların depremi
karşılama kapasitelerinin sahipleri tarafından ölçülmesi ve gerektiğinde
güçlendirilmesi için kamunun kaynak yaratması, kredi sistemleri oluşturması
• Bu konuda yaygın, güvenilir, düşük maliyetli hizmet üretiminin örgütlenmesi
1.Örnek Alan Zeytinburnu
Konum:

Batı yakası; Marmara Denizi kıyısı, Topkapı ve Rami ile komşu;
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Mahalleler : Çırpıcı, Nuripaşa, Veliefendi, Yeşiltepe
A. Potansiyeller:
• Tarihi yarımadaya yakınlığı;
• Bir merkez potansiyeli taşıyan ve sanayi fonksiyonunun hizmet fonksiyonuna
dönüşme sürecine girdiği Topkapı’ya yakınlığı;
• Erişilebilirliğinin yüksek oluşu;
• Sahil şeridinin olması.
B. Sorunlar:
• İlçenin büyük bölümünde kentsel donatılar eksik ve yapı kalitesi düşüktür.
• İlçenin toplam alanının yarısından fazlası (%59,1) ıslah planlarıyla
düzenlenmiştir/ yasallaştırılmıştır.
• Yoğunluğun en yüksek olduğu alanlar, aynı zamanda ağır hasarlı yapı sayısının
yüksek olduğu alanlardır.
• Tarihi çevre sliüet alanında bulunması nedeniyle üçüncü boyutta yükselme imkanı
bulunmamaktadır. Bu göz ardı edilmemesi gereken en önemli ilke olmalıdır.
• Zeyitnburnun’daki en riskli mahallenin dokusu Harita 4.33’de izlenebilmektedir.
Bu dokudaki yapıların güçlendirme tekniği açısından bir engel teşkil edip
etmediği ilgili meslek uzmanlarınca cevaplanması gereken bir sorudur. İkinci
soru, yapıların yasal statüleri ile ilgili olup, bunların araştırlması gerekmektedir.
Yukarıda da genel olarak değinildiği gibi bu bölgeler İstanbul’un ilk gecekondu
bölgelerindendir. Bu alanlar Islah İmar planları ile yasallaşmıştır. Ancak Islah
İmar Planı ile en fazla dörk kat önerilebilmektedir. Oysaki mevcut dokudaki
yapılar 5-6-7 katlıdır. Bu yapılar Islah planına da uymadığına göre kaçak olarak
mı yapılmıştır, yoksa Islah Planlarından sonra yeni İmar Planlar mı yapılmıştır?
Yeni İmar Planları, yönetmelikte belirtilenstandartlara ve koşullara uygun mudur?
Değil ise bunlar yasal olabilmekte midir?
• Güçlendirme projeleri için İskan ruhsatı alma zorunluluğu bulunduğuna göre
yukarıdaki süreçte üretilen yapılar güçlendirilebilecek midir? Tüm bu sorunlar,
tartışılarak genel bir politikanın oluşturulması “İSTANBUL DEPREM MASTER
PLANININ” en can alıcı noktasını oluşturmaktadır.
Tablo 4.7. Zeytinburnu ilçesinin özellikleri
NÜFUS
ALAN (Ha)
YAPI SAYISI
AĞIR HASARLI Y. S.
AĞIR H. YAPI ORANI

İLÇE

İSTANBUL

İSTANBUL’UN TÜMÜNE ORANI

239 927
1 150
15 573
2 060
% 13,22

8 710 436
77 054
700 942
40 185
% 5,73

% 2,75
% 1,49
% 2,22
% 5,13
2,31 LK ilçe
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İSTANBUL
İSTANBUL DEPREM
DEPREM
MASTER
MASTER PLANI
PLANI
YTÜ-BÜ
YTÜBÜ
YERLEŞME
GRUBU
YERLEŞME GRUBU

Topkapı ve Çevresi Doku
ve Foknsiyonel Yapı
LEJAND

N
W

E
S

500

0

500
m

Harita 4.32. Topkapı sanayi alanı ve çevresi doku örneği
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

ZeytinburnuAğır Hasar Yoğunluğu Yüksek
Bölgede Doku Örneği

N
W

E
S

Harita 4.33. Zeytinburnu ilçesi riski yüksek mahalleden doku örneği
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İSTANBUL DEPREM
MASTER PLANI
YTÜ- BÜ
YERLEŞME GRUBU

N
W

E
S

Harita 4.34. Topkapı sanayi alanı kuzeyindeki riski yüksek konut dokusu örneği
312

İkinci Derece Öncelikli Alan
Planlı Alanlar
Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya gibi alt bölgeler planlı gelişmiş, nitelikli konut
stoklarına sahip olmalarına rağmen, zemin özellikleri nedeni ile riski yüksek alanlardır. Bu
alanlarda İstanbul geneline göre düşük yoğunluğun olması, kentsel kalitenin iyi olması, bu
bölgelerde yaşayan insaların gelir düzeylerinin göreceli olarak oldukça iyi olması, iki
yaklaşımı akla getirmektedir.
• Yaşayanların bu genel risk seviyesinden haberdar edilmesi
• Yapıların risk düzeyleri öncelikle ayrıntılı çalışmalar ile ortaya konulmasının
sağlanması, bu anlamda yaratılabilecek kredilerden yararlanmada öncelikli bölge
olarak daha fazla avantajlar sağlanması
• Parsel bazında yıkıp yaının yeniden yapılması, mühendislik açısından uygun olup
olmadığı araştırılarak (mikro-bölgeleme haritaları ile saptanmalı) yoğunluk
artışlarına gidilebilir.
• Yapının güçlendirilmesi
Toplu Konut Alanları
1. Büyük-Küçük Çekmece Gölleri Arası
A. Özellikler
• Önemli bir konut stoku içermekte
• Yapılar henüz boş veya henüz yapım halinde
• Konut satış fiyatları, maliyetin altında,
• Yoğunluğun çok yüksek olması, zeminin zayıf olması gelecekteki risklerin büyük
olmasına neden olabilir,
B. Sorunlar
• Büyük Çekmece Küçük Çekmece arası-1980’den 2000’e planlardaki değişimler,
planlı bir bölge ancak planlara uyulmadan, hatalı süreçlerle ve istismarlarla
gelişen bir bölge, risk analizlerinde yer almıyor. Çok yüksek katlı olarak
kooperatifler aracılığı ile gelişmektedir.
• Büyük çoğunluğu yapılaşmış bir bölge zemin yapısı göreceli olarak düşük ve
sakıncalı alanları içermekte
• Planlama süreci yasal gibi gözükmekle birlikte, yasa dışı teknik uygulamalar ile
hukuki sorunların yoğun olduğu bir bölge
o Vadiler ve kayan alanlar belde belediyelerince doldurulup imara açılmakta.
Göreceli olarak sağlam zemindeki parsel sahipleri 18. madde uygulamaları
ile bu sakıncalı alanlardaki parseller üzerine yerleştirilmekte
o 1983 onaylı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plandaki, jeolojik sakıncalı
alanlar, 1987 planı ile konut fonksiyonlarına dönüştürülmüş (Harita 4.35)
o 1997 onaylı Çevre Düzeni planında verilen brüt 350 ki/ha yoğunluklar (neti
550 ki/ha!dır). Buna dayalı olması beklenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım
ve İmar Uygulama planlarda 1500 ki/hektara çıkarılarak onaylanmış,
o İmar Uygulama planında 10 kat olarak verilen (1500 ki/ha yoğunluğa göre)
yapılanma koşulu olmasına rağmen bazı uygulamalarda 16 kat üzerinden
ruhsat verilmiş olduğu belgelerde yer almaktadır.
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o Bu süreçlerin izlendiği alanların pek çoğu Hazineden yerel yönetimlere
devredilen alanlar üzerinde gerçekleşmiştir.
• Yasal gibi görünen ancak, yasa dışı uygulamalarla gelişen bu yapılanmalar
sürerken, deprem sonrası yapılan plan uygulamaları ile kat adetlerinin
düşürülmesi önemli hukuki sorunları gündeme getirmiştir.
C. Öneriler
• Öncelikle yapı güvenliğinin incelenmesi gereken bir bölge
• Acilen çözümlenmesi gereken sorunlu bir bölge
• Güvenlik oluru alınmadan yapılara iskan ruhsatı verilmemeli
• Güvenlik onayı alındıktan sonra önemli konut potansiyeli desantrilizasyon için
kullanılabilir
2. Mimaroba Sinan Oba Toplu Konut Alanları ve Çevresi
A. Özellikler
• Risk analizlerinde yer almamakta
• Kaliteli yaşam çevresi
• Önemli konut stoku
B. Sorunlar
• Zemin yapısı zayıf,
• İstanbul’a erişilebilirlik uzaklığı ve trafik tıkanıklıkları nedeni ile güç,
• 1999 depremi sonrası hasar gören yapıların olması boşalmalara ve değer
düşüşlerine neden olmuş,
• Çevresinde kaçak yapıların gelişim süreci yaşanıyor.
3. Ataköy
A. Özellikler
• Brüt Yoğunluklar çok yüksek değil
• Farklı dönemlerde yapılmış yapılar mevcut
• Ataköy 1-2-3-4. kısımlar 1960-70 li dönemlere ait olması nedeni ile yapı
ömürlerinin büyük ölçüde tamamlanmış kısımlar
• Konut fiyatları yüksek, orta ve üst gelir grubuna hitap etmekte
B. Sorunlar
• Ağır hasar oranı yüksek, ancak ağır hasarlı yapı sayısı göreceli olarak düşük,
• Zemin açısından problemler söz konusu olabilmekte
C. Öneriler
• Yapıların güvenlik kontrolü
• Yoğunlukların düşük olması nedeniyle 1970 öncesi yapıların yeniden
düzenlemeler ile dönüşümü söz konusu olabilir
• 1990 sonrası gelişen blokların güçlendirilmesi, güçlendirilemiyor ise blokların
yeni düzenleme ile veya blokların aynı yerde yeniden inşası
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Tablo 4.8. Ataköy için JICA risk değerlendirme özeti
Kaynağa Uzaklık
9-11
Şiddet
10
Oran-ağır hasarlı
0.18 + 0.31
*Sayı-ağır hasarlı yapı 44 +52+17+49
Sıvılaşma
Sıvılaşma genelde düşük , dere boylarında yüksekselebilmekte
Zemin Stabiletisi
Riski çok düşük
Zemin Sınıfı
C0
D1
D3
D4
E0
En büyük ivme (gal)
389
415
425
443
447
En büyük spektral ivme değerleri (gal)
0-0.4 sn.
760
705
913
1001
1108
0.5-0.9 sn
690
747
786
953
1087
>1 sn
419
461
575
668
831
Ana kaya ivmesi (gal)
347
338
338
359
370
•
*Mahalle sınırı içindeki diğer yapılarla birlikte:
Riskli Toplu Konut Alanları İçin Genel Değerlendirme
A. Temel Stratejiler:
• Binaların depreme dayanıklılığını artırmak
• Deprem riskini karşılamayacak bina stoklarında kısmi yenilemeler yapmak
• Boş konut stokunu değerlendirmek
• Katılımcılığı teşvik etmek
B. Eylem Planları:
• Binaların depremi karşılama kapasitelerinin sahipleri tarafından ölçülmesi ve
gerektiğinde güçlendirilmesi için gönüllü kampanyaların başlatılması
•
Bu konuda yaygın, güvenilir, düşük maliyetli hizmet üretiminin örgütlenmesi
•
Depremi karşılama kapasiteleri düşük binaların bulunduğu alt bölgelerde eski
vaziyet planları ile uyumlu yenileme bölgelerinin düzenlenmesi, bu bölgelerdeki
etaplamanın yönetilmesi
• Boş konut stoğunun tespiti, bu birimlerin gerekiyor ise güçlendirilmesi veya
yenilenmesini sağlamak üzere pazarlama, mali kaynak yaratma, kredilendirme
yöntemlerinin geliştirilmesi ve programlanması
•
Merkez alanlarındaki nüfusun boşaltılması için kullanılacak bu alanlarda
metropol bütünündeki etaplamanın örgütlenmesi
•
Katılımı teşvik etmek için toplulukların bilinçlendirilmesi konusunda
üniversitelerin ve diğer bilgi üreten kurumların sorumluluk üstlenmesinin
organize edilmesi
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Harita 4.35. Küçük Çekmece Gölleri Arası 1983 ve 1987 Çevre Düzeni Planlarının Karşılaştırması
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Yasa Dışı Oluşmuş Alanlar - Islah Planlı Alanlar:
İkinci derece risk düzeyinde iki farklı kategori bulunmaktadır. Bunlardan biri yoğun
yapılaşmış yasa dışı alanlar diğeri ise çeperlerde yer alan henüz yoğun olmayan ancak risk
potasiyeli yüksek olan alanlarıdır. Yoğun yapılaşmış alanlara örnek olarak Merter verilebilir.
K.Çekmece, Avcıların batısı ve İstanbul’un tüm çeper mahalleleri bu kapsamdadır. Bu
alanlarda riskin düşük çıkmasının temel nedeni henüz gelişme aşamasında olduğundan, yapı
sayısının azlığı ve yoğunluğun düşük olmasıdır. Ancak Harita 4.36 ve 4.37’de izlenebildiği
gibi kısa bir süre sonra bu alanlarda yukarıda belirtilen dokular gibi olacaktır. Bu risksiz
olmalarına rağmen, gelecekteki risk potansiyeli yüksek olan, ancak alınacak önlemler ve
gelişme modelleri ile riskin maliyetsiz olarak yönetilebileceği alanlarıdır. Aynı zamanda
riskli alanların çözümü içinde önemli kaynakların bu alanlarda yaratılabilmesi söz konusudur.
Bu kapsama girebilecek diğer bir örnek alan ise Fikirtepe gibi taban kullanımı yoğun,
ancak üçüncü boyutta henüz çok yükselmemiş olan alanlardır. Bu alanlarda aynı doku
üzerinde planlarda getirilen yoğunluk artışları ile hızla üçüncü boyutta da yükselmeler
başlamıştır. Yapı güvenlikli hale getirildiği kabul edilse dahi yolların çok dokunun kendisi
başlı başına bir risk faktörüdür. Bu tür alanlarda süregelen planlama süreçleri riskin
azaltılması değil, ancak arttırılması söz konusudur. Bu nedenle uygulama araçları
kapsamında belirtilen süreçlerin acilen yasal tabanları oluşturularak, bu tür alanlarda
eylemlere başlanmalıdır.
1. Örnek Alan Güngören Merkez Mahallesi
A. Özellikler
• Parsel taban alanının tamamı kullanılmış (TAKS: 1’e yakın)
• Genelde 4 katın üzerinde yapılar (KAKS:4’ün üzerinde)
• Nüfus yoğunluğu bu yapılaşma yoğunluğunu yansıtmıyor; çünkü,
o Çok sayıda atölye var;
o Konut ve ticaret içiçe
Bu yogun yapılaşma gösteren alanlar farklı özellikler gösterebilmektedir. Bu alanlar
genellikle sanayi, ticaret gibi iş alanları ile içiçe geçmiş bir özellik göstermektedir. Örneğin
Tekstil sektörünün yoğun olarak bulunduğu Merter sanayi alanı komşuluğundaki bir konut alt
bölgesi incelendiğinde, konut alanlarının içerisinde de önemli sayıda işyerinin varlığı dikati
çekmekte, yapılan anketlerde de bu sanayi alanlarından yaşayanların rahatsızlık duyduğu
ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak ele alınan alt bölgede 3800 konut var iken bunların arasına
karışık olarak dağılmış 1500 işyeri olduğu görülmektedir. Bu tür genel bilgileri alt sektörleri
itibari ile IBB’nin hazırlatmış olduğu veri tabanından elde edilebilmektedir. Bu nedenle bu
veri tabanı kullanılarak bu tip karma alt bölgelerin niteliklerinin tanımlandığı bir tipoloji de
geliştirmek mümkündür. Ayrıca bilindiği gibi 1995 Nazım İmar Planında bu tür sanayi
alanlarının hizmet sektörüne dönüşümleri öngörülmüştür. Ancak, bu tür alanların kent
ekonomisine katkılarıda bulunmaktadır. Tüm bu faktörlerin incelenerek, geliştirilecek bir
eylem planı için bu tip alanlar yoğunlujkların düşürülmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, hem
de yaşayanların yaşadığı mekandan koparılmaması gibi bazı olanaklar sunmaktadır.
B. İlkeler ve Çözümler
• Dönüştürme operasyonunda sanayi ve ticaret fonksiyonları bölge dışına görece
kolay taşınabilir.
• Geriye kalan konut fonksiyonunun yoğunluğu düşük olacaktır. Bu da, plancının
yapacağı operasyonları kolaylaştıracaktır.

317

İSTANBULDEPREM
DEPREM
İSTANBUL
MASTER
PLANI
MASTER PLANI
YTÜ-BÜ
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Harita 4.36. K.Çekmece doku örnekleri
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Harita 4.37. K.Çekmece kuzeyi plan kararları ve gelişim dokusu
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Harita 4.38. Güngören Merkez Mahallesi dokusu
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YTÜ Mimarlık Fakültesi
ŞBP Bölümü
2002-2003 Güz Yarıyılı
Mim.Şehircilik Dersi
Dönüşüm Projesi

Merter Alt Bölgesi
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Harita 4.39. Güngören Merkez Mahallesi arazi kullanım
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YTÜ.Mimarlık Fakültesi
ŞBP Bölümü
2002-2003 Güz Yarıyılı
Mim. Şehircilik Dersi
Dönüşüm Projesi

Merter Alt Bölgesi
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Harita 4.40. Güngören Merkez Mahallesi kat adetleri
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YTÜ.Mimarlık Fakültesi
ŞBP Bölümü
2002-2003 Güz Yarıyılı
Mim. Şehircilik Dersi
Dönüşüm Projesi

Merter Alt Bölgesi
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N
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Harita 4.41. Güngören Merkez Mahallesi alt bölge yapım sistemleri
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YTÜ Mimarlık Fakültesi
ŞBP Bölümü
2002-2003 Güz Yarıyılı
Mim.Şehircilik Dersi
Dönüşüm Projesi

Merter Alt Bölgesi
TAKS

0 - 0.19
0.2 - 0.39
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Harita 4.42. Güngören Merkez Mahallesi TAKS değerleri
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YTÜ Mimarlık Fakültesi
ŞBP Bölümü
2002-2003 Güz Yarıyılı
Mim.Şehircilik Dersi
Dönüşüm Projesi

Merter Alt Bölgesi

KAKS

01234-

N
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E
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Harita 4.43. Güngören Merkez Mahallesi KAKS değerleri
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Üçüncü Derecede Öncelikli Alanlar
Planlı Alanlar
Planlı olmasına rağmen donatı standartları yönetmelikte belirtilen veya gereksinim duyulan
standartların altındadır. Bununla birlikte doku özellikleri itibariyle farklı özellikler gösteren
alt bölgeler söz konusudur. Bu alt bölgeler, merkezi alanlar ve konut alanları alt bölgeleri
olarak ayrılabilirken, diğer belirleyici bir özellik de üçüncü boyutta ortaya çıkmaktadır.
Örneğin Kadıköy’den Pendik’e kadar uzanan aks, Ulus-Levent ve Bakırköy alt bölgesi
genelde ayrık yapılardan ve bahçeli apartmanlardan oluşurken, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy,
Kadıköy Merkez, Bakırköy Merkez daha çok bitişik düzende daha sıkışık ve kompakt bir yapı
sergilemektedir.
Birinci gruptaki konut alanlarında ortak yeşil alanlar yetersiz olmakla birlikte,
parsellerin bahçeleri, kısmen de olsa bir yeşil alan potansiyeli sunabilmektedir.
Kadıköy-Pendik aksında, mahalle bazında yapıların ağır hasar görme oranı düşüktür,
ancak yapı hasar oranı düşük olmakla birlikte, yapı başına düşen konut birim sayısının
yüksekliği nedeniyle can kaybı oranı yükselmektedir. Bu bölgelerde özellikle 20 kata kadar
varan yapıların öncelikle yapı güvenliliğinin sağlanıp sağlanmadığının kontrolü önem
taşımaktadır. Ayrıca bu geniş alan içerisinde dere yatakları ve alüvyon alanları riskin arttığı
özel bölgeler olarak öncelikli alanlar kapsamına alınmalıdır. Bu alanların 1990 sonrasında
plan değişiklikleri ile kat adetleri arttırılmıştır. Bu planların gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Bu bölgelerde gelir durumunun orta ve üstü gelir grubu olduğu göz önüne alınarak bu
tetkiklerin (belirli daire sayısını aşan binalarda) yapılma zorunluluğu getirilebilir.
Bakırköy bölgesinde üçüncü boyutta yükselme sınırlı olmakla birlikte, zemin durumu
ve zemin yapı etkileşimi nedeniyle ağır hasarlı yapı oranı yüksektir. Ancak bu bölgede yapı
kat adetlerinin sınırlı daire sayısının az olması nedeniyle kendi parseli içerisinde yenilenme
veya yapının güçlendirilmesi olanağı bulunmaktadır.
Ulus-Levent bölgesinde ise zeminin sağlam olması ve hem de deprem kaynağına
göreceli olarak uzak olması nedeniyle ağır hasar oranı düşük iken ağır hasar görebilecek yapı
sayısı da azdır. Ancak bu bölgenin vadi tabanlarında ve bu vadilere bakan dolgu yamaçlarda
yapılan yapılar görece riskli yapılardır. Bu bölgelerde bu tür alanlara öncelik verilerek yapı
güvenliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Her üç bölgede de, yeterli açık alan ve otopark alanı sorunu bulunmakta, bu bölgelerde
araç sahipliliğinin giderek artması nedeniyle yol boyları otopark olarak kullanılmakta ve
herhangi bir acil durum esnasında erişilebilirlik konusunda bu alanlarda dahi sorun yaşanması
kaçınılmaz olmaktadır.
Kadıköy, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli merkez alanlarındaki yüksek yoğunluklu
dokuların gerek bitişik düzende ve sıkışık olması ve gerekse binaların zemin katlarının ticaret
olması nedeniyle hasar görme riski yüksektir ve bu risk, analizlerde oraya çıkan oranların
üzerinde beklenmelidir. Ayrıca, İstanbul’un genelde eğimli olması nedeniyle bu tür
dokulardaki kiriş seviyelerinde ortaya çıkan farkların bu etkiyi daha da artıracağı göz ardı
edilmemelidir.
Planla gelişmekle birlikte, kaçak kat ilaveleri, eklentiler, alınan ruhsata uygun
yapılmama (binanın ruhsata göre daha büyük ve/veya daha çok katlı yapılması gibi) gibi
nedenlerle iskan ruhsatı alınamamış yapılar hemen hemen her bölgede yer alabilmektedir.
İskan ruhsatı alamamış olan bu tür binaların güçlendirilmesi yasal olarak mümkün
olamamaktadır. Bu özellikteki yapılarda
o eklentiler (kaçak katlar vb.),
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o izinsiz değişiklikler (taşıyıcı yapı öğelerinin kesilmesi vb.),
o yapının güvenliğini azaltan kullanımlar (patlayıcı madde depolanması, aşırı
rezonanslı imalat işleri vb.)
yaygın olarak görülmektedir. Bu açıdan yapıların ruhsat durumlarının CBS’ne aktarılarak
mevcut durumun saptanması ve bu kapsamda deprem güvenliğini tehlikeye sokan
aykırılıkların giderilmesi yönünde fiziki müdahale, hukuki yaptırım ve kamu oyunu
bilinçlendirme programlarının hazırlanması gereklidir.
Riski düşük planlı alanlar için öneriler birkaç başlık altında toplanabilir. Bunlar;
• Ada ortalarının ortak kullanım mekanları olarak düzenlenmesi:
Ayrık düzende gelişmiş bölgelerdeki bahçe duvarlarının kesinlikle kaldırılarak ada ortalarının
ortak kullanım amacıyla düzenlenmesi, zemin altı veya üstü otoparklarının bu ortak
mekanlarda çözümlenmesi gerekmektedir. Bu uygulamaların afet planlarında birincil olarak
gözüken Bağdat Caddesi, Ziverbey yolu gibi ana caddeler üzerindeki yollardan cephe alan
yapı adalarında öncelikle ele alınması gerekmektedir. Aksi taktirde afet anında erişim
açısından stratejik önemi olan bu caddelerden cephe alan parsellerin otopark girişleri ve
yollara park etmiş araçları bu ana akslardaki trafiği yavaşlatacak ve engelleyecektir. Bu tür
uygulamalar ile ana aksların daha az kesilmesi, yolların otopark olarak kullanımının
önlenmesi, araç güvenliliğinin sağlanması, yer altı ve yerüstü otoparklarının afet sonrası
barınma, toplanma mekanı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. Bu alanlarda tuvalet, su,
aydınlatma altyapısının sağlanması ile afet sonrası için barınma ortamları yaratılmış olacaktır.
Bu ortak mekanlarda acil durumda kullanılmak üzere su havuzlarının yapılması; yangın
söndürme teçhizatları ile diğer donatıların ve ortak acil durum deposunun her adanın sakinleri
tarafından sağlanması ve saklanması, seçim ile her adanın sorumlularının belirlenmesi
gerekmektedir. Su, kanalizasyon doğal gaz boru hatlarının nereden geçtiğinin bilinmesi ve
bununla ilgili belgelerin bu sorumlularca ortak alanda güvenli bir mekanda saklanması,
altyapıda meydana gelecek hasarlara müdahale edecek kişilerin bu konularda eğitilmesi ve
afet anında bu dokümanlara erişiminin sağlanması gerekmektedir.
Bu kapsamda ayrık düzende gelişmiş alanlarda öncelikli konular; yapı adası ortasının
düzenlenmesine yönelik hukuksal altyapının oluşturulması, ada bazında örgütlenme
konusunda eğitim programlarının hazırlanması, bu konuda gerekli olan parasal kaynağın
yaratılması için bir yönetim modelinin oluşturulması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
• Katlı otopark alanlarının oluşturulması
Planlı olarak bitişik düzende gelişmiş ve genelde merkez fonksiyonunun yoğun olduğu
alanlarda yolların dar, otoparkların çok yetersiz olması ve dolayısıyla yolların otopark olarak
kullanımı en önemli sorunu oluşturmaktadır. Bu alanlar gündüz yoğun olarak kullanılan,
konut nüfus yoğunluğu düşük, buna karşın yapılaşma katsayıları oldukça yüksek alanlardır.
Ekonomik aktivitelerin yığıldığı bu alanlar mali kayıpların yüksek; beklenen afetin gündüz
olması durumunda can kaybının da fazla olacağı alanları oluşturmaktadırlar.
Bu açıdan planlı olarak gelişmiş merkez alanlarında; ada ortası kullanım olanaklarının
çok sınırlı olması nedeniyle bu konuda kentsel tasarım ölçeğinde yeni katlı otopark alanlarının
oluşturulması ve yolların araç trafiğinin yeniden düzenlenmesi yönünde çözümler üretilmesi
gerekmektedir.
• Yapıların güçlendirilmesi ve sağlıklaştırılması
Planlı olarak gelişmiş bu alanlarda gerek bitişik düzende ve gerekse ayrık düzende yapılaşmış
binaların güçlendirilmesi ve sağlıklaştırılması temel strateji olarak kabul edilmelidir.
Güçlendirme projeleri için pilot proje uygulamalarında bu alanlara öncelik verilmelidir.
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o Güçlendirme projeleri için pilot proje uygulamalarında bu alanlara öncelik
verilmeli,
o Bu alanlardaki fonksiyonlar İstanbul’un dünya kenti olması perspektifinde
gözden geçirilmeli,
o Bu bölgelerde dönüşümden daha çok güçlendirme ve sağlıklaştırma
yöntemlerine başvurulabilir.
Sözü edilen planlı alanlar için genellemeler ve eylem planlarında göz önüne
tutulması gereken noktalar aşağıdaki alt başlıklarda özetlenmektedir.
1. Bitişik Düzen- Merkez Alanları
Taksim, Şişli, Mecidiyeköy,Beşiktaş Merkez, Kadıköy Merkez,
A. Sorunlar:
• Bitişik Düzen
• Yoğun Yapılaşmış
• Donatı Alanı Yetersiz
• Ulaşım Aksları Yetersiz - Araç Trafiği Yüksek
• Ruhsata Aykırı Yapılmış Ekler Ve Tadilatlar
B. Olanaklar:
• Zemin Görece Sağlam - Deprem Kaynağına Uzak
• Bina Kalitesi Göreli Olarak Daha İyi
• İstanbul Geneline Göre Daha Üst Sosyo Ekonomik Yapı
C. Temel Stratejiler:
• Binaların depreme dayanıklılığını artırmak
• Açık alan oranını artırmak
• Ulaşım akslarını ve otoparkları düzenlemek,
• Katılımcılığı teşvik etmek
D. Eylem Planları:
• Binaların depremi karşılama kapasitelerinin sahipleri tarafından ölçülmesi ve
gerektiğinde güçlendirilmesi için gönüllü kampanyaların başlatılması
• Bu konuda yaygın, güvenilir, düşük maliyetli hizmet üretiminin örgütlenmesi
• Açık alanların oluşturulması için mevcut imar planlarında revizyonların yapılması
• Bu alanların elde edilebilmesi için kamulaştırma bedellerinin hazırlanması, bu
konuda semt sakinlerinin katkısını sağlayıcı kampanyalar düzenlenmesi
• Bölgedeki kamu kurumlarına ait binaların sağlamlaştırılması veya yenilenmesi
için kampanyaların örgütlenmesi ve bu binaların bahçelerinin afet anında
kullanılması için gereken örgütsel düzenlemelerin yapılması
• Yol genişletme ve yeni yol açma imkanının sınırlılığını göz önüne alarak, trafiği
düzenleme yoluyla ve raylı sistemleri geliştirerek merkezdeki özel araç trafiğini
minumum düzeye çekmek için kaynak yaratılması,
• Yolların afet anında serbest geçişe imkan vermesi için katlı bölgesel otoparkların
yapımına öncelik verilmesi ve bu konuda kaynak yaratılması.
• Katılımı teşvik etmek için yüz yüze iletişim kurabilecek büyüklüklerdeki
toplulukların
örgütlenme
ortamlarının
yaratılması,
bu
toplulukların
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bilinçlendirilmesi için üniversitelerin ve diğer bilgi üreten kurumların sorumluluk
üstlenmesi
2. Ayrık Düzen- Konut Alanları
Kadıköy-Pendik aksında kıyı ile E5 arasında kalan bölge;
Beşiktaş’ın merkez dışındaki bölgeleri
Bakırköy merkez dışındaki bölgeleri
A. Sorunlar:
• Boş Parsel Oranı Düşük
• Donatı Alanı Yetersiz
• Ruhsata Aykırı Yapılmış Ekler Ve Tadilatlar
• Kıyıda Dolgu Alanları
B. Olanaklar:
• Zemin Görece Sağlam - Deprem Kaynağına Uzak
• Bina Kalitesi Göreli Olarak Daha İyi
• İstanbul Geneline Göre Daha Üst Sosyo Ekonomik Yapı
C. Temel Stratejiler:
• Binaların depreme dayanıklılığını artırmak
• Kamusal açık alan oranını artırmak
• Özel mülkiyetteki açık alanları ortak olarak düzenlemek
• Ulaşım akslarını düzenlemek,
• Katılımcılığı teşvik etmek
D. Eylem Planları:
• Binaların depremi karşılama kapasitelerinin sahipleri tarafından ölçülmesi ve
gerektiğinde güçlendirilmesi için gönüllü kampanyaların başlatılması
• Bu konuda yaygın, güvenilir, düşük maliyetli hizmet üretiminin örgütlenmesi
• Açık alanların oluşturulması için mevcut imar planlarında revizyonların yapılması
• Bu alanların elde edilebilmesi için kamulaştırma bedellerinin hazırlanması, bu
konuda semt sakinlerinin katkısını sağlayıcı kampanyalar düzenlenmesi
• Bölgedeki kamu kurumlarına ait binaların sağlamlaştırılması veya yenilenmesi
için kampanyaların örgütlenmesi ve bu binaların bahçelerinin afet anında
kullanılması için gereken örgütsel düzenlemelerin yapılması
• Özel mülkiyette ayrı ayrı kullanılan ada ortalarının otopark ve diğer ihtiyaçlar için
düzenlenmesine yönelik yasal ortamların oluşturulması ve bu konudaki bilincin
geliştirilmesi
• Afet anında serbest geçişe imkan vermesi için yolların genişletilmesini sağlamak
üzere gönüllülüğü teşvik edecek ortamların oluşturulması.
• Katılımı teşvik etmek için yüzyüze iletişim kurabilecek büyüklüklerdeki
toplulukların
örgütlenme
ortamlarının
yaratılması,
bu
toplulukların
bilinçlendirilmesi için üniversitelerin ve diğer bilgi üreten kurumların sorumluluk
üstlenmesi
Risk Düzeyi Düşük Toplu Konut Alanları
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1. Halkalı Toplu Konut Alanı
A. Özellikler
• Brüt Yoğunluklar çok yüksek değil,
• Farklı zemin sınıfları mevcut olmakla birlikte genellikle CO sınıfında yer almakta,
• 1980 sonrası dönemde Emlak Bankası aracılığı ile gelişmiş,
• Konut fiyatları orta gelir grubuna hitap etmekte,
• Risk düzeyi düşük sayılabilir
B. Sorunlar
• Ağır hasar oranı düşük, ancak ağır hasarlı yapı sayısı göreceli olarak yüksek
olmakla birlikte bu yükseklik mahallenin büyüklüğü ve Toplu konut alanı
dışındaki diğer yapıları kapsamasından kaynaklanmakta,
• Blokların yüksek olması nedeniyle, ağır hasar gören yapı sayısın az olmasına
rağmen can kaybının yükselmesine neden olabilir
Tablo 4.9.Halkalı için JICA Risk Değerlendirme Özeti
Kaynağa Uzaklık
18-16 km
Şiddet
9
Oran-ağır hasarlı
% 0-10
*Sayı-ağır hasarlı yapı
160
Sıvılaşma
Data yok
Zemin Stabiletisi
Sorunsuz
Zemin Sınıfı
C0
En büyük ivme (gal)
297
En büyük spektral ivme değerleri (gal)
0-0.4 sn.
549
0.5-0.9 sn
496
>1 sn
302
Ana kaya ivmesi (gal)
248

•

D1
329

D2
327

619
562
347
253

641
590
380
248

*Hasar gören yapı sayısı mahalle içindeki diğer yapılarla birlikte

2. İkitelli Başak Şehir Toplu Konut Alanı
A. Özellikler
• Risk düzeyi düşük,
• Ağır hasar oranı düşük, ağır hasarlı yapı sayısı düşük, ancak risk analizi yapılan
haritada tüm yapılar mevcut değil,
• BO zemin sınıfında yer almakta,
• 1990 sonrası dönemde Belediye Konut Şirketleri aracılığı ile gelişmiş,
• Konut fiyatları orta gelir grubuna hitap etmekte,
• Boş konut stokları mevcut, desantrilizasyon için kullanılabilir bir rezerv olarak
düşünülebilir.
B. Sorunlar
• İkitelli sanayi alanı komşuluğunda olmakla birlikte, sanayi alanında çalışan kişiler
için özendirici teşvikler bulunmamakta
• Ulaşımın sanayi alanı içinden sağlanması nedeniyle, trafik tıkanıklığı nedeni ile
ulaşım sorunları bulunmakta
• Su havzalarına baskı yaratmakta
C. Öneriler
• Boş konut stokları saptanmalı
• Yapı güvenlik kontrolleri yapılmalı
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Tablo 4.10. İkitelli Başak Şehir için JICA risk değerlendirme sonuç özeti
Kaynağa Uzaklık
23-25km
Şiddet
8
Oran-ağır hasarlı
3.15
*Sayı-ağır hasarlı yapı
8
Sıvılaşma
veri yok
Zemin Stabiletisi
Çok düşük risk
Zemin Sınıfı
BO
En büyük ivme (gal)
198
En büyük spektral ivme değerleri (gal)
0-0.4 sn.
313
0.5-0.9 sn
272
>1 sn
147
Ana kaya ivmesi (gal)
198
*Hasar gören yapı sayısı mahalle içindeki diğer yapılarla birlikte

3. Bahçeşehir
A. Özellikleri
• Bahçeşehir, risk analizlerinde yer almamakta
• İstanbul’a otoyolun paralı olması nedeniyle İstanbul’a erişim pahalı
• Yüksek gelir grubunun ikamet ettiği toplu konut alanı
• Emlak Kredi Bankası aracılığı ile yapılmış olması yapıların güvenliliği konusunda
güven vermekte
4. Esenyurt-Hoşdere Toplu Konut Alanı
A. Özellikler
• Esenyurt-Hoşdere toplu konut yerleşmesi risk analizinde yer almamakta
• Boş konut stokları mevcut,
B. Sorunlar
• Kooperatifler ile gelişmiş olması risk düzeyini etkileyebilir, yapı güvenlikleri
incelenmeli,.
• Konut satış ve kira bedelleri düşük olmakla birlikte, otoyolun paralı geçişi
nedeniyle İstanbul’a erişebilirliğin pahalı olması, tercih nedenlerini etkileyen bir
faktör olmakta
C. Öneriler
• Kooperatifler ile gelişmiş olması risk düzeyini etkileyebilir, yapı güvenlikleri
incelenmeli,
• Boş konut stokları saptanmalı
• Önemli bir konut stoku içermesi nedeniyle tercih edilebilirliği arttırılmalı
• Konut fiyatları düşük olması riskin azaltılması stratejilerinde önemli bir araç
olarak kullanılabilir.
• Ulaşım konusunda çözümlemeler getirildiği takdirde riskin azaltılması
konusundaki girişimlerde önemli bir desantralizasyon alan işlevi görebilir.
• yapı güvenliği testlerinden sonra desantrilizasyon için kullanılabilmeli
5. Kartal Kurtköy Toplu Konut Alanı;
A. Özellikler
• Önemli boş konut stokuna sahip,
• Zemin yapısı göreceli olarak sağlam,
• Risk düzeyi düşük,
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• Konut değerleri düşük,
• Kooperatifler aracılığı ile gelişmiş,
B. Öneriler
• Yapı güvenliliği incelenerek, riskin azaltılması stratejilerinde önemli bir
potansiyel araç olarak değerlendirilebilir.
Tablo 4.11.Kartal Kurtköy Toplu Konut Alanı için JICA Risk Değerlendirme Özeti
Kaynağa Uzaklık
20-22km
Şiddet
8
Oran-ağır hasarlı
2.14
*Sayı-ağır hasarlı yapı
8
Sıvılaşma
Yok
Zemin Stabiletisi
Çok düşük risk
Zemin Sınıfı
BO
En büyük ivme (gal)
223
En büyük spektral ivme değerleri (gal)
0-0.4 sn.
358
0.5-0.9 sn
311
>1 sn
167
Ana kaya ivmesi (gal)
223
*Hasar gören yapı sayısı mahalle içindeki diğer yapılarla birlikte:

6. Ataşehir Toplu Konut Alanı:
A. Özellikler
• Yüksek gelir grupları yer almakta,
• Halen boş konut stoku mevcut,
• Riski az
Tablo 4.12.Ataşehir için JICA Risk Değerlendirme Özeti
Kaynağa Uzaklık
19-20km
Şiddet
8
Oran-ağır hasarlı
% 1,48
*Sayı-ağır hasarlı yapı
160
Sıvılaşma
Yok
Zemin Stabiletisi
Sorunsuz
BO
Zemin Sınıfı
En büyük ivme (gal)
225
En büyük spektral ivme değerleri (gal)
0-0.4 sn.
362
0.5-0.9 sn
315
>1 sn
169
Ana kaya ivmesi (gal)
225
*Hasar gören yapı sayısı mahalle içindeki diğer yapılarla birlikte:12

4.1.5.7 Bölgesel Yaklaşım ve Gelişme Alanları
Yukarıdaki inceleneme ve değerlendirmelerden, insan ve bina yoğunluğunun riski arttıran en
önemli parametrelerden bir olduğu görülmektedir. Yüksek yoğunluk ve yapı kalitesinin düşük
olduğu alanlar ve yüksek yoğunluk ile 1970 öncesi yapıların bulunduğu alanlar deprem
riskinin en yüksek alanlardır. Planlı alanlarda ise risk faktörünü arttıran en önemli parametre
zemin koşulları ve deprem kaynağına yakınlıktır. Bunların yanısıra hem zemin koşulları
açısından problemli, hem de gelişme süreci açısından gelecekte yoğunlaşma potansiyeli
taşıyan bölgeler yüksek risk bölgeleri olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bu çerçeve de öncelikli müdahale alanları Harita 4.44’da görülebilmektedir.
Yoğunluğu yüksek olan alanlarının riskinin azaltılması, bu alanlarda ciddi müdahaleleri ve
nüfus desantrilizasyonunu gerektirmektedir. Bu müdahalerin maliyeti yüksektir. Oysaki
çeperlerdeki geleceğin risk bölgelerindeki risklerin azaltılması yüksek maliyet gerektirmeyen,
ancak ciddi örgütlenme ve katılım projeleri ile çözümlenebilecek niteliktedir. Her iki
problemli alan ile ilgili müdahalelerin birbiri ile eş zamanlı yürütülmesi gerekmektedir.
Bu sorunların aşılabilmesi için öncelikli bir “İstanul Vizyonuna” ve “İstanbul Yerleşim
Modelinde” uzlaşılması, riskin azaltılmasının ve yaşanabilir çevrelerin yaratılmasının bir
toplumsal hedef olarak benimsetilmesi olmazsa olmaz koşullardır. Bir sonraki başlık altında
bu konuları tartışmaya açabilmek için tarafımızdan geliştirilen bir model sunulmaktadır.
İleriki aşamlarda bu konuların tartışmaya açılması mümkün olabilecektir.
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Harita 4.44. Öncelikli müdahale bölgeleri
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İstanbul Metropoliten Alanının Nüfus Gelişimi
İstanbul için deprem riskini azaltmaya yönelik stratejilerin oluşturulabilmesi için hem kenti
sağlıklaştırma için yapılacak girişimlerin sonuçlarının hem de artan nüfusun mekanda nasıl
şekillenebileceği konusu önem taşımaktadır. Bunun içinde olası nüfus hareketliliğinin ve
metropolün sağlıklı geliştirilebilmesi için genel bir kapasite nüfusunun incelenmesinde yarar
bulunmaktadır. Bu nedenle farklı yöntemlerle nüfus tahminleri yanı sıra bazı varsayımlara
dayalı kapasite nüfus tahminleri bu bölümde verilmektedir.
DİE verilerine göre İstanbul’un nüfusu 2000 sayımları itibariyle il bütününde 10033478
kişi, şehir merkezleri nüfusu toplamı 9 119315 kişi, kırsal nüfusu ise 914 163 kişidir. JICA
veri tabanına göre Metropoliten alan sınırı içerisindeki mahallelerin toplam nüfusu 8789933
kişi olup, çeperlerdeki Sultan beyli gibi belde belediyeleri bu nüfusa dahil değildir. 1975’ten
itibaren mahalle nüfusları toplamına göre metropolün ve ülke nüfus gelişimi Tablo 4.13’den,
nüfus artış hızları Tablo 4.14’den izlenebilmektedir. İstanbul metropoliten alanının % 3 nüfus
artışı, ülke nüfusunun yaklaşık % 1 nüfus artış hızı ile nüfusunun artacağı varsayımı ile
yapılan projeksiyon nüfus büyüklükleri ülke ve metropoliten alan için 2060 yılına kadar
hesaplanmıştır (Yalnızca yöntem seçimini göstermek üzere yıllara göre nüfus artış hızının
düşeceği göz ardı edilmiştir.). Bu koşullar aynen devam etse 2060 yılında İstanbul
metropoliten alanı ülke nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını oluşturacaktır. Buda akla yakın
olan bir sonuç değildir. Bu yöntem kullanıldığında 2020 yılında İstanbul Metropoliten alanı
yaklaşık 16milyon kişi olacaktır. Nazım Planın 2015 yılı için öngörüsü minimum 14,
maksimum 17 milyondur.
Bir başka projeksiyon yöntemi olarak, İstanbul’un ülke içinden aldığı paylar yıllara göre
hesaplanarak, bu oranların projeksiyonu yapılmış, ülke projeksiyon nüfusu, bu oranlar ile
çarpılarak yıllara göre İstanbul’un nüfus gelişimine ulaşılmıştır (Şekil 4.8). İki yöntemin
sonucu birbirinden oldukça farklı çıkmıştır. İkinci yönteme göre 2060’da İstanbul’un ülke
içinden aldığı % 20’dir (Tablo 4.15). Bu yönteme göre 2020 yılında İstanbul Metropoliten
alanın nüfus projeksiyonu yaklaşık 13 milyon civarındadır (Tablo 4.15).
Topoloji ihalesi verilerine göre İstanbul’daki toplam konut sayısı yaklaşık 3400000’dir.
Metropoliten alan nüfusu yaklaşık 9 milyon olarak kabul edilip, bu konut sayısına
bölündüğünde konut başına 2,6 kişi düşmektedir. Bu sayısın 4’den küçük çıkması,
metropolde eğer nitelik göz ardı edilirse konut fazlasının olduğunun göstergesidir. Bu
rakamlara IBB sınırı dışında olan B.Çekmece, Sultanbeyli gibi alanlar da dahil değildir.
y = 0.0121x + 0.072
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0.08

Series1
Linear (Series1)

0.06
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5

Şekil 4.8. İstanbul Metropoliten alanın ülke içinden aldığı payların gelişimi
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Tablo 4.13. İstanbul nüfus gelişimi
İstanbul
Türkiye
Türkiye içindeki pay

1975
3136901
40347719
0,08

1980
3667255
44736957
0,08

1985
4959863
50664458
0,10

1990
6284545
56000000
0,11

1997
7860252
64000000
0,12

2000
8789933
67000000
0,13

Tablo 4.14. İstanbul metropoliten alanında nüfus artış hızları
Dönemler
Nüfus Artış Hızı

1975-80 1980-85 1985-90 1990-97 1997-2000
0,031735 0,062247 0,048482 0,032477 0,0379658

Tablo 4.15. İstanbul nüfus projeksiyonu (yalnızca IBB sınırı içindeki nüfusa göre)
2010

2020

2030

2040

2050

2060

% 3 hız ile artış devam ederse
11812935 15875597 21335474 28673094 38534240 51786797
% 1 hız ile Türkiye nufus
projeksiyonu
74009682 81752733 90305877 99753870 110190332121718679
Türkiye % 1 ile devam ederse
alacağı pay
0,16
0,19
0,24
0,29
0,35
0,43
Geçmiş eğilime göre Türkiyeden
alacağı pay projeksiyonu
0,14
0,15
0,17
0,18
0,19
0,20
Ülke projeksiyonu.ve İstanbul’un
alacağı paya göre nüfusu
10553781 12647148 15063020 17845967 21046353 24721064

İstanbul Metropoliten Alanını Kapasite Nüfus Değerlendirilmesi
İstanbul metropoliten alanında afet etkilerinin azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi,
kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi koşutunda, kentin kapasite nüfus projeksiyonu önem
taşıyan konulardan biridir. Bu nedenle kapasite nüfus tahmini bazı varsayımlara dayalı olarak
yürütülmüştür. Bu varsayımlar;
• Sağlıklı, yaşanabilir, güvenlikli yerleşim için desantralize edilmesi gereken nüfus
ve emme potansiyelleri mahallelerin emme nüfusu karşılaştırılması
• Mevcut gelişme eğilimleri doğrultusunda mahalle yoğunluklarının artması
varsayımı
• Havza alanlarının İSKİ yönetmeliğine yapılaşması durumunda ortaya çıkacak
nüfus büyüklüğü
Mahalle nüfuslarının hesaplanmasında, brüt mahalle alanı üzerinden hareket edilmiş,
tüm kentsel donatılar hesap dışı tutulmuştur. Ayrıca boş alanların önerilen yoğunluklar ile
dolacağı kabul edilmiştir. Varsayımların esasını oluşturan, Yoğunluğu 300’ün üzerinde olan
mahallerin dağılımı Harita 4.45’de, Yoğunluğu 300 hektarın altında olup, emme potansiyeli
olan mahallerin dağılımı Harita 4.46’de, izlenebilmektedir.
Varsayım 1:
• Brüt mahalle yoğunluğu 600 kişi/hektarın üzerindeki yoğunlukların 350 ki/ha
düşürülmesi, 300-600 kişi/hektar yoğunlukların 300 ki/hektara düşürülmesi
durumu:
• Desantralize Olması Gereken Nüfus: 1 800 000 kişi:
• Brüt mahalle yoğunluğu 250 ki/hektarın altında olan mahalle yoğunluklarının 250
kişiye çıkması durumunda:
• Emilebilecek Nüfus:1 100 000 kişi
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• Brüt mahalle yoğunluğu 250 ki/hektarın altında olan mahalle yoğunluklarının 350
kişiye çıkması durumunda:
• Emilebilecek Nüfus:2 000 000 kişi
• Boş Alanların 250 ki/hektar ile doyurulması durumunda
• Emilebilecek Nüfus:500 000 kişi
• Boş Alanların 350 ki/hektar ile doyurulması durumunda
• Emilebilecek Nüfus:700 000 kişi
Sonuç olarak, İBB sınırları içerisinde yüksek yoğunlukların düşürülmesi, ememe
potansiyelli mahallelerin doyurulması koşutunda İstanbul’un ancak 2000 nüfusu itibariyle
sağlıklı ve risksiz bir metropol oluşabilecek kapasitede de olduğu bir durum ortaya
çıkmaktadır. Bu koşulda batı yakasının desantralize edildiği, Anadolu yakasının ise nüfus
emme potansiyelinde olduğu görülmektedir. Ancak, bu durum DİE tarafından yapılan nüfus
sayımları doğrultusunda olup, yapılaşma istatistiklerinin ve boş konut stokunun varlığının da
dikkate alındığı ayrıntılı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
Varsayım 2:
• 600’ün üzerindeki brüt mahalle yoğunluklarının sabit olarak kabul edilmesi
(maksimum brüt yoğunluk 1500 ki/ hektara ulaşmaktadır) ve
• 300’ün üzerindeki mahalle nüfuslarının ve emme potansiyeli olan mahallelerin
600 ki/ha ulaşması (E5 üstü)
• E5 altındaki nüfusun yapılaşmış olması itibariyle artmayacağı varsayılmıştır,
(ancak bu tip bazı alanlarda da planla kat artışları getirildiği bilinmektedir)
• Doyma ile Elde Edilen Nüfus: 14 300 000 kişi
• Boş alanlarında 600 ki/hektar yoğunlukla doymuş olması ile 5 200 000 kişi ilave
nüfus
• Boş alanlarında 400 ki/hektar yoğunlukla doymuş olması ile 3 500 000 kişi ilave
nüfus
• Mevcut Yapılaşma Eğilimleri Devam Ettiği Takdirde
• İstanbul Kapasite Üstü Nüfusu:18-20 milyon kişi
Bu varsayıma İstanbul Büyük şehir sınırları dışındaki, Sultan beyli, Arnavutköy, Büyük
Çekmece, Havzalar ve Orman alanlarındaki gelişmeler dahil değildir.
Varsayım 3:
Havzalar İSKİ yönetmeliğine göre yapılaştığında ortaya çıkacak nüfus büyüklüğü tahmini
yapılmıştır, Barajların, koruma sınırları CBS’de oluşturularak ve bu kuşaklar içerisindeki
Orman ve askeri alanlar bu kuşak alanlarında çıkarılarak, yalnızca boş alanlara verilen haklar
doğrultusunda yapılaştığında ortaya çıkacak kapasite kişi başına 50 m2 hesabı ile ortaya
konmuştur.
Bu varsayımlar sonucu Terkos havzası hariç 1,6 milyon, Terkos havzası dahil yaklaşık
2 milyon kişinin havzalarda yaşayabileceği sonucuna ulaşılabilmektedir. Hesaplanan alanlar,
Orman ve askeri alanlar dışındaki alanlardır. Mevcut yerleşim alanları da buna dahil
edildiğinde nüfusun daha da artabileceği dikkate alınmalıdır. Koruma havzalarında minimum
parsel koşullarından hareketle ise Terkos havzası dışındaki havza nüfusu 1.3 milyon kişiye
düşmektedir.
Bu varsayım ile olması gereken büyüklüklerin altındaki parsellerin
yapılaşamayacağı dikkate alındığında nüfusun biraz düşebileceği varsayılabilmektedir.
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Harita 4.45. Brüt yoğunluğu 300 ki/ha aşan mahalleler
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Harita 4.46. Nüfus emme potansiyeli olan mahalleler
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İstanbul Yerleşme Modeli
İstanbul’da deprem riskinin azaltılması bu projenin temel amacıdır. Ancak bu riskin
azaltılması için yapılacak eylemler çok kapsamlı, katılımlı ve maliyetlidir. Bu nedenle
yapılacak tüm eylemlerin, İstanbul’un gelecekteki vizyonunun geliştirilmesi, ülke
ekonomisine ve toplumun refah düzeyinin arttırılması gibi riski azaltmanın ötesinde amaçlar
için kurgulanması gerekmektedir.
İstanbul’un bir dünya kenti olabilmesi için
gerçekleştirilmesi gereken stratejiler İlhan Tekeli tarafından ortaya konmuştur.
Bu
stratejilerden biri İstanbul’un uluslar arası bilim, sanat ve kültür merkezi haline gelmesi,
diğeri ise kentin tarihsel değerlerinin, kentin sürekli yeniden tanımlanan kimliği içinde
yeniden anlamlar kazandırılarak korunmasını sağlamaktır. Yaşadığımız krizler, yalnızca
ekonomik önlemlerle çözümün mümkün olamayacağını toplumsal dönüşüm ve değişimlerin
kaçınılmazlığını ortaya çıkarmıştır. Tarihsel ve kültürel değerlerin korunması ve bu
potansiyelden optimum düzeyde yararlanılabilmesi için bu meselenin toplumsal dönüşümler
ile birlikte ele alınması gerektiği genel kanı olarak ortaya çıkmaktadır.
Önceki bölümlerde yapılan analizlerin ışığında İstanbul bütünü için bir yerleşim modeli
oluşturulmuştur. Metropoliten ölçekte bu model genel hatları ile fizik mekan açısından iki tür
problem alanda uygulanacak desantralizasyona işaret etmektedir:
• Bunlardan birincisi, orman alanları, su havzaları, jeolojik ve topoğrafik açıdan sakıncalı
alanlar olarak tanımlanan eşik alanlarda yapılaşmanın desantralizasyonudur. Bu model,
beraberinde önerdiği açık alan sistemi ile kentin yaşam kalitesini yükselterek
İstanbul’un şehircilik ilkelerine uygun ve sağlıklı bir biçimde gelişmesini
destekleyecektir.
• İkinci desantralizasyon, metropolün yerleşik alanlarındaki riskli bölgelere ilişkindir. Bu
bölgelerde öngörülen ayıklama ve boşaltma, yerleşik alanda deprem riskini azaltmakla
kalmayacak, İstanbul’un gelecekte taşıyacağı vizyonu bağlamında ihtiyaç duyduğu
sermaye birikiminin yaratılması yönünde de kentsel ölçekli dönüştürme projeleri ile
ekonomik anlamda kente yeni bir ivme verecektir. Bu ivme kent bütününde bir çarpan
ve hızlandıran etkisi anlamına gelmektedir ve kuşkusuz İstanbul’da yaşayanların
ekonomik gücünü ve yaşam kalitesini artırmak için katkı sağlayacaktır.
Bu noktada üretilen modelin öngördüğü temel ilkeler aşağıda sıralanmaktadır:
• Çalışmanın çeşitli yerlerinde defalarca vurgulandığı gibi, İstanbul’da deprem riskinin
azaltılması problemi salt büyük şehir belediyesi sınırları içerisinde çözülecek bir
problem değildir. Dolayısıyla üretilen modelin kapsamı bölgesel ölçek olmalıdır.
• Gerek desantralizasyon ile boşaltılmış alanlarda, gerekse de desantralizasyon ile
gelişecek alanlarda merkez kademelerinin, işlevlerinin ve hizmet alanlarının iyi
tanımlanması gerekmektedir.
• Bu çerçevede, öngörülen merkezlerin çeşitli karma kullanımlar ile desteklenmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda, üretilen model, İstanbul’un doğu yakasında mevcut
dinamiklerin etkisinde gelişen ve güçlü ihracat bağlantıları sayesinde ülke ortalamasına
göre daha yüksek katma değer yaratan Gebze merkezli sanayi gelişimini, batı yakasında
yeni gelişme aksı ile dengelemeyi öngörmektedir. Bu aksın, nitelikli işgücü ve ileri
teknoloji kullanılarak, teknoparklar ve üniversiteler işbirliğinde geliştirilmesi
önerilmektedir.
• Buradan hareketle, 1995 nazım planında batıda Küçükçekmece’ye, doğuda da Kartal’a
kadar uzanan raylı sistem güzergahının sırasıyla Silivri ve Gebze’ye kadar
genişletilmesi gerekmektedir. Bu karar, modelin gerçekleşmesi ve metropol bütününde
deprem riskinin azaltılması yönünde alınacak her türlü alt ölçekli kararların
uygulanmasını teşvik edecek en önemli kararlardan birini oluşturmaktadır.
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• Ayrıca Avrupa ile bağlatıyı sağlayacak “Hızlı Tren” güzergahınında bu dönüşümler
kapsamında düşünülmesi gerekmektedir. Bunun için TEM güzergahına paralel bir hat
düşünülebilir. E5 ve TEM koridorları İstanbul’un ilk imaj aksları olup, bu akslar
üzerindeki yasa dışı yapıların güçlendirilmesi yerine dönüşüm projeleri ile İstanbul
imajının yaratılması önerilmektedir. Sözü edilen bu projelere öncelik verilmeli, 3.
boğaz geçişi için raylı sistem öncelik taşımalıdır.
• Modelin uygulanabilirliği için,
o sözü edilen desantralizasyon kararları çerçevesinde hem mevcut imar
planlarının, hem de bu bölgeler için yapılmış olan nüfus projeksyonlarının
gözden geçirilmesi zorunludur.
o Riski yüksek mevcut yapılaşmış alanlardaki eylem planlarına başlanırken,
metropolün çeperindeki az yapılaşmış alanlar bir potansiyel olarak
değerlendirlmelidir. Bu potansiyel, hem yerleşilebilir alan hem de kamuya
kaynak yaratmak üzere kullanılanılabir.
o Konut arz ve taleblerinin araştırılması, bu yöndeki stratejilerin belirlenmesi,
planlarda da bu stratejilerin dikkate alınması zorunludur.
• Desantralizasyona tabi olmayan yerleşik alanlarda ise, modelin doğru çalışması ve
bütünlüğünün sağlanması yönünde, mevcut dokunun, bina kalitesi, altyapı bağlantıları
ve sosyal donatı alanları açısından sağlıklaştırılması şarttır.
• Son olarak, İstanbul’un sürdürülebilir gelişmesinde hayati önem taşıyan su havzalarında,
afet anında birikimsel bir kirliliğe neden olabilecek yapılaşmanın önlenmesi için mevcut
yapılaşma baskısını azaltan, çevre ile dost ve karma kullanımların desteklenmesini
öngören bir havza modelinin ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.
Havza Koruma Modeli
İstanbul Metropoliten alanında havzaların baskıdan kurtulabilmesi, su kaynaklarının bir
deprem anında yoğun kirlenmelere yol açmaması için kontrollü gelişim modeli önerilmektedir.
Bu modelin genel çerçevesi havza alanında İSKİ tarafından havzaya risk yaratmayacak
yerleşilebilir alanların saptanarak, dağınık ve yaygın gelişme yerine nitelikli yerleşim odakları
oluşturmaktır. Bu modelin uygulanabilme şansı uygulama araçları bölümünde önerilen
modellere dayanmaktadır. Bu alanlar içerisinde belde belediyeleri tarafından planlanan
sanayi ve depolama alanlarının ileri teknoloji kullanan ve araştırma yapılan, kirleticiliği
olmayan sektörler tarafından kullanılabilirliği bir tehlike yaratıp yaratmayacağı araştırılması
gereken konulardır. Bu tür modeller ile özellikle geleceğin Sultanbeylisi olarak ortaya çıkacak
olan Arnavutköy gibi alanlarda kontrolün sağlanması gerekmektedir.
İSKİ yönetmeliğine göre Havza içinde yaşayacak bu nüfus:1 500 000
Havzanın bütününde Ortalama Yoğunluk:20
Havzanın bütününde İSKİ yönetmeliğne göre yapılaşmaya konu olan alan:85 000 ha
% 5 yol alanı kabulü ile altyapı götürülmesi gereken uzunluk:4250 km.
Önerilen Model
Havzanın bütününde Yaşayabileck nüfus:1 500 000
Havzanın bütününde Yerleşmeye açılacak alanlarda ortalama yoğunluk:150ki /ha
Modele göre yapılaşma alanı:10 000 ha
% 5 yol alanı kabulü ile altyapı götürülmesi gereken uzunluk:500km
Bu koşulda, yapılaşmaya konu olan alan İSKİ yönetmeliğine göre yapılaşmaya açılacak
alanın % 11’i mertebesinde kalmakta, hem havzalar korunabilmekte, rekreasyon alanı olarak
bir kısmı İstanbulluların hizmetine sunulabilmekte, hemde kaynakların daha akılcı ve
ekonomik şekilde kullanılabilmektedir.
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Harita 4.47. İstanbul yerleşim modeli
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4.1.6

AFETİN ETKİLERİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN POLİTİKALAR

4.1.6.1 Ülkesel Politikalar
Ülkenin gelişmişlik düzeyinin arttırılması
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yükseldikçe insan hayatının görece değerinin artması,
yapıların nitelikli ve dayanıklı yapımı, sismik emniyet kamu politikalarının varlığı ile
depremlerde can ve mal kaybı azalmaktadır. Ülkemizde kişi başına GSYMH’a 3000$’ın
altına düşmüştür,gelişmiş ülkelerde bu değer 15000$’ın üzerindedir.
Dengeli gelir dağılımının sağlanması
Ülkede yaratılan GSMH’nın ülke vatandaşları ararsında dağılımında da uçurumlar
bulunmaktadır. Bu durum depremde hasarın artmasındaki en önemli etmenlerden biridir.
Nüfus Dilimleri
En alt
İkinci
Üçüncü
Dördüncü
En yüksek
En yüksek

Nüfus oranı
%
20
20
20
20
20
10

Gelir oranı
Ülke-1986
3,5
8,0
12,5
19,5
56,5
40,7

Gelir oranı
İstanbul-1998
4
7
10
15
64

Kaynak: KUYUCUKLU, N. (1986); atfen World Development Report (1983); s. 29.

Bölgelerarası dengesizliğin azaltılması ve İstanbul’un ülkenin tek merkezli olma
özelliğinin bozulması, uluslararası ve bölgesel çok merkezli bir yapıya geçişin teşviki
İstanbul’a göçün azaltılması veya yavaşlatılması
İstanbul Metropoliten alanı, ülke yurt dışı bağlantılarının kurulduğu, ülkenin tüm
yerleşmelerinin ve sanayi ve ticaret aktivitesinin bağımlı olduğu tek odaklı bir merkez
niteliğindedir. Bu nedenle izlenecek en önemli yerleşme politikası, Ülkenin tek odaklı
yerleşme desenini bozmak, uluslar arası veya bölgelerarası çok merkezli bir yapıya geçmektir.
Çok merkezli yapıya geçişin, nüveleri 1960-70 döneminde yapılan planlama çalışmaları
ile başlatılmış, bu doğrultuda gelişme kutupları yaratılmıştır. Günümüzde globalleşme,
bölgeselleşme gibi dinamikler ve gelişmeler dikkate alınarak, İstanbul’un tek odaklı yapıdan
çıkışı doğrultusunda politikalar geliştirilmelidir. Bu doğrultuda önerilecek politika yaklaşımı,
ülkede belirli merkezlerin sınır dışı komşu ve bölgelerine hizmet edecek şekilde “bölgesel
global merkezler” olarak geliştirilmelidir. Bu şekilde İstanbul’un uluslar arası ilişkilerin
saplandığı tek merkez olma statüsünden kurtarılabilecek, riskin düzeyi düşürülebilecektir. Bu
politika aynı zamanda bölgesel dengesizliklerin azaltılmasını ve dolayısı ile İstanbul’a olan
göçün yavaşlatılmasını da sağlayacaktır.
Değişen dünya koşulları içerisinde, potansiyel alanların ve ülke kaynaklarının ortaya
konması alternatif gelişme şemalarının ve deprem faktörü gibi pekçok etkenin gelişmeye
etkilerinin ne olabileceğini ortaya konmasını sağlayan dinamik bir bölge planlaması ülkenin
kalkınmasında yararlar sağlayacaktır. Geniş kapsamlı bir planlama ile ülke kaynakları
saptanmalı, motive noktaları bu bağlamda ortaya çıkarılmalı, gelişme noktaları özel sektöre
tanıtılmalı, teşvikler aracılığı ile gelişme yönlendirilmeli ve düzenlenmelidir. İstikrarsız
olmakla birlikte plan koşutunda uygulanan politikalar ile hedeflere ulaşmanın uzun vadede
olumlu sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
Gelecekle ilgili stratejilerin belirlenmesi, ancak bilimsel araştırmalara dayalı, geniş
kapsamlı ele alınmış bir milli plan doğrultusunda olursa ifade kazanacak ve yararlı olacaktır.
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Milli yerleşme ve şehirleşme politikasının saptanmasında deprem faktörü de belirleyici bir
etken olarak alınmalı, bu politikalar ülke fiziki ve bölge planları ile yürütülmelidir. Ekonomik,
toplumsal, örgütsel ve fiziki mekan düzenleme konularını içeren geniş kapsamlı bölge
çalışmalarında deprem faktörü de ele alınmadığı takdirde, böylesine önemli bir risk hedeflere
ulaşmada engeller teşkil edebilecektir.
Ülke yüzeyinde dengeli nüfus dağılımını sağlamak için kontrol altında bir kentleşme
modeli uygulanması halinde deprem riskinin azalacağı da bilinen bir sonuçtur.
Topraklarının büyük bir kısmı tehlikeli deprem bölgeleri içine giren ülkemizde tarım ve
sanayi sektörlerinin birlikte düşünülmesi, köy ve kent arasındaki ayırımların giderek kaldırılıp
nüfusun ülke yüzeyine dengeli dağıtılması, deprem faktörü açısından da uygulanması zorunlu
bir ilke olmalıdır.
Bu ilkenin deprem faktörü açısından da iki türlü yararı söz konusudur.
o Aşırı kentleşmenin deprem tehlikesi büyük olan bölgelerde yer alması,
sismik riski çok artırmakta, ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir.
Halbuki nüfusun ülke yüzeyinde dengeli dağıtılması sismik riski düşürecek
önemli bir etken olacaktır. Ülke kalkınma modeli olarak büyük kentlerin
varlığının gerekliliği ilkesi benimsendiği takdirde, bu kentlerin
desantralizasyonu deprem faktörü açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
durumda artan kent nüfusu uydu kentlere yöneltilmesi gibi yeni planlama
modellerinin geliştirilmesi gerekecektir.
o Ülkemizde kırsal nüfus oranı (% 44-1990)azalmakla birlikte halen nüfusun
büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşamaktadır. Depremlerin sebeb olduğu
hasarın ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyleri ile yakından ilgili olduğu,
ülkemizde de bölgeler arası dengesizliğin deprem hasarlarına yansıdığı
çalışma kapsamında ortaya konmuştur.
Bu sonuçlar bölgeler arası
dengesizliğin kaldırılması, ülke genelinde sosyal-refah düzeyinin
yükseltilmesinin, deprem olayının etkilerinin azaltılmasının temel koşulu
olarak ortaya çıkarmaktadır.
Afetin Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Deprem afeti doğrudan yarattığı kayıpların ötesinde ikincil etkileri daha da büyük olan bir
afettir. Bu nedenle ekonomik aktivite kayıplarının bu gözle ayrıntılı değerlendirilmesi, bu
doğrultuda politikaların geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Sermaye ve işgücünün doğrudan
etkilenmesi ile oluşan üretim ve ticari kayıplar, birincil ekonomik kayıplar olarak
tanımlanırken, arz ve talebe bağıntılı olarak oluşan ekonomik kayıplar ise ikincil ekonomik
kayıplar olarak nitelendirilmektedir. Örneğin elektrik üretiminin kesilmesi, fabrikadaki
üretimin de durmasına neden olmaktadır. Fayda ve maliyet analizleri temel alınarak, afeti
önleme politikalarının geliştirilmesi, aynı zamanda bütün ülke için beklenen ekonomik
kayıpların azalması dikkate alınmalıdır. Depremlerin doğrudan ve dolaylı olarak ülke ve
bölge ekonomisinde yaratacağı etkiler saptanmalıdır. Bu konuda her ilin Sanayi ve Ticaret
odası ve Yerel yönetimler işbirliği kapsamında yürütülmelidir. Can ve mal kayıplarının her
sektörde farklı etkiler yapacaktır, aşağıdaki başlıklar bu kapsamda incelenmelidir.
o belirli bir zaman periyodunda insan gücü kaybı
o sermaye kaybı, ekipman ve faaliyetlerin kaybı
o ilk girdilerin dağıtılmasındaki gecikme (ham maddeler) veya girdilerin
sağlanamaması (elektrik)
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o son taleplerin değişmesi: gereksinimler ve tercihler depremden sonra
değişebilir, bazı sektörlere talep artarken (örneğin inşaat), bazı sektörlerde de
talep kısılabilir (örneğin lüks maddeler)
Ekonomik kayıpların belirlenmesinde, bu dört etkenin de göz önünde tutulması
gereklidir. İkincil ekonomik kayıplar ülke ekonomisinde dolaylı olarak meydana gelebilecek
kayıplardır. Herhangi bir üretim sektörünün ürünü öteki sektörlerce kullanıldığından, ilk
ekonomik kayıplardan etkilenen sektörler ile girdi-çıktı ilişkisi olabilecek diğer sektörlerde
taleb ya da arz azalması ile üretim yavaşlayacaktır. Depremlerde ürün kaybı ve özelliklede
ikincil etkiler ekonominin yapısına, ürünün çeşitliliğine, ürün sistemlerinin hasar
görebilirliğine, ürünlerin yerine başka ürünlerin kullanım esnekliğine ve ülkenin gelişim
durumuna bağlı kaldığı saptanmaktadır.
Endüstrileşmiş ve çeşitlenmiş ekonomilerde kayıplar, ürünlerin birbirlerinin yerine
kullanılabilmesine çok fazla bağlıdır. Elektrik, su, telefon gibi girdiler birçok imalat endüstrisi
için çok önemlidir ve bunların yerini hemen alabilecek başka bir alternatif bulunmamaktadır.
Bu nedenle bu ağların sağlamlaştırılması ekonomik eylemlerin potansiyel kayıplarının
azaltılmasında en büyük faydayı sağlayacak politikalardan biri olacaktır.
İkincil ekonomik kayıpları hesaplayabilmek için öncelikle, ülkesel ve bölgesel girdi ve
çıktı matrislerinin kullanımı tartışılmalıdır. Bu nedenle, bölgesel girdi ve çıktı ağlarının
oluşturulmaları, ekonomik kayıpların azaltılmasında çok büyük fayda sağlayacak
politikalardan biri olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde sanayiinin belirli bölgelerde
yoğunlaşması ve bu bölgelerin sismik tehlikeli alanlarda yer alması, bu sektörlerin bütün
ülkeye hizmet sunması ve bütün ülkeden girdi sağlaması afet anında ülke ekonomisini
gereğinden fazla etkilemesine yol açabilecektir. Bu konumdaki bir yerleşme yada bölgede
hasar veren bir deprem olması halinde, birincil ekonomik kayıplar kadar ikincil ekonomik
kayıplarda önem taşıyacak, ülke ekonomisi zorlanacaktır. Örneğin, İstanbul ili sanayi odasına
bağlı kuruluşlarda 1987 yılına ait verilen istatistiklerde, İstanbul imalat sanayiinde yaratılan
katma değerin ülkede yaratılan katma değerin % 38' sini oluşturması ,bütün sanayilerin
tehlikeli deprem bölgesinde bir arada bulunması büyük risk taşımaktadır.
Kaynakların Optimum Kullanımının Sağlanması
• Afeti önlemede teknolojik bilgilerin, kaynakları optimum kullanma şeklinde
yönlendirilmesinin sağlanması
• Deprem güvenlikli yapı ve yerleşmeler konusunda en ekonomik modellerin
araştırılması ve uygulanması gerekmektedir.
Ülkemizde deprem hasarlarının azaltılmasında başarılı sonuçlar elde edebilmek için, kaynak
kullanımının çok iyi organize edilmesi ve çeşitli faktörlere göre yapı maliyetlerini de dikkate
alan yetkin bir politikanın izlenmesi gerekmektedir. Günümüzde gerek depreme dayanıklı
yapım kuralları, gerekse çeşitli tipteki kırsal yapıların depreme dayanıklı olacak şekilde nasıl
yapılacakları veya mevcutların nasıl takviye edileceği çok iyi bilinmektedir. Bu bilgilerin
daha da ileri götürülebilmesi için yeni araştırmalar gerekmektedir. Ancak bu kadarının
uygulanması bile belli bir organizasyonu ve harcamayı gerekli kılmaktadır. Deprem riskinin
azaltılmasında, bilgilerin uygulama düzeyi ekonomik kaynağa bağlı olarak değişmektedir.
Ülkemizin deprem tehlikesi ve bu nedenle depreme dayanıklı yapı yapabilmek için ek
maliyetlerin gerekliliği düşünüldüğünde, bu sınırlı kaynakların çok iyi kullanılmasının
gerekliliği, bu doğrultuda akılcı politikaların ve stratejilerin izlenme zorunluluğunu ortaya
koymaktadır. “Gereksinme ve kıt kaynak" ikileminde, denge sağlanarak, aynı kaynakla daha
çok konut üretebilmelidir. Bunun için;
• tasarım ve uygulama sürecinde ekonomi sağlayıcı yeni yaklaşımlar ve teknik
yöntemler geliştirilmesi ,
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• nüfusun daha az tehlikeli alanlara iskana yönlendirilmesi,
• bugünkü teknoloji doğrultusunda yapı maliyetlerinin çeşitli parametrelere göre
irdelenmesi, maliyeti düşürücü yapı politikalarının izlenmesi, bu bağlamda yapı
ve malzeme üretim endüstrisinin olanaklarının belirlenen politika doğrultusunda
geliştirilmesi,
• mikro-bölgeleme haritalarının hazırlanması ve arazi kullanım planlarının bu
haritalar doğrultusunda geliştirilmesi,
• halkın ve teknik elemanların bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, ile
kaynakların optimum kullanımını sağlanmalıdır.
Yapı Malzeme Politikasında deprem faktörü dikkate alınması
• Malzeme, yapım teknikleri ve sistemlerinin, deprem karşısındaki davranışlarının
incelenerek, ülke ve bölge koşullarına uygun, ucuz, depreme dayanıklı sistemlerin
geliştirilmesi ve teşviki,
• Deprem hasarlarının kerpiç ve taş yığma yapılarda yoğunlaştığı, betonarme
yapılarında, tuğla yığma yapılar kadar hatta bazen daha fazla hasar gördüğü
ülkemizde kentsel alanlarda meydana gelen depremlerden sonra yapılan hasar
tespit sonuçlarının değerlendirilmesinden ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte gerek
betonarme gerekse tuğla yığma yapıların yönetmeliklere uygun olarak
yapılmadığı, bu nedenle beklenenden çok daha fazla hasar gördüğü de, hemen
hemen bütün deprem raporlarında uzmanlarca belirtilmektedir. Bunun yanı sıra
yerleşmelerin sosyo-ekonomik ve yöresel malzeme özellikleri dikkate alınarak,
arazi kullanış politikaları ve imar planlarında kat adetlerinin sınırlandırılması ve
bu bağlamda yoğunlukların oluşturulması ile tasarruf sağlanmalıdır. Bir yapı için
çokta önemli olmayan bu tasarruflar ülke gelelindeki konut gereksinimi koşutunda
düşünüldüğünde önemli boyutta kaynak tasarrufu yaratacaktır. 1988 yılı itibariyle
ülkemizde 473 500 yapıya inşaat ruhsatı, 205 500 yapıya da kullanma izni
verilmesi, üretim ve kullanımda yapılacak en küçük bir tasarrufun bile ülkemiz
açısından önemli ölçüde ekonomi sağlayacağını göstermektedir.
• Deprem etkilerinin azaltılmasında, yapı maliyetinin düşürülmesi kapsamında, yapı
teknoloji ve endüstrisinin, nitelikli malzeme üretiminin uzun vadede ülke
yüzeyine yayılması politikası oluşturulmalıdır. Ayrıca yöresel malzemelerin
nitelikleri araştırılarak ve bunların geliştirilmesi ile depreme dayanıklı yapı
oluşturulmasının koşullarının ortaya konması, kaynakların akılcı kullanımını
sağlamada önemli bir etmendir. 6.kalkınma planında ilk olarak, deprem
bölgelerindeki uygulamalarda, "depreme dayanıklı bina" yapımına uygun olan
teknolojilerin tespiti ve bu teknolojilerin uygulanmasının sağlanılacağından söz
edilmesi problemin çözülmesinde ilk önemli adım sayılmakla beraber, tek
bileşenli bir çözümdür, konuyu geniş kapsamlı olarak bölgesel ve yöresel
özellikler çerçevesinde değerlendirmek de gerekmektedir.
• Gelişmiş ülkelerin depreme dayanıklı yapı üretebilmesi, yapı malzemesi
endüstrisinin olumlu desteği ile başarılabilmiştir. Ülkemizde de depreme
dayanıklı konut sorununun çözümünün öncelikle, yapı malzemesi konusunda
güdülen politikaların ilke ve amaçlarına ulaşılmasına bağlı olacağı açıktır. Bu
konuda araştırmalar Bayındırlık Bakanlığı Yapı Araştırma ve Etüt Genel
Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak günümüze kadar yaşanan olaylar bu görevin
yeterince yerine getirilmediği göstermektedir. Bu durum yöresel farlılıklara ve
sorunlara merkezi idarece çözüm üretilmesinin zorluğundan kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle kurulacak sistemde bu konun da Yöresel veya diğer üniversitelerle
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bağlantısın kurulmuş olduğu Bölge Planlama ve bu kurum ile bağlantılı Afet
Kurulları aracılığı ile yürütülmesi yararlı olacaktır.
• Kalkınma Planlarında öngörülen politikalarda, malzemeyi, miktar, nitelik ve cins
bakımından karşılamak amacı ile, kamu yatırımlarının ve kredi kolaylıkları ile de
özel sektör yatırımlarının, bölgelerin dengeli bir şekilde kalkınması hedefine
uygun olarak dağıtılması öngörülmüş, stratejik madde olarak kabul edilen çelik
dışındaki yapı malzemesi gereksiniminin, güdülen politikanın ilke ve amaçları
doğrultusunda özel sektör girişimleri ile karşılanması kabul edilmiştir. Ayrıca
yatırımlarda bölgesel taleplere önem verilerek ulaştırma masraflarının
azaltılmasının yanı sıra, dağınık işletmelerin düzenli ve entegre endüstriler olarak
geliştirilmesi konusunda özendirici önlemler getirilmesi düşünülmüştür. Plan
stratejisindeki bütün bu olumlu yaklaşımlara karşın, yapı malzemesi endüstrisinin
günümüzdeki durumu incelendiğinde, gelişmede devletin yol göstericiliği
konusundaki
yetersizliği nedeniyle yönlendirici ve özendirici önlemleri
uygulayamaması sonucu, amaçlanan doğrultuda gelişmelerin olmadığı yönündedir.
Ayrıca üretilen malzemelerin standardının belirlenmesi, hızla gelişen teknolojik
koşullara göre bunların yenilenmesi, üretilen bu malzemelerin denetimi, ithalatın
bu anlamda kontrolü gibi konularda hızla yeni kurumsal değişimler yapılanmalara
gidilmesi gerekmektedir. Bu açıklık yapı denetimi kanununa da yansımış,
malzemenin üretiminin denetlenmesi yerine, kullanıldığı yerde denetlenmesi gibi
zor ve uygulayıcıları mağdur edici bir durum ortaya çıkmıştır.
Ülkenin deprem özelliklerinin ayrıntıda incelenmeli, gerçekçi deprem şiddetlerinin
belirlenmeli,
Bu belirlemelerden sonra, kamu yararını gözeten, sismik emniyet politikasının oluşturulması,
bu politikanın ülke yüzeyinde yerleşme, kentleşme, yapı üretimi, arazi kullanım politikalarına
yansıtılması gerekmektedir.
Kayıp beklentisinin yüksek olduğu, ülke ekonomisinin
etkileyecek boyuttaki büyük afetlerin beklendiği yerler için “Afet Risklerinin Azaltılmasına
Yönelik Finans Desteğini Sağlamaya ve Bu kaynaktan Yararlanma Koşullarını Tanımlamaya
Yönelik” Özel Kanunlar çıkarılmalıdır.
• Ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte, deprem etkenini özenle değerlendiren ve bu
doğrultuda önlemleri içeren makrodan, mikroya fiziksel planlamaların yapılması,
• Yapı Denetim Sisteminin Kurulması
• Deprem sonrası acil yardım ve kurtarma çalışmalarının, planlama kapsamında ele
alınması senaryo ve organizasyonunun çeşitli kuruluşlar arasında işbirliği ile
deprem öncesinden hazırlanması,
• Depreme dayanıklı yapı üretilmesi,
• Yeni bilgi birikimlerinin oluşabilmesi için etkin bir deprem sonrası çalışmaların
desteklenmesi
• Bu konuda kitle iletişim araçları ile kamuoyunun aydınlatılması, ve hatta ilk ve
orta öğretim kurumlarının programlarında konuya yer verilmesi,
4.1.6.2 Afetin Etkilerinin Fiziksel Planlamalarla Azaltılması
Fiziksel planlarla oluşturulacak mekanlar, afet olaylarına karşı yalnızca bir savunma olarak
değil, aynı zamanda afetlerin yol açacağı zincirleme olayları önleyici nitelikte de olmalıdır.
Afetin azaltılması konusunda fiziksel planlamaların sorumluluğu,
• .Potansiyel riski azaltmak
• .Afete neden olan olayların sonuçlarını hafifletmek,
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• .Zincirleme afet olaylarının gelişimini önlemek,
• .Afetlerin etkilerini sınırlamak,
• .Kurtarma işlemlerini kolaylaştırmak,
• .Acil yardım aşamasında genel yaşama düzenini
• örgütlemek,
• .Rehabilitasyon ve yeniden yapım eylemlerini kolaylaştırmak,
şeklinde özetlenebilir. Ülke ve bölge fiziksel planlamaları ile yukarıda belirlenen bazı
hedeflere ulaşılırken bazı hedeflerede arazi kullanım ve uygulama imar planları aracılığı ile
ulaşılabileceği, geçmiş deneyimlere bağlı olarak ortaya çıkmış, deprem bölgelerinde
hazırlanan planlarda dikkat edilmesi gerekli hususlar ortaya konmuştur.
Ülke Ve Bölge Planlarında Deprem Faktörü Yönünden Dikkat Edilmesi Gerekli İlkeler
Ülke ve bölge planlarında deprem faktörü yönünden dikkat edilmesi gerekli ilkeler aşağıda
verilmektedir.
1. Tehlikeli deprem bölgelerinde nüfus yoğunlaştırılmamalı, yoğun olan bölgelerin
desantralizasyonu sağlanmalı, afet olasılığı yüksek olan yerlerde, tehlike anında enaz
zarar görecek büyüklüklerde küçük küçük, çok sayıda merkezler planlamak daha doğru
bir karar olacaktır
2. Ekonomik aktiviteler bu bölgelerde yoğunlaştırılmamalı, mekansal verileri de içeren
girdi ve çıktı tabloları ile alternatif ilişkiler belirlenmeli,
3. Ana ulaşım ve donatı tesisleri tehlikeli yörelerde toplanmamalı, şebeke sistemi yerine
ağ sistemi kullanılmalı, acil durumlarda kesintinin olmaması için alternatifler sunulmalı
4. Ana ulaşım akslarının bu tür noktalarda kesişmemelerine özen gösterilmeli,
5. Savunma tesisleri bu noktalarda düşünülmemeli,
6. Afet anında haberleşme ve
planlanmalıdır.

enerji sistem kesintilerine karşı, sistemler alternatifli

7. Önemli yapılar (baraj, nükleer santrallar, büyük sanayi tesisleri) aktif faylardan belirli
uzaklıklarda inşaa edilmelidir.
8. Gerçekçi deprem şiddetlerine dayalı deprem senaryoları koşutunda, acil yardım ve
kurtarma işlemlerinin organizasyonunun hazırlanmalıdır.
9. Ülkemizdeki orta ve büyük kentler genellikle kuruluş nedenleri gereği ova ortasında
yer almaktadır. Buda bu büyüklükteki kenlerin şiddetin artmasında etken olan derin
alüvyon birikimleri üzerinde yer almış olduğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda
genelde il merkezleri ile ilçe yerleşmeleri arasında önemli gelişme düzey farkları
bulunmakta, sağlıklı bir yerleşme kademelenmesi yaratılamamaktadır. Bu kentler
büyüyen ve gelişen kentlerdir, dolayısı ile bu risk düzeylerinin incelenerek, büyüme
hızlarına bağlı olarak parçalı bölgesel gelişme modellerinin teşviki gerekmektedir.
İletişim ve ulaşım olanakları arttırılarak, diğer küçük yerleşimlerin (genelde ilçe
merkezleri) merkez ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel yerleşme modellerinin
kurulması gerekmektedir. Bunun aracı da bölge planlarının yapılmasıdır.
Arazi Kullanim Planlarinda Deprem Faktörü Açisindan Dikkat Edilmesi Gerekli
Hususlar
1. Deprem bölgelerinde, arazi kullanım planlarının hazırlanmasında, zemin etüdlerinin çok
iyi incelenmesi, mikrobölgeleme harita verilerinin göz önünde bulundurulması gereklidir.
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Ülkemizde sismik riski yüksek büyük kentler başta olmak üzere, nüfusu 100 000' i aşan
kentlerde mikro bölgeleme haritalarının hazırlatılması ve arazi kullanım planlarının bu
haritalar doğrultusunda gözden geçirilmesi afetin etkilerinin azaltılmasında çok önemli bir
husus olmaktadır.
2. Kentin gelişme yönü, seçilecek yoğunluklar, kentsel fonksiyonlar için yerseçimleri hasar
görebilirlik analizlerine dayalı fayda-maliyet analizleri doğrultusunda diğer faktörleri de
dikkate alarak seçilmelidir. Arazi kullanım kararlarının başarısı, arazi fiyatları ve altyapı
maliyetleri riskler ile birlikte alındığında sağlanacaktır. Yoğunluğun az tutulmasının yanı
sıra, yapım teknolojisi, bina yükseklikleri ve alt yapı maliyetleri arasında gerekli denge
sağlanabilmelidir.
3. Mahalle brüt yoğunlukları (kişi/ha veya Kişi/ m² hektar) afet anında kurtarılacak insan
sayısı, yeşil alanlarının temini, trafik kapasitesi gibi konular açısından önem taşımakta,
deneyimlerden elde edilen sonuçlar hektarda 200 kişiden fazla yoğunluğu olan bölgelerde,
deprem afetlerinde kitlesel insan kaybının önemli ölçüde arttığını ve kurtarma işlemlerinin
zorlaştığını belirtmektedirler. Aynı raporlar %30'u geçmeyen TAKS değerlerinde
kurtarma işlemlerinin daha kolay yapılabildiğini göstermektedir.
4. Sosyal ve kültürel donatımlar her türlü afetten zarar görmeyecek yerlerde planlanmalıdır.
5. Yoğunluğun yüksek olduğu kentsel merkezlerde, tehlike yaratacak nitelikteki iş yerlerine
izin verilmemelidir.
6. Konut alanları içerisinde yer alan yangın, patlama v.b. gibi afetleri tetikleyecek tehlike
arzeden işyerleri yerleşim alanlarının dışına taşınmalı, Benzin istasyonu, Aygaz bayileri
gibi yanıcı ve patlayıcı özellik gösteren işyerlerine yerleşim alanları içerisinde yeni
ruhsatların verilmemelidir.
7. Kentsel fonksiyon alanlarının birbirinden yeşil kuşaklarla ayrılması sağlanmalıdır.
8. Fazla eğimli ve çukur alanlara yerleşmekten kaçınılmalıdır.
9. Arazi kullanım planlarında, afet sonrası geçici barınmalara olanak verecek şekilde rezerv
alanlar bırakılmalıdır. Bu alanlar günlük kullanımlarda yeşil alan gereksinimi için
kullanılabilmelidir. Mahalle parkları, afet anında veya sonrasında geçici barınaklar ile
geçici sağlık ve diğer teknik donatımlar için kullanabilecektir. Bu alanlar; yiyecek
dağıtımı; gelecek yardım malzemesi için depolama alanları içinde hizmet edecek şekilde
planlanmalı ve asgari altyapısı yapılmış olmalıdır. Ayrıca ana ulaşım ağıyla ilişkisi de
kurulmuş bulunmalıdır. Bu alanlara kolayca erişmeyi engelleyecek duvar parmaklık vb.
gibi engellerin yapılmasına izin verilmemelidir Bu tür alanların, mahalle alt birimlerini
kuşaklar halinde çevrelemesi arzu edilmektedir. Zira bu suretle:
o Geniş gelişme alanları küçük parçalara bölünecek
o Yangının yayılması bu tampon alanlarla kontrol altına alınmış olacak;
o Patlamalara karşı tampon alan oluşturacak
o Endüstrinin zararlı etkilerini emen alanlar olarak fonksiyon gösterilecek;
o Afet sonrasında tahliye görevini yüklenecek,
o Geçici acil yapılar için arazi rezervi oluşturacaktır
10. Arazi Kullanım planlarında afet riski yüksek olan alanlar; yeşil alanlar olarak ayrılmalıdır.
Parklar, spor alanları, bahçeler vb. gibi dinlenme ve eğlenmeye yönelik fonksiyonlar (sirk
yerleri- fuar alanları) yüksek afet riski alanlar üzerine getirilebilirler. Bu gibi alanlar afet
sonrası tahliye alanları olarak da kullanılabilirler.
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11. Deprem bölgelerinde yoğunluğun fazla olmaması mümkün olduğunca yatayda gelişmenin
sağlanması, deprem sonrasında doğabilecek problemleri azaltacaktır.
12. Arazi Kullanım planlarında yapı malzemeleri ve yapım kalitesine ilişkin kararlar da
getirilmelidir. Böylece yoğunluklar ve yapı direnci arasında ilişki kurulabilir.
13. Arazi kullanım planları hazırlanırken, özel dikkat isteyen bölge ve yapılar için kullanma,
koruma ve kurtarma önlemleri belirtilmelidir. Bunlar, tarihi ve dini yapılar, yönetim ve
iletişim binaları, anıtlar; donanımlar gibi binalardır.
14. Hava alanları çevresine özel kullanım izinleri getirmelidir (Kullanım endislerini ve
gabariyi düşük tutmak; yaklaşma sınırını azaltmak gibi). Hava alanı çevrelerine tarımsal
kullanımların dışında ancak depolama fonksiyonları verilebilir. Güvercin- kuş vb. gibi
hayvan yetiştirmek yasaklanmalı; hava alanları yakın komşuluğunda konut gelişmelerinde
izin verilmemelidir. ( yangın- patlama- kaza emniyeti bakımından)
15. Endüstriyel işyerleri, afetlerden zincirleme zarar görmemesi için birkaç yerde planlanmalı,
bu alanların çevresinde geniş yeşil kuşaklar oluşturulmalıdır. ( Deprem- yangın- sel
afetine karşı emniyet)
Afetin Etkilerinin Azaltılabilmesi İçin İmar Uygulama Planlarında Veya Eylem
Planlarında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
1. İmar planlarının hazırlanması aşamasında, mikrobölgelendirme haritalarının kullanılması
ile zemin ve yapı etkileşimindeki özellikler incelenerek, bu doğrultuda hasarı azaltıcı kat
adetleri belirlenmelidir.
2. Büyük yapılar, bağımsız olarak planlanmalıdır.
3. Rüzgar ve sel gibi doğal afetlerin, doğal ve hızlı akışını engelleyecek birimleri yapmaktan
kaçınılmalı, su ve rüzgarın bu tür engellerle, tahrip gücünün toplanmasına meydan
vermeyecek planlama kararları getirilmelidir.
4. Deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde uygulanacak imar planlarında kullanılmak üzere
özel standart ve normlar geçmiş depremlerden elde edilen deneyimler ışığında
geliştirilmelidir. Bu standartlar:
o Nüfus yoğunluklarını
o Nüfusun imar planında dengeli dağılışını
o Gelişmeye ve gereksinimlerin karşılanmasını
o Tahliyenin kolayca yapılabilmesi için özel yol standartlarını
o Yangın önlemlerini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
5. Ülkemizdeki hasar analizleri dikkate alındığında, geçici barınmaların karşılanabilmesi için
kişi başına minimum 7 m2 alan gerektiği ortaya çıkmaktadır.
6. Binaların yolu kapatmaması ve arka bahçelerin afet sonrası kullanılabilmesi için arka
bahçe mesafelerinin yönetmeliklerde minimum bina yüksekliği kadar bırakılması, yine ön
cephelerde yolların tıkanmaması için iki bina arasındaki mesafenin iki bina yüksekliği
kadar olması tercih edilmelidir.
7. Sert zeminlerde yüksek katlı binalar önerilebilirken, yumuşak zeminlerde bundan
kaçınmalı az katlı bina önerileri tercih edilmelidir. Bir başka deyişle arazi kullanım
planlarında sert zeminlerde göreceli olarak yüksek, yumuşak zeminlerde ise düşük
yoğunluklar getirilmelidir. Önlem alınarak yapı yapılabilecek alanlar, tercihan yeşil alan
olarak bırakılmalı, bu alanlarda yeri olan mülk sahiplerin hakları arazi düzenleme araçları
ile çözümlenerek, bu alanların yapılaşma baskısı altında tutulması önlenmelidir.
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8. Yol şebekeleri:
• Çıkmaz yollar olmamalıdır, çıkmaz yollar şeklinde düzenlemelerde, bu yollar
servis yolları şeklinde birbirine bağlanmalıdır.
• Ulusal düzeydeki yol sistemleri kavşakları katlı kavşaklar halinde olmalı, yollar
birbirini kesmemelidir.
• Yol genişlikleri her türlü panik halinde kullanılabilecek kadar geniş olmalıdır.
• Önemli yollar mümkün olduğunca yüksek riskli yerlerden geçirilmemelidir.
• Acil durumda kullanılabilecek yollar belirlenip, devamlı işler vaziyette olmasına
gayret edilmeli, bu yollar üzerinde otopark yasağı getirlmelidir.
• Alt geçitler- üst geçitler- köprüler- kemerler ve tüneller depreme dayanıklı olarak
yapılmalıdır.
• Önemli kavşakların sel altında kalmaması için önleyici önlemler alınmalı,
planlama çözümleri bu yönde üretilmelidir.
• Yolların afet ve panikte tıkanması halinde sistemi açacak yan yollar ve geçitler
düşünülmelidir.
9. Demir yolları
• Demir yolları ve istasyonları ufak bir kaza ya da afet olayı nedeniyle çalışmaz
duruma gelebilirler. Bu bakımdan demiryolları güzergahları bu tür paniklere
meydan vermeyecek biçimde düzenlenmeli; bakımları sık ve tam yapılmalıdır.
Güzergahtaki en kesitler, toprak kaymalarını, çöken ağaçları ve direkleri
kapsayacak şekilde yeterince geniş olmalıdır.
• Tershaneler, yörenin en düşük afet riski bulunan bölgelerinde kurulmalıdır.
Tershane alanlarının diğer fonksiyon alanlarından yeşil bir kuşakla ayrılması
uygun olacaktır.
10. İçme suyu durumu
• Bir panik halinde en önemli sorun, su meselesinin çözüme kavuşturulmasıdır. Su
meselesinin halledilmemesi afet riskinin büyümesine neden olabileceği gibi,
afetin öldürücü bir hal almasına da yol açar. Afet halinde su hem kullanmak ve
hem de muhtemel yangınları söndürmek için gereklidir. Bunun için birden fazla
su kaynağını hazır bulundurmalı; sel basması ve temiz ve kirli suyun birbirine
karışması halinde ise alternatif olabilecek acil su kaynaklarını ( temiz artezyen
kuyuları, havuzlar gibi) harekete geçirilmelidir.
• Deprem, sel ve yangınlar için ana su boruları "kapalı devre" teşkil edecek
sistemde hazır tutulmalıdır. Kapalı devre sistemi, özellikle afet anında sistemde
söz konusu olabilecek arızalarda suyun sisteminin başka noktalarından teminine
yardımcı olacaktır. Teknolojik düzey ve olanaklar yeterli ise, yer altı suyunun yer
altı su tüneli teşkil ederek kullanılması tavsiye edilmektedir.
• Sistemdeki borulardaki çatlak ve deliklerden sızan su yolu alt geçitleri, tüneller,
hendekler ve bina zeminlerinde tehlike teşkil edeceğinden, ana borular
yerleştirilirken, tünellere ve diğer duyarlı yer altı boşlularından uygun
uzaklıklarda döşenmelerine itina göstermelidir.
• Su kaynağının kirlenmesi öldürücü olabilir. Bu bakımdan su kaynaklarının uygun
mühendislik önlemleriyle temiz tutulması sağlanmalıdır.
• Afet riski fazla olan alanlarda, yangın tehlikesine karşı gerekli suyun güvence
altında bulundurulması gereklidir. Yangına karşı gerektiğinde kullanılmak üzere,
endüstriyel işyerleri ile kamu işyerlerinin özel rezerv su depoları olmalı, özellikle
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tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgelerde basınçlı su tesisatı, havuz gibi hemen su
sağlamya yönelik altyapı oluşturulmalıdır.
• Konut alanlarında su rezervleri sorunu, açık su depoları havuzlar inşa etmek
suretiyle kısmen çözümlenebilir. Hatta bazı yüzme ve süs havuzları bu amaçla
kullanılabilir.
• Edinilen deneyimlere göre kentsel alanlarda, 500 m. yarıçaplı alan içinde 150200 m²'lik alanlı su depolarının bulunması gerektiği saptanmıştır.
11. Kanalizasyon ve Arıtma Tesisleri
• Deprem tehlikesi yüksek ve sel ihtimali fazla olan yörelerde, yağmur suları ile
kanalizasyon şebekesinin birleştirilmemesi önerilmektedir.
• Depremin yağmur suyu toplama şebekesini tahrib etmesi olasılığına karşılık, açık
su toplama kanalları yapılması önerilmekte, bu kanalların, aynı zamanda yolların
sele maruz kalmaması için yolların suyunu da toplayıcı nitelikte olacağı
belirtilmektedir.
12. Enerji Hatları ve Sorunu
• Ülkede genel olarak enerji şebeke sistemden alınmalıdır. Yerel enerji kaynakları
varsa bunların da ulusal ağa bağlanmaları önerilmektedir.
• Yüksek gerilim enerji hatlarının şehir içinde binalar üzerinden, fabrikalar
üzerinden geçirilmesi yasaklanmalıdır.
• Fırtınalara maruz bölgelerde, açıktan geçen yüksek gerilim hatları yapımından
kaçınılmalıdır. Rüzgarın koparacağı enerji ağı, ölüm tehlikesi arzettiğinden enerji
şebekesi seçiminde dikkatli davranmalıdır. Yanısıra sistemin devamlı çalışır halde
kalabilmesi için, ülkenin tüm elektrik enerjisi sisteminin birleştirildiği bir şebeke
sistem geliştirilmelidir
• Kamu binaları, hastane ve diğer önemli yapıların afet anında kullanabilecekleri
kendi enerji kaynakları olmalıdır.
• Şehir içinde anayollar, bağımsız enerji şebekeleriyle ayrıca aydınlatılmalıdır.
13. Doğalgaz
• Deprem tehlikesine maruz bölgelerde mümkünse doğal gaz kullanımından
kaçınılmalıdır.
Kullanılması kaçınılmaz ise gerekli teknolojik tedbirler
alınmalıdır.
14. Ülkede afet önceden haber almak, ancak iyi bir haberleşme sisteminin mevcudiyeti ile
mümkündür. Afeti haber veren erken uyarı sistemlerinin, büyük ve önemli kent
merkezlerine en hızlı haberleşmeyi sağlayacak biçimde bağlanması lazımdır.
15. Haberleşme sisteminin temelini teşkil eden enerji kaynaklarının arıza anında devre dışı
kalması; fırtına da telgraf direk ve tellerinin tahrip olması; haberleşme sisteminin
çalışmasına mani olmamalıdır.
16. Özellikle plansız ve yasa dışı gelişmiş kötü inşa edilmiş, yaşam şartları ve kalitesi bozuk
olan sağlıksız risk bölgelerinde planlama önlemlerinin alınması büyük önem taşımaktadır.
Bu alanların sıhhileştirilmesi, yenileştirilmesi gerekir. Bir program çerçevesinde şehrin bu
kesimleri "daha güvenli kent parçaları" haline dönüştürülebilir. Bölge halkını, daha
güvenli alanlara yerleştirilmesi olasılığı yanında; bu tür bölge halkının sorunlarına
eğilerek, konunun sosyo- ekonomik düzeylerden başlıyarak çözüme kavuşturulması daha
doğru bir yaklaşım olacaktır. Yöre halkının yaşama şartlarını yükseltecek, fonların
kurulması, uzun vadeli borçlanma ile konut kredilerinin temin edilmesi; konut yapan
kişilere arazi verme; teknik ve para yardımı gibi hususlar problemin bir açıdan çözümünde
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ana koşullardır. Diğer yandan gerek devletin ve gerekse Yerel Yönetimlerin bu yörelere
gerekli teknik ve sosyal altyapıyı getirmeleri gerekmektedir.
17. Özellikle yangın önlemlerinin tam ve zamanında alınmasına yardımcı olmak üzere bina
yüksekliklerinin binanın yapılacağı yerin zemin mekaniğine, itfaiyenin teknik olanaklarına
ve deprem bölgesinin karakteristiklerine bağlı olarak düzenlenmelidir.
18. Binalar, kuvvetli suya yeterince mukavim malzemelerle yapılmalıdır. Sel anında bina
zemin katlarının, selden zarar görmeyecek önlemlerle teçhiz edilmesi (zemin katın bir
metre zeminden yükseltilmesi gibi) doğru olacaktır.
19. 5.3.4. Bina biçimleri mümkün olduğu kadar geometrik sadelikte seçilmelidir. Deprem
tehlikesi olan yerlerde çok uzun binalardan, L ve zigzag biçimli yapı yapımından
kaçınılmalıdır.
20. Bina birkaç yapıdan oluşuyorsa, parçalar arasında çok farklı yüksekliklerden kaçınmaklı
gerekli dilatasyon derzleri bırakılmalıdır.
21. Binaların cephelerinde ve çatılarında dekoratif elemanların kullanımından kaçınılmalıdır.
Bu elemanlar deprem anında düşerek tehlikeli olmaktadırlar. Asma balkonlar, dekoratif
sütun ve başlıkları bu meyanda sayılabilir.
4.1.7

PLANLAMA SİSTEMİ ÇALIŞMA KAPSAMINDA PLANLAMAYA İLİŞKİN MEVCUT
KURUMSAL SİSTEMİNİN YARATTIĞI PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK
İPUÇLARI

Çalışmanın bu bölümünde planlamaya ilişkin mevcut kurumsal sistemin yarattığı
problemlerin çözümüne yönelik üretilen bir dizi ipucu ve tavsiye niteliğinde geliştirilen ilke
kararlar sunulmaktadır.
Yerleşme grubunun bu konuya ilişkin yürüttüğü çalışmaların hareket noktası özetle iki
temele dayanmaktadır. Bunlardan ilki, deprem gibi bütün ülkeyi tehdit eden bir sorunsalın
çözümünde (sorunsalın ölçeği gereği) ancak makro düzeyde bir bakış açısının etkili olacağı
gerçeğidir. Dolayısıyla bu çalışmanın yapılması bir anlamda ülkemizde uygulama
örneklerinin son derece sınırlı olduğu bölge planlarının hayata geçirilmesi açısından bir fırsat
yaratmaktadır. Bu bağlamda ikinci olarak, bu konunun gündemde adı sıkça geçen ve tüm
planlama sistemine yönelik önemli değişiklikler öngören Mahalli İdareler Yasa Tasarısı, ile
eşzamanlı ve eşgüdümlü bir biçimde değerlendirilmesinin ve gündeme getirilmesinin
gerekliliğidir. Söz konusu yaklaşım, çalışma kapsamında geliştirilen önerilerin uygulama
şansını artıracaktır.
Bu iki gerekçeden hareketle konu bağlamında (birbiri ile eşit öneme sahip) üç temel
sorun saptanmıştır. Kuşkusuz deprem gerçeği ve kentsel alanlar üzerinde yarattığı riskler
Türkiye’nin gündemini belirgin bir biçimde etkileyen önemli bir problemdir. Bu durumda
depreme ilişkin verilere dayalı fizik planların elde edilmesi her bakımdan hayati önem
taşımaktadır. İkinci sorun, ülke ölçeğinde yapılan kalkınma planlarının mekansal boyutu
tanımlamakta yetersiz kalmasına ilişkindir. Bir başka deyişle, merkezi yönetim eliyle ülke
bütünü için alınan ekonomik kararlar fizik mekan ile ilişkilendirilememekte, dolayısıyla
kararların uygulama şansı tehlikeye düşmektedir. Üçüncü sorun doğrudan alt ölçekli
planlamaya ilişkindir. Ülkemizde yapılan 1/5000 nazım imar planları ve 1/1000 uygulama
imar planları çoğu zaman salt mekansal boyutu ön plana çıkartan ve bu nedenle de statik bir
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yapıda hazırlanmaktadır; diğer bir deyişle kentsel ölçekli planlama uygulamaları kentlerin
gerçek gelişme dinamiklerini yakalamakta zorlanmaktadır1.
Bu çerçevede, planlama sistemine ve ilgili kurumsal yapıya ilişkin olarak üç temel ilke
benimsenmiş ve açılımları ile birlikte aşağıda sıralanmıştır:
İLKE 1: ÜLKE BÜTÜNÜNDE PLANLANMAMIŞ ALAN BIRAKILMAMALIDIR
Ülkemizde özellikle geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında yaşanan kentleşme sürecinden
çıkartılabilecek en önemli derslerden birisi, boş ve/veya tarımsal amaçlı kullanılan toprakların
çoğunlukla plansız ve hızlı bir biçimde ‘kentsel’ toprağa dönüşmesi ve bu sürecin önlem
alınmadığı durumlarda çözümü güç sosyal, politik ve fizik mekan problemleri yaratmasıdır.
Bu değerlendirme ışığında mülkiyet ve arazi kullanış ayrımı gözetmeksizin ülke sınırları
içerisinde planlanmamış alan bırakılmamalı, plan kademeleri ve ölçekleri iyi
tanımlanmalı ve planları yapma/yaptırma ve onaylama yetkileri net olarak
belirlenmelidir. Bu bağlamda, sırasıyla ülke, bölge, alt bölge ve kentsel ölçek olmak üzere
dört ana plan kademesi öngörülmektedir:
1) Ülke Ölçeği: Yukarıda tanımlanan sorunsalların çözümünün ilk basamağı depreme ilişkin
verilerin de değerlendirildiği ve DPT tarafından kalkınma planı çerçevesinde hazırlanan ve
TBMM tarafından onaylanan ülke mekansal strateji planının elde edilmesinden
geçmektedir. Ülke mekansal strateji planı ülkenin toplumsal, ekonomik ve mekansal yapısını
yeniden biçimlendirmek üzere geleceğin kestirimini, geleceğe hazırlık çabalarını ve yapısal
değişimi öngörür. Bu plan ile ülke bütününde eşitsiz büyümenin önlenmesi için çevre ve
yaşam kaynaklarını koruma ve kullanma dengesini sağlamaya ilişkin politika ve stratejiler
belirlenir. Ayrıca sektörlerin mekansal gelişme eğilimleri değerlendirilerek büyük ölçekli
yatırımlar ülke bütününde saptanır ve yönlendirilir. Özetle, bu plan kademesi ile amaçlanan
hükümet tarafından ülkenin fiziki ve sosyo-ekonomik sorunlarını çözmek ve potansiyellerini
değerlendirmek amacıyla üretilen makro düzeydeki politikaların mekansal olarak
tanımlanması, bir anlamda ‘kalkınma planlarının haritasının’ oluşturularak alt ölçekli planlara
yol gösterilmesi böylelikle bakanlıklar arasında eşgüdümün sağlanmasıdır. Aşağıda bu plan
kapsamında değerlendirilmesi gereken konular sıralanmaktadır:
• Ülke genelinde jeopolitik gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak:
o Sınır ötesi işbirliği bölgelerini ve uluslararası işleve sahip bölgesel
merkezleri belirlemek
• Ülke güvenliği açısından özel öneme sahip bölge ve merkezleri tanımlamak
o Stratejik öneme sahip doğal kaynakları ve yeraltı rezerv bölgelerini
tanımlamak (petrol, bor, su vb.)
• Ülke genelinde sosyo-ekonomik gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak:
o Ülke bütünü için öngörülen önemli gelişme kutuplarını ve aksları belirlemek
o Ana ulaşım ve enerji altyapısına ilişkin büyük ölçekli kamu yatırımlarını
(oto yollar, demiryolları, hava alanları, limanlar, petrol boru hatları ve büyük
ölçekli barajlar vb.) programlamak
o Özel sektör yatırımlarını yönlendirecek ve bölgelere göre farklılaşacak temel
stratejileri ve uygulama araçlarını tanımlamak (teşvikler, serbest bölgeler,
nitelikli sanayi bölgeleri ve teknoparklar vb.)

1

Bu durumun en belirgin kanıtlarından biri olarak kentlerimizde yapılan plan revizyonlarının sıklığı
gösterilebilir.
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o Diğer büyük ölçekli kamu hizmetlerine yönelik yatırımları belirlemek
(üniversiteler ve uzmanlaşmış hastaneler vb.)
• Ülke genelinde fiziki gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak:
o Sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde ülke fiziki mekanına ilişkin eşik
ve risk alanlarını tanımlamak (fay hatları, şiddetli erozyona maruz kalan
bölgeler, orman alanları vb.)
o Kentsel ve kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artırmak üzere, bölgelere göre
farklılaşacak temel stratejileri ve uygulama araçlarını tanımlamak
2) Bölge Ölçeği: Çözüme yönelik ikinci basamak, ülke mekansal strateji planında tanımlanan
kararları bölge planları ile hayata geçirmektir. Türkiye’de uygulanmış bölge planların
sayısının sınırlı olmasına karşın, ülkemizde bu sürecin gerektirdiği bilgi birikimi gerek DPT
bağlamında kurumsal, gerekse de bölge planlamayı planlama eğitim programlarına katmış
üniversiteler bağlamında akademik anlamda mevcuttur. Kaldı ki, mevcut sistemde ‘...gerekli
görülen hallerde...’ bölge planı yapabilmenin yasal dayanağı da vardır ve bu gerekli görülen
hallerden biri de depremdir. Bu çerçevede bölge planlarının elde edilmesinde aktif rol
oynayacak kurum DPT ve DPT’nin bölge teşkilatları, denetleme kurumu ise koordinasyonun
sağlanması için Bakanlar Kurulu veya Anayasa teklif maddesi çerçevesinde önerilen Plan
Denetçileri Kurulu olabilir.
Bu noktada belirsizliklerin giderilmesi açısından aşağıda kısaca değinilen konuların
üzerinde önemle durulması gerekmektedir:
İlk konu bölge planlarının kademesi ve ölçeği ile ilgilidir. Yukarıda da belirtildiği gibi,
bölge planları kalkınma planlarının bir uygulama aracıdır ve bu nedenle ülke mekansal strateji
planının kararları ile çelişmemelidir. Bölge planlarında 1/200.000 veya gerekli durumlarda
1/100.000 ölçek kullanılabilir.
İkinci konu bölge planlarının kapsamı ile ilgilidir. Bölge planları bölgenin, doğal,
beşeri, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynaklarını, ve potansiyelini değerlendirmek üzere
yapılan çalışmalardır. Ekonomik, sosyal, kültürel, sektörel ve fiziksel faaliyetlerin korunması,
kullanılması, sınırlandırılması ve gelişimi ile bu faaliyetlerin bölge içinde dağılımına yönelik
hedef ve ilke kararları bölge planı kapsamındadır. Açıklama raporu ile bir bütün olan bu
planlar alt ve üst ölçekli planlara girdi teşkil edecek politikaları içerir. Bölge planlarının
hazırlanmasındaki amaç, bölgenin sorunları, sınırlamaları, talep, tehdit ve fırsatları
çerçevesinde bölgenin mekansal değişimini en iyi yönlendirecek politika ve araçları
öngörmek, uzun dönemli mekansal hedeflerin uygulama aşamalarını belirlemektir. Bu
çerçevede bölge planlarında detaylı yer seçim konuları yer almayacak, yatırım kararlarına ve
bu yatırımların hangi kent ya da kasaba etrafında yer alabileceğine ilişkin işaretler verilecektir.
Bölge planı kapsamında ülke mekansal strateji planından aktarılacak verilere ek olarak ayrıca
değerlendirilmesi gereken diğer konular ise şöyledir:
• Yerleşmelerin nüfuslarına ve sunacakları hizmetlere göre projesksiyon yılında
üstlenecekleri kademelerin belirlenmesi
• Bölgelerin diğer bölgeler ile olan ekonomik ve sosyal işbirliği ve işbölümünün
oluşturulmasına yönelik kamu yatırımlarının belirlenmesi
• Ekonomik havzaların (sanayi/turizm yığılmaları vb.) risklerinin azaltılması,
desantralize edilmesi veya havzaların geliştirilmesine ilişkin kararların verilmesi
• Kültürel havzaların (benzer yaşam kültürüne sahip toplulukların ürettiği özgün
kimlik değerleri ve mekanlar vb.) sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine ilişkin
kararların verilmesi
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• Doğal havzaların (kıyı, nehir, dağ, bitki örtüsü vb.) korunması,
sürdürülebilirliğinin sağlanması, risklerinin azaltılması ve kullanımına ilişkin
kararların verilmesi
• Bölge içi tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve modernizasyonuna ilişkin
kararların verilmesi
Üçüncü olarak planlamada gözetilecek temel ilkeler açısından bölge planının
hazırlanma ya da denetimi aşamalarında DPT’ye destek vermesi amacıyla ilgili diğer
kuruluşların da (Bölge Çevre Koruma Kurulu, Bölge Koruma Kurulu, Bölge Afet Kurulu vb.)
yer seçiminde dikkat edilmesi gerekli ölçütlere ilişkin görüş bildirerek katkıda bulunmaları
sağlanmalıdır.
Gözardı edilmemesi gereken bir diğer konu, özellikle batı merkezli gelişen ve
literatürdeki bölgesel ekonomik gelişme ve sürdürülebilirlik tartışmalarında sıkça yer alan
güncel konu ve sorunların da içselleştirildiği bir bölge planlama rehberinin hazırlanması ve bu
rehberin sürekli güncelleştirilmesidir. Söz edilen rehber Türkiye’de bölge planlama
geleneğinin pekiştirilmesine olanak tanımakla beraber, uygulamadaki bölge planlarının
sürekliliğinin sağlanması yönünde de hayati önem taşımaktadır.
Son olarak planı yapılacak bölgelerin sınırlarının saptanması önemli bir konudur.
Ekonomik etkinlik sınırları ile idari sınırların üst üste düşürüldüğü “Plan Bölge” mozaikleri
tüm ülkede DPT tarafından oluşturulmalıdır. 1970 döneminde DPT tarafından hazırlanan
plan bölgeler ve Avrupa Birliği Uyum Programı kapsamında düzenlenen kararnamede
bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin
yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel
İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke
genelinde tanımlanan en üst kademe “İstatistiki Bölge Birimleri” bu mozaiklerin altyapısını
oluşturabilir.
3) Alt Bölge Ölçeği: Çözüme yönelik bir üçüncü basamak, bölge planları ile kentsel ölçekli
nazım imar planları arasındaki geçişi sağlayacak plan kademesinin belirlenmesidir. Bu
kademede, 1/50.000 veya 1/25.000 ölçeğinde hazırlanabilen ve birbirine benzer iki plan
tipinden söz edilebilir. Eğer bölge planlarının sınırları içerisinde havzalar ve/veya özel çevre
koruma alanları söz konusu ise, bu alanlar için planlama sınırları belirlenerek yine DPT’nin
bölge teşkilatları tarafından ve ilgili yerel yönetimlerin ve tabandan katılımı sağlayacak
mekanizmaların desteğinde (bu konu için ilke 2’ye bakınız) çevre düzeni planları (ÇDP)
yapılmalıdır. Bölge planlarının sınırları içerisinde yer alan metropoliten bölgeler için ise (ilgili
bölge planı ile çelişmeyecek şekilde) yetkili büyük şehir belediyesi tarafından ve söz edilen
benzer mekanizmalarla da desteklenerek metropoliten alan planları (MAP) yapılmalıdır.
Her iki planın da yapmakla yetkili kılınan kurum tarafından onaylanmadan önce içinde yer
aldıkları bölge planlarına uygun yapılıp yapılmadığı DPT’nin bölge teşkilatları tarafından
denetlenmesi zorunludur.
Bu noktada her iki plan tipi, ölçek ve bölge planlarında alınan kararlara uygunluk
açısından birbirine benzemekte, ancak kısmen ele aldığı konu ve yapan kurum açısından
farklılaşmaktadır. Özetle, çevre düzeni planları demografik, kültürel, ekonomik, sosyal,
fiziksel araştırmaların ve verilerin değerlendirilmesi ile hazırlanan, alt bölge veya havza
ölçeğinde korunacak tabiat ve kültür varlıkları, su havzaları, ormanlar, tarımsal alanlar ve
benzeri doğal kaynak ve varlıklar, afete maruz yerleşme ve alanlar, temel altyapı, enerji,
sanayi, ticaret, turizm merkezleri, ulaşım merkez ve eksenleri ile ana ulaşım ve altyapı
kararlarını içeren, makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluğunu veren, yerleşme gelişme
yönünü gösteren, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi ana kullanımı
kararlarını yürürlükteki tüm mevzuat hükümleri doğrultusunda belirleyen, sektörler arasında
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koruma kullanma dengesi sağlayan, idareler ve disiplinler arası eşgüdüm esaslarını içeren,
açıklama raporları ve plan notları ile bir bütün olan planlardır. Bu çerçevede çevre düzeni
planları kapsadığı belediyelerin hazırladığı nazım imar planlarına bağlayıcı girdi sağlar.
Metropoliten alan planları ise, çevre düzeni planın kapsamına ek olarak, gerek
ekonomik gerekse de sosyal anlamda birlikte yaşayan çeşitli aktivitelerin, dolayısıyla yoğun
yapılaşmış ve yakın çevresine (veya çeperine) kentsel dönüşüm anlamında baskı yaratan
alanların getirdiği problemlerin çözümü için yapılır.
Bu noktada, özellikle metropoliten alanlar için, mücavir alan kavramı kesinlikle ortadan
kaldırılmalı ve büyük şehir belediyelerinin sınırları, çevrelerindeki belde belediyelerini de
içine alacak şekilde yeniden tanımlanmalıdır. Söz konusu alanlarda plan bütünlüğünü
sağlamak amacıyla Büyük Şehir Belediyeleri yetkili kılınmalıdır. İstanbul metropoliten alanı
özelinde bu sorun metropolün ölçeği ve ülke ekonomik coğrafyasındaki etkisi açısından daha
büyük ve ayrıcalıklı bir önem taşımaktadır. Metropolün yakın etki alanı göz önüne
alındığında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları İstanbul il sınırlarını, kapsayacak şekilde
genişletilmeli ve yeniden organize edilmelidir.
Yukarıda değinilen bütüncül yaklaşım, İstanbul’un (ve ülkemizdeki diğer sağlıksız
biçimde yayılmış tüm kentlerin) kentsel saçaklanma ve metropoliten çeper oluşumu
bağlamında üç önemli kent probleminin çözümüne katkı sağlayacaktır:
İlk problem doğrudan fizik mekan ile ilgilidir. Nüfusu, ağırlıklı olarak kırsalda
mülksüzleşme ve kente göç sürecinin etkisinde hızla artan metropollerin, yakın çevrelerine
yarattığı baskı ve saçaklanma eğilimi, metropol çeperlerinde parçacıl gelişen ve kent
makroformu ile bütünleşemeyen alanların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu alanların
tek elden ve büyük şehir belediyeleri tarafından planlanması, fiziksel olarak kentle
bütünleşmelerinin sağlanması açısından şarttır.
İkinci problem kentte sunulan temel kamu hizmetlerinden yararlanma ve kent
yönetimine katılım süreci ile ilgilidir. Metropoliten kent çeperinde bulunmak, politik anlamda
kentten dışlanmak/soyutlanmak anlamına gelmektedir. İstanbul örneğinde, belde
belediyelerinde ikamet edenler kentle ekonomik ve sosyal anlamda yaşamalarına karşın,
büyük şehir belediye başkanı ve meclis üye seçiminde oy hakkına sahip değildirler. Bu
nedenle, büyük şehir belediyesi sınırlarında yapılması öngörülen değişiklikler ile bu
kesimlerin metropol bütünü ile ilgili konularda söz sahibi olmalarının sağlanması, yerel
yönetimlerde katılımcı demokrasinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde önemli
katkılar sağlayacaktır.
Üçüncü problem ise büyük kentlerin ihtiyaç duydukları sermaye birikiminin
yaratılmasında gerekli rekabet gücünün artırılmasına ilişkindir. Bu konuda planlama
literatüründe kentsel yayılma (urban sprawl) kavramı ekseninde kentlerin gerek kendi
çeperleri ile, gerekse de çeperlerinde bulunan ancak bağımsız tanımlanmış yerleşmeler ile
işbirliği yapmalarının, birbirleri ile yarışmalarına kıyasla daha olumlu sonuçlar yaratacağı
düşüncesi hakimdir (Johnson, 1998). Kentsel ekonomik gelişme açısından sağlıklı gelişmiş
kentlerin etrafında yer alan banliyö ve kırsal yerleşmeler, ‘yayılarak’ gelişmiş kentlerin
çevresinde yer alan yerleşmelere oranla daha şanslı olarak tanımlanmaktadır. Bunun temel
nedeni olarak yerel veya küresel girişimcinin değişen tercihleri gösterilmekte ve günümüzde
girişimcinin yatırım ve büyüme hedeflerinin yer seçiminde, yerel olarak işbirlikçi (locally
cooperative) ancak küresel olarak yarışmacı (globally competitive) bölgeleri tercih ettiği
vurgulanmaktadır. Diğer bir deyişle, bölgesel ekonomik gelişme, bölgesel arazi kullanım
planlaması, etkili yerel yönetim, yerel yaşam kalitesi ve küresel ekonomi içinde yarışmacılık
kavramları arasında sıkı bağların oluşturulduğu yerler yatırımcı gözünde sivrilmektedir. İşte
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bu noktada bölgesel/metropoliten işbirliği kuşkusuz her zamankinden daha fazla önem
kazanmaktadır.
4) Kent Ölçeği: Çözümün dördüncü ve son basamağı, ilk üç basamakta belirlenen konuların
kentsel ölçekte değerlendirilmesi ve uygulama ölçeğine geçilmesidir. Yukarıda da değinildiği
gibi, özellikle bu ölçekte problem, kent planlarının fizik mekanı katı bir bakış açısı ile, diğer
bir tanımla yerel dinamiklerden kopuk bir anlayışla hazırlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu
bağlamda stratejik ve kapsamlı planlama anlayışı problemin çözümünde etkin rol oynayacak
temel araçlardır. Gerek nazım, gerekse de uygulama imar planları her türlü kurumsal ve/veya
bireysel talep ve görüşe açık olacak şekilde esnek olmalıdır. Özellikle de uygulama imar
planları konulara göre farklılaşabilecek eylem planlarının (talebe göre eylem planları ve
probleme göre eylem planları vb.) desteği ile statik yapısından kurtarılabilir. Sözü edilen bu
eylem planları, nazım imar planı ve hatta bazı durumlarda uygulama imar planı ölçeğinin
katılımı sağlamak yönünde yetersiz kaldığı durumlarda mahalle planlaması çerçevesinde ele
alınmalıdır. Bu yaklaşım, afet riski taşıyan ya da afete maruz kalan alanlarda yerel taleplerin
iletilmesi ve fiziksel/sosyal problemlere yaratıcı yerel çözümlerin bulunması yönünde yerel
yönetimlerin yükünü bir ölçüde hafifletecek ve üretilecek projelerin uygulama şansını
artıracaktır.
İLKE 2: Planlamanın kurumsal yapısı, farklı ölçeklerde görüş/fikir/proje üretimini teşvik
eden ve bireyler ve/veya çeşitli kurumların planlamaya katılımına olanak veren bir model ile
desteklenmelidir.
Daha açık bir anlatımla, planların yapılması, onanması ve farklı ölçeklerle olan
ilişkilerinin tanımlanmasında ‘hiyerarşi’ esas olmalı ancak farklı ölçeklerdeki planlara çeşitli
kurum, STK veya kişilerin de girdi vermesi desteklenmeli ve sağlanmalıdır.
İLKE 3: Planlarda esnekliği sağlayacak stratejik planlama yaklaşımı eylem planları ile
hayata geçirilmelidir.
Özellikle kentsel ölçekli planlama uygulamalarında statik planlama anlayışının baskın
olmasından kaynaklanan sorunların çözümünde, bireysel ve/veya kurumsal katılımcı
mekanizmanın eylem planları yolu ile planlama sistemine eklemlenmesi sağlanmalıdır.
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İLKE 1:
Ülke sınırları içerisinde planlanmamış alan bırakılmamalı, plan
kademeleri ve ölçekleri iyi tanımlanmalı ve planları
yapma/yaptırma ve onaylama yetkileri net olarak
belirlenmelidir.

İLKE 3: Planlarda esnekliği sağlayacak
stratejik planlama yaklaşımı eylem planları ile
hayata geçirilmelidir.

ÜLKE MEKANSAL STRATEJİ PLANI
Hazırlayan: DPT
Onaylayan: Bakanlar Kurulu

PLANIN HAZIRLANMASINDA GÖRÜŞ BİLDİRECEK
KURUMLAR...

PLANIN HAZIRLANMASINDA GÖRÜŞ BİLDİRECEK
KURUMLAR...

BÖLGE PLANI
Hazırlayan: DPT Bölge Teşkilatı
Onaylayan: Bölge Konseyi

EYLEM PLANLARI

bölge ölçeğinde planlama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÇEVRE DÜZENİ PLANI
(bölge planında yapılması
gerekli görülen
durumlarda)
Hazırlayan: DPT Bölge
Teşkilatı
Onaylayan: Çevre Düzeni
Planı Konseyi

İLKE 2:
Planlamanın kurumsal yapısı, farklı ölçeklerde
görüş/fikir/proje üretimini teşvik eden ve bireyler ve/veya
çeşitli kurumların planlamaya katılımına olanak veren bir
model ile desteklenmelidir.

METROPOLİTEN ALAN
PLANI (bölge planı içindeki
metropoliten alanlar için)
Hazırlayan: BŞB
Onaylayan: BŞB (DPT bölge
teşkilatı, planın bölge planına
uygunluğunu test eder.)

PLANIN HAZIRLANMASINA ÖRGÜTLÜ VE/VEYA ÖRGÜTSÜZ
KATILIM...

bölge ölçeğinde bireysel ve kurumsal katılım

PLANIN HAZIRLANMASINDA GÖRÜŞ BİLDİRECEK
KURUMLAR...
EYLEM PLANLARI

PLANIN HAZIRLANMASINA ÖRGÜTLÜ VE/VEYA ÖRGÜTSÜZ
KATILIM...

alt bölge ölçeğinde planlama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ alt bölge ölçeğinde bireysel ve kurumsal katılım
NAZIM İMAR PLANI VE
UYGULAMA İMAR PLANI
(bölge planı içindeki tüm
belediyeler için)
Hazırlayan: Belediye
Onaylayan: Belediye (DPT
bölge teşkilatı, planın bölge
planına uygunluğunu test
eder.)

NAZIM İMAR PLANI VE
(metropoliten alan planı içindeki
tüm belediyeler için)
Hazırlayan: BŞB
Ön Onay:BŞB
Onaylayan: BŞB
UYGULAMA İMAR PLANI
Hazırlayan: İlçe Belediyeleri
Ön Onay:İlçe Belediyeleri
Onaylayan: BŞB

PLANIN HAZIRLANMASINDA GÖRÜŞ BİLDİRECEK
KURUMLAR...
EYLEM
PLANLARI

PLANIN HAZIRLANMASINA ÖRGÜTLÜ VE/VEYA ÖRGÜTSÜZ
KATILIM...

kent ölçeğinde planlama --------------------------------------------------------------------------------------------------------------kent ölçeğinde bireysel ve kurumsal katılım
Şekil 4.9. Planlama sistem önerisi
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4.1.8

UYGULAMA ARAÇLARI

Planlama; her türlü eylem ve düşünce için amaç ve hedeflere ulaşmayı sağlayan bir araçtır.
Ancak planlama uygulama aşaması ile bütünlük taşımakta ve plan kararlarının
uygulanabilirliği sağlandığı ölçüde önem kazanmaktadır. İstanbul gibi kentsel yaşam kalitesi
düşük, deprem riskleri taşıyan bir yerleşmede bu riskleri azaltmak veya gidermek amacıyla
hazırlanan planlarda, uygulamadaki başarısızlıklar planlamanın önemini ortadan
kaldırmaktadır. Mevcut sistemde;
• Düzenleme ile oluşan rantlar toplum ile paylaşılamamakta,
• Uygulama araçları vergi, harçlar, finansman gibi yeterli akçal kaynaklarla
desteklenememekte,
• Yapı boyutundan kentsel mekan boyutuna kadar planlama ve proje geliştirmede
yeterli katılım ve denetim sistemi sağlanamamaktadır.
Bu bağlamda planın uygulanabilirliğini sağlamada, yerel yönetimlerin elinde gerekli/yeterli
uygulama araçlarının bulunması gerekmektedir. Planın uygulanabilirliği açısından;
•
•
•
•

Ekonomik kaynakların yaratılması,
Öngörülen donatıların gerçekleşmesi,
Kentsel rantların toplumla paylaşımının sağlanması,
Plana uygun olmayan durumların, plana uygun hale getirilmesi amacıyla planlama
araçları ve yasal sistem ile uygulamaya yönelik sorunların aşılması önem
kazanmaktadır.
• Uygulama araçları ile plana uygun yerleşmeler elde etmek amaçlanırken, mevcut
planlama araçları taşınmaz yapısını düzeltmek ve bu taşınmazların imara aykırı
durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeleri kapsamalı,
• Uygulama araçları ile donatıların elde edilerek, planların araziye aplikasyonunu
sağlamak amaçlanmalıdır.
Ülkemizde planın uygulanması ve mekanın oluşturulması sürecinde önemli bir etken
olan plan uygulama araçlarındaki eksikliklerin giderilmesi, gelişen ve değişen mekansal
düzenlemelere yönelik olarak yeni planlama araçlarının gündeme getirilmesini
gerektirmektedir. Özellikle afete yönelik risk faktörünün etkin olduğu bölgelerdeki sorunları
çözmede mevcut planlama araçlarının kullanılmasının yanı sıra, yeni planlama araçlarının
oluşturulması da önem taşımaktadır.
4.1.8.1 Planlama Sistemi ve Uygulama Araçları İle İlgili Yapılması Gereken Yasal
Düzenlemeler
Ülkemizde planlama sistemi, planlama yönetiminin sağlanamaması, etkinliğinin zayıf olması,
yapılaşmayı geride takip etmesi gibi ana sorunlarının yanı sıra, tarihi eserlerin ve ortak yaşam
kaynaklarının yitirilmesinde, donatısız mekansal gelişmelerde, ilave imar hakları
dağıtılmasında, yatayda ve düşeyde yoğunlaşmanın artırılmasında ve yasadışı gelişmelerin
yasallaştırılmasında bir araç olarak kullanılma durumuyla karşı karşıyadır.
Planlama sistemi ile ilgili düzenleme gereksinimi sadece deprem odaklı değildir.
Yerleşmelerimiz, İstanbul başta olmak üzere deprem riski yanı sıra diğer yaşanabilirlik
ölçütleri bağlamında da sorunlu bir fizik mekan yapısına sahiptir. Bu sorunları aşmak için
mevcut yasal düzenlemelerin amaca yönelik olarak doğru uygulanmasının sağlanması yanı
sıra yeni yasal düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır.
• Ülkemizdeki önemli sorunlardan birisi de bina bazındaki karar oranının oybirliği
olarak belirlenmiş olmasıdır. Ayrıca Kentsel Dönüşüme ilişkin böyle bir
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•
•
•
•

•

•
•

•
•

düzenleme yasal sistemizde özel olarak tanımlanmamıştır. Oysaki yurtdışı
örneklerde bu uygulamalar ve proje süreçlerini içeren yasal düzenlemeler vardır.
Kat mülkiyeti kanununda yapılacak yasal düzenleme ile karar oranı 2/3’e veya
oyçokluğuna düşürülebilir, bu yönde sağlıklaştırma, yenileşme için proje
geliştirme süreçlerinin tanımlayan ve karar alma oranlarını belirleyen
düzenlemelere gereksenim duyulmaktadır.
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılar için altyapı olanaklarından
yararlanamama koşulu getirilmelidir.
Yeni inşa edilecek yapılar, proje aşamasında sigorta sistemi denetimine tabi
tutulmalıdır.
Farklı dönemlerde yapılmış olan yapılar farklı deprem yönetmeliklerine tabi
olarak inşa edilmişlerdir. Depremlerde ortaya çıkan hasarın önemli etmenlerinden
birisi de yapı eskimesidir. Yapılar bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Yapıların sigortalanması gerçekçi risk analizlerine dayandırılmalı, riskli yapılar,
ancak gerekli tadilatlar yapıldıktan sonra sigortalanmalıdır veya primler buna göre
farklılaştırılmalıdır. Yapıya sigorta yapılabilmesi için “yeniden yapı kullanma
ruhsatı” alınması koşulu getirilmelidir.
Ruhsatsız inşa edilmiş, yapı kullanma izni alınmadan kullanılan veya bağışlama
içerikli yasalardan yararlanmış tüm yapılar, Coğrafi Bilgi Sisteminde
tanımlanarak, bu konudaki risk değerlendirmelerinin makro düzeyde
belirlenmesinden ve Stratejik Nazım Plan kararları kapsamında değerlendirmeler
yapıldıktan sonra belli bölgelerde bu yapıların güvenlik testleri yaptırmaları ve
güçlendirilmeleri yönündeki mekanizmalara tabii olabilmeleri sağlanabilir.
Sürekli güncelleştirilen bir sistem çerçevesinde “yeniden yapı kullanma ruhsatı”
alınması kapsamında yapılacak analizler deprem odaklı planlama çalışmalarının
önemli bir ayağını oluşturacaktır.
Tescilli yapılara 3 yıl içersinde yenileme-kullanma zorunluluğu getirilmesi
gerekmektedir. 3 yıl içersinde gerekli tadilatların yapılmaması durumunda yerel
yönetime herhangi bir uygulama aracını devreye sokarak müdahale hakkı
sağlanmalıdır.
Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde DOP ve KOP oranlarının yoğunluklar ile
ilişkisi kurularak bu bağlamda düzenlemeler oluşturulması sağlanmalıdır.
Günümüze kadar izlenen kapsamlı, uzun erimli 1/5000 ölçekli nazım imar planları
ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmasını içeren klasik planlama
süreci ile sorunları çözebilmek olası değildir. Uygulama sürecinde sorunlar ortaya
çıkaran mevcut belediye meclisi ve encümen yapısı çerçevesindeki karar alma
süreci için yeni bir sistem çerçevesi belirlenmelidir. Mevcut planlama sistemine
yönelik sorunların aşılmasında yapılması gereken yasal düzenlemeler kapsamında
planlama sistemini yeniden kurgulamak ve etkin denetim sistemini sağlamak
gerekmektedir. Bu amaçla önerilen sistem stratejik, esnek, eyleme dayanan,
katılımcı, geliştirilmiş uygulama araçlarını devreye sokan kapsamdadır (Şekil
4.10).

4.1.8.2 Deprem Odaklı Eylem Planlaması-Dönüşüm Modelleri
A. Yenileme-Koruma Projeleri
• Bina ölçeğindeki uygulamalaro Sit alanlarındaki tescilli yapılar
o Yeniden yapı kullanma izni alınması kapsamında tadilat gerektiren yapılar

362

• Tarihi yapılar grubu.-Tarihi Yarımada, Beyoğlu, Boğaz köyleri- Haliç kıyı
şeridi ile örneklenebilecek alt bölgelerde imar planı kararları koşutunda konut,
turizm, hizmet fonksiyonu amaçlı yerel yönetim öncülüğünde gerçekleştirilecek
koruma projeleri.
• Sit alanlarında çevre ile uyumsuz yapılaşma-İmar planları kapsamında
değişmiş yapılaşma hakları koşutunda yasal veya yasadışı yollardan yapılmış ve
imar hakkı fazlası olup çevre ile uyumlu hale getirilmesi gereken yapılar.
• Kamu yapıları-Eğitim tesisleri, sağlık tesisleri-yönetim yapıları-itfaiye-çok
fonksiyonlu dini tesisler.
B. Kentsel Tasarım Projeleri
o
o
o
o
o
o
o
o

Yayalaştırma
*Zemin altı otopark+sığınak düzenlemeleri
*Fonksiyon ayıklama
*Sokak siluetleri
*Kent mobilyaları,
*Tabela, ışıklandırma
* Haliç-İstanbul Boğazında kıyı ve çevresi
*Yerleşik alanlarda alt yapının yer altına alınması-elk,tlf. vb

C. Ada Bazında Dönüşüm Projeleri
• Fatih-Beşiktaş-Beyoğlu-Şişli-Üsküdar-Kadıköy gibi planlı gelişmiş, sit alanları
içinde veya çevresinde normal ömrünü tamamlamış eski yapılardan oluşan alt
bölgelerde yerel kaynakları da devreye sokarak, deprem güvenli, mevcut altyapıyı
değerlendiren yerel yönetim organizasyonunda gerçekleştirilecek ada bazındaki
dönüşüm projeleri.
• Ada ortası düzenlemeleri- Yerleşik alan içersinde ada boyutuyla ilintili olarak
olanak veren yapı adalarında açık alan gereksinimini, zemin altında sığınak ve
otopark ihtiyacını gidermeye yönelik yerel kaynaklarla gerçekleştirilebilecek
projeler.
D. Kentsel Dönüşüm Projeleri
• Tarihi çekirdek çevresinde konum özelliklerinden dolayı kentsel dönüşüm için
kendi rantını yaratma olanağına sahip, ilave kaynak gerektirmeyen ağırlıkla eski
gecekondu alanlarını kapsayan ve yaşanabilirlik ölçütleri düşük olup kentsel
fonksiyonların gelişimi açısından eşik oluşturan alt bölgelerde geliştirilecek
kentsel dönüşüm projeleri. Bu tür alanlar tarihi çekirdek çevresinde
Zeytinburnu-Topkapı-Okmeydanı-Gültepe-Sanayi Mah.-Ümraniye-Fikirtepe ile
örneklenebilecek bir çember oluşturmaktadır. Bu yöndeki dönüşüm projeleri
18.madde,yoğunluk teşviki,iyelik devri,projeye ortak olma, satın alma gibi
uygulama araçları devreye sokularak gerçekleştirilmelidir.
• Kentsel kimlik bağlamında konum özelliklerini de dikkate alarak E5 Aksını bir
prestij aksına dönüştürmek amaçlı geliştirilecek kentsel dönüşüm projeleri.
• Yeniden yapı kullanma izni kapsamında imar planlarında sınırları belirlenmiş
deprem riski yüksek alt bölgelerde geliştirilecek kentsel dönüşüm projeleri.
Bağcılar, Güngören gibi deprem riski yüksek alt bölgelerde geliştirilecek kentsel
dönüşüm projeleri yoğunlukların yüksek olması, çok parçalı mülkiyet yapısı,
kamu elindeki mülkiyetlerin az olması ve rantın düşük olması nedeniyle kaynak
kullanmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda iyelik devri de ön plana çıkmaktadır.
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Planlamada Ortaklık Modeli
Belediye

İlgi grupları Belediye- Hizmet kurumları- İşyeri sahipleri
STK- Sendikalar- ÜniversitelerSorumluluk

Planlama yetkisi
Planlama ekibi oluşturmak
İlgi grupları oluşturmak

Özel sektör- Mesleki kuruluşlar- Muhtar
Yaşayanlar- Yetersiz temsil edilen gruplar

•

Koordinasyon grubu
•
•
•
•

Veri ve bilgi sağlamak
Belediye ve gruplar arasında
bağlantı sağlamak ve rapor
vermek
Eylem stratejileri ve önerileri
değerlendirmek
Planlama süreçleri ile gruplar
arası planlama kararlarını
bütünleştirmek

Öneriler
ve planlar

•
•
•
•
•
•
•

Planlama sürecine ilişkin politika ve yönetimi sağlamak ve
yönlendirmek
Çalışma grupları kurar ve çalışmalarını izlemek
Belediye ile ilişkileri sağlar ce rapor vermek
Vizyon geliştirmek
Yaşayanlarla bağlantı kurarak planlama önceliklerini
belirlemek
Yasal tabanını oluşturmak ve halka ulaşmayı sağlamak
Uzlaşma kurumları aracılığıyla eylem önerilerini tartışmak
Eylem planlarını değerlendirerek değişik aktörlerin planlarını
bütünleştirmek

Planlama
Ekibi
•
•
•
•
•

Üst plan ilişkilerinin kurulması,
Eylem bölge- sınır ve yapılaşma
koşullarının oluşturulması
İlgi grubuna personel desteği sağlamak
Planlama girişimini yönetmek
Teknik ve araştırma desteği sağlamak
Sorunları çözmek
Sonuçları izlemek ve çözmek
Taslak planlar

Planlama
rehberi
Çalışma
Grupları

Değerlendirme
Geri Besleme

Planlama ekibi

UZLAŞMAÇÖZÜM
Sonuçları
İzleme

Eylem Planı
Amaç- Hedef- Strateji
Uygulama araçlarınınseçimi
Ateşleme
noktası

Uygulama

Eylem plan.
güncelleştirme

• Sorunları ve
fırsatları
analiz etmek
• Eylem
seçenekleri,
hedefler ve
ateşleme
noktaları
önermek
• Taslak eylem
planları
hazırlamak

Onaylanmış planlar
Himet sağlayıcılar- Hizmet kullanıcılar
Hizmet finansörleri- Etkilenen gruplar
Uygulama
grupları

İzleme
değerlendirme

•

•

•
•
•

Uygulama
gruplarını
tartışmak
Kaynak
sağlamak
Proje ve
program
oluşturmak
Üretim
sürecini
kaydetme

•

•
•

Göstergeleri
geliştirmek
Etkileri ve
değişen
şartları
izlemek
Sonuçları
analiz etmek
Bulguları
raporlamak

Amaç: Deprem riski belirlenen alanların yeniden organizasyonuyenilenmesi- dönüşüm projelerinin üretimi
Hedef: Altyapının oluşumu, mülkiyet sorununun çözümü, uygun
mülkiyetyapısını oluşturarak alanı yatırımcı için cazip hale getirmek,
finansman boyutuna yaşayanların katkısını sağlayarak deprem havuzunda
uygulama- finansa yönelik ortaklıklar oluşturmak

Şekil 4.10. Planlamada ortaklık modeli
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• Henüz boş parsel oranı yüksek, yoğunluk değerleri düşük olup müdahale
yapılmadığı durumda gelecekte deprem riskleri yüksek, yoğun, yaşanabilirlik
ölçütleri düşük alanlara dönüşme eğilimindeki yeni yasadışı yapılaşma alanlarında
geliştirilecek kentsel dönüşüm projeleri. Batı yakasında Yayla-HabiplerArnavutköy ile örneklenebilecek bu tür alanlarda geliştirilecek kentsel dönüşüm
projeleri ile imar planları kapsamında yerleşilebilir alanlarda sağlıklı bir kentsel
gelişim yönlendirilmelidir.
• İmar planları kapsamında eşik alanlarda, iyilik devri yöntemiyle hem afet
risklerini ortadan kaldırmak hem de açık alan gereksinimini karşılamak amaçlı
boşaltılması, aktarım bölgelerine taşınması gereken bölgelerde geliştirilecek
kentsel dönüşüm projeleri.
• Kent içersindeki eski sanayi alanlarında imar planları kapsamında fonksiyon
değişimini içeren kentsel dönüşüm projeleri.
Deprem açısından risk taşıyan ve bu nedenle yeniden geliştirilmesi gereken alanlarda
kentsel dönüşüm projeleri organizasyonu, mülkiyet sorunlarının çözümü, aktarım bölgeleri
olarak kullanılabilecek ve kişilere farklı coğrafyada, farklı yaşam kalıbı olanağı sağlayan
seçenekleri de sunan yeni yerleşme alanlarının oluşturulması, mevcut yerleşme alanlarındaki
afet sonrası imar planı ve uygulama süreçlerine katılım Arsa Ofisi’nin mevcut yapısı altında
çözülebilmelidir. Bu kapsamda Arsa Ofisi’nin konu ile ilgili olarak örgütlenme, kamulaştırma,
proje üretme, özel firmalarla ortaklıklar kurma, satın alma, satış yapma ve sorunlu alanların
sınır belirleme ve gerekli olan planlama araçlarını kullanma ve yeni araçlar oluşturma
yetkisine sahip olması gerekmektedir. Bu anlamda Arsa Ofisi, Toplu Konut İdaresi ve Yerel
yönetimlerin tek çatı altında örgütlenmesini sağlayıcı düzenlemelere gereksinim
duyulmaktadır.
Bölge planları, çevre düzeni planları ve imar planlarına uygun olarak eylem program ve
planlarına göre belirlenen risk bölgeleri öncelikli uygulama alanı olarak saptanmalı, bu alanlar
bu önceliğe bağlı olarak eylem planlarına dönük öncelikli özel eylem planı uygulama alanları
olarak tanımlanmalıdır. Geliştirilecek projelerde riskli ve sorunlu alanları belirleme ve
tanımlama önceliğine bağlı olarak riskleri önemine göre sıralamak önem kazanmaktadır.
Sıralama boyutunda maliyet, teknik fizibilite, mevcut kaynaklar, yerel halkın talepleri
uzlaşma ve oylama yöntemi ile önceliklerin belirlenerek uygulama alanlarına yönelik özel
projeler hazırlanmalı eylem planları oluşturulmalıdır.
Kentsel dönüşümde alana ilişkin öngörülen kullanışlarda yapılaşma haklarının,
öngörülen hinterlandın saptanması öncelik taşırken risk bölgelerinin birden fazla yerel
yönetimin sınırları içinde kalması Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bir koordinasyon
gerektirmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri için afet risklerine yönelik imar planları üzerine
işlenmiş planlama kararlarının alınması, fonksiyon ve yapılaşma haklarının ileride
değişmeyecek içerikte belirlenmiş olması, mülkiyet sahiplerinin örgütlenmesi, projeye
katılımlarının sağlanması ve kucaklayıcı bir yaklaşımla farklı alternatifler sunulması, yerel
halkın bu yöndeki taleplerinin değerlendirilmesi, mülkiyet sahiplerinin 2/3’ünün onayı ile
proje geliştirme ve uygulama olanağı sağlanması, uygulama sürecine yönelik yabancı sermaye,
yerel büyük sermaye ve belediye hizmet kurumlarının harekete geçirilmesi gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında zemin üstü ve zemin altı yapılanmalar için üst
sınırların konulması önem kazanırken, tasarımın alana kimlik kazandıracak şekilde
geliştirilmesi, projeye özgü yüksek nitelikli eleman kullanmasına olanak verecek personel
kullanma biçimlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Uygulama sürecine yönelik finansman
gereksinimi uygulayıcı tarafından ulusal ve uluslararası pazarlardan bulunması veya merkezi
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yönetimin denetiminde, Arsa Ofisi, Toplu Konut İdaresi ve Yerel Yönetimler ile birlikte
büyük ortaklıkların kurulması ile sağlanabilecektir.
4.1.8.3 Uygulama Araçları Bağlamında Taşınmaz Edinimi
Planlamada uygulamaya yönelik olarak, taşınmazın elde edilmesinde çeşitli yöntemler
geliştirilmiştir. Plan uygulamalarında da gerekli donatı alanlarının elde edilmesi için ihtiyaç
duyulan toprağın elde edilmesinde taşınmaz edinimi ön plana çıkmaktadır. Taşınmaz edinimi:
• Süreli ya da süresiz taşınmaz edinimi,
• Süresiz taşınmaz edinimi,
olmak üzere ayrılabilir.
Süreli ya da süresi taşınmaz ediniminde, genellikle arazinin mülkiyetine ihtiyaç
duyulmamakla birlikte, süreli ya da süresiz olarak bunlar üzerinde yararlanma hakkı tahsis
edilmektedir. Süresiz taşınmaz ediniminde ise arazinin mülkiyet hakkına ihtiyaç
duyulmaktadır (Şekil 4.11).
Taşınmaz Edinimi

Süresiz
Zorunlu uygulamalar

Süreli/Süresiz
İsteğe bağlı uygulamalar

Terk
Bağış
Tahsis
Kiralama
Geçici İşgal
İrtifak Hakkı

Değiştirme
Satın Alma
Ön Alım
Arazi Düzenlemesi
Arsa Düzenlemesi
Kamulaştırma
Şekil 4.11. Taşınmaz Edinim Yöntemleri

4.1.8.4 Uygulama Araçları
Süreli/Süresiz İsteğe bağlı uygulamalar
• Terk
İmar planları kapsamında kısmen veya tamamen herhangi bir donatı alanına ayrılmış
parsellerde uygulamaya geçilebilmesi için gereken terklerin yapılabilmesini kapsamaktadır.
• Bağış
İhtiyaç duyulan taşınmazların, ilgili idareye bağış yoluyla verilmesi işlemidir. Ancak bu
taşınmaz iyesinin bazen geriye dönüş koşuluyla ve karşılıksız olarak tapuda ferağ vermesi ile
gerçekleşebilir. Bu işlem özellikle kişisel bağışlar dışında, kamu kurumları arasında mekana
yönelik olarak bazı donatı alanlarının elde edilmesi amacıyla (okul, karakol vb) taşınmazların
belirlenen fonksiyonlara yönelik kullanıma olanak vermesi açısından önemlidir.
Kamunun bağış yöntemiyle taşınmaz edinmesi;
o Donatı gereksinmesini gidermek amaçlı teşvik edilmesi gereken bir araçtır.
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o Kaynak olarak çok büyük olanaklar sağlamamaktadır,
o Bağışlanan taşınmazlar plan değişiklikleri yapılarak daha sonra bağış
amacının dışında başka amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu konuda bağlayıcı
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
• Tahsis
Tapuda Hazine adına kayıtlı devlete ait taşınmazlar, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel
Müdürlüğü’nün izni ile kamu yararı amacıyla ve yapılacak hizmet süresince ya da süresiz
olarak ilgili kamu idaresi emrine bedelsiz olarak tahsis edilir. Tahsiste taşınmazın iyeliği
devredilmediğinden bu işlemin tapuya tescili gerekmez.
• Kiralama
Taşınmazın, borçlar kanunu ve kira kanunu uyarınca kamu yönetimi ve ilgili idare arasında
yapılan bir anlaşma ya da sözleşmeye dayanarak edinilmesidir.
• Geçici İşgal
Bir ölçüde kiralamaya benzeyen geçici işgal, bir yerin geçici olarak işgal edilmesi ve
karşılığında uygun bir ücret ödenmesi işlemidir.
• İrtifak Hakkı
Bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine yüklenen külfettir. Genellikle bir parselin
kullanılabilmesi, bu parselden yararlanılabilmesi amacıyla bir başka parsel veya parseller
üzerine konulan süreli veya süresiz kullanım hakkıdır. Özellikle ada içinde kalan parsellerde
ulaşım sorununu çözmek üzere uygulanan bir araçtır
Süresiz-Zorunlu Uygulamalar
• Satın Alma
Genel Muhasebe ve Arttırma, Eksiltme, İhale Kanunları uyarınca süresiz ihtiyaç duyulan
taşınmazın satın alma yolu ile sağlanmasıdır. Bu uygulama, sonuca daha çabuk ulaşılmayı
sağlayan, kamulaştırma bedelinden daha pahalı olmasına karşın, işlem süreci açısından
kamulaştırmadan daha ekonomik bir yöntemdir. Satın alma yönteminin etkinliği belediye
akçal kaynaklarının yeterli ve gelişmiş olması ile ilintilidir.
• Önalım (Şufa Hakkı)
Taşınmaz edinmek isteyen idarenin, iki kişi arasında yapılan satışa karışarak tapuda bildirilen
satış bedelini alıcıya ödeyerek ve taşınmazı kendi üzerine geçirmesi işlemidir. Önalım da
yerel yönetimlerin kaynakları ile sınırlı bir uygulama içeriğine sahiptir. Ancak, yerel
yönetimler bu uygulama aracını devreye sokarak imar planlarındaki donatı alanlarını
gerçekleştirmek amaçlı iyelik takası veya bu alanları donatı alanı olarak kullanmak üzere arsa
stoku sağlayabilmektedir. Bu yöntem pahalı bir yöntem olmakla birlikte imar planları
kapsamında belirlenmiş eşik alanlarda yer alan binaların tahliyesi veya yeniden yapı kullanma
ruhsatı kapsamında belirlenmiş deprem risk yüksek binalar için rezerv arsa stoku
sağlamaktadır.
• Özel Uygulama Araçları
Özel uygulama araçları kapsamında taşınmaz iyesine süresiz, süreli ya da belirsiz süreli çeşitli
seçenekler sunmak olanaklıdır. Özel uygulama araçları ile taşınmaz iyesine, ancak onayı
alındığında ve anlaşabileceğini bildirdiği kimse ile süresi paylı iyelik sağlanması, bina yapımı
için süreli inşaat hakkı verilmesi, süresiz kat mülkiyeti tahsis edilmesi, ölünceye kadar
(belirsiz süreli) ikamet ya da yararlanma hakkı ya da gelir sağlanması vb. olarak
sağlanabilmektedir. Kamu kurumunun edineceği taşınmazın iyesine sağlanacak hakkın
eşdeğerliği, ilk planda göz önünde tutulması gerekli temel ilkedir.
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• Kamulaştırma
Kamulaştırma, taşınmaza kamu tarafından istemi dışında kamu yararı gerekçesiyle karşılığı
ödenerek el konulması işlemidir. İlgili kamu kurumu için kamulaştırma bedelleri, projenin
ederini önemli ölçüde artırırken, kimi zaman da proje bedelinin üstüne çıkmaktadır. Bu
nedenle, Avrupa ülkelerinde kamulaştırmayı gerektiren kalkınma projeleri, kırsal toprak
düzenlemesi kapsamında ele alınmakta, bir yandan ilgili kamu kurumu gerekli arazi birikimi
yaparken öte yandan iyeler projenin zarar ve getirisini aynı oranda paylaşmaktadır. İmar
yasası planlama sırasında kadastral durumu iyelik yapısını ön koşul olarak koymaması
uygulamada olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.
Ülkemiz yönetimince saptanmış, kendi içinde tutarlı arazi ve arsa politikası ve buna
bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarının elinde yeterli taşınmaz stoku ve işleyişi
bulunmadığından, taşınmaz edinimi en son başvurulması gereken kamulaştırma ile
karşılanmaktadır.
4650 sayılı Kanunla getirilen bir yenilikle, satın almaya veya trampa yapmaya temel
olacak taşınmaz malın tahmini bedelini idarelerin öncelikle kendi bünyesinde kurup
görevlendirdiği ‘kıymet takdir komisyonu’ aracılığıyla saptamaları; bu bedel üzerinden, yine
kendi bünyesi içinde kurup görevlendirdiği “uzlaşma komisyonu” aracılığıyla, mal sahibi ile
pazarlık ve anlaşma yoluyla satın almaları veya idareye ait başka bir taşınmazla trampa
etmeleri olanaklı kılınmıştır. Bunun yanı sıra, kamulaştırmada öncelikle mal sahibi ile
uzlaşarak satın alma yoluna gidilmesinin, büyük alanları kapsayan kamulaştırma projelerinde
işlem süresini uzatabileceğinin de düşünülmesi gerekir.
Toprağın hakça kullanımı, iyelik hakkının her yurttaş için eşdeğer ölçüde korunması ve
kamulaştırmanın kimi taşınmaz iyelerini mağdur ederken kimilerine rant sağlamaması için
ülke taşınmaz yönetim politikası oluşturulmalı ve işleyişi düzenlenmelidir. Kamulaştırmaya
ancak çok ayrıcalıklı durumlarda ve iyenin onayı ile başvurulmalıdır. DSİ, TCK, DDY vb.
kurumların geniş alanları gerektiren kamulaştırmaları, kırsal toprak düzenlemeleri ile
bütünleştirilmelidir. Taşınmazın tümüne el koyma biçimindeki kamulaştırma, içeriği aynı
olmakla birlikte farklı görünümlerde olabilmektedir. Bunlar mal sahibinin isteği üzerine
kamulaştırma, irtifak hakkı, kısmen kamulaştırma, kamulaştırma bedeli ödenmeden mülkiyete
müdahale edilmesini içeren dolayısıyla kamulaştırmadır.
Kamulaştırmadan dönüş ve geri almada ise idarenin tek taraflı vazgeçmesi, tarafların
anlaşması ile vazgeçme, süresi içersinde gerçekleştirilemeyen kamulaştırma işlemlerinde mal
sahibinin geri alma hakkı bulunmaktadır. Kamulaştırma sonucu kamulaştırma işleminin
gerçekleşmediği durumlarda ve beş yıllık sürenin dolmuş olması durumunda geri alma
hakkının olmadığı durumlar söz konusu olmaktadır. Bunlar, büyük enerji ve sulama projeleri,
iskan projeleri, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması, turizm proje alanları, 1164
sayılı Arsa Ofisi Yasasına göre yapılan kamulaştırmalarda mal sahibinin taşınmazını geri
alma hakkı yoktur. Mal sahibinin geri alma hakkı kapsamında kamulaştırma amacının
gerçekleşmediği veya gerçekleşmeyeceği anlaşıldığı durumlarda taşınmaz tekrar sahibine iade
edilmektedir.
• Arazi Düzenlemesi
Arazi düzenlemesi kırsal kalkınmada, büyük bayındırlık projeleri için gerekli toprakların
sağlanmasında parsel ölçeğindeki etkinlik, elde etme yerine, kamulaştırmaya gidilmeden,
sosyal adaleti sağlayan, her taşınmazda eşit oranda kesinti yapılmasını öngören arazi
düzenlemesinden yararlanma işlemidir. Yerel arsa politikası ve araziyi gerektiren tüm donatı
alanları ve şehirsel gelişmeler için yer sağlanmasında da yardımcı olarak kullanılabilecek bir
toprak edinim yöntemidir. Arazi düzenlemesi,
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o Tarımsal olarak kullanılan parsellerle imar parselleri arasında yeterli
değiştirme alanları hazırlayabilmek için arazi stokunu ve rezerv arazi
sağlanmasını olanaklı kılar,
o İmar uygulamalarını kolaylaştırır,
o Bir arsa düzenlemesinde belediye tarafından yasal ve teknik bir araç olarak
kullanılabilir.
• Arsa Düzenlemesi (3194 Yasa 18. Madde Uygulamaları)
Arsa düzenlemesi 16.1.1957 tarihli 6785 sayılı İmar Yasasının 42 . Maddesi ile getirilen bir
uygulamadır. 42. Madde, 22.11.1963 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş,
11.7.1972 tarihinde 1605 sayılı Yasa ile yeniden getirilmiştir. Yerel yönetimlerin uygulamayı
cazip bulmaması, teknik eleman gereksinimi, kentsel sorunların bu dönemdeki boyutu ve
iptaller 42. Madde ile ilgili uygulamaların etkinliğini sınırlamıştır. Arsa düzenlemesi,
3.5.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Yasasının 18. Maddesi İle yeniden düzenlenmiş bir
uygulama aracıdır.
Arsa düzenlemesi, binalı ya da binasız parselleri küçültme ya da büyütmeyi ana erek
olarak gütmeden, bir imar uygulama planı verilerine göre, konum, şekil ve alan bakımından
amaca uygun olarak yeniden düzenleme çalışmasıdır. Bu kapsamda bölgenin alt yapısı ilk kez
ele alınır ya da önceden altyapıları tamamlanmış yerler yeniden düzenlenir. Arsa
düzenlemesinde herhangi bir parselin daha ekonomik olarak kullanılması, plan karaları
koşutunda öngörülen kamusal donatılardan yararlanmasıyla olanaklıdır. Kamusal donatılar,
düzenlemeye giren her iyenin parselinden %35 bedelsiz terk oranı, “düzenleme ortaklık payı”
ile sağlanmaktadır.
3194 sayılı yasanın 18. maddesi kapsamında getirilen değişiklikler;
o %25 olan DOP oranı %35’e çıkarılmıştır.
o Cami-Karakol alanları da DOP kapsama alınmıştır.
o Belediye ve mücavir saha dışında da arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilmesi
yasal hale getirilmiştir.
o DOP alınamadığı hallerde bedele dönüştürülebilme ve kat mülkiyetine geçiş
olanağı getirilmiştir.
o Kamu hizmet alanlarında kalan taşınmazlarda düzenlemeye giren tüm
parsellerin ortak edilmesi olanağı sağlanmıştır.
o İfraz ve tevhitlerde daha önce yapılan terkler DOP hesabına katılmıştır.
o Ayrıca bu yasa kapsamında özel parselasyon planı ile yapılan satışlar
yasaklanmıştır.
18. Madde kapsamında amaç yaşanabilir, yeterli donatı alanlarına sahip kentsel
yerleşmeler oluşturabilmek ve imar planlarının uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla kamu
yararına mülkiyet hakkının kısıtlanmasıdır. Bu kapsamda uygulamaya giren tüm taşınmazlar
açısından eşitlikçi/hakça bir uygulamadır. Hak sahibinin rızası alınmadan mülkiyeti
birleştirme, parçalama, hisselendirme içeriği ile insan hakları ile çakışık olmayan ve bu
durumdan kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Öte yandan 18. Madde uygulaması
yapılmadan imar planlarının uygulanamayacağı alanlar bulunmakta ve belediyelerin kaynak
sorunlarının giderilmesi amaçlı kullanılabilmektedir. Halihazır harita-güncel kadastral durumsağlıklı tapu kayıtları gereksinimi-tapu ile gerçek m2’nin uyuşmaması sorunları
bulunmaktadır.18 Madde Uygulamaları İle İlgili ortaya çıkan sorunlar şunlardır;Çok yoğun
alanlarda uygulama zorluğu bulunmaktadır.
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Uygulama alanının büyüklüğünün iyi belirlenmesi gerekmektedir .Bazı durumlarda iki
parselin mülkiyet sorunlarını çözmek için de 18 . madde kullanılabilmektedir.
Kamu yapıları ile ilgili sorunlar ve bu parsellerde DOP alınması veya bedele
dönüştürülmesi zorluğu vardır.
Yerleşik alanlardaki yoğunluk değerlerinin yüksek olması nedeniyle %35 DOP ile
2.9.1999 Yönetmeğinin gerektirdiği donatı alanlarını elde etme zorluğu bulunmaktadır.
DOP alanlarının %35’den düşük tutularak geri kalan alanların belediye adına tescil
edilmesi gibi yasanın ruhu ile bağdaşmayan uygulamalarla karşılaşılabilmektedir.
18.madde uygulamalarında ihdaslar yapılması ve mevcut donatıların hesaba katılarak
belediye adına tesciller yapılması gibi bir sorunla karşılaşılabilmektedir.
Mevcut binaların bağımsız bir parselde bulunmasının sağlanamaması zorluğu
bulunmaktadır.
Müstakil mülkiyetin hisseli hale gelmesi ve mevcut binalara başka kişilerin ortak
edilmesi gibi bir uygulama zorluğu ortaya çıkabilmektedir.
Uygulamacıların imar planlarını çok iyi okuyabiliyor olması gerekmektedir. Bu
kapsamda uygulamalar şehir plancı-mimar-harita mühendisi, inşaat mühendisi gibi bir
ekip çalışması gerektirmektedir.
Yeni verilen parselin farklı nitelikte olmasından kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır.
Uygulama ve parselasyon planlarının 1 aylık askı süresinden halkın haberdar
olamaması sorunu bulunmakta, katılım sınırlı ölçülerde gerçekleşebilmektedir.

4.1.8.5 Öneri Uygulama Araçları
Deprem odaklı eylem planlaması yeni ve etkin kullanılabilecek uygulama araçları
gerektirmektedir. Bir yandan bu doğrultuda yapılması gereken yasal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi gerekirken, diğer yandan da koruma, yenileme, kentsel tasarım ve kentsel
dönüşüm projeleri için kaynak yaratma gereksinimi söz konusudur. Bu kapsamda yeni
uygulama araçları geliştirilmesi yönünde önerilen modelde oluşacak artı değerlerin tümü ile
kamuya aktarılması gerekmektedir. Bu kaynak “İstanbul Deprem Havuzu’nda” toplanmalı ve
yeni proje geliştirmek, uygulamak amaçlı kullanılmalıdır. Deprem odaklı söz konusu planlar
ve projeler eyleme dönüştüğünde kamunun etkinliğinin önemli bir ölçütü elinde arsa ve konut
stoku bulunabilmesidir. İstanbul Deprem Havuzu bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir
yaklaşımdır.
Öneri uygulama araçları kapsamında yerel yönetimlere geniş yetkiler sağlanmaktadır.
Ancak yerel yönetimler geçmişte imar uygulamaları ile iyi bir sınav vermemişlerdir ve kamu
parselleri kaynak yaratmak amaçlı kullanılabilmiştir. Bu nedenle etkin bir denetim ve
yaptırım sistemi geliştirilmelidir. Mevcut kamu mülklerinin rezerv olarak saklanması kadar,
İstanbul Deprem Havuzunda toplanan kaynağın kullanımı ve etkin bir denetim/yaptırım
sağlanması için de yönetmelik çıkarılmalıdır.
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Mevcut Uygulama Araçları
İfraz-Tevhit-Terk-Tahsis-Kiralama-Geçici İşgal-Kamulaştırma-Özelleştirme-Satın Alma-Önalım-İrtifak Hakkı

Öneri Uygulama Araçları
18. Madde

*Yapılaşmamış alanlarda
*18. madde birkaç
parselin mülkiyet
sorununu çözmek
amaçlı kullanılmamalı
*Uygulama alanı
bütünlüğü olan
tanımlanabilecek bir alt
bölge olmalı
*Nazım İmar Planında
sınırları belirlenmeli

Yoğunluk
Teşviki

Kamu
Katılım Payı

*Tarihi yapılar
*İmar hakkı fazlası
*Su havzaları-orman,
kıyı alanları
*İmar planı ile
belirlenmiş eşik
alanlar
*İmar planlarında
donatı alanları

*İmar
Planlarında
verilecek
yoğunluk
değerleri çok
yüksek
olmamalı
*Ek yapılaşma
hakkı ve
bunun
%50’sinin
kamuya devri

*5.000
m2’nin
üzerinde
inşa
alanına
sahip
projelerde
%10 kamu
katılım
payı
alınması

Aktaran
Parsel-Bölge

*Düşük yoğunluklu
yapılaşma alanları
*Kentsel dönüşüm
projeleri için
örgütlenme
kapsamındaki
uygulamalarda araç
olabilir

İyelik Takası

Aktarım
Parseli-bölgesi

Eşdeğerlik İlkesi

Arsa ofisi
Aktaran bölgelerde
yeniden düzenleme
sorunlarının çözümü
Aktarım bölgelerinde
parsel üretilmesi

Arsa
ve
konut
stoku

Arsa ve konut
stoku gereksinimi

Alan Ölçütü

İstanbul Deprem Havuzu
Şekil 4.12. Uygulama araçları
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Proje
kapsamında

Eylem
planlama
kapsamında
başka bir
alanda

Arsa ve
konut
stoku

İyelik Takası
Yeni bir uygulama aracı olarak, yurtdışı uygulama örneklerinde görülen imar hakkı aktarımı
yerine, bu modelin ülkemizin gerçeklerine uygun hale getirilecek şekilde revizyonu ile ve de
7269 sayılı Afet Kanununda var olan bir model olarak değerlendirilmesi gereken “İyelik
Takası” olarak bir model önerisi sunulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda İmar Hakkı
Aktarımının ülkemiz koşulları açısından sakıncaları açıklanmakta ve “İyelik Modeli”
aktarılmaktadır.
İmar hakkı aktarımı; deprem riskleri ve diğer nedenlerle korunma altına alınan ve
tümüyle boşaltılması gereken, yoğunluk azaltılmasına gidilen veya gelişmesi sınırlanan
aktaran bölgelerdeki, alan ve taşınmazlara ait mevcut imar haklarının veya imar planları ile
verilen yapılaşma haklarının üzerinde kullanılmış olan imar hakkı fazlasının aktarım
bölgesinde veya planda gösterilen başka yerlerde kullanılmak üzere taşınmasını içermektedir.
Bu aracın kullanılabileceği aktaran bölge tanımındaki alanlar; eğitim, sağlık, dini tesis, sosyal
ve kültürel tesis, yönetim gibi diğer donatı alanları, topografik ve jeolojik özellikleri
nedeniyle yerleşime elverişli olmayan alanlar, sahip olduğu konum özellikleri açısından su
baskını riski taşıyan alanlar, mevcut veya koruma kurullarınca belirlenecek koruma alanlar ile
koruma alanlarının çevresinde baskı oluşturan koruma eşikleri olarak belirlenmiş alanlar,
orman alanları, kıyı alanları, su havzaları ve yer altı su kaynakları, korunması gerekli bitki ve
hayvan varlığının yaşam alanlarını da kapsayan özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar ve
tabiatı koruma alanları, 1 ve 2. sınıf tarım alanları, imar planları ile belirlenmiş, kentsel
makroformun biçimini yönlendirmede etkin girdi oluşturan diğer alanlardır.
İyelik Takası
Yerel yönetimler

Hak sahibi
Gayrimenkul Sermaye Piyasası

Aktaran
Bölge

İyelik Aktarımı

Çevrilebilir
İyelik
Sertifikası
Arsa Ofisi

Nakde

Gayrimenkul
Yatırım
Ortaklıkları

Aktarım
Bölgesi

Yatırımcılar

Şekil 4.13. İyelik Takas Modeli
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Aktarım bölgesi ise; imar hakkı aktarımına konu olan alanlarda hak sahiplerine verilmiş
olan imar hakkı sertifikalarının imar durumu almak üzere kullanılacağı alanlardır. Bu tür
alanlar çevre düzeni ve nazım imar planı ölçeğinde yeterli sayıda ve büyüklükte belirlenmeli,
alan bölgelerin yerinin belirlenmesinde zemin yapısı, tarımsal potansiyel, doğal yapı, orman
alanları, su havzaları ile ilgili araştırmalar önceden yapılmalı ve ilgili kurumlardan görüş
alınmalıdır. Aktarım bölgenin imar planları ve altyapısı talep koşutunda önceden
gerçekleştirilmeli, farklı sosyal sınıfların taleplerine cevap verebilecek yoğunluk ve yapılaşma
haklarını içermelidir. Aktarım bölgeler imar hakkı aktarımına konu olmuş aktaran bölgelerle
aynı yönetimsel sınırlar içinde de olmayabilir.
İmar hakkının oluşturulabilmesi için aktarım ve aktaran bölgenin önceden tespit
edilmesi, planlanması, altyapının sağlanması gereklidir. Bu amaçla;
• Belirlenmiş olan aktaran ve aktarım bölgelerde risklerin belirlenmiş olması, çevre
sağlığı koşullarına uyulması önem taşımaktadır. Özellikle alan bölge olarak
belirlenmiş olan bölgeler afet riski taşımamalıdır.
• Aktaran bölgelerde imar planında belirtilen minimum koşulların sağlanarak,
aktaran bölgelerde farklı taleplere cevap verebilecek farklı yoğunluk ve imar
hakkı kullanım seçenekleri belirlenmelidir,
• İmar haklarının toplandığı havuza ilişkin yasal taban oluşturulmalıdır. Bu amaçla
İmar Hakkı Sertifikasının sunumunu yapan, İmar Hakkı Sertifikalarının satışı ile
ilgili işlemleri yürüten, sertifika satın alan ve oluşan piyasanın denetlenmesini
sağlamak görevi Arsa Ofisine verilmelidir.
• İlgili yasa ve yönetmelikle bir mülkten diğer mülke imar haklarının aktarma
yönteminin belirlenmesi gerekmektedir.
Korunması gereken bölgelerde, plan yapımı için komisyonlar kurulurken, planda
korunacak bölgeler tanımlanarak, aktaran ve aktarım bölgelerinin saptanması sağlanmaktadır.
Arazi sahipleri bölgede konut inşası için gelişme kredileri satın alabilmektedir. İlgili kurum
programın ilk etaplarında özel sektör taleplerinin minimum olduğu düzeyde, bu hakları satın
alarak uygulama ve gelişmeyi yönlendirme olanağına sahip olabilmektedir.
İmar hakkı aktarımı uygulama alanları ağırlıkla;
• Sit alanlarında kaderine terkedilmiş tarihi yapılar,
• Sit alanlarında imar planları ile verilmiş ilave imar haklarının hazırlanacak kentsel
tasarım projeleri kapsamında aktarılmasının gerektiği durumlarda,
• Koruması gereken su havzalarında, orman alanlarında ve kıyılarda “ortak yaşam
kaynaklarının korunması” bağlamında verilmiş imar haklarının aktarımı,
• Kentsel dönüşüm projelerinde, proje kapsamındaki mülkiyet sahiplerine seçenek
sunmak amaçlı kullanım olanağına sahiptir.
Ülkemizde İmar Hakkı Aktarımı Uygulamasının Getireceği Sorunlar
İmar hakkı aktarımı ülkemizde etkin olarak kullanılabilecek bir uygulama aracı değildir.
Bunlardan birincisi imar hakkı aktarımı, imar hakkı transferinin yapıldığı mülkiyetin yine kişi
üzerinde kalmasına dayanmaktadır. Bu açıdan planlı yada plansız kazanılmış hakların çok
yoğun olması ülkemizde bu modelin uygulanması önündeki en büyük engeldir. Oysaki ham
mülkiyetin Afet yasasında belirtildiği şekilde hazineye veya Arsa Ofisine devri şeklinde
devredilmesi koşulunda, kamu verdiği alanın karşılığında arsa stoku yaratıp bunu yeniden
değerlendirme yada kaynağı döndürme imkanı bulabilecektir. Bu nedenle imar hakkı
aktarımı yerine doğrudan mülkiyetin değiş tokuşu modeli ülkemiz koşullarına daha yatkın
olacaktır. İmar hakkı aktarımı riskli alnlardan çok tarım lanlarının korunması, su havzalarının
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korunması, koruma alanlarında uygulanması gibi yüksek yoğunlukların söz konusu olmadığı
daha dar bir kapsamda kullanılabilir.
İyelik takası modelinin uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için takas için geniş bir
seçenek skalasının yaratılmasında yarar görülmektedir. Bunun içinde uygulama olanakları ile
Arsa Ofisi bünyesinde toplanan mülkler bu değiş tokuş için sunulacak seçeknekler olarak
değerlendirilmelidir. Bunun yanısıra bir alternetif olarakta Aktarım bölgeleri içindeki mülkler
bunlardan birini oluşturabilir. Seçenke sunulmayıp sadece Aktarım bölgeleri ile sınırlı
tutulduğunda bireyleri ikna için yetmeyecek, zorlayıcı bir unsur olacaktır.
İmar hakkı aktarımı halkın mülkiyete bakış açısı ile uyuşmamaktadır. Mülkiyet
sahipliliği güvence kurumu olarak görülmektedir, bu nedenle cazip seçenekler sunularak
gönüllülük bazında sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Deprem açısından çok riskli alanların
aynı zamanda da çok yoğun alanlardır. Bu kapsam imar hakkı aktarımına çok sınırlı bir
uygulanabilirlik ortamı yaratmaktadır. “Aktaran Bölge” ve “Aktarım Bölgesi” gibi iki farklı
bölge söz konusudur. Aktarım bölgesi olarak belirlenecek alanlarda, mülkiyet sahiplerine
uzaklık-yakınlık, büyüklük, mülkiyetin elde edilmesi ve seçenek sunulması önem
taşımaktadır. Bu bağlamda mülkiyetin elde edilmesi ve alt yapı temini yeterli kamu mülkü
bulunmadığı durumda önemli bir maliyet sorunu ortaya çıkmaktadır. İmar hakkı aktarımı,
Afet Yasası koşutunda 1999 depremlerinden sonra yapılan kalıcı konut uygulamalarında da
kullanılmış olan modelin yasada olduğu şekline değil, uygulama şekline benzemektedir.
Yasanın öngördüğünün aksine, uygulamada günümüzde kadar hak sahipleri eski
mülkiyetlerini devretmeden yeni mülkiyet edinme hakkına sahip olmaktadırlar. Bu durum
eski mülkiyetin söz konusu olduğu alanlarda, müdahaleyi zorlaştırdığı gibi yeni çöküntü
alanlarının yaratılmasına neden olmakta, mülkiyetin kişi üzerinde kalması uzun erimde yeni
imar hakları için baskı unsuru oluşturmaktadır. Oysa yapılacak yasal düzenlemeler ile imar
hakkı aktarımına konu olan taşınmazlardaki mülkiyet hakkının devredilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda imar hakkı aktarımı yerine “iyelik takası” uygulama aracı olarak önerilmektedir.
İyelik takasında ilgili kurumlar aracılığıyla aktarım bölgelerinde edinilecek taşınmaz
koşutunda aktaran bölgelerde;
• mülkiyet sorunlarının giderilmesi,
• yeniden yapı kullanma izni kapsamında imar planlarına işlenmiş bölgelerde
risklerin ortadan kaldırılması,
• donatı alanları yaratılması,
• su havzaları, orman, kıyı ve tarım alanlarındaki yapılaşma baskısının giderilmesi
• kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yaşanabilir, prestijli ve kaliteli alt bölgeler
üretilmesi olanağı sağlanabilmelidir.
İyelik Takası, daha çok parsel ölçeğindeki değiştirme (trampa) uygulama aracının
geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesini içermektedir. Parseline ihtiyaç duyulan kişiye,
onayladığı bir taşınmaz verilerek, ortaya çıkabilecek aradaki farkın da para ile
denkleştirilmesi işlemidir. Değiştirmede taşınmaz iyeliği başka bir taşınmazda sürer. Bu
uygulama aracının önemi demokratik olması, insan hakları ile bağdaşık, rızaya bağlı olması,
kişiyi yaşadığı çevreden istediği hallerde koparmaması açısından önem taşımaktadır. Başarı
olanakları ise yerel yönetimlerin elinde arsa ve konut stokunun bulunması ile ilintilidir. Bu
uygulama aracında en önemli açmaz aktarılması gereken arsa ve konut bedelinin
belirlenmesinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun için değerlendirme yönetmeliklerin yürülüğe
girmesi sağlanarak, değerlendirme komisyonlarının kararları esas alınmalıdır.
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İyelik Takası;
• İmar planlarının uygulanabilmesine olanak tanıması, özellikle bazı parsellerin
donatı amaçlı kullanılabilmesi yönündeki imar planı kararlarının uygulanabilirliği
amacıyla kullanılabilecek bir uygulama aracıdır.
• Donatı alanları bazında mülkiyet hakkının devrini içeren iyelik takası yönteminde
de 18. madde kapsamında önerilen eşdeğerlik ilkesinin uygulanabilmesi yönünde
yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Alan ve değer ölçütüne göre eşdeğerlik
değerlendirmesinde fark paraya dönüştürülebilmelidir. Bu düzenleme parsel
ölçeğindeki uygulamalara ivme kazandıracak ve donatı alanları elde
edilebilirliğini destekleyecektir.
İyelik takası deprem risklerini azaltmak/gidermek amaçlı operasyonlarda
kullanılabilecek en önemli planlama aracıdır. İyelik takasında yeniden yapı kullanma izni
çerçevesinde belirlenmiş, deprem riskleri yüksek ve imar planına işlenmiş “aktaran bölgeler”
ve ilgili kurumlar aracılığıyla belirlenmiş imar planları hazırlanmış “aktarım bölgeleri”
belirlenebilir. Aktarım bölgeleri iyelik sahiplerine farklı seçenekler sunabilecek şekilde farklı
coğrafya ve arazi kullanış yapısına, yapılaşma haklarına sahip içerikte ülke bütününde
belirlenmesi gereken bölgelerdir. Bu kapsamda farklı yaş, kültür, yaşam tarzına sahip iyelik
sahiplerine yönelik sunum sistemi yanı sıra metropoliten alanlarda tersine nüfus hareketini
yönlendirmek hedeflenmektedir. Aktarım bölgelerinde iyelik devri amaçlı kullanılmak üzere
arsa ve konut seçenekleri üretmelidir. Bu amaca yönelik kat karşılığı uygulamalar ile konut
stoku sağlanmalıdır.
Aktarım bölgelerinin belirlenmesinde İstanbul için bu amaçla kullanılabilecek alanların
sınırlı olması, kuzeye gelişmenin desteklenmemesi, kuzeyde korunması gereken ortak yaşam
kaynaklarının bulunması gibi kısıtlılıklar bulunmaktadır. Bu amaçla aktarım bölgelerinin yeri
üst ölçek planlarda belirlenmesi gereken bir içeriğe sahiptir. Önemli bir sorun da aktarım
bölgelerinin çalışma alanları ile desteklenmesi gereken konumda yer alması, hızlı ve ucuz
ulaşım seçenekleri ile desteklenmesi gerekliliğidir. Bu alanlar sanayinin desantrilizasyonu
bağlamında yapılacak araştırmalar ile bağlantılı olarak yürütülmelidir.
İyelik devri tarihi yapıların veya yapılar topluluğunun koruma projelerinde, tarihi
bölgelerde çevre ile uyumsuz fazla imar haklarının oluşturduğu sorunların
çözümlenebilmesinde, yeniden yapı kullanma izni çerçevesinde imar planlarında belirlenmiş
yapı veya bölge ölçeğindeki dönüşüm projelerinde, orman, su havzası, kıyı ve tarım
alanlarındaki imar haklarına sahip mülkiyetlerin kamu eline geçebilmesi amacıyla diğer
uygulama araçları ile birlikte kullanılabilecek bir uygulama aracıdır.
3194 sayılı Yasa 18. Madde Uygulaması
18. madde ülkemizde arsa ve arazi düzenlemesi önemli uygulama araçlarından biridir. Fakat
mevcut biçimiyle, arsa düzenlemesinde % 35 olarak alınan düzenleme ortaklık payı ile
düzenlemeye katılan her parselin değeri eşit şekilde artmamaktadır Alanları, konumları ve
imar koşulları değişik imar parselleri oluşturulurken, bunların artan değer oranları da farklılık
göstermektedir. Bu nedenle ülkemizde uygulanan “eşit oranlı toprak kesintisi” yönteminden
başka uygulama seçeneklerinin de yaratılması gerekmektedir. Bu doğrultuda Almanya’da arsa
düzenlemesinde eşdeğerlik ilkesi temelinde uygulanan alan ve değer ölçütü ülkemizdeki 18.
madde uygulamalarının sorunlarını giderecek özellikleri içermektedir. Aynı kapsamda
yapılaşmış alanlarda yeniden düzenleme yapılması halinde ilave %10 düzenleme ortaklık payı
alınması yönündeki yasal düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir.
Arsa düzenlemesi en basit şekliyle bir taşınmaz trampası olarak görülür. Bir taşınmaz,
sınırları ve bazen de yeri değiştirilerek eski iyesine verilmektedir. Arsa düzenlemeleri
sonucunda toplam dağıtım değerinin toplam katılım değerine, her dağıtım parselinin değeri de
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kendi katılım değerine karşılık gelmelidir. İmar planlarının esnek olarak hazırlanması ve
gerekli toprakların düzenlemeye katılanlardan en adil şekilde alınabilmesi, ancak eşdeğerlik
ilkesine uymakla sağlanabilir. Dağıtımın eşdeğerlik ilkesine göre yapılabilmesi iki ayrı
dağıtım ölçüsü ile olanaklıdır
1.Değer Ölçütüne Göre Eşdeğerlik İlkesi
Bu yöntemde, bir iyeye, düzenlemeye karar verildiği sırada işleme sokulan parselinin normal
alım satım değeri ile aynı değerde yeni bir taşınmaz verilir. Çeşitli nedenlerle eşdeğerlik
sağlanamadığında aradaki fark para ile denkleştirilir. Hak sahibi, eski parselinden daha değerli
bir taşınmaz alırsa aradaki fark kadar borçlandırılır. Tersi, yani daha az değerli bir taşınmaz
alması durumunda ise fark, düzenlemeyi yapan idare tarafından bir defada ve para olarak
ödenir.
Değer ölçütüne göre yapılan düzenlemelerde işleme katılan parsellerden kesilecek alan
açık tutulmuştur. Daha çok yerleşik alanlarda sağlıklaştırma ve koruma bölgelerinde
uygulanan bu yöntemde ana erek düzenlemede eşdeğerliği sağlamaktır. Değer ölçüsüne göre
arsa düzenleme,
• Düzenleme planının esnek olarak hazırlanmasına,
• İşlemin kolay yürütülmesine,
• İlgili parsel iyelerini daha kolay inandırmaya uygundur.
Yöntemin uygulanmasındaki tüm zorluk, düzenlemeye giren parsellerin işleme
başlandığı ve dağıtımı esnasında değerlerinin nesnel yöntemlerle belirlenmesidir.
Kamulaştırma yasası kapsamındaki değer tespit komisyonları ve uzlaştırma komisyonları ile
bu sorunun aşılması da mümkündür.
2.Alan Ölçütüne Göre Eşdeğerlik İlkesi
Alan ölçütüne göre eşdeğerlik yöntemi, ilk kez imara açılan gelişme bölgelerindeki
düzenlemelerde daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yöntemde, bir iyeye, düzenlemeye
karar verildiği sırada işleme sokulan parselinin normal alım satım değeri ile aynı değerde yeni
bir taşınmaz verilir, ayrıca düzenlemeden doğan değer artışı karşılığında bir pay da kesilir. Bu
yöntemde eşdeğerliğin sağlanamaması durumunda, para denkleştirmesi yoluna başvurulur. Bu
yöntemde de parsellerin, iki kez, hem düzenlemeye karar verildiği hem de düzenleme
tamamlandığı zamanki normal alım-satım değerlerinin nesnel olarak belirlenmesi önem
kazanmaktadır. Düzenleme sonucunda taşınmaz değerlerinin artması durumunda, alan
ölçüsüne göre yapılan düzenlemelerde eşdeğerliği sağlamak için DOP kesintisinden başka
parsel iyelerinin para ödemeleri de gerekebilir.
Değer ve alan ölçüsüne göre eşdeğerlik ilkesinin uygulamasında ilgili taşınmaz iyesine,
idare tarafından para verilmesi yerine onaylamaları halinde tazminat olarak,
• Ortak iyelik,
• Kat mülkiyeti,
• Kısmi iyelik,
• Ölünceye kadar oturma hakkı,
• Ölünceye kadar kullanma hakkı,
• Yapı ya da kat yapımı için kiralık arsa
• Yapı için kısmen kiralık arsa verilebilir
Değer ve alan ölçüsüne göre eşdeğerlik uygulamalarında, düzenlemeden dolayı ortaya
çıkan değer artışı, daha uygun şekilleri, daha iyi kullanımları ve imar edilebilmeleri nedeniyle
genellikle düzenlemeye giren taşınmazlardan daha değerli olan dağıtım parsellerindeki değer
yükselmesini karşılar. Arsa iyesinin, para ile denkleştirmesi gereken değer artışı, düzenlemeyi
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gerçekleştiren belediye aracılığıyla İstanbul Deprem Havuzuna aktarılır. Bu şekilde arsa
düzenlemesi ile doğan değer artışı kamuya mal edilmektedir. Düzenleme sonucu oluşan bu
değer artışının İstanbul deprem havuzunda toplanması, buna ilişkin istatistiklerin tutulması ve
değer artışlarının formüle edilmesi önem kazanmaktadır.
Yoğunluk Teşviki
Yoğunluk teşviki deprem odaklı kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gerek duyulan arsa ve
konut ihtiyacını karşılamaya yönelik İstanbul Deprem Havuzunda toplanacak bir kaynak
yaratma aracıdır. Bu uygulama aracı ile yerleşme kriterlerine uygun olan bölgelerde ek
yoğunluk değerleri kapsamında ilave yapılaşma hakları verilmekte ve bu haklar belirlenecek
her alt bölgede belli oranlar dahilinde İstanbul Deprem Havuzuna aktarılmaktadır. Deprem
havuzunda sağlanacak kaynağın boyutu da deprem odaklı imar operasyonlarında etkinliği
yönlendirebilecektir. İmar planları ile sınırları belirlenmiş, deprem riskleri açısından
taşınması veya kaldırılması gereken alt bölgelerdeki yenilenme ve dönüşüm projelerinde ve
yeni gelişme alanlarında diğer planlama araçlarıyla beraber uygulanabilecek bir planlama
aracıdır.
Yoğunluk teşviki uygulamasında temel hedef, imar planları ile belirlenmiş sınırlamalar
kapsamında, yoğunluğu artırarak konut sunum fiyatlarını düşürmek ve kamu elinde konut
stoku oluşturarak risk bölgelerindeki etkinlikler için söz konusu olacak konut ihtiyacının
karşılanmasını sağlamaktır. Yoğunluk teşviki ile;
•
•
•
•

Arazi maliyetlerinin yüksek olduğu yerlerde yerel yönetimlere daha fazla yapılaşma
değeri sağlayarak, toprağın ekonomik kullanılmasını sağlamak,
Düşük gelir grubu için sağlanacak uygun fiyatlı konut üniteleri ile dönüşüm ve
yenileme bölgeleri için iyelik takası, trampa (değiştirme) olanağı yaratmak,
Yapılaşmaya açılmamış arazilerin, ekonomik konutların olduğu bir bölgeye
dönüşümünü sağlamak,
Yerel yönetimlerin vergi gelirlerinin artmasını sağlamaktır.

Fakat uygulamada en önemli sorun, İstanbul gibi deprem riski olan bir bölgede, plan
kararları ile getirilen yoğunluk değerlerinin yükseltimesidir. Bu bağlamda yoğunluk teşvikinin
uygulanabilmesi için mevcut imar planlarında verilen yoğunlukların yüksek olmaması
gerekmektedir. Bu teşviklerin kullanılabilmesi için Nazım İmar Planlarında yoğunluklar
mümkün mertebe düşük turulması önerilir. Verilecek yoğunluk teşviklerinin donatı sağlama
oranlarını aşmayacak şekilde sınırlandırılması gerekecektir.
Yoğunluk teşviki konut geliştiricilerine uygun fiyatlı konut yapmaları durumunda
herhangi bir planda belirtilen yoğunluğun asgari bir oranda yükseltilmesi ile sağlanacaktır.
Konut geliştiricisinin, yerel yönetimin ve merkezi yönetimin birlikteliğinde Arsa Ofisi’nin
organizasyonunda riskli ve dönüşüm gereksinimi olan bölgelerde yatırımcının plana uygun
konutlar yapmak amacıyla yerel yönetimine önerisine ilişkin koşullar ve başvuru yapması ile
uygulamaya başlanabilecektir. Yoğunluk teşvikinin uygulanabilmesi için teşviki kullanacak
konut geliştiricilerinin bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bunlar; toplam ünite sayısı,
toplam alandaki uygun fiyatlı konut sayısı ve konumları, yoğunluk teşviki ile sağlanan ilave
teşvik listeleri, finanssal bilgiler, konutların piyasadaki kira ve satış değerleridir. Bu değerleri
içeren öneri paketinde uzlaşmanın sağlanması ile uygulamayı gerçekleştirmek mümkün
olacaktır.
Yoğunluk teşviki uygulamasıyla, planlamada oluşturulan ek yapılaşma hakkının %
50’sinden az olmayacak kısmı ile sağlanan ve İstanbul Deprem Havuzunda toplanan artı
değer; yoğunluğa, arsa büyüklüğüne ve arsanın kent içindeki konumuna bağlı olarak belirli bir
payın topluma dönmesini sağlamalıdır. Artı değerin geriye dönüş süreci toprak terki
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olabileceği gibi, bu terk kat mülkiyeti esaslarına göre de oluşturulabilir. Kamuya terk edilen
kat mülkiyeti esaslarına dayalı mülkler, ancak kamusal alan elde etme veya dar gelirlilere
konut temin etme amacına yönelik olarak satış imkanı verebilmelidir. Toprak terkleri ise
kamu arsası olarak kullanılabileceği gibi, dar gelirlilere konut sağlama amacına yönelik olarak
da değerlendirilebilmelidir.
Kamu Katılım Payı
Kamu katılım payı; büyük ölçekli toplu konut uygulamalarında, diğer büyük ölçekli
projelerde ve merkez alanlarındaki dönüşüm projelerinde kamuya kaynak sağlamak amaçlı
yapılması gereken bir düzenlemedir. Bu yöntemde 5.000 m2’nin üzerinde inşaat alanı
büyüklüğüne sahip projelerde düşük gelir grubunun konut ihtiyacını çözmek amaçlı ve
deprem odaklı projelerde kullanmak üzere inşaat alanının %10’unu İstanbul Deprem
Havuzuna devretmektedir. Yatırımcı, %10’luk “kamu katılım payını” proje kapsamında
yaratabileceği gibi, bu değere karşılık gelen eşdeğerliğe sahip başka bir dönüşüm projesinin
gerçekleşmesini yüklenerek de sağlayabilmelidir.
4.1.8.6 Sosyo-Ekonomik Boyut
Kentin yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliğinin önündeki engellerden birisi olarak
yabancılaşma sorununun aşılması için öncelikle kent yönetimlerindeki tıkanıklığın giderilmesi
gerekir. Küreselleşme sürecine katılan her kentte, hızla değişen koşulların -dünya, bölge, ülke,
kent koşullarının- doğurduğu farklı beklentileri ve farklı çıkarları çabuk ve yaratıcı
çözümlerle karşılayabilecek yapılanmalara gidilmektedir. Hem kent yönetimine hem de
planlamaya ilişkin yeniden yapılanma çabaları çoğunlukla, görüş birliği (consensus) esasına
dayalı toplumsal örgütlenmeden, kente ilişkin farklı beklentilerin ve farklı algılamaların eşit
koşullarda değerlendirildiği, müzakere sonucu uzlaşma (negotiation) esasına dayalı bir
örgütlenme modeline geçilmesi yönündedir. Bu yönetim anlayışının ana öğeleri “esneklik” ve
“yerellik”tir. Bu iki kavram, hızlı teknolojik ve ekonomik dönüşümleri karşılayacak toplumsal
ve siyasal yapılanmanın nasıl bir anlayışla gerçekleştirileceğine işaret etmektedir.
Esneklik, değişen koşullara hızla uyum sağlayabilecek, güncel sorunlara pratik çözümler
üretebilecek bir yapıyı ifade etmektedir. Köklü değişiklikler, sosyal ve ekonomik yapının dış
dinamiklerden doğan isteme, konjonktüre göre çabuk tepki verebilecek, kısa dönemli
çözümler üretebilecek bir niteliğe kavuşturulması amacıyla yapılmaktadır.
Yerellik kavramı, hem yerel potansiyelleri değerlendirmek üzere çözümler üretmek amacına
işaret etmekte hem de yerel sorunlar için genelden ayrılan özel çözümler üretilmesini
önermektedir.
Gerek esneklik gerekse yerellik kavramlarının yaşama geçirilmesindeki en kritik nokta
geneldeki bütüncül ilkelerin kaybolması noktasıdır. Pragmatiklik adına ilkesizliğin,
politikasızlığın egemen olması tehlikesi vardır. Esnek çözümler üretmenin rahatlığı ve
popülizmi içerisinde kökten çöküşleri görememe tehlikesi vardır. Bu tehlike, bütüncül
yaklaşımlarla belirlenen ana ilkeler ve teknik koşullar ile dengelenir. Örneğin, zemin
özellikleri düşük yoğunluklu yapılaşma gerektiren bir alanda buna uygun plan yapılmış
olması gerekir. Daha sonraki yıllarda ekonomik ve siyasal eğilimler yoğunluğun arttırılması
yönünde gelişmişse –ki, ülkemizde ve İstanbul’da bunun örnekleri vardır- plan kararları
güncel gereksinmelere yanıt veremeyen kısıtlamalar olarak algılanmakta ve bu kararları
aşmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Oysa, zemin koşulları gibi bir doğal eşik varsa,
esneklik adına bu eşiğin görmezlikten gelinmesinin ne gibi büyük maliyetlere yol
açabileceğinin örnekleri yakın geçmişte görülmüştür. O nedenle, uygulamadaki esneklik ve
yerellik ilkelerinin operasyon alanı bir üst ölçekteki plan ilkeleri çerçevesinin içinde
kalmalıdır.
378

Katılım
Etkin bir kent yönetimi, kentlilerin yönetime katılması ölçüsünde başarılacaktır. Bu katılım,
yerel yönetimlerin yöreye özgü sorunlar için doğru çözümler üretmesine olanak verir; bu
çözümlerin benimsenmesini, toplumsal destek bulmasını sağlar.
Bugünkü haliyle mahalle, o mahallede oturanların kendi beklentileri ve çıkarları
doğrultusunda yönetime katılmalarına olanak vermemektedir. Mahallenin tüzel kişiliği yoktur.
Ayrıca, mahalle kent yönetiminin karar organları içinde de yer almamaktadır. Mahallenin ve
muhtarlığın bugünkü yasal statüsü çerçevesinde mahalle ölçeğinde yönetime katılım, gerçekte
tabandan yönetime bilgi aktarımı biçiminde gerçekleşecektir.
Demokrasi, güven ortamı, finansman seçenekleri, yasal düzenlemeler, bilgi, mekan,
kentlilerin hem bireysel ve toplu çıkarlarının, hem de kısa ve uzun dönemli çıkarlarının
bilincinde olmaları, mahalledeki katılımın başarısını etkiler.
Planlama öncelikleri ve eylem kararları, somut bir yerleşme için, oldukça yoğun zaman
ve emek harcanan bir sürecin sonunda verilir. Bu sürece yapıcı, istikrarlı ve yaygın bir
katılımın sağlanması için ilgili kesimlerin sivil toplum kuruluşları oluşturmaları yararlı
olacaktır. Böylece, yerleşme ile ilgili yaklaşımlar, salt bireylerle var olmayan, göreli bir
süreklilik kazanır. Ancak, bu tür toplumsal çalışmaların bir eğitim ve kültür meselesi
olduğunu da anımsamakta yarar vardır. Ortalama eğitim düzeyi yüksek, okuma alışkanlığı
olan ve toplantı kültürü, tartışma kültürü olan demokratik toplumlarda katılımcı yaklaşımın
hayata aktarılması, demokratik geleneğin ihmal edilmiş bir boyutunun canlandırılmasından
ibarettir. Oysa, ortalama eğitim düzeyi düşük olan, gerek eğitim, gerek gelir, gerekse yaşam
biçimi açısından ikili yapıdaki toplumlarda, genellikle demokrasi kültürü de yerleşmemiş
olduğu için “müzakere” ve katılım alışkanlığının bir toplumsal sorumluluk olarak
yerleştirilmesi gerekir.
Burada yerel yönetimlere ve belediyelere düşen en önemli görevler şunlardır:
A. Farklı ilgi gruplarının buluşması için uygun mekanlar yaratmak.
o Mahalle büyüklüklerini, topluma ve mekana yabancılaşmayı azaltacak bir
nüfus ve alan büyüklüğüne çekmek.
o Yerleşmede yaşayanların buluşabileceği, tartışabileceği, bilgileneceği,
bireysel ve toplumsal niteliklerin geliştirileceği mekanlar yaratmak
B. Farklı ilgi gruplarının iletişim kurabilmesi için uygun ortam yaratmak.
o Dil birliğini sağlamak
o Ortak bir kültür zemini yaratmak
C. Kentteki toplumsal kapasiteyi değerlendirmek üzere organizasyonlar yapmak.
D. Yerleşme ile ilgili her türlü bilgi, belge, plan, proje ve eylem kararlarını duyurmak.
Bunları erişilebilir kılmak.
E. Yerleşme ile ilgili her türlü talebi, itirazı, anlaşmazlığı duyurarak saydamlaştırmak.
F. Eşgüdümü sağlamak.
4.1.8.7 Eylem Planlaması
İstanbul’un planlama sorunlarını, bugüne kadar izlenen kapsamlı klasik planlama süreci
içerisinde, uzun erimli -1/50,000 ölçekli- nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planları ile çözebilmek olası değildir. Planlamada uygulama sorunlarının aşılması için
eylem planını yeni bir sistem çerçevesi içine oturtmak gerekir. Öte yanda, yasal
düzenlemelerle, planlama sistemini yeniden kurgulamak ve bu sistem içinde etkin denetimi
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sağlamak gerekmektedir. Bu amaçla önerilen sistem stratejik, esnek, eyleme dayanan,
katılımcı, geliştirilmiş uygulama araçlarını devreye sokan kapsamdadır.
Stratejik planlama yaklaşımı, planlamanın değişen dinamikleri içinde, yeni planlama
sistemlerinin oluşturulması ile önem kazanmaktadır. Riskli bölgelerde yeni planlama
sistemleri ile birlikte yerel koşullar ve öncelikli sorunları ele alan, ana plan ilkelerine bağlı
eylem planlarının oluşturulması öncelik kazanmaktadır. Planlama sürecinin, üst ölçekli
planların tamamlayıcısı olan eylem planları, uzun vadeli görüş ve amaçlar doğrultusunda kısa
vadeli amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. Stratejik planlama ile sorunlara ve ihtiyaçlara
sistemin bütünü kapsamında uzun vadeli bir perspektifte yaklaşılırken eylem planları ile
stratejik amaçların uygulanması sağlanabilmektedir. Eylem planları yerel kaynakları harekete
geçirirken, ortak bir amaç için farklı ilgi gruplarının istek ve çabalarını da bir araya
getirmektedir. Arabuluculuk, müzakere, pazarlık ve uzlaşma uygulamaları, farklı toplumsal
grupların bir araya gelmesini sağlayarak, yaşayanların planlamaya katılımına olanak
vermektedir.
Eylem planlamasında planlamaya katılım, ilgi gruplarının çalışmalarıyla ve kurulan
ortaklıklar ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda, riskli alanlarda öncelikli sorunlar saptanarak bu
sorunlu alanları çözmeye yönelik eylem planlarının oluşturulması süreci önem kazanmaktadır.
Bu süreçte eylemin amaçlarının belirlenerek buna ilişkin hedeflerin ve ateşleme noktalarının
belirlenmesi ve eylem stratejilerinin oluşturulması gerekir. Eylem planları katılımcı yerel bir
yaklaşımla, değişebilirlik ve geliştirilebilirliğin, uygulama ve izleme süreçleri içinde
yapılacak değerlendirme ve geri beslenme süreçleri ile oluşturulur.
Yerel bağlamdaki her bir eylem planı yaklaşımının, uygulanmakta olan planlama
süreçlerini ve geleneklerini de yansıtması gerekir. Bir eylem planının oluşturulabilmesi:
• Uzlaşmayı içeren topluluk vizyonunun belirlenmesi,
• Stratejik amaçların saptanması,
• Ulaşılması gereken hedeflerin saptanması,
• Uygulama strateji ve programlarını içeren uygulamaya yönelik ortaklıkların,
tanımı ile mümkündür. Bu bağlamda, gelecekteki planlama ve eylemler için başlangıç
noktalarını içeren bu çerçevenin içeriğinde ilgi grupları ile anlaşmaya varılmasına yönelik
uygulamayı içeren anlaşmalar belediyeler tarafından hazırlanmalıdır. Uygulamada anlaşmalar,
yönetimin, hizmet kurumlarının, özel ortaklıkların ve hükümet dışı örgütlerin vb. yaptıkları
program taahütlerini içerir. Farklı ilgi grupları arasında ortak çalışma yürütmek amacıyla
yapılan anlaşmalar, bireyler aileler mahalleler boyutunda uygulamanın kapsamına bağlı
olarak geliştirilir. Bu anlaşmalarla eylem planları, birey ve kurumların katılımını sağlayarak,
stratejik hedeflere ulaşmaya odaklanmakta dinamik bir etki yaratır.
Eylem planlaması süreçleri;
Eylem planlama süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:
Eylem Planlama Aşamaları
• Eylem planlama sürecinin tanımlanması,
• Konuya ilişkin analiz süreçlerinin değerlendirilmesi, (örnek yapıların güvenliği
konusunda yapılan tespit ve değerlendirmeler).
• Stratejik eylem amaçlarının oluşturulması,
• Hedef ve başlangıç noktalarının belirlenmesi,
• Yürütmeye ilişkin strateji ve programların seçilmesi
• Eylem planlaması çerçeve belgesinin geliştirilmesi,
• Finans model ve seçeneklerinin ortaya konması
380

• Uygulama için ortaklıkların geliştirilmesi,
Bu süreç deprem riskinin azaltılması amacına göre tasarlandığında, bölgenin özelliğine
göre izlenecek adımların içeriği değişebilecektir. Şöyle birkaç durum söz konusu olabilir.
1. Ayrıntılı tespite gerek kalmaksızın riskin yüksek olduğunun tespiti durumu;
• Metropoliten ölçekte risk analizlerine ve kent vizyonuna göre tanımlanmış
“Yüksek Risk Bölgeleri ve Dönüşüm Bölgeleri saptanmış olabilir.
• Yerel ölçekte görsel ve analiz tekniklerine dayalı yöntemler ile riskin yüksek
olduğu bölgeler saptanmış olabilir.
• Yerelin kendisi örgütlenerek dönüşüm için talepte bulunmuş olabilir.
2. Tarihsel ve kültürel özellik taşıyan kent dokularının bulunduğu alanlar
• Bu alanlarda risk tespitinden önce çevresel risklerin önemli olduğu durumlar söz
konusu olabilir.
Bu nedenle kentsel analizler, yapı bazındaki risklerin
saptanmasından önceki adımı oluşturmak zorundadır.
3. Risklerin ayrıntılı tespitine gerek duyularak saptanması durumu
• Risklerin göreceli olarak düşük olduğu bölgeler
Bu koşullara bağlı olarak eylem planlaması sürecinin tanımlanması farklılaşacaktır;
analizlerin kapsamı, yürütülme biçimi değişecektir. İstanbul açısından bu tasarım süreci
önem taşımaktadır:
• Bazı alanlar yüksek riskli olmanın yanı sıra yasal ve mekansal açıdan sorunludur;
aynı zamanda, kent vizyonuna katkı açısından bir değişim geçirmesi zorunluluğu
da vardır. Güçlendirme kararı verildiğinde, doku özellikleri itibariyle bu
güçlendirme uygulamasının riskli olduğu böylesi bölgelerde, güçlendirmenin
mümkün olamıyacağı sağlıksız dokularda risklerin ayrıntılı tespiti ile işe başlamak
yerine, doğrudan doğruya daha iyi ve sağlıklı mekanlara kavuşma yönünde bir
amaç belirlenmeli ve eylem planı süreci tasarlanmalıdır.
• İkinci olarak tarihi ve kültürel mekanlarda öncelikle kent viyonu, tarihi çevrenin
bu vizyon içinde yükleneceği misyon, tarihi yapılar için tehlike oluşturan çevre
yapılar ve tarihi yapılar ile bütünleşmeyen yapıların saptanması konuları,
doğrudan risk değerlendirmelerinin önünde gelmektedir. Bu nedenle, özellikle bu
alanlarda eylem planlama sürecinin tanımlanması ve analiz biçimleri
farklılaşacaktır.
• Üçüncü durumdaki alanlarda, yapıların güvenliği konusunda yapılacak tespit ve
değerlendirmelere ilişkin çalışmalar organizasyonlar programlanabilecektir. Risk
açısından bu kapsamda izlenebilecek süreç Şekil 4.14-4.15’daki şekilde ele
alınabilir.
Eylem planlarının başarılı bir şekilde uygulanması, araştıran ve geliştiren ilgi
gruplarının, planlama için kullandıkları kurumsal yapıları, uygulamaya dönük, sorumluluk ve
becerileri olan kurumsal yapılara dönüştürmeleri ile önem kazanır. Yerel yönetim ve ilgi
gruplarının eylem planı teklif ve hedeflerini kendi çalışmalarına katmaları, bütçedeki
önceliklere ve yatırım kararlarına dahil etmeleri gerekir. Özellikle bireysel ve gönüllü gruplar
tarafından oluşturulan eylem planlama çalışmalarında yerel yönetimin kurumsal kapasitesinin
bu çalışmanın içine katılması uygulamanın başarısı için öncelik taşır.
Kapsamlı bir eylem planlaması yasal yetki alanlarının yeniden yapılandırılmasını ya da
stratejilerin yeniden yürütülmesini koordine edecek farklı yönetimleri bir araya getirecek
mekanizmaları gerektirir. Bu yönetim bölgesinin yeniden yapılandırılması, belediye
sınırlarının genişletilmesini, birden fazla yönetimin bir kurumda bir araya getirilmesini ya da
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yetki transferini, sorumlulukların ve kaynakların bir yönetimden diğerine aktarılmasını
içerebilir.
Yasal yetki alanları arasındaki koordinasyon, çeşitli-ilişkili yönetimlerin
temsilcileriyle
oluşturulacak ortak komisyonlar ve konseylerle çözülebilir. Resmi
yönetimlerin birbirleriyle koordinasyon sağlama konusunda uzlaşamadıkları durumda, yerel
halk ya da her yönetimden katılan etkili kişilerden ve gruplardan oluşmuş ilgi grupları gibi,
resmi olmayan mekanizmalarla oluşturulacak lobi faaliyetleri ile resmi yönetimler arasında
ortak standartları kabul eden anlaşmalar oluşturulur.
1. Etap inceleme
değerlendirme, elemesüzme

İkinci aşama incelemeyi
gereksiz kılacak ölçüde çok
yetersiz bulunan yapılar
için, incelemenin birinci
aşama sonunda
sonuçlandırılması bir
opsiyon olarak göz önüne
alınabilecektir.

2. Etap inceleme
değerlendirme

3. Etap
değerlendirme

Birinci inceleme aşamasında yeterli
görülmeyen veya kesin yargıya
varılamayan yapılar için ikinci
aşama “orta yoğunluklu” inceleme
safhası daha ayrıntılı inceleme ve
analiz çalışmaları deprem güvenliği
bir sonraki üçüncü aşama incelemeyi
gereksiz kılacak ölçüde çok yetersiz
bulunan yapılar için, incelemenin
ikinci aşama sonunda
sonuçlandırılması olasılığı da göz
önüne alınabilecektir.
Güçlendirilecek ve
güçlendirilemeyecek
yapı oranı

Risk Analizi

İkinci inceleme aşamasında
yeterli görülmeyen ve kesin
yargıya varılamayan yapılar için
uygulanacak üçüncü “ayrıntılı
inceleme” aşamasında, daha
ayrıntılı inceleme ve analiz
çalışmaları yapılmakta ve
yapının olduğu gibi bırakılması,
güçlendirilmesi veya yıkılması
kararına esas olacak kesin
veriler üretilmektedir.

Güçlendirilecek /
Güçlendirilemeyecek
yapı oranı

Kentsel faktörlerle
değerlendirme

Güçlendirilemeyecek yapı sayısıoranı az / yok ise

Mekansal analizler
Kentsel Dönüşüm
Proje Analizleri/
değerlendirmesi

Kentsel mekanın
iyileştirilmesi
Açık alan kullanımı
Otopark sorunu
Yaşam kalitesinin
arttırılması

Sosyo-ekonomik
yapı, mülkiyet
tespit ve analizleri
Kaba kentsel
dönüşüm maliyeti

Güçlendirilmesi
gereken yapıların kaba
maliyet hesapları

Fayda-Maliyet
Karşılaştırması

Proje Geliştirme

Katılım
Karar kabul Süreci
Proje Uygulama Aşamasının Örgütlenme Modelleri

Şekil 4.14.Eylem Planlama Sürecinde Risk Değerlendirme
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Eylem planlamasına katılacak etkin bir değerlendirme ve geri besleme süreci, yerel
koşullarda ve hedeflere doğru gelişmede meydana gelen değişiklikler hakkında düzenli bilgi
akışı sağlar. Eylem planlamasının sorunları çözmekte ya da öncelikli ihtiyaçlara cevap
vermekte yetersiz kaldığı durumda ise geri beslenme sistemi ile farklı bir planlama veya
eylem ateşleme noktası yaratma imkanı vardır.

Kentsel
Değerlendirme
Fayda/Maliyet

Halkın Katılımı ile
Proje Geliştirme
Kabul /Karar süreci

Proje Uygulama
Süreci

• Yapının güvenliliğini test etmek üzere haneye
girilebilme süreçlerinin tanımlanması, bu
süreçlerin yasal düzlemde yer alma çerçevesinin
çizilmesi
• Kriter ve standartların geliştirilmesi
• Örgütlenme yapısın oluşturulması

Her düzeyde örgütlenme seçeneklerinin
oluşturulması
Katılım Süreçlerinin Tanımlanması
Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin geliştirilmesi
Teşviklerin Yaratılması
Finans Kaynak Seçenekleri
Proje Kabul ve Karar süreçlerinin
tanımlanması
Riskler hakkında bilgilendirme ve
Bilinçlendirme Çalışmaları
Eylem Planlarının Yasal Düzlemde
tanımlanması
Toplumsal Kalkınma Modelleri ile Fiziksel
Gelişim Modellerinin bütünlüğünün veya
ilişkisinin kurulması
Uygulama Araçlarının çeşitlendirilmesi

Hukuk Sistemine Yansıtılması

Tespit
Envanter
İnceleme
Aşaması

Şekil 4.15.Riskleri Azaltmaya Yönelik Eylem Planlamasının Örgütlenmesi
Katılımcı Planlama Birimi Olarak Mahalle
Eylem planlamasının uygulamaya yönelik olarak yaratığı esneklik ve katılım olgusu
bağlamında, diğer boyut da mahallenin bir planlama birimi haline gelmesidir. Mahalle,
insanların birbirini tanıdığı, ortak sosyal etkinliklere katıldığı ve aralarında bilgi değişimi,
dayanışma ve ortak bir kimlik bilinci oluşmuş, iletişimin gelişmesiyle dayanışma, aidiyet
duygusu, ortak çıkarlar ve yüzyüze ilişkiler gibi toplumsal küme özelliklerini içeren, bazı
işlevlerin ikincil kümeler tarafından üstlenildiği (birlik, oda, dernek vs.) bir toplumsal ve
mekansal bütünlüktür. Bu birim, daha çok yüzyüze ilişkilerin egemen olduğu, bireylerin
yürüme uzaklığı içindeki okul, oyun yeri, bakkal gibi ortak kullanım alanlarından kolaylıkla
yararlanabildiği, en küçük yerleşme birimi olarak katılımcı planlama için önem taşımaktadır.
Mahalle katılımcı planlama yazınında, yerel toplulukların ortak hedefler doğrultusunda
örgütlenmelerini sağlayan, demokratikleşmenin ilk basamağı olarak gündeme gelmiştir.
Mahalledeki toplumsal yaşamın gelişmesi amacıyla belediye bütçesinden mahalle
yönetimlerine kaynak aktarılabilir. Bu kaynak ile yoksullara yardım, bazı kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesi, kanalizasyon, park ve oyun alanları, otopark, yaya yolları yaratılması ve
ekonomik canlılığı arttırılması amaçlanmaktadır. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi mahalle
konseyi tarafından yürütülecek ve denetlenecektir.
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Konvansiyonel planlama yaklaşımlarından farklı olarak yapılan eylem planları, yerel
özellikleri, talepleri, sorunları, potansiyelleri gözetirken, mahalle sakinlerinin, mülk
sahiplerinin, işyeri sahiplerinin, ve çeşitli örgütlerin aktif olarak planlamaya katılımını
sağlayacaktır (Seçkin 2003).
Bu katılım toplumsal tabanlı örgütlenmeler ile sağlanır. Bunlar;
Organizasyonlar: Sorunların ve çözüm önerilerinin, yaşayanlar tarafından
belirlenmesinde, dengeleyici güç olurlar.
Organizasyonların haber bültenlerinde ve
toplantılarında yapılan açıklamalar, yaşayanların planlama süreci hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlar. Mahalle ünitesinde bulunan diğer kuruluşlar da (süper market, topluluk
merkezleri, postane) planlama süreci hakkında vatandaşların bilgi sahibi olmasına yardımcı
olurlar.
Resmi kurumlar: Kamu yararına uygun olarak sorunları çözmeye yönelik hedefleri
sağlarlar.
Yatırımcılar: Mahallenin ihtiyaçlarını yerine getirmek için gerekli olan mali kaynağı
yaratırlar.
Okullar, işyerleri, sosyal kurumlar: Mahalle içindeki yaşam kalitesini yükseltmek
için hizmet verirler .
Eylem planlaması sürecine, yaşayanların katılımını sağlamak amacıyla çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Bunlar;(Jones,1990).
Geniş Topluluk Toplantıları: Yaşayanların mahalledeki eylem planlamasına katılımı
amacıyla haber bültenlerinde ve toplantılarında yapılan açıklamalarla, yaşayanların planlama
süreci hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Mahalle ünitesinde bulunan diğer kuruluşlar da
süper market, topluluk merkezleri, postane okul spor salonlarında toplanılarak belirlenen
gündeme göre tartışmalar yapılarak katılım sağlanır.
Küçük Oda Toplantıları: Genellikle mahalle sakinlerinden birinin evinde, belirlenen
bir gündem üzerinde tartışılarak, görüş alışverişinde bulunmak şeklinde olur.
Açık Toplantılar : Herkese açık olan bir yerde, planlarla ilgili bilgiler, fotoğraflar, planlama
süreci diyagramı ve diğer görsel malzemelerle haritalar gösterilmek suretiyle, sergilenerek
tartışmaya açılır. Bu katılımla beraber, ziyaretçilerle yapılan anketler veri tabanına bilgi aktarımında
fayda sağlar.Bu amaçla, topluluk merkezi, alış- veriş merkezleri toplantının yapılması için uygun
mekanlar olarak tanımlanır.

Çalıştaylar: İnsanların bir araya gelerek düşüncelerini birbirine aktarırken, fikir alışverişinde bulunmakta, düşüncelerin, nasıl eyleme geçirileceğini senaryolarla anlatılmaktadır.
Bu toplantılar, panel, grup tartışması, sözlü ve yazılı iletişim şeklinde olabilidiği gibi kağıtlara
yazılan kişisel düşünceler toplanarak mekan içinde, herkesin görebileceği şekilde sergilenerek
tartışma yaratılmaktadır. Üzerinde fikir birliğine varılanlar değerlendirilirken, sonuçlar basın
yoluyla tüm, kesimin haberdar olması sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmaktadır.
Medya; radyo ve gazeteler ve bazı televizyon istasyonları yayınlarında, kamu
hizmetleriyle ilgili duyuruların yapılması.
Belli noktalarda yapılan sergiler; planlama ile ilgili harita fotoğraf ve yazılı bilgileri
içeren poster ve benzeri şeyler halkın görebileceği yerlerde sergilenir ve halkın bilgi sahibi
olması sağlanmaktadır.
Eylem planlaması sürecinde izlenen yöntem
A. Veri Toplama
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Planlama için gerekli olan bilgilerin elde edilmesinde aşağıdaki yöntemlerle bilgi toplanır.
Bunlar;
•

Etkili katılım: Anket uygulaması ile mahalle içindeki yaşayanların istek ve beklentileri
ve planlamaya katılım istekleri ölçülür.

•

Mülakat: Topluluk içindeki insanlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ile bilgi toplanır.

•

Görüşme: Mahallenin daha güzel ve yaşam kalitesinin daha yüksek olması için, neler
yapılması gerektiğini içeren bilgi toplama yöntemidir. Yaşayanlarla görüşmeler yapılarak,
bu konudaki istek ve önerileri değerlendirilir.

•

Gözlem

•

Aktivite Tablosu: Planlama sürecinde, bireylerin ev dışında, nerelerde zaman geçirdiğini
belirlenerek mahalle içinde en çok ve en uzun süre kullanılan alanlar ortaya çıkmaktadır

•

Davranış Haritası: Mahalle ünitesi içindeki mekanlardan (park, açık alanlar, alış- veriş
merkezleri gibi alanlar) en çok kullanılanlar belirlenir. İnsanların davranış kategorileri
tespit edilir. Cinsiyet, yaş ve etnik köken gibi faktörlere bağlı olarak mekan
kullanımlarının, faklılaşıp farklılaşmadığı görülmeye çalışılır. Kullanılan mekanlar
belirlenerek en sık ve en az kullanılan alanlar bölgelenir.

•

Danışma Komitesi/ Panel: Yaşayanlar arasındaki temsilciler, sık sık bir araya gelerek
çalışmalarını birbirlerine göstererek, bilgi alış - verişinde bulunurlar.

•

Sokak Röportajı: Sokaktaki insanlara, mahalle içindeki donatıların yeterli olup olmadığı,
mahalle içindeki donatı alanlarını kullanıp kullanmadıkları hakkında bir takım sorular
sorularak donatıların, mahallede yaşayanların ihtiyacını karşılamakta yeterli olup
olmadıkları saptanır.

•

Anket: Anketler mahalle içinde yaşayanların tümüne dağıtılarak planlama grubunun, çok
çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. Anket soruları konut, topluluk
yaşamı, topluluk hizmetleri, arazi kullanım, planlama, ekonomik koşullar, rekreasyon ve
hane halkına yönelik bilgilerden oluşmaktadır

Veri toplama aşamasında, planlama çalışmasında kullanılacak olan bilgilerin türleri ve temin
edilebilecek kurumlar belirlenir. Bunlar;.
B. Swot Analizi:
Mahalle ölçeğinde uygulanması ile güçlü ve zayıf, fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu
saptanmaktadır.
Fiziksel Yapı Analizi
• Doğal yapıya ilişkin özellikler: Arazi yapısı (dağlar, tepeler, drenaj alanları,
topoğrafya), doğal yapıya ilişkin veriler, harita üzerinde gösterilir. Topoğrafyanın
gösterildiği haritada, eğim yüzdeleri, %0-5, %5-10, %10-15, %15-20 ve %20+
şeklinde gruplanır.
• Doğal yapı haritası: Önemli drenaj alanları, diğer drenaj alanları, suyun akışını
engelleyen özel alanlar, suyun akışını engelleyen kamu alanları gösterilir.
• Yerleşim açısından tehlikeli alanlar; Sel alanlarının, bitki örtüsünün gösterildiği,
kirlilik (hava-su-gürültü) durumunun belirtildiği alanlar, micro-bölgeleme
haritaları
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• Mevcut Arazi Kullanış; Arazi kullanış paftasında, düşük ve orta yoğunluklu
konut alanları, boş binalar, ticaret alanları, idari yapılar, bürolar, açık alanlar, park
alanları gösterilir.
• Afet Risk Haritaları; Ayrıntılı risk tespit çalışmaları; Risk Bölgelemeleri, Strateji
belirlemek için fayda-maliyet analizleri, etkinlik analizleri.
• Bölgeleme: Arazi kullanış belirlendikten sonra birbiriyle aynı özellikleri gösteren
alanlar bölgelere ayrılır. Planlı alanlar, tek ailelik konutlar, iki ailelik konutlar,
çok ailelik konutlar, ticaret, sanayi, büroların bulunduğu alanlar kod numaraları
verilerek gruplara ayrılır.
• Sirkülasyon: İnsanların yerleşme içinde yaptıkları hareketler incelenerek yaya,
özel araç ve, toplu taşıma aracıyla gidilen yollar belirlenir ve kademelendirilir.
Sirkülasyon haritasında, ana arter, bağlayıcı yollar, yerel yollar, tek yönlü yollar,
devlet yolları, trafik yükleri, toplu taşın güzergahları, bisiklet-yaya yolları, durak
yerleri gösterilir.
• Alt yapı olanakları: Kanalizasyon, su boruları, gaz boru hatları, telefon boru
hatları saptanarak harita üzerinde işaretlenir.
• Konut: Mahalle birimi içindeki konut stoğu belirlenir. Konutların, yapım yılları,
yapı türleri, kat adetleri, gelişme alanlarında ve merkezde bulunan yapıların sayısı
belirlenir. Binaların konfor durumları, kullanıcıların kiracı ya da mülk sahibi olma
durumu saptanır.
• Topluluk Faaliyetleri ve Hizmetleri; Mahalle içinde bulunan okullar,
kütüphaneler, müzeler, topluluk merkezleri, sosyal hizmet alanları, sağlık tesisleri,
karakol, itfaiye, postane, dini tesislerin yerleri harita üzerinde gösterilir.
• Tarihsel Gelişim; bilgi toplama aşamalarında yerleşmenin tarihi gelişimi
araştırılır.
C. Sosyal Analizler
• Demografik Yapı; Mahallenin mevcut görüntüsünü belirlerken nüfusun yapısı,
yıllara göre değişimi, yoğunlukları, artış hızları, yaş grupları incelenir. Mahalle
verileri, kentin nüfus verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilir.
• Yaşam kalitesi, konutların niteliği, mahalle biriminin estetik değerleri, insanların
gelir dağılımı gibi araştırmalar, mahalle sınırları içinde yapılır.
• Topluluk birimi içinde yaşayanlar arasında dayanışmanın olup olmadığı,
insanların birbiriyle ilişkileri ve tanışıklık durumu araştırılır.
Ekonomik Yapı Analizi; mahallenin şekillenmesinde önemli rol oynayan ekonomik
faaliyetler incelenir. Mahalle içinde ağırlıkta olan sektör ve temel ihtiyaçları karşılayan
ekonomik faaliyetler tespit edilir. Analiz çalışmalarından sonra mevcut verilerin daha anlamlı
hale gelmesini sağlamak için, öncelikli olarak önemli olan konular belirlenir. Mahalleler,
oluşma yıllarına, arazi kullanımlarına, kent içindeki konumlarına göre (merkezde yeralan
mahalleler, çeperlerde yeralan mahalleler), yaşama koşullarına göre sınıflandırılır.
Sentez: Mahalle ile ilgili tüm veriler toplandıktan değerlendirilerek sentez yapılır.
Öncelikli Konuların Belirlenmesi
Hedeflerin Belirlenmesi
Hedefler, herkesin katıldığı ve görüş alışverişinde bulunabildiği katılım ortamı yaratılarak
belirlenir. Küçük gruplar içinde, mahalle için gerekli olan hedefler, maddeler halinde belirtilir
ve her biri için fikir alışverişinde bulunulur. Küçük gruplar, elde ettikleri sonuçları, komisyon
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üyelerine sunarlar. Komisyon, sonuçları inceler, ekleme ve çıkarmalar yaparak tekrar
görüşülmesi için gönderir. Küçük gruplar tarafından revize edilen hedefler daha sonra
komisyon tarafından onaylanır (Jones,1990).
Plan Yapımı-Alternatiflerin Geliştirilmesi; amaç, hedef ve stratejiler belirlenir. alternatifler
geliştirilir, öneri haritalar yapılır.
Planın SunumuPlanın Uygulanması; planın uygulanabilmesi için, topluluk içinde yaşayanlar, resmi
kurumlar, mahalle birimi kuruluşlar ve medya tarafından kabul görmesi gereklidir.
4.1.9

YAPILMASI GEREKEN İŞLER DİZGESİ

İŞ 1:TÜM PLANLARIN AFET RİSKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mevcut ve yeni hazırlanmakta olan planların afet riski açısından bilimsel kurullar
tarafından değerlendirilmesi, problem alanlarının saptanması ve bunlar için geliştirilecek
stratejik kararlar kapsamında hazırlanacak eylem planları ile bu problemlerin ilgili
belediyenin önderliğinde çözümlenmesi gerekmektedir.
İŞ 2:İSKİ’NİN YAPACAĞI İŞLER
İSKİ’nin araştırma ve verilere dayalı olarak gerçek havza sınırlarının çıkarılarak
yerleşilebilir alanların belirlenmesi,
İSKİ yetki alanınlarındaki yönetmeliğe aykırı yapılaşmaların belirlenmesi, risklerine
göre stratejik önerilerin geliştirilmesi fayda- maliyet analiz raporlarının İBB sunulması
İŞ 3:İSKİ ve ÇEVRE MÜDÜRÜLÜĞÜ ORTAK ÇALIŞMASI
İSKİ sorumluluk alalarındaki sanayi envanterinin çıkarılması,
İSKİ sınırları içerisindeki belde belediye planlarının irdelenerek, risklerine göre stratejik
önerilerin geliştirilmesi fayda- maliyet analiz raporlarının İBB sunulması
İŞ 4:TEK’İN YAPACAĞI İŞLER
Enerji nakil hatları altındaki yapıların tespiti ve bunların enerji nakil hattından doğacak
risklerinin belirlenmesi
Çözüm alternetifleri ve PROJELERİN FAYDA- maliyetlerinin çıkarılarak IBB’ye
sunulması
Önemli enerji tesislerinin normal zamanda ve bir afet anında çevre üzerinde yaratacağı
etkilerin ve tehlikelerin belirlenmesi, Çözüm alternatifleri ve projelerin fayda- maliyetlerinin
çıkarılarak IBB’ye sunulması
İŞ 5:İMAR MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAPACAĞI İŞLER
Yapı ve İskan Ruhsatı Almış Yapıların CBS’ ne geçirmesi
Bu bölüm henüz tamamlanmamış olup, dördüncü raporda geliştirlecektir.
4.1.10 YTÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VE ŞEHİR PLANLAMA
BÖLÜMÜNÜN PROJE İÇİN YAPTIĞI CBS ÇALIŞMALARI
Mevcut veriler: Jica projesi verileri, İBB Harita Müd. Topoloji verileri, sayısal
fotogrametrik yöntemle hazırlanmış 1/1000 ölçekli haritalardan türetilmiş 1/5000 ölçekli
haritalar, BÜ verileri.
• Topoloji verileri-mevcut durum:
o Ortofotolar: 1/5000 ölçeğinde Mr SID formatında koordinatlı
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o Yapı adaları: 1/1000 ölçekli haritalardan üretilmiş alan detaylar. Sınıflar
HH_vasfı özniteliğine girilmiş durumdadır.
o Bina verileri: Nokta detaylar, alan detaylar. Her iki katman grubuna da
yapı_id ler girilmiştir. HH_katı 1/1000 ölçekli haritalardan aktarılmıştır.
Harita üretimi sırasında arazi yüksekliği ile bina sayısallaştırma yüksekliği
arasındaki fark 3.5’e bölünmüş ve otomatik olarak kat adedi yazı verisi
olarak haritalara eklenmiştir. Ayrıca haritanı katman yapısından arazi vb.
kullanımlarda da elde edilebilmektedir.
o Plan verileri:1/5000 ölçekli nazım imar planları
o İdari sınırlar: İncelendiğinde Jica’da kullanılan sınırlarla farklılıklar olduğu
görülmüştür.
o Kadastral veriler: Belediye ve hazineye ait kadastral parseller
o Yükseklik verileri: 1/1000 ölçekli haritadan alınmış nokta verileridir.
4.1.10.1 Yapılan CBS çalışmaları
A. Topoğrafya
Amaç: Yerleşim grubunun hazırlayacağı sorgulamalar için doğruluğu çok yüksek olmayan,
genel fikirler verebilen, görsel bir altlık hazırlamak.
Kullanılan veriler:
• Çeşitli kaynaklardan toplanmış 50 m aralıklı Jica-yükseklik noktaları,
• Jica-İstanbul sınırları
İşlemler:
• Yükseklik noktaları ve İstanbul sınırı ile TIN oluşturulması, TIN’in GRID’e
dönüştürülmesi
Ürünler:
• Yükseklik eğrileri, eğim haritası, havza, nehir vb. ni içeren görüntü formatında
dosya (Harita 4.1), kabartılmış GRID ve TIN
Arazi kullanımı
Amaç: Dokuların belirlenmesinde ve mahallelere göre yapılacak sorgulamalarda kullanılmak
üzere ada bazında arazi kullanımı, fonksiyonlar ve yüzölçümlerin elde edilmesi
Kullanılan veriler:
•
•
•
•
•
•
•

Jica-mahalle sınırları,
topoloji-idari sınırlar,
ortofotolar ve yapı adaları (Şekil 4.16)
İşlemler:
Sınıflandırma tasarımı,
Jica ve topoloji mahalle sınırlarının birleştirilmesi,
yapı adalarının mevcut hh_vasfı ve isim özniteliklerinden yararlanılarak yeni
tasarlanan sınıflamaya göre (fonksiyon) yeniden düzenlenmesi,
• bu dosyanın mahalle sınırları ile birleştirilmesi,
• ortofoto haritalar ile arazi kullanımının kontrolü (Şekil 4.17),
• Jica-mahalle dosyasına mahallelere göre fonksiyon yüzölçümlerinin eklenmesi ve
tüm mahalle yüzölçümleri ile karşılaştırılması.
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Ürünler:
• Avrupa ve Asya yakaları ada kullanımı özellikleri (Şekil 4.18)
• Mahalle sınırlarına göre fonksiyon dağılımı
Doku bölgeleri
Amaç: Kentteki doku bölgelerinin tespiti
Kullanılan veriler:
• 1/5000 ölçekli haritalar ve topoloji projesi verileri
İşlemler:
• Tasarlanan sınıflandırmaya göre dokuların ekranda sayısallaştırılması.
Ürünler:
• Dokuları içeren alan detaylar
o Kat adedi dağılımı
Amaç: Kentteki kat adedi dağılımı ile ilgili bölgelerin hazırlanması
Kullanılan veriler:
• Jica bina noktaları, yol verileri
İşlemler:
• Tasarlanan kat adedi dağılımı ve yollara göre ekranda sayısallaştırma
Ürünler:
• Kat dağılımını içeren alan detaylar
o Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ toprak ve arazi kullanımı
Amaç: Konuya bölge bazında yaklaşım sağlamak
Kullanılan veriler:
• Sayısallaştırılmış toprak haritaları-YTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü, İstanbul
ve Türkiye il sınırları
İşlemler:
• Verilerin UTM 3o ye dönüştürülmesi ve öznitelik değerlerinin girilmesi
Ürünler:
• Bölge bazında arazi kullanımı ve nüfuslar
o Havzalar ve koruma alanları
Amaç: Havza koruma alanlarının çalışmaya katılması
Kullanılan veriler:
• Jica-göl ve arazi kullanımı verileri, projede hazırlanan topoğrafya
İşlemler:
• İçme suyu amaçlı kullanılan göl/barajlar için 0-1000, 1000-2000, 2000-5000
koruma alanlarının tampon bölge olarak oluşturulması, göl ve havza sınırları ile
birleştirilmesi.
Ürünler:
• Havza koruma ve havza sınırları (Şekil 4.19.)
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o Bina ve nokta verileri pilot çalışması
Amaç: Projede hazırlanacak alt bölgelere topoloji projesi bina ve nokta verilerinin aktarılması
Kullanılan veriler:
• Topoloji projesi bina ve nokta verileri (Topkapı, Merter), Jica kat adedi verileri
İşlemler:
• Binalar için fonksiyon ve diğer özniteliklerin tasarımı
binalara aktarılması (Şekil 4.20)
Ürünler:

ve nokta verisilerinin

• Bina bazında işyeri ve konut sayıları, fonksiyon ve kat adedi bilgileri
4.1.10.2 Değerlendirme
Günümüze dek yapılan grubumuzca yürütülen çalışmalarda, başlangıçta tasarlananlar büyük
ölçüde yapılmıştır. Bunda İBB Jica, Topoloji projeleri ve fotogrametrik sayısal harita ve
ortofoto verilerinin katkısı büyüktür.
Çalışmalar sırasında büyük ölçekli harita verileri toplanırken yada güncelleştirilirken
farklı disiplinlerin ihtiyaçlarının biraz daha fazla harita tasarımına katılması gerektiği kanısına
varılmıştır. Konu irdelendiğinde bir çok çalışmada temel altlık olan büyük ölçekli halihazır
haritaların genişletilmiş bir
tasarımla bir çok disiplinin gereksindiği verileri de
sağlayabileceği görülecektir.
IBB’nin verileri, veri tabanı çok kapsamlı ve ayrıntılıdır. İBB veri tabanı tasarımı ve
oluşturulan veri tabanlarının; planlama ve deprem mastır planı ve deprem senaryolarında
kullanılabilmesi için veri tasarımı ve toplama işlemlerinin bu amaçlarla düzenlenmesi
gerekmektedir. İBB veri tabanlarının ve sayısal verilerinin kentte gereksinilen pek çok amaç
için de kullanılabilmesi ancak çok disiplinli ve geniş veri tasarımları ile verilerin toplanması
ile mümkün olacaktır. Deprem mastır planı kapsamında tarafımızdan amacımıza yönelik
olarak veri tasarımları yapılmış ve işlemler CBS ortamında gerçekleşrilmiştir, ancak zaman
kısıtlılığı nedeni ile fazla ayrıntıya inilememiştir.
Özellikle planlama verilerinde veri tabanı değerleri bir çok plan (nazım imar planları)
için girilmemiştir. Yoğunluk vb. değerler sayısal ortamda olmayınca veriler yanlızca
geometrik anlam taşımakta ve analizler yapılamamaktadır. Sayısal planlar eksiklikleri
giderildiği takdirde bir çok disiplin için vazgeçilmez altlık olma niteliğini kazanacaktır.
CBS ve veri tabanı projelerinde %70-80 maliyetle en büyük yekünü tutan veri toplama
işlemi, İBB ve benzeri temel ve çok amaçlı veri toplayan kurumlarda daha geniş ve çok
disiplinli proje ve veri tasarımı ile gerçekleştirilmeli ve sonuçta standart verilerle bir çok
projede kullanılabilmelidir.
Bina kodu, bağımsız birim kodu, idari sınırların kodu vb. ülkemizde tek olması gereken
değerler, İBB’ nin katkısıyla tüm kent için sabit olmalıdır. Yeni binalar vb. güncelleştirmeler
ilçe belediyeler tarafından İBB’nin belirlediği kodlama sistemine gore yapılmalıdır.
Projede daha önceki raporlarda sözü edilen 1.tespit çalışması (arazide yapılacak olan)
için gereksinilen veriler kanımızca İBB’nin veri tabanlarından sağlanabilecektir. Verilerin
güvenirliliğinin örnek alanlarla testi yapılarak, 1999 – 2003 yılları arası yapılan binalar ve
ilgili verileri eklenerek 1. tesbit amacıyla kullanılabilecektir.
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Şekil 4.16. Topoloji projesi yapı adaları ve diğer kullanımlar

Şekil 4.17. Ortofoto ile kontrol
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Şekil 4.18. YTÜ’de düzenlenen yapı adaları ve diğer kullanımlar

Şekil 4.19. Havza ve koruma sınırları
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Şekil 4.20. Topkapı örneği
4.1.11 RİSK ANALİZLERİ İÇİN ALT BÖLGELER
Deprem Risk Haritaları, başka bir deyişle senaryo deperemine göre kayıp tahmin çalışmaları
birkaç amaca göre yapılabilmektedir. Bu amaçlardan biri deprem sonrası kayıplar
tahminlerine dayalı olarak afet sonrası ortaya çıkacak gereksinimleri saptayarak Acil Durum
(Eylem) planlarının hazırlanmasını sağlamaktır. Deprem Risk Haritalarının diğer bir kullanım
alanı ise deprem etkilerini azaltmak üzere kentin riskli bölümlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu
sayede öncelikli eylem alanları saptanarak, kentte bir program dahilinde bu alanlardaki
risklerin azaltılması yönünde girişimler başlatılabilecektir. İstanbul metropoliten alanı farklı
dokular, farklı gelir grupları, farklı fonksiyonlar, farklı nitelikteki yapı grupları kimi zaman iç
içe, kimi zaman birbirine komşu alanlar şeklinde dağılmaktadır. Bu grupların sınıflanabilmesi
için kullanılabilecek göstergelerden biri doku özellikleri diğeri ise yoğunluklardır.
Yoğunlukların belirleyicileri, taban kullanımı ve üçüncü boyuttaki yüksekliklerdir.
Sınıflandırılması gereken diğer özellikler; jeolojik farklılıklar (zemin yapısı), eğim yüzdesidir.
Bunların yanı sıra, sınıflandırmalarda deprem özellikleri, beklenen depremlere göre çıkartılan
probabilistik yönteme göre saptanmış ivme tepki değerleri dikkate alınması gereken
parametrelerdir. Makro düzeyde farklılaşan alt bölgelerin saptanarak, bu doğrultuda
hesaplanabilir yöntemler ile farklı yapı özelliklerine göre çıkartılmış hasar görebilirlik
modelleri doğrultusunda kayıp tahminleri yapılabilir. Böylece farklılaşan alt bölgelerin kayıp
tahminleri birim alanda (örneğin hektar bazında) değerlendirilerek, risk açısından öncelikli
alanları saptamak mümkün olabilecektir. Deprem Master Planında, daha önce yapılmış risk
analizlerine dayalı olarak, genel bir risk bölgelemesi yapılarak, metropol düzeyinde genel
düzeyde stratejiler üretilebilmiştir. Oysaki fayda-maliyet analizine dayanan çalışmalarla
desteklenerek yukarıda bahsedilen kapsamda bir çalışma ile İstanbul Metropoliten Alanında
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risklerin azaltılması için programlar geliştirmek, kaynak gereksinimini ve kullanımını
bulanıklıktan kurtarmak mümkün olabilecektir.
İstanbul Deprem Master kapsamında BÜ Mevcut Durum Grubu ve YTÜ Yerleşme
Grubu tarafından bu türden bir çalışmanın kapsamını belirtebilmek adına bazı çalışmalar
yürütülmüştür. Bu çalışmalar ve bunların sonucunda ortaya çıkan sentez kayıp tahminlerinin
yapılabileceği alt bölgeler oluşturulmuştur, bunlara ilişkin yapılan çalışmalar aşağıda
verilmektedir.
• İBB idari sınırları (Harita 4.49) ,
• YTÜ yerleşim grubunca hazırlanan İBB verilerinden yararlanılarak hazırlanan
doku bölgeleri (Harita 4.50),
• Kat adedi dağılımı (Harita 4.51),
• Eğim durumu:eğimi %20 den büyük olan alanlar (Harita 4.52) ve detaylar aynı
koordinat ve projeksiyon sistemine dönüştürülerek diğer verilerle üst üste
çakıştırılmış ve yeni bölgeler elde edilmiştir.
• İBB topoloji projesi bina nokta verileri bina bazında düzenlenmiş ve alansal bina
verileri ile birleştirilmiştir. Sonuç olarak işyeri ve konut sayıları, bina taşıyıcı
sistemi, fonksiyonu vb. veriler binalara tek anlamlı olarak atanmıştır.
• Bölgeler ile bina verileri ilişkilendirilmiş ve bölge bazında taşıyıcı sistem sınıfları,
konut sayıları, işyeri sayıları, KAKS, TAKS, yoğunluk vb. bilgiler hesaplanmıştır
(Harita 4.57 ve Harita 4.58).
• Tüm bu verilerin suprepozisyonu ile alt bölgeler tanımlanmıştır (Harita 4.59).
• Bu veriler YTÜ-BÜ yerleşim grubunca İDMP’de çeşitli yorumlar için
kullanılmıştır. DİE verileri ile mahalle bazında kontrolü sağlandıktan sonra
planlanan risk analizi için kullanılabilecektir.

Harita 4.49. İdari sınırlar
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Harita 4.50. İstanbul Metropoliten alanında doku bölgeleri

Harita 4.51. İstanbul Metropoliten alanında kat bölgeleri
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Harita 4.52. İstanbul Metropoliten alanı eğim bölgeleri

Harita 4.53. Zemin Durumu (Bkz BU. Mevcut Durum Raporu)
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Harita 4.54.PGA 50 Probabilistik 50 yılda %50 aşılma olasılığı

Harita 4.55.PGA 50 Probabilistik 50 Yılda %50 aşılma olasılığına göre 1.0 sn spektral ivme
değeri
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Harita 4.56.PGA 50 Probabilistik 50 yılda %50 aşılma olasılığına göre 0.2 sn spektral ivme
değeri

Harita 4.57. İstanbul Metropoliten alanı KAKS bölgeleri
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Harita 4.58. İstanbul Metropoliten alanı TAKS bölgeleri

Harita 4.59.Deprem risk haritası için kullanılabilcek alt bölge sentezi
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4.1.12 AFET ETKİLERİNİ AZALTMA STRATEJİ PLANI -YOL HARİTASI
İAASP’nın temel hedefi İstanbul’da olabilecek bir depremin yıkıcı etkilerini azaltmaktır.
Çalışma kapsamında da incelemeler ve değerlendirmelerde de belirtildiği gibi İstanbul’un
oluşmuş dokusu yapılaşma kalitesi itibariyle, metropolün depreme karşı hazırlanması veya
afet etkilerinin azaltılması yalnızca yapıların güvenlik testlerinin yapılması, güçlendirme
stratejisinin yeterli olamayacağı açıktır. Bu yöndeki temel problemler;
• Özellikle yasal olmayan yapıların mevcut yasal düzlemde güçlendirme olanağının
bulunmaması
• Sağlıksız dokularda yer alan yapıların teknik olarak güçlendirilme zorlukları
(yapıların ön cephe hariç üç taraftan bitişik olması)
• Bu tür alanlarda genelde yaşam kalitesinin düşük olması, yeşil alan donatı
yetersizliği)
• Can kaybını önlemek amacıyla yapılacak güçlendirme yaklaşımları nedeniyle bu
yapıların afet sonrası tekrar hasar görerek yeniden yapılma olasılığının yüksek
olması bu nedenle de maliyetin katlanması ve kaynakların irasyonel kullanımı
olarak sayılabilir.
Bunların yanı sıra tüm yapıların bu anlamda elden geçirilmesi uzun zaman dilimleri
alacaktır. Şöyle ki, birinci raporun güçlendirme ile ilgili kısmında da belirtilen değerler ele
alındığında birinci etap güvenlik testi en az bir yıl, ikinci etap güvenlik testi en az üç ya da
dört yıl alabilecektir. Oysa ki İstanbul Metropoliten alanda sağlıksız ve kaçak yapılaşma
özellikle çeper alanlarda hızla devam etmekte ve bu durum yeni riskleri de beraberinde
getirmekte, riskler sürekli artmaktadır. Bu nedenle Deprem Master planında stratejilerin
saptanmasında temel amaçlar;
• Deprem sorunun çözümü ile birlikte Metropolün Dünya kenti statüsünün
güçlendirilmesi,
• Deprem için gerekli kaynağın metropolün potansiyellerinden yararlanarak kendi
iç dinamikleri ile desteklenmesi ve döndürülmesi
• Yaşam kalitesinin ve toplumun refah seviyesinin arttırılması,
• Bu bağlamda çok katılımlı yaygın bir şekilde problemin çözümüne yönelik
girimşilere olanak sağlayacak sistemleri oluşturmak ve
• Deprem risk azaltma projesinin bir vizyon çerçevesinde “Toplumsal Uzlaşı
Projesi” olarak kabul edilmesini sağlamak
olarak saptanmıştır. Bu amaçla BÜ-YTÜ grubu İAASP’ı, deprem problemine karşı
önlem alırken belediyeye bir yol haritası olarak hizmet edecek bir stratejik plan biçiminde
hazırlamıştır.
Deprem riski bağlamında İstanbul’daki problemler, yapıların mühendislik açısından
düşük nitelikli ve yıpranmış olmasından, sosyal, ekonomik ve fiziksel köhnemeye bağlı
niteliksiz kentsel çevre sorununa; denetlemeyen kentsel büyümeden, esnekliği olmayan
planlama sisteminin kentin dinamikleri karşısında uyumsuz, yetersiz kalmasına kadar bir çok
konuyu kapsamaktadır. Bu bağlamda çalışmada alternatif öneriler, özel yapıların
güçlendirilmesi, yeniden inşası, tarihi kentsel dokuların korunması, kentsel alanların yeniden
canlandırılması, bölgesel bakış açısıyla yeni yerleşmeler ya da alternatif kentsel merkezlerin
yaratılması vb. çözümleri içeren bir yelpazede verilerek, problemin çözümü için bir vizyonel
bakışın gerekliliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda deprem felaketi problemine
yaklaşım da -niteliği -ekonomik, politik, sosyal ve kültürel vizyonları kapsayacak şekildebütüncül (holistic), uygulamalar ise, çeşitli aktörlerin etkin katılımına dayanarak esnek ve
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stratejik olanakları yaratmaya yönelik olarak tanımlanmıştır. Buna ulaşmak için, BÜ-YTÜ
grubu, sorunun çözümünü, geniş bir planlama çerçevesi içinde bir araya getiren bir yaklaşım
oluşturmayı hedeflemiştir.
İAASP bu problemlere ve potansiyellere karşı, makro düzey stratejiler [A], orta düzey
stratejiler [B] ve mikro düzey uygulamalar [C] olmak üzere, üç aşamalı bir yol haritası
sunmaktadır. Makro düzey stratejiler ulusal stratejik plan, bölge planı, İAASP ve
Metropoliten alan Stratejik Nazım Planı’nda biçimlenmektedir. Bu stratejiler [B] kentsel
yeniden geliştirme veya proje alanları için orta düzeyde ayrıntılandırılmaktadır. Mikro
düzeyde yapılabilecek uygulamalar; kentsel dönüşümü ateşleme alanları [CA], yerel dönüşüm
alanları [CB] ve yeniden düzenleme yapılacak alanları [CC]2 tanımlanarak açıklanmaktadır.
Makro Düzey Stratejiler [A]
Sosyal ve ekonomik gelişmelerin mekansal temelini tanımlamak üzere yeni bir planlama
düzeyi, ülke mekansal strateji planı (ÜMSP)3 adıyla Türkiye’nin planlama sistemi içine
girmelidir. ÜMSP Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından geliştirilmelidir.
İstanbul’un kimliği, şu andaki gibi opsiyonel değil, zorunlu olan bir bölge planı
kapsamında tanımlanmalıdır. Bu amaçla DPT, bölge ofisleri kurmalı ve bunlara bölge planı
hazırlama yetkisi vermelidir. DPT ofisleri bu planları merkezi idareler, yerel yönetimler,
meslek odaları, üniversiteler ve ilgili diğer kurumları içeren bölgesel aktörlerle işbirliği
yaparak hazırlamalıdır.
Bunun bir tartışma noktasını başlatmak ve deprem afeti açısından önemini vurgulamak
üzere İstanbul Bölgesel Büyüme Modeli” oluşturulmuştur.
Makro düzey stratejilerin bir sonraki aşaması İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı
ve İAASP’dır. Uzmanlaşmış kurumlar tarafından hazırlanmış fiziksel, kültürel ve doğal
eşikleri gösteren haritalar kullanılarak yapılan bu iki plan birlikte işler. İAASP, risk eşiklerini
tanımlayarak plan operasyonları için önceliklere işaret eder. Öte yanda nazım plan, kentsel
işlev alanlarını ve proje (eylem) alanlarını, bu öncelikleri göz önüne alarak tanımlar. Ancak,
daha önceden de belirtildiği gibi risk çalışmalarının başka amaçlara yönelik olarak
hazırlanmış olması nedeniyle “Yerleşme kararları ve stratejileri” için yine makro düzeyde
eylem alanlarını belirleyebilecek ayrıntıda “Deprem Risk Haritalarının” üretilmesine şiddetle
gereksinim vardır. Ayrıca, İstanbul Metropoliten Alan Nazım Strateji Planının, bu haritalar
paralelinde üretilmesi önemli noktalardan biridir.
Orta Düzey Stratejiler [B]
Makro düzeydeki stratejiler, kentsel yeniden gelişme veya proje alanları için orta düzey
stratejilerde ayrıntılandırılmaktadır. Orta düzey stratejiler, birbirini takip eden dört adımdan
oluşmaktadır. Bunlardan ilki, yerel dinamikleri teşhis etmek için, seçilmiş stratejik alanlarda
yapılan araştırmalardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Planlama Müdürlüğü ve Kentsel
Dönüşüm ve Yeni Yerleşmeler Müdürlüğü (KDYY)4, arazi geliştirme idaresi (AGİ)5 ve yerel
belediyeler ile işbirliği içinde, ilgi grupları ve sanayiler ile analizler, toplantılar, derinlemesine
görüşmeler organize eder. İkinci adımda; stratejik plan taslakları İBB tarafından hazırlanır ve
yaygın biçimde tartışılmak için resmi olarak ilan edilir. Üçüncü Adım yerel belediyeler, ilgi
grupları, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve topluluk tabanlı örgütler (TTÖ) tarafından
gerçekleştirilen ortak çalışmayı kapsamaktadır. Taslak stratejiler tümüyle tartışılır ve yerel
2

Köşeli parantezler içindeki harfler bu kavramların, Ek-1’de verilen Yol Haritası’nda bulundukları yerlere işaret
etmektedir.
3
ÜMSP: Ülke Mekansal Strateji Planı
4
KDYY– Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşmeler Müdürlüğü
5
AGİ – Arazi Geliştirme İdaresi
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düzlemdeki müzakerelerin sonucunda üretilen değişiklikler, itirazlar ve alternatifler ile
İBB’ne geri gönderilir. Son adım; yerleşmenin stratejik nazım planının resmi doküman olarak
üretilmesini içerir.
Mikro Düzey Uygulamalar [C]
Bu düzeyde, geliştirme, yeniden geliştirme, yeniden gençleştirme, yeniden canlandırma,
yeniden düzenleme ya da uygulama (imar) planları, her bir alanın karakteristiğine, makro ve
orta düzeyde planlanmış stratejilere bağlı olarak üretilir. İAASP’nın müellifleri tarafından üç
tip uygulama teklif edilmektedir:
• Kentsel dönüşümü ateşleme alanları
• Yerel dönüşüm alanları
• Yeniden düzenleme yapılacak alanlar
Kentsel Dönüşümü Ateşleme Alanları (KDAA) 6 metropoliten ölçekte yeniden gelişme ve
köklü değişikleri ateşlemek için güçlü potansiyeli ve eğilimi olan alanlardır. Bu alanlardaki
kentsel yeniden gelişmeler metropoliten yönetim tarafından kapsamlı planlama yaklaşımıyla
teşvik edilmeli ve bölge planı, İMANP gibi üst ölçek planların felsefesiyle uyumlu olmalıdır.
Bu uygulama tipinin planlanması sürecindeki kilit mesele, KDAA’nın kesin sınırlarının,
arazi kullanım ilkelerinin ve teşvik edilecek temel kentsel aktivitelerin belirlenmesidir. Bu
sürece katılacak aktörler; İBB, yerel belediyeler, AGİ, ve kent yenileme yatırım birliği
(KYYB)7dir. Burada kentsel yeniden geliştirme sürecini başlatmak için ilk adım olarak uygun
finansal projeler bulunmalıdır. İkinci ve üçüncü adımlarda projenin programı oluşturulur ve
tekliflerin alınabilmesi için duyurulur. Teklifler, dördüncü adımda, ilgi gruplarının katılımı ile
değerlendirilir. Arsa sahipleri ve yatırımcılar arasındaki arabuluculuk ve müzakereler son
adımda yer alır.
Yerel Dönüşüm Alanları (YDA) 8 Bu alanlardaki yeniden geliştirme eylemlerinin
doğuracağı olumlu sonuçların yerel ölçekte etkili olması beklenir. Yeniden gelişme
dinamikleri aktif olarak bulunmaya bilir; fakat, akılcı ve etkin planlama stratejileri ile gelişme,
dönüşüm teşvik edilebilir.
Yerel geliştirme sürecinin ilk adımında YDA’nın büyüklüğü ve konumu tam olarak
tanımlanır. Bunu, ikinci ve üçüncü adımlarda, projenin halka duyurulması ve veri tabanının
hazırlanması izler. Dördüncü adımda üç farklı süreç eşzamanlı olarak tamamlanır:
• Toplum tabanlı planlamayı (TTP) gerçekleştirmek ve TTÖ’lerin katkılarını
sağlamak için organizasyon ve eşgüdüm çalışması.
• Planlama hakkında değişik düzeylerde yaygın ve sürekli eğitim verilmesi;
planlamada katılımcılığın öğretilmesi; proje hakkında ilgi gruplarının
bilgilendirilmesi.
• YDA hakkında detaylı bilgi toplanması.
Alternatif yerel dönüşüm projelerinin hazırlanması ve ilişkili finans modellerinin
kurulması beşinci ve altıncı adımlardır. Yedinci adımdaki arabuluculuk ve müzakere
süreçlerinden sonra sekizinci adımda YDA planı onaylanır ve uygulanır.
Yeniden Düzenleme Yapılacak Alanlar (YDYA) 9 , dokunun kentsel donatıları ve yapı
kalitesi açısından az sorunlu ve görece düşük risk taşıyan alanlardır. Bu alanlardaki ana hedef,
6
7
8
9

KDAA için bkz: Yol Haritası Bölümünde (CA)
KYYB – Kent Yenileme Yatırım Birliği
YDA için bkz: Yol Haritası Bölümünde (CB)
YDYA için bkz: Yol Haritası Bölümünde (CC)
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kentsel çevre kalitesini geliştirmek ve afet sonrası için koşulları iyileştirmektir. Arazinin
yeniden düzenlemesi, günümüzdeki klasik imar uygulama planından farklı olarak, katılımla
gerçekleştirilebilir; ama, böyle katılımcı bir yöntem ancak plan alanının toplum tabanlı
eylemlerin, toplumsal etkileşimin gerçekleştirilebileceği ölçüde küçük olması durumunda
başarılı olabilir. Mahalle, tanımı gereği, böyle bir toplumsal etkileşim mekanı niteliğindedir.
Dolayısıyla, YDYA’nın bir mahalle büyüklüğü ile sınırlandırılması ve İstanbul’daki her
mahallenin alan büyüklüğünün bu bakış açısıyla revize edilmesi, katılımcı planlamanın
başarısı için yaşamsal niteliktedir (Adım 1). YDA’nda da “yerel yeniden dönüşüm
alanları”na benzer bir süreçte taslak niteliğindeki alternatif planlar yerel yönetim tarafından
hazırlanır (Adım 2); STÖ’ler, TTÖ’ler, mülk sahipleri, özel sektör ve kamu kuruluşlarının
katılımıyla tartışılır (Adım 3). Taslak planların revizyonu amacıyla, halk toplantıları ve
ombudsman aktivitelerini içeren yönlendirme ve müzakere süreçleri dördüncü adımda yer alır.
Son adımdaki plan onayı da dahil olmak üzere YDYA’ndaki tüm eylemler yerel yönetim
tarafından koordine edilir.
İAASP bir stratejiler bileşkesi olarak algılanmalıdır. Bu stratejiler, belediyeye farklı
ölçeklerde bir çok çözüm üretmek için, özel mülkiyetteki yapıların güçlendirilmesinden
kentsel alanların yeniden geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede yol göstermektedir.
Metropolün her bir alanında afet riskini azaltma hedefine bu alanlar için özel olarak seçilen
araçlar ile ulaşılabilir. Ancak, bu afet etkisini azaltma operasyonlarının metropolün
sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilmesi, İAASP’nın özündeki düşünce çizgisinden
sapılmamasına bağlıdır.
Belediyenin yaklaşımı önceliklere karar vermede bütüncül, fakat stratejilerin
uygulamasında esnek olmalıdır. Bütüncül yaklaşımı korumak için belediye, öncelikle, bölge
ve ülke önceliklerinin belirlediği makro düzey stratejiler geliştirmelidir. Daha sonra, çeşitli
ülke, bölge ve metropoliten kurumlar ve yerel belediyelerin işbirliği ile orta düzey stratejiler
geliştirmelidir.
Mikro düzeyde, İAASP’ın başarısı yeni planlama kavramlarının içselleştirilmesine
bağlıdır. Çünkü, stratejik planlama, esnek planlama, toplum temelli planlama gibi yeni
konseptlere dayanmaktadır. Bu kavramlar, yeni kurumsal mekanizmalar, yeni yönetim
anlayışları ve kentlilerin katılımcı davranışları ile hayata geçirilebilir. En yüksek toplum
desteğinin olduğu ve katılımın sağlandığı her “kentsel proje”nin başarılı olması bu
konudaki ipucudur. Bu nedenle, İAASP’nındaki öneriler; DPT bölge birimleri, arazi
geliştirme idaresi (AGİ), kent yenileme ve yatırım birliği (KYYB) ve ombudsmanlık gibi yeni
kurumsal düzenlemeleri içermektedir.
Kurumsal yeniden yapılanma, doğal olarak yasal düzenlemeler ile getirilmektedir. Bu
nedenle, İAASP; anayasada, yanı sıra, imar, şehir planlama, şehirleşme, ve yerel yönetimler
yasalarındaki çeşitli konularda önerileri içermektedir. Kurumsal yeniden yapılanma finansal
kurumları da içermelidir; çünkü, İAASP’nın uygulanabilirliği, çok geniş bir aktörler
yelpazesine hitap eden ve ekonomik açıdan yatırımcılara cazip gelen uygun bir finans
modelinin kurulmasına bağlıdır 10 . Öte yandan katılımın belediye personelinin eğitimi,
doğru bilgilenme kanalları, kent ve planlama konularında kamunun sürekli eğitimi gibi bazı
ön koşulları vardır. Bu amaçla İBB ve yerel belediyelere, planlama sürecinin ayrılmaz
parçası olarak -Yol Haritası’nda da işaret edilen [CB4]- eğitim programlarını
başarmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Bu programlar risk değerlendirmek için
olduğu kadar, kentsel yeniden geliştirme ve arazi yeniden düzenleme projeleri için de
asal niteliktedir.
10

Teklif edilen finans modeli hakkındaki daha fazla bilgi için bkz: Finans grubu raporu.
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İSTANBUL AFET ETKİLERİNİ AZALTMA STRATEJİ PLANI (İAASP) İÇİN YOL HARİTASI
YAPILACAK İŞLERİN AŞAMALARI

ARAÇLAR

A

MAKRO DÜZEY STRATEJİLER

AA

MAKRO STRATEJİ VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ
BeşYıllıkKalkınmaPl.
İstanbul’un ülke ve bölge içindeki kimliğinin belirlenmesi ve ÜMSP11
ilişkili ülkesel / bölgesel kararlar

*

ÖLÇEK

**

Bölgesel politikaların belirlenmesi

BÖLGE PLANI

1/200.000

1
2

Fiziksel, kültürel, doğal vb eşiklerin saptanması
Deprem açısından eşiklerin saptanması
Bölgenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına ilişkin tasarı
ve önerilerin hazırlanması ve DPT’ye iletilmesi
*Fonksiyon alanlarının belirlenmesi
Deprem güvenliği
*Yerleşilebilir ve eşik alanlarının
açısından
belirlenmesi (Metropolün büyüme
müdahale için
şeması)
öncelikli alanların
*Bu ölçekteki stratejilerin belirlenmesi belirlenmesi
İAASP ve İMANP’nin koordinasyonunun sağlanmasıİAASP İMANP plan kararlarının bütünleştirilmesi
Nazım plan stratejilerinin ve kararlarının kesinleştirilmesi

İlgili haritalar12
İAASP13

1/50.000
1/25.000
1/50.000

3

4
5
6

İMANP14

KURUM-ÖRGÜTLENME

Hazırlayan: DPT;
Görüşler: Tüm bakanlıklar; ilgili meslek
odaları
Hazırlayan: DPT Bölge teşkilatı;
Görüşler: İlgili yerel yönetimler; ilgili
kurumlar; üniversiteler; meslek odaları
Valilik; belediye; MTA; DSİ; Afet İşleri
Gnl.Md; Çevre Kurulu; Koruma Kurulu
Afet Kurulu ve BŞB
Bölgedeki yerel yönetimler
Büyük Şehir Kent Konseyi

YASA ve YÖNETMELİKLERDE
DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Md. 166-B
DPT Kuruluş Yasası
İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı
Mahalli İdareler Yasa Tasarısı‘na ek
öneri
İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı
Anayasa Md.166-B
İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı

İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı

İAASP
1/50.000

İBB15 Afet Kurulu

İMANP

AB16 KENTSEL BİLGİ ALTYAPISININ SAĞLANMASI
1

2

Arazi kullanış kararları, reel fonksiyon, yapı nitelikleri,
mülkiyet, ruhsat vb. bilgileri için CBS’nin
CBS
standartlaştırılması- Yönetimler arası bilgi iletişim ağının
kurulması
Belirlenen planlama önceliklerine göre yapı güvenliği için Teknik
tespit ve
analizlerin yapılması
analizler

Ada, parsel, İBB İmar Md.,
yapı ölçeği İBB harita Md. ve Bilgi İşlem Md.
Mikro
bölgeleme
haritası

Çeşitli

11

İBB Zemin Deprem Araştırma Md.; Afet
kurulları; Bayındırlık İskan Bakanlığı

İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı
Kat Mülkiyeti Kanunu

ÜMSP = Ülke Mekansal Strateji Planı
İlgili haritalar: Mevcutta: Standart topografik kadastral harita; jeolojik harita; Yeni önerilen: bölgesel sismik tehlike haritası; bölgesel sel tehlike haritası (İSKİ tarafından hazırlanmalıdır); afet tehlike haritaları (İlgili kurumlarca hazırlanmalıdır);
Bölge çevre ve koruma kurullarının belirlediği özel çevre koruma bölgelerini gösteren haritalar.
13
İAASP = İstanbul Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı
14
İMANP = İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı (stratejik)
15
İBB = İstanbul Büyükşehir Belediyesi
16
AB süreci ile AA süreci eş zamanlı olarak gerçekleştirilir
12
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B

ORTA DÜZEY STRATEJİLER

1

Toplantılar
Metropoliten ölçekte, eylem alanlarında,
İAASP ve İMANP stratejilerinin olabilirliğini belirlemek derinlemesine
görüşmeler
üzere ilgili sektörlerin eğilimlerinin saptanması
Alt bölgeler için taslak plan alternatiflerinin geliştirilmesi
İBB’nin İMANP stratejisi hazırlaması ve ön onay

2

1/50.000
1/25.000

İlgi grupları arasında uzlaşma sağlanması:
*İlçe belediyesinin, İBB’den gelen ön onaylı İMANP
stratejisini tartışması
*İlçe belediyesinden İBB’ye strateji önerileri verilmesi

Toplantilar
ve arabuluculuk
çalışmaları

1/50.000
1/25.000

4

İstanbul Nazım Plan stratejilerinin alt bölgeler bazında
kesinleştirilmesi

İMANP - stratejik

1/50.000
1/25.000

C

MİKRO DÜZEY UYGULAMALAR

CA

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ATEŞLEME ALANLARI18

3

1

2

Dönüşüme konu olan
altbölgeler içindeki
Her ateşleyici bölge için
ATEŞLEYİCİ
uygun finansman
BÖLGELER’in
projesinin hazırlanması
belirlenmesi: Sınırları,
dönüşümün türü, kapsamı,
fonksiyon ağırlıkları.
Ateşleyici bölge(ler) için program oluşturulması

1/5.000
1/1.000
1/500

Eylem Planı

İBB Planlama Md., Kentsel Dönüşüm ve
Yeni Yerleşmeler Md. (ortak çalışma)
Yerel belediyeler, AGİ17
İBB Planlama Md., Kentsel Dönüşüm ve
Yeni Yerleşmeler Md.; İlçe belediyeleri
İBB Planlama Md., Kentsel Dönüşüm ve
Yeni Yerleşmeler Md. (ortak çalışma)
İlçe belediyesi ve
ilgi grupları: sektör temsilcileri, bölgede
yaşayanlar ve çalışanlar, STK, TTÖ;
kurumlar (Kamu/Özel)
İBB

İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı

İBB Kentsel dönüşüm ve yeni yerleşmeler
Md.
Kent Konseyi
İlçe belediyesi
AGİ
KYYB19
İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı

3

Ateşleyici bölge(ler) için girişimcilerden teklif alınması

İhale veya yarışma

4

Tekliflerin, ilgi gruplarının katılımıyla değerlendirilmesi

Toplantılar

5

Hak sahipleri ile girişimcilerin uzlaşmasının sağlanması

20

İBB
AGİ
İlçe belediyesi

Toplantılar
Bilgilendirme, iletişim
Arabuluculuk
çalışmaları

17

AGİ= Arazi Geliştirme İdaresi
KDAA= KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ATEŞLEME ALANLARI: Metropolün bütününü etkileyici nitelikte aktivitelere uygun, dönüşüm potansiyeli taşıyan, İAASP’nin uygulanmasında motor işlevi görebilecek bölgeler. Bu bölgelerde dönüşüm İBB
tarafından, bütüncül bir planlama anlayışıyla yapılmalıdır.
19
KYYB= Kent yenileme ve yatırım birliği
20
Proje teklifleri bir uygulama araçları modeli ve bir de toplumsal değişim planı ile desteklenmelidir
18
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CB

YEREL DÖNÜŞÜM ALANLARI21

1
2

Eylem alanlarının saptanması
Eylem alanlarının kamuya duyurulması

3

Eylem planı için veri tabanının hazırlanması

Tarama/anket22

Eylem
alanlarında
TTÖ23 ve TTP24
yapmak üzere
örgütlenme ve
koordinasyon

Toplantılar
Seminerler,
konferanslar
Anketler, sohbetler
Duyurular
Basılı malzeme ile
bilgilendirme

4

Eylem alanlarında
planlamaya ilişkin
eğitim verilmesi,
ilgi gruplarının
bilgilendirilmesi

Eylem alanları
hakkında
plancıların ve
yönetimin bilgi
edinmesi, diyalog

5

Eylem planı seçeneklerinin hazırlanması

6

Eylem planı için gerekli finansman modelinin kurulması

7

Eylem planının tartışmaya açılması ve uzlaşma

8

Eylem planının onanması ve uygulama süreci

CC
1
2

YENİDEN DÜZENLEME YAPILACAK ALANLAR25
Plan sınırlarını oluşturacak mahalle sınırlarının
belirlenmesi
Plan taslaklarının, alternatiflerinin hazırlanması

3

Taslak plan alternatiflerinin tartışmaya açılması;
anlatılması

4
5

Arabuluculuk çalışmaları
(Mediation;negotiation)
Taslakların revizyonu
Planın son halinin hazırlanması ve onanması

1/1.000
1/500

İMAR P

Etkinliklere Katılanlar:
İlçe belediyesi: “Toplumsal Tabanlı
Planlama Birimi”
TTÖ – Mahalle Konseyi
İlgili STK
Koordinatör:
İlçe belediyesi
KYYB
İBB Planlama Temsilcisi

1/1.000
1/1.000

Plan taslakları; görselişitsel ve yazılı
duyurular; herkese açık
toplantılar
Toplantılar
İMAR P

İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı

İBB - İlçe ve belde belediyeleri
MUHTARLAR STK, TTÖ
İlçe ve Belde belediyeleri
Koordinatör: İlçe ve belde belediyeleri
Katılım: STK, TTÖ, kamu kurumları, özel
sektör, bireyler

1/1.000

21

Mahalli İdareler Yasa Taslağı’na ek
İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı

İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı

İlçe belediyesi
Ombudsman ve/yeya PDBK26
İlçe belediyesi ve İBB

YDA= YEREL DÖNÜŞÜM ALANLARI: Ateşleyici bölgelerin verdiği ivmeyle dönüşüm eğilimine girebilecek, çeşitli müdahale araçlarıyla deprem güvenliğini arttıracak kentsel projelerin uygulanacağı sınırlı kent parçaları.
Anket/tarama kapsamı: Betimleyici ve mahalledeki/alandaki eğilimlere ilişkin bilgiler.
TTÖ = Toplum Tabanlı Örgütlenme (CBO)
24
TTP = Toplum Tabanlı Planlama (CBP)
25
YDYA= YENİDEN DÜZENLEME YAPILACAK ALANLAR: Kentsel donatı ve bina kalitesi açısından az sorunlu, standartları yükseltmek amacıyla afet sonrası için noktasal projeler üretilecek alanlar.
26
PDBK= Plan Denetçileri Bölge Kurulu
22
23
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4.2

HUKUK ÇALIŞMALARI

Prof. Dr.Fazıl Sağlam, Prof Dr. Ayşenur Ökten, Doç.Dr. Betül Şengezer, Doç.Dr. İclal Dinçer,
Doç.Dr.Hülya Demir, Öğr. Gör. Dr. Ercan Koç, Öğr. Gör. Dr. Ayfer Gül, Dr.Yiğit Evren, Arş.Gör.
Ebru Seçkin, Arş. Gör. Tuba İnal Çekiç.
Yürütücü:Prof.Dr. Fazıl Sağlam
Danışman: Prof Dr. Rıfkı Arslan
YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

4.2.1

GİRİŞ

Deprem risklerinin azaltılması çalışmaları, çok boyutlu bir konu olup, İBŞB tarafından
tarafımıza sunulan içerik kapsamındaki her başlık konusu hukuk ile ilişkidir. Hukuk devleti
olma gereği, Afet Yönetimi, Planlama Sistemi gibi her işleyiş mekanizması yasal düzlemde
tarif edildiği boyutu ölçüsünde uygulamaya konu olabilmektedir.
Bu anlamda sistemdeki sorunların ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle hukuk sistemi
içerisinde deprem riskini ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesi, yasal düzlemdeki
yanlışlık, eksiklik ve boşlukların taranması gerekmektedir.
Ortaya çıkan sorunlardaki bir diğer boyut ise hızlı ve dinamik gelişmeler karşısında,
yasal düzenlemelerin yetersiz kalmasıdır. Planlama ve Afet Yönetimi açısından çağdaş
gelişmeler ve yaklaşımlar çerçevesinde ortaya çıkan gereksinmeler göz önünde tutularak bu
konudaki yetersizliklerin aşılması ve bunun için gerekli somut önerilerin hazırlanması
amaçlanmaktadır.
Ülkemizdeki bir diğer önemli sorun ise yasada yer alan düzenlemelerin birçoğunun
uygulanamamasıdır. Bu konudaki açmaz, yasal düzenlemelerin gerektirdiği eylemlerin
yapılabilmesine engel oluşturan kaynak ve kadro ilişkilerinin kurulamamış olmasıdır. Tüm bu
sorunlar ilgili disiplinlerin kesişme alanlarında ortak çalışması ile yürütülmektedir.
Konunun ülkemiz açısından yeniliği nedeniyle, güçlendirme, kentsel dönüşüm projeleri
gibi yeni kavramların gündeme gelmesi ve bunların hayata geçirilebilmesi için yeni tanım ve
örgütsel ve organizasyonel yapılanmalara, katılım süreçlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu
yeni gereksinim duyulan düzenlemelerin yasal düzlemde çerçeveleri oluşturulurken, bu işlerin
yapılabilmesi için gerekli yaptırım ve zorunlulukların tanımlanması gerekecektir. Bu konuda
özellikle imar yasasında ne tür değişiklikler yapılabileceğine yönelik öneriler geliştirilecek,
bağlantılı yasalara atıflar yapılacaktır.
Görüldüğü gibi hukuk disiplini diğer disiplinlerle sıkı ilişki halindedir. Bu nedenle her
konu başlığı altında hukuk disiplini ile ilgili kısım kendi çatkısı çerçevesinde yer almaktadır.
Bu çerçevede hukuk ile ilgili konuların ana başlıkları aşağıda sunulmakta, rapor içinde nerede
yer aldığı verilmektedir.
• Afet Mevzuatı, İdari yapılanma ve Yerleşme grubu içeriği çerçevesinde
irdelenerek, özellikle afet öncesi riskin azaltılması veya yaratılmamasına yönelik
olarak kurumsal yapılanma Hukuk başlığı altında incelenmiştir. Yerleşme başlığı
altında planlama ve yapılaşma sürecinin kavramsal çerçevesi tanımlanmış, Hukuk
başlığı altında somut yasa maddesi önerileri şekline dönüştürülmüştür.
• İmar Mevzuatı, Hukuk başlığı altında irdelenmektedir.
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• Güçlendirme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri konusunda yeni yasal düzenleme
çerçevesi bazı kanun ve yönetmeliklere öneri madde ilavesi veya değişikliği
şeklinde getirilmiştir.
• Finans ile ilgili kurumsal yapılanma önerilerine keza imar yasa taslağı önerileri
içerisinde yer verilmiştir.
Çalışma, öncelikle mevcut yasal sistem çerçevesindeki sorun tanımlaması ile
başlamaktadır. Bu bağlamda birinci bölümde,
• Devletin görev ve sorumlulukları tanımlanmakta,
• Anayasa ile afet konusunda yürürlükteki düzenlemelerin karşılaştırılmasına
değinilmekte,
• Mevcut planlama ve yapılaşma sistematiği tanımlanmakta,
• Yasal sistemdeki aksaklık ve kopukluklar, eşgüdüm ve yetki kargaşası nedeniyle
risklerin nasıl artabildiğine ilişkin sorunlar saptanmakta,
Bu süreçte, planlamanın teknik sorunları ile kurumsal yapılanmadan doğan sorunlar
kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan
• Örgütsel ve kurumsal yapılanma
o Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş Görevleri
o Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
o İller Bankası’nın Görevleri
o Büyükşehir, İlçe ve Belde Belediyeleri
o Mahalli İdareler Yasa Taslağı
• İmar İle İlgili Yasaların Değerlendirilmesi
• Özel Alanlara ve Bölgelere İlişkin Yasal Düzenlemeler
• İmar Kanununda Yapılaşmaya ve Ruhsata İlişkin Düzenlemeler
• Yapı Denetim Kanunu
• Zorunlu Deprem Sigortası – KHK/587
gibi yasalar irdelenerek, kurumsal sistemin yapısı ve sorunlar ortaya konmuştur.
İkinci bölümde ise ;
• Yerleşme kapsamında geliştirilen stratejiler bağlamında uygulama araçlarına ve
ilişkili örgütlenme biçimine işaret edilen, bu önlemlerin alınabilmesi ve
gerçekleştirilebilmesi açısından mevcut yasal sistemin yeterli olup olamayacağı
irdelenerek kavramsal çerçevenin oluşturulduğu konular doğrultusunda “İmar
Yasa Taslağı” esas alınarak gerekli yasal düzenlemeye ilişkin öneri maddelerin
çerçevesi tanımlanmıştır.
• Bu şekilde bir yaklaşım ile mevcut sistemin revize edildiği ve yeni uygulama
araçlarının da içine katıldığı bir planlama ve yapılaşma sistemi önerisi getirilmiştir.
Çalışma, farklı disiplinlerin kesişme alanlarında, uzman grupların ortak çalışmaları ile
yürütülmüştür. YTÜ-BÜ grubu tarafından önerilen yasal değişiklikler genel prensipleri
belirlemektedir. Bu prensipler tüm yönleri ile geniş bir katılımla yeniden tartışılmalıdır.
Geliştirilecek bu öneriler daha ayrıntılı biçimde ele alınarak hukuk tekniği açısından
yasa taslağı ve yönetmelikler şeklinde düzenlenmelidir.
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4.2.2

MEVCUT YASAL SİSTEM ÇERÇEVESİNDEKİ SORUN TANIMLAMASI

Kentleşmenin artması, kentlerin büyük nüfuslar barındırması, geniş alanlara yayılması gibi
nedenlerle afet etkilerinin sonuçları günümüzde ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemizde de Erzincan, Dinar, Adana Ceyhan gibi kentsel alanlarda meydana gelen
depremler sonucundaki can ve mal kayıplarının büyüklüğü, büyük kentlerimizde her yıl
yağışlar sonucunda meydana gelen sel afetleri ve bunların neden olduğu kayıplar
günümüzdeki çarpık kentleşme sorunları ile doğal olayların etkilerinin ne denli
büyüyebileceğinin göstergeleri olmuştur. Bu ciddi sonuçlar, mevcut imar mevzuatımızla
getirilen düzenlemelerle, kamu düzeni unsurlarından olan kamu güvenliği ve maddi
güvenliğin yeterince sağlanamadığını göstermiştir.
Günümüzde devletin başlıca görevleri, toplumu iç ve dış tehlikelere karşı korumak,
milli savunma, milli güvenlik, diplomasi, kolluk hizmeti ile kişiler ve toplumsal gruplar
arasındaki çatışmaları çözmek, kamu düzeninin korunması olarak sıralanabilir. Kamu
düzeninin korunması kişilerin düzen içinde yaşama ihtiyacına dayanır. Kamu düzeninin
unsurları esenlik ve güvenliktir. Birlikte yaşayan insanların en önemli sorunlarından biri,
doğal ve yapay etkenlerin can ve mal varlıklarını tehdit etme ve ortadan kaldırma riskidir.
Buna maddi güvenlik adı da verilebilir. Tehlike, sel, deprem, orman yangını, toprak kayması,
fırtına gibi tehlike doğal olabilir, ya da silahlı saldırı, hırsızlık, soygun gibi yapay olabilir.
Devlet kamu düzeninin sağlanması amacıyla genel objektif kurallar koyar, uygular ve
uyulmasını da sağlar. Kamu düzeninin korunması, kamu için yararlı ve faydalı şeyler yapmak
zorunda olan idarenin, hem faaliyetlerinin dayanağını hem de sınırını teşkil eder. İşte bu
nedenle Türk hukukunda Anayasa ve çeşitli yasalarda kamu düzeninin işleyiş kurallarını
belirleyen, korunmasını amaçlayan çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.
Konumuzu
ilgilendiren imar mevzuatına ve afetlere ilişkin düzenlemelerde kamu düzeninin işleyiş
kurallarını belirleyen, kamu güvenliğini ve özellikle de maddi güvenliği korumaya yönelik
olan izin, ruhsat, yasak ve zor kullanmaya ilişkin işlem ve eylemleri de kapsayan bir dizi
düzenleme yer almaktadır. Ancak ülkemizde meydana gelen özellikle sel baskınları, yangın,
toprak kayması, depremlerdeki can ve mal kayıplarının fazlalığı, tüm bu düzenlemelere karşı
bu konuda kamu düzeni unsurlarından olan kamu güvenliği ve maddi güvenliğin yeterince
sağlanamadığını göstermektedir. Bu güvenliğin sağlanamamasında, yasal düzlemdeki
yetersizliklerin ve çelişkilerin saptanabilmesi amacıyla imar mevzuatı başta olmak üzere
aşağıda adları belirtilen yapılaşma ile ilgili hukuk sistemini oluşturan ilgili yasalar
irdelenmektedir. Hukuk sisteminin temel dayanağını Anayasanın oluşturması nedeniyle,
öncelikle Anayasada tanımlanmış olan devletin temel sorumluluklarından yola çıkılarak, bu
sorumlulukların yerine getirilebilmesi amacıyla çıkarılmış olan kanunlar ve bu kanunların
uygulanabilmesi için hazırlanmış olan yönetmelikler sırası ile afet zararlarının oluşmaması ve
azaltılması bakış açısı ile incelenmektedir. Bu irdeleme;
• her yasanın amacı,
• yasa içeriğinin yasanın amacı ile örtüşüp örtüşmediği, yasal boşlukların bulunup
bulunmadığı
• yasa ile ilgili kurumlara yüklenen görevler, bu kurumların teşkilatlarının ve
finansman kaynaklarının bu görevleri yerine getirilebilmesi için yeterli düzeyde
olup olmadığı
• yasanın, diğer yasalarla uyumu ya da uyumsuzluğu şeklinde
bir bakış açısı ile yapılmaktadır. Yasalar bu anlamda şemalaştırılmakta, sorunlar maddeler
halinde tanımlanmaktadır.
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4.2.3

AFET İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

4.2.3.1 Anayasaya göre Devletin Görev ve Sorumlulukları
Anayasa’nın depremle ilişkilendirilebilecek hükümleri üç grupta toplanabilir. Devlet
görevleri ve buna ilişkin araçlar Anayasa’nın 2.,5.,43.,44., 46., 56., 57., 63., 65, 166., hak ve
özgürlükler 17., 18., 21., 23., 35, 56.,57. ve yönetim 119.,122. maddelerinde yer almaktadır.
1982 Anayasasında yerleşme özgürlüğü 23. maddede seyahat özgürlüğü ile birlikte kişinin
temel hakları bölümünde, konut hakkı ise 57. maddede sosyal ve iktisadi haklar bölümünde
düzenlenmektedir.
• Anayasa, yerleşme özgürlüğü ilkesini koyduktan sonra sınırlama nedenlerini;
• suç işlenmesini önlemek,
• sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,
• sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek,
• kamu mallarını korumak
şeklinde sıralamıştır.
Konut hakkı ise anayasada, devletin şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten
bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alacağı ve ayrıca toplu
konut teşebbüslerini destekleyeceği şeklinde yer almıştır.
Tablo 4.16. Anayasada afet ile ilişkilendirilebilecek maddelerin dökümü
2

5

Devlet görevleri ve hukuksal araçlar

43

44

46
56
57
63

Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygılı, .....demokratik laik ve sosyal hukuk devletidir.
Devletin temel amaç ve görevleri, ........demokrasiyi korumak, kişilerin toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
çalışmaktır.
Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve
göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı
gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu
yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.
Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla
kaybedilmesini önlemek ve toraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan, çiftçilikle uğraşan
köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım
bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya toprağı
bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçültülmesi ve
diğer toprak ve yer altı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. Bu amaçla dağıtılan
topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan
çiftçilerin mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın
devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanun ile düzenlenir.
Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin
ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını,
kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar
kurmaya yetkilidir.
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.
Devlet, şehirlerin özeliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut
ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.
Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla
destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu
olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve
tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.
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Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları ( 3.10.2001-4709); Devlet, sosyal ve
ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun
öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.
Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiinin ve tarımın yurt düzeyinde
dengeli ve uyumlu biçimde hızla genişlemesini, ülke kaynaklarının döküm ve
değerlendirmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli
teşkilatı kurmak devletin görevidir.
Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip
Zorla çalıştırma yasağı; Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları
kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar;
olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı
alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla
çalıştırma sayılmaz.
Konut dokunulmazlığı; (3.10.2001-4709) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı
olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri
bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el
konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur.
Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma
kendiliğinden kalkar.
Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlemesini
önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi
gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkı ; Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu
yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına
aykırı olamaz.
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir.
Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut
ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.
Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya
bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Anayasanın koyduğu ölçütler konusunda yerleşme özgürlüğünün sınırlandırılmasında
ve devletin konut ihtiyacını karşılama görevinde birbirini tamamlayıcı öğe ve kurallar esas
alınmaktadır. Birincisi sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi, ikincisi ise şehirlerin özelliklerine ve
çevre şartlarını gözeten bir planlamayı öne çıkarmaktadır. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi
gerçekleştirmek etkili bir planlamayı gerekli kıldığından şehirlerin özellikleri ve çevre
şartlarını gözeten planlama kriterleri birlikte düşünüldüğünde planlı kentleşme anayasanın 23
ve 57. maddelerinin ortak paydası olarak belirlenebilir. Bunun anlamı şöyle ifade edilebilir
insan yerleşimleri kentleşme konut çevre ve gelişme olguları birlikte göz önüne alınarak
gerçekleştirilecek bütüncül planlar aracılığı ile çözüme kavuşturulmalıdır.
Konut hakkının gerçekleştirilmesinde, devlet yalnızca olumlu edim biçiminde
yükümlülükler altına girmiş olmamaktadır. Devletin yerleşme özgürlüğüne ilişkin olarak
ihlalleri önlememesi, ihlalleri gidermek için gerekli önlemleri almaması ve konut hakkını
gerçekleştirmemesi, hem konut hakkı, hem yerleşim özgürlüğünü hem de yaşam kalitesi
oluşumunu engellemektedir .
Normları uygulamaya geçirme ölçüsü aynı zamanda hukuk toplumuna ilişkin bir
sorundur Zira hukuk toplumu toplum üyelerinin hukuk kurallarına saygı göstermesi ölçüsünde
kurulabilir. Bu açıdan mevcut normların uygulanması yenilerinin konması suç, yaptırım,
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denetim ve üyelerinin birlikte yaşam bilincine ulaşmaları, yaşam kalitesi temel öğeler olarak
belirtilmektedir. Bunlar ancak sosyal devletin 21. Yüzyıla doğru dayanışmacı toplum
anlayışını yansıtan bir devlet yönünde evrim geçirmesi ile mümkün olabilir.
Sınırlamalar sadece birey devlet arasında değil, aynı zamanda birey çevre devlet
bağlamında geçerli olmaya başlamıştır. Burada temel ölçüt olarak kamu düzeni kavramı
üzerinde durulabilir. Şehircilik ve çevre disiplinleri kamu düzeni anlayışını da değişime
uğratmaktadır. Kamu düzeni bir özgürlük sorunu olarak yerleşme özgürlüğünü ve konut
yapımını sınırlar. Kent çevresi kavramı ışığında kentsel kamu düzeni ve çevresel kamu
düzeni kavramları özgürlükleri sınırlama ölçütü olarak somutlaştırılmalıdır. Çünkü bu
kavramlar kamu düzeninde kalıcı olumsuz etkiler bırakan bozulmaların önüne geçme
araçlarıdır. Örneğin, deprem faktörü açısından, bazı tür zeminlerin yapılaşma için sakıncalı
oldukları bilinmektedir. Veya zemin ve yapı arasındaki etkileşim bazı kombinasyonlarda
önemli bir hasar nedenini doğurabilmektedir. Doğal olarak bu koşullar yerleşme açısından
bazı sınırlamaları veya engelleri beraberinde getirmektedir. Ancak bu bağlamda 2001
Anayasa Değişikliği bazı yeni sorunları gündeme getirmiştir. Anayasanın 13. maddesinde
aralarında “kamu düzeni”nin de yer aldığı genel sınırlama nedenleri kaldırılmış ve her bir
temel hak ve özgürlüğün “yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı
olarak ...” sınırlanabileceği kuralı getirilmiştir. Ancak bu değişikliğe paralel olarak “kamu
düzeni”, “kamu yararı”, “genel sağlık” gibi sınırlama nedenleri, ilgili ve gerekli oldukları
maddelere bütüncül bir anlayışla yansıtılmamıştır. Bu durum yukarda değindiğimiz sınırlama
gereksinimleri bakımından sorun yaratabilir. Bu durumda “kamu düzeni” kavramının,
yerleşme özgürlüğünün sınırlanmasına ilişkin
“sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi
gerçekleştirme” nedeni (AY m.23/2) bünyesinde ya da “şehirlerin özelliklerini ve çevre
şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde ” konut ihtiyacının karşılanmasına ilişkin devlet
görevi (AY m.57) kapsamında yer aldığı düşünülebilirse de, ilk Anayasa değişikliği paketinde
yeni sınırlama rejiminin eksik bıraktığı noktaların tamamlanması gerekir. Bunun dışında
Anayasa’ya eklenmesi gereken iki yeni öneriye “Anayasa İçin Öneriler” bölümünde yer
verilmiştir.
Yerleşme özgürlüğü alanında öngörülen sınırlara uyulması dolaylı olarak konut
hakkının güvencesi olarak da katkı sağlamaktadır. Konut sorunun çözümü için devletin
planlama düzenleme örgütleme ve özendirme yönündeki yükümlülükleri özellikle 57.
maddenin ışığında arsa spekülasyonunu önleme ve kamulaştırmaya kadar uzanan geniş bir
alana yayılabilmektedir .
Devletin ödevini yerine getirmesi çerçevesinde öngörülen anayasal yetkiler aynı
zamanda konut hakkının, daha çok yerleşme özgürlüğünün anayasal sınırlarıdır. Hukuki idari
araç olarak planlama devlete kural koyma ve bunları uygulama yönünde yükümlülükler
getirmekte, toplumsal aktörlere de hukuki araçlar sağlamaktadır. Ne var ki gerçek olan konut
hakkı ve yerleşme özgürlüğünün kullanım ve etki alanları olan şehircilik ve çevre konusu,
ülkemizde hukukun zayıf halkalarını oluşturmaktadır. Bunun başlıca nedeni, Anayasanın 23
ve 57. maddelerinin öngörmüş olduğu sınırlamalara uyulmaması ve düzenleme yapma
yönündeki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmemesidir. Devletin ihlalleri
önleyememesi, ciddi planlama yöntemini uygulamaya geçirmemesi, bu konuda gerekli
önlemleri almaması, konut hakkını gerçekleştirmemesinin sonucu olarak Anayasada varolan
durum ile mevcut durum arasında büyük bir boşluk ortaya çıkmaktadır. Düzenleyen ve
denetleyen devlet ilkesi çerçevesinde yasa ve yönetmelikler incelenerek, uygulamada ortaya
çıkan yasal boşluklar, iktisadi özgürlük-sosyal hak ve özgürlükler alanı arasındaki
dengesizlikler yönünden yasa değişiklikleri ve yeni uygulama araçları önerileri aşağıdaki
bölümlerde ele alınmaktadır.
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4.2.3.2 Mevcut Afete İlişkin Yasal Düzenlemelerde Devletin Görev ve Sorumlulukları
İdarenin hukuki sorumluluğu denildiğinde idari faaliyet sonucunda, idare ile kişiler arasında
idare lehine bozulan dengenin tekrar sağlanmasını amaç edinen ve bunun hangi esaslarda
yapılacağını gösteren bir hukuki kavram ifade edilmektedir.
Kamunun ihtiyacının
karşılanması ve kamu için yararlı faydalı işler yapmak üzere kurulan idarenin yönetimi veya
gözetimi altında yapılan ve genel amacı kamu yararı olan faaliyetlerin bütününe kamu hizmeti
denilmektedir. İdarenin hukuki sorumluluğu bir anlamda kamu hizmetinden doğan zararların
giderilmesidir .
İdarenin hukuki sorumluluğunun doğması için ortada bir zararın bulunması, bu zararın
idarenin bir işlemi veya eylemi sonucunda meydana gelmiş olması, zarar ile idari işlem veya
eylem arasında illiyet bağının mevcut olması gerekir.
İdarenin hukuki sorumluluğun sebepleri iki başlıkta incelenebilir. Bir hizmet kusuru,
iki kusursuz sorumluluktur. Hizmet kusuru idarenin yapmakla yükümlü olduğu kamu
hizmetinin yürütülmesindeki eksiklik aksaklık ve bozuklukları ifade eden bir kavramdır.
Hizmet kusuru genel bir sorumluluktur. Tüm kamu tüzel kişilerinin sorumluluğu yönünden
geçerlidir. Hizmet kusuru birinci derecede sorumluluk kavramıdır. Hizmet kusuru nedeniyle
zarara uğrayan kişi, hizmeti yürüten ve bu nedenle kusurlu davranışı ile zarara sebebiyet
veren kamu görevlisine karşı dava açmak zorunda değildir. Doğrudan doğruya idare tüzel
kişiliğine dava açarak zararın tazminini isteyebilir. İdarenin genel hükümlerine göre hizmeti
kusurlu biçimde yürüten kamu görevlilerine rücu hakkı bulunmaktadır. Hizmet kusuru
sayılan durumlar, hizmetin kötü işlemesi, hizmetin işlememesi, hizmetin geç işlemesidir.
Hizmetin kötü işlemesi, kamu idaresi yapmakla yükümlü olduğu işlemi gereği gibi
yapmamıştır. Hizmetin bu şekilde kusurlu yapılmasında zarar gören kişinin uğradığı zararın
tazmini isteme hakkı vardır. Hizmetin işlememesi durumunda; idare, yasalarla sahip kılındığı
yetkisini ve malik olduğu güç ve olanakları kullanmayarak bir zararın oluşmasına sebebiyet
verirse, idare bu zararı tazmin etmek zorundadır. Hizmetin geç işlemesi durumunda; kamu
hizmetini düzenli ve yasalara uygun biçimde yürütmek zorunda olan idare, olayın ve kamu
hizmetinin gereklerine göre beklenilen çabukluğu göstermez ve hizmetin bu şekilde geç
işlemesinden dolayı bir zarar meydana gelirse, idarenin hizmet kusuru işlediği kabul edilerek
zararı tazminle sorumlu tutulabilir.
Kusursuz sorumluluk nedeniyle tazminat, bir hukuk kişiliğinin sorumlu olmamasına
rağmen kendisinin sebebiyet vermediği zarardan sorumlu tutulması olarak tanımlanmaktadır.
Toplumun huzur ve güvenliliği sağlamak amacıyla yürütülen bazı idari faaliyetlerin
bünyesinde risk taşıdığı görülmektedir. İçinde hizmetin özelliğinden kaynaklanan risk
bulunan faaliyetlerden dolayı gerek bu faaliyeti yürüten idari personel, gerekse hizmetten
yararlanan ya da ilgisiz üçüncü kişilerin uğradığı zararların kusursuz sorumluluk ilkesine göre
tazmini gerekmektedir.
Bu bağlamda idarenin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler üzerinde de
durmak gerekir: Öncelikle belirtmek gerekir ki gerçekleşmemiş veya olası zararlar için
tazminata hükmolunmaz. Öte yandan tazmini istenen zararın idari bir eylem veya işlemden
değil, zarar görenin kendi eyleminden doğmuş olması veya zararı doğuran idari işlemin
tesisine zarar gören kişinin tutum veya davranışının etkin olması durumunda idarenin hukuki
sorumluluğu ortadan kalkar. Aynı şekilde zararın, üçüncü kişinin eylem ve işleminden
doğması, idari işlem veya eylemden kaynaklandığı iddia edilen zarara idare teşkilatı içinde
olmayan bir makamın veya kişinin neden olduğunun belirlenmesi halinde de bu zararın
tazmin sorumluluğu idareye yüklenmez. İdarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir başka
neden, zararın zorlayıcı nedenlerden ileri gelmesidir. Ayrıca, zararla idari eylem ya da işlem
arasında bir nedensellik bağının yoksa idare sorumlu tutulamaz.
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Afet Kanunu ve deprem sonrası çıkarılan yasalarda, kamu hizmetinin yürütülmesi
sırasında oluşan zararların idarece öngörülen miktarda yapılacak yardımlarla, uyuşmazlık
yaratmadan karşılanması öngörülmektedir. Ancak 13. 3. 1992 tarihli Erzincan depremi
sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 17.01.997 gün ve E. 95/752 ve K.
97/57 sayılı kararında iki kavramla karşılaşılmaktadır. Bunlardan biri umulmayan hal kavramı,
diğeri ise mücbir sebep kavramıdır.
Umulmayan hal kavramı, Eski Medeni Kanunun 676. maddesinde “herhangi bir
suretle” ve Yeni Medeni Kanunun 752. maddesinde “raslantı sonucunda”; Borçlar Kanunun
383. maddesinde “kazara” 204. maddesinde “kazaen”, 274. maddesinde “arızen” şeklinde yer
alan kavramları karşılamaktadır. Umulmayan hal deyimi bilinmeyen bir nedenden doğan
zararlı ve tesadüfi olayları anlatır. Unsurları öngörülmezlik ve önlenemezliktir. İdare, kamu
hizmetinin görülmesi sırasında önceden bilinmesi mümkün olmayan ve ancak sebebinin
bilinmesi halinde idari bir tedbirle önlenmesi mümkün olan olaylarla karşılaşabilir. Bu
olaylar hizmetin içinde hizmetin işlemesi ile yakından ilgilidir. Kamu hizmetinin planlı,
programlı ve önceden alınabilecek her türlü teknik ve idari önlemlerle yürütülmesi halinde
umulmayan hallerle karşılaşılması olasılığı ve sayısı azaltılabileceğinden, tüm önlemlere
rağmen meydana gelebilecek bu gibi hallerde idarenin hizmet kusuru sorumluluğunun
bulunmadığı kabul edilebilirse de meydana gelen umulmayan halin neden olduğu zararın da
kusursuz sorumluluk kuramı uyarınca olayın durumuna göre idari risk ve kamu külfetleri
karşısında eşitlik veya hak ve nasafet ilkelerine göre idarece tazmini gerekmektedir.
Mücbir sebep ise öngörülmeyen sezilmeyen ve karşı konulması mümkün olmayan
hizmet dışında kalan olağanüstü nitelikte bir olay olarak tanımlanabilir. Mücbir sebep olarak
kaydedilen olaylar genelde deprem, yıldırım, fırtına hortum, kasırga, heyelan çığ sel
felaketleri gibi doğadan gelmektedir. Umulmayan hallerin öngörülmezlik ve önlenemezlik
unsurları mücbir sebepte olduğu kadar mutlak değildir. Önceden tedbir alınması durumunda
umulmayan halin azaltılması ve meydana getirebileceği zararları asgari düzeye indirilmesi
mümkün iken, hizmet dışı nedenlerle meydana gelmesi dolayısı ile mücbir sebebin
öngörülmezlik ve önlenemezlik unsurları idari önlemlerle giderilemeyecek niteliktedir.
Mahkeme içtihatlarında ve öğretide umulmayan hal ve mücbir sebebin, idarenin hizmet
kusuruna dayalı tazminat sorumluluğu kaldırdığı, her iki halde de illiyet bağının kesilmesine
karşın, umulmayan halde idarenin kusursuz sorumluluğunun bulunduğu, mücbir sebepte ise
idarenin tazminat sorumluluğunun tamamen ortadan kalktığı kabul edilmektedir. Oysa ki,
deprem sonucunda oluşan zararların nedeni sağlıksız denetimsiz plansız kentleşme sonucunda
yeterli zemin etüdü yapılmamış alanlarda depreme dayanıklılık yönünden onayı ve denetimi
yapılmamış binaların inşa edilmesidir. Depremin nerede, hangi şiddette olacağı tahmin
edilmekle birlikte kesin zamanını saptamak mümkün değildir. Bu nedenle geçmiş
depremlerin incelenmesine, sismik aktivitelerin değerlendirilmesine, jeolojik verilerin
değerlendirilmesine vs. dayalı olarak deprem bölge haritaları hazırlanmıştır. İdareye önceden
alınması gereken teknik ve idari önlemler konusunda yol gösterilmiştir.
Çağdaş devlet anlayışı gelişen teknolojik imkanlarla ülkesinde yaşayan insanların can
ve güvenliliğinin en üst düzeyde sağlanmasını gerektirir. Anayasanın 65. maddesinde 2001
Anayasa Değişikliği ile getirilen yenilik bu açıdan son derece önemlidir. 65. maddeye göre,
Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini yine eskiden olduğu
gibi, “mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde” yerine getirecek, ancak maddenin yeni şekline
göre, “bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetme” yükümlülüğü altında olacaktır.
Deprem tehlikesine karşı alınacak önlemlerin, bu öncelikler içinde en ön sırada yer alması
gerektiği kuşkusuzdur. Bu değişiklik devletin deprem karşısındaki sorumluluğunu daha ileri
bir düzeye taşımıştır.
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Anayasanın 123. maddesinde “İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği” başlığı altında:
“İdare kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir./ İdarenin kuruluş ve
görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına dayanır. / Kamu tüzel kişiliği ancak
kanunla ve kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur” hükmü yer almaktadır.
Anayasanın 125. maddesinin ilk fıkrasında yargı yolu başlığı altında idarenin her türlü
eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin son
fıkrasında ise, idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlü
kılınmıştır. Deprem nedeniyle doğan zararlarla idarenin işlem ve eylemleri arasında
bağlantının kurulması halinde idarenin bundan sorumlu olduğu ortaya çıkacaktır.
Anayasanın 129/5. maddesinde ise, memur ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini
kullanırken, işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, kendilerine rücu edilmek
kaydı ile ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine
açılabileceği belirtilmiştir. Memur ve diğer kamu görevlileri aleyhine açılacak rücu davaları,
idarenin kendisine karşı açılan dava sonunda ödemek zorunda kaldığı tazminatı, zarara sebep
olan kamu görevlisi veya memurdan talep etmesine yönelik davalardır.
4.2.4

ÖRGÜTSEL –KURUMSAL YAPI

4.2.4.1 Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş Görevleri
540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş Görevleri Hakkında KHK’ye göre DPT’nin
kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamanın yanı sıra, ülkenin doğal, beşeri ve
iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak, bakanlıklar arası
koordinasyonu sağlamak, özel sektörü ve yabancı sermaye faaliyetlerini yönlendirmek,
kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit
ve teklif etmek, bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak, uygulamayı
izlemek ve koordine etmek, mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi
konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak gibi ülkenin yönetiminin omuriliğini oluşturan
görevleri bulunmaktadır. Sayılan bu görevlerin yerine getirilebilmesi için yukarıda da
görevleri arasında sayılan ülkenin her türlü kaynağının araştırılması ve tespit edilmesi,
bölgesel bazda sorun ve potansiyellerinin neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu
araçlardan biri de bölge planlarıdır ve bölge planlarının hazırlanması bu kuruluşun
görevlerinden birisidir.
Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon
Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelmektedir. DPT
Müsteşarlığı da ekonomik, sosyal ve uluslararası konularda araştırmalar yapmak, strateji ve
politikalar geliştirmek, kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, bölgelerarası
entegrasyonlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek bunlara yönelik alternatifleri
hazırlamak üzere altı Genel Müdürlükten oluşmaktadır. Konumuz olan planlama ile ilgili
birimlerin görevleri Şekil 4.41’de izlenebilmektedir.
Devlet Planlama Teşkilatı, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün
kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye
yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek tüzel
kişiler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bilgi toplamada, planların hazırlanmasında ve
uygulamanın izlenmesinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi
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teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve özel kesim üst düzey kuruluşları ile
yakın işbirliği içinde bulunur.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, kalkınma planlarının ve yıllık programların
hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi safhalarında gerekli olan verileri, bunların
toplanmasında ve değerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu verilerin sunulma
şeklini tespit eder.
Devlet İstatistik Enstitüsü, plan ve programların hazırlanmasında gerek duyulan bilgileri
zamanında ve yeterli kapsamda sağlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile
yakın işbirliği içinde çalışır.
İktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belirlenmesine esas teşkil edecek
hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. Bu suretle tespit edilen
esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşülerek karara bağlanır.
Devlet Planlama Teşkilatının yapmakla yükümlü olduğu 5 yıllık kalkınma planlarının
hazırlanmasında aşağıdaki süreç izlenmektedir;
Kalkınma Planları: Başbakan veya ilgili Bakan, Bakanlar Kurulunun onayladığı esaslar ve
hedefler çerçevesinde kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması konusunda Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına direktif verir. Kalkınma planının Başbakanlığa
sunulmasından itibaren bir hafta içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu planı
inceleyerek, planın kabul edilmiş bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla
Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına arz olunur.
Yıllık Programlar: Yıllık Programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca
hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. Bu Kurul programları inceleyerek bir
raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık programlar
kesinleşmiş olur. Yıllık programlar ile birlikte orta vadeli tahminler de sunulur. Yıllık
programlar, bütçeler ile iş programlarından önce hazırlanır. Bütçelerle iş programlarının
hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslar dikkate alınır.
Bütçelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi
sırasında, birden fazla yılı kapsayan ve Kalkınma Planı ve Yıllık Programların bütünlüğünü
ilgilendiren yatırım projelerinin Programa ilave edilmesinde, Kalkınma Planlarının Yürürlüğe
Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında 3067 sayılı Kanunun 2'nci maddesinde yer
alan esas ve usullere uyulur. Yıllık programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde
yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kuruluna değerlendirme raporları sunulur.
Müsteşarlık, kabul edilen planların, yıllık programların ve projelerin uygulanmasındaki uyum
ve işbirliğini sağlar. Plan, yıllık program ve proje uygulaması, Teşkilatça zaman zaman
gözden geçirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilir ve alınması gerekli tamamlayıcı
tedbirler, belirli devrelerde hazırlanacak raporlarla Bakanlar Kuruluna sunulur.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu
konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar
düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve
yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırabilir ve bu konularla
ilgili mal ve hizmet satın alabilir.
4.2.4.2 Kalkınma ve Bölge Planlama Açısından Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi
Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşundan 1980’lere kadar ekonomik ve sosyal yaşamın
belirleyici gücü devlet iken, 80’lerden sonra devletin öncülüğüne ve korumacılığına dayalı
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kalkınma stratejisinden vazgeçilmeye, devleti sınırlandırmaya ve küçültmeye, ekonomik
işleyişi piyasa güçlerine bırakmaya dayalı bir değişme süreci devletin planlama işlevini de
etkilemiştir. Bu durumun planlamanın kurumsal yapısına da yansıdığı görülmektedir (Sezen,
S., 1998, sf 240).
Ülkemizde planlı kalkınma anlayışı 1960 döneminde başlamış, bölgesel
dengesizliklerden çıkan sorunların çözümlenmesi hedef alınarak, ülkenin her türlü kaynak, ve
olanaklarını tespit ederek, uygulanacak ekonomik ve sosyal politikayı tayinde hükümete
yardımcı olmak, Bakanlıklar arası koordinasyonu sağlayıcı önerilerde bulunmak, hedefleri
gerçekleştirecek planları yapmak, planın uygulanmasını izlemek, özel sektör faaliyetlerini
plan hedeflerine uygun bir şekilde teşvik edecek tedbirleri önermek gibi görevleri üstlenmek
üzere DPT kurulmuştur. Ekonomik plan yapma anlayışının gelişmesi sonucu bölge planlama
çalışmaları da olumlu yola girme olanağını bulmuştur (Taneri, E. 1986). 1960-1970 yılları
arasında sekiz adet Bölge Planlama çalışması yürütülmüştür. Bu süreçte kurumsal anlamdaki
sorunlardan biri Kalkınma planı ile Bölge Planlarının ilişkilerinin kurulamaması, diğeri de iki
plan yapımcısı (İmar ve İskan Bakanlığı ve DPT) arasındaki kopukluk olarak belirtilmiştir
(Taneri, E. 1986). Bu sorunlara rağmen, bölge planlama çalışmaları konusunda önemli
deneyimler kazanılmış, 10 yıl gibi kısa süren bu çalışmalar sonucunda önemli gelişme
merkezlerinin ortaya çıkması sağlanmıştır.
1960-80 sürecinde, bölge planlama kavramı giderek önemini yitirmiştir. 1980 dönemi
öncesi ve sonrasında, Türkiye’de ekonominin planlı yönetimi ile 1980 sonrası planlı
ekonomik yönetimin çöküşünü ve bunun mekandaki yansımalarını anlayabilmek için
öncelikle kurumsal yapının değişimin içeriğine bakmak gerekmektedir. 1980 öncesinde DPT,
Sanayi Bakanlığı, TOBB’dan oluşan bir üçlü sistem kaynak tahsisini yönlendirmekte, DPT ve
diğer iki kuruluş arasında hiyerarşik ilişkiler bulunmadığından, söz konusu üçlü arasındaki
ilişkiler ağ tipi örgütlenmelere benzeyen ilişkiler şeklinde düzenlenmektedir. Bu ilişkilerin
yürütülebilmesi, bir yandan siyasal organın uyumlu çalışabilmesi ve ekonomi bürokrasisini
siyasal amaç, hedef ve kısıtlarına uyum sağlayacak biçimde yönetebilmesine, öte yandan
sistemdeki üst düzey yöneticilerin karşılıklı güven dayanışma ve hatta ortak çıkar duygusu ile
hareket ederek ortak başarının kazandıracağı güç ve itibardan tatmin olmalarına bağlıdır. 1980
sonrasında planlı dönemin kaynak tahsisi mekanizmasını yönlendiren üçlü sistem işlevini
yitirmiş ve çözülmüştür. Her ne kadar DPT 1980 öncesindeki kalıplara az çok uyan plan ve
programlar üretmekte ve kurum olarak Sanayi Bakanlığı ve TOBB yaşamakta ise de, plan ve
programların üretici birimleri zorlayıcı ya da onlara yol gösterici niteliği ortadan kalkmıştır.
Yönetim ve siyaset arakesitinde yer alan ve yarı siyasal, yarı teknik kimlik taşıyan kuruluşlar,
örgüt yapısı ve/veya işlev olarak siyasal alana kaymış, TOBB’ne ek olarak özel sermayenin
çeşitli baskı grupları, merkezi hükümeti ve TBMM’ni daha çok etkiler duruma gelmiştir
(Türel, O. 1994, sf 10). Bu süreçte yönetim ve siyaset arakesitinde yer alan Yüksek Planlama
Kurumu, 1960’larda siyasilerden ve ağırlıklı olarak DPT birim başkanlarından oluşurken,
1994’deki KHK ile Başbakan ve Başbakanın belirleyeceği sayıda bakan ve yalnızca DPT
Müsteşarından oluşur hale getirilmiştir (Sezen, S. 1998, sf 124). Bu değişiklik, planlı
dönemde kıt üretim kaynağı tahsisleri merkezi bürokrasi eliyle biçimlendirilirken, günümüzde
rantların artık hemen tümüyle siyasi alandaki kararlar sonucunda paylaşılmasını beraberinde
getirmiştir. Bu durum, yerli ve yabancı sermaye sahibi baskı gruplarının altyapı, pazar,
nitelikli işgücü gibi özelliklerin bulunduğu alanlarda yer seçme eğilimlerini hızlandırırken,
bölgesel dengesizliklerin daha da artmasına yol açmıştır.
Bu süreçte, DPT’nin kaynak kullanımı yönlendirici işlevi zaafa uğramıştır. DPT ve özel
kesimdeki üreticiler arasında çoğunlukla teşvik politikaları yoluyla kurulan iletişim bağı da
giderek anlamını yitirmiş; sorumluluk bir süre DPT ile Hazine arasında gidip gelen teşvik
uygulama birimleri sonunda Hazinenin yönetimine bırakılmıştır. Bu durum Hazine ve Dış
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Ticaret Müsteşarlıklarının siyasallaşmasını hızlandırdığı gibi, Maliye Bakanlığının parçalanıp
güçsüzleşmesi sonucunda Başbakanlık çerçevesinde karar odakları daha da etkili konuma
gelmişlerdir (Türel, O.1994). Bu durumda merkezden müdahale imkanları olabildiğince
siyasallaşmış, bürokrasi güçsüzleşmiştir.
Yukarıdaki kurumsal yapıdaki değişikliğin yanı sıra, "Yatırımlarda Devlet Yardımları
ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Yüksek Planlama Kurulunun 20/2/1998 tarihli
raporu" üzerine Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanarak, (25 Mart 1998 tarihli 2329754 sayılı
Resmi Gazete) plan ilke ve hedeflerine dayanmayan yatırımların teşvik edilmesiyle bölgesel
dengesizliği ve aşırı yığılmaları arttırabilecek bir gelişme yolu seçilmiştir.
Bu karar gereğince yatırımlarda devletçe sağlanabilecek destek unsurlarının
uygulanması açısından bölgesel ayırıma gidilmiştir. Gelişmiş Yöreler, İstanbul ve Kocaeli il
sınırları ile Ankara, İzmir, Bursa Adana ve Antalya Büyükşehir belediye sınırları dahili olarak
belirtilmiştir. Normal Yöreler, Gelişmiş Yöreler ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler dışında
kalan illerdir. Destek unsurlarından yararlanmada bu bölgesel ayırım önem kazanmaktadır.
Bu ayrıma göre, Gelişmiş Yörelerde, organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar ile yüksek
teknoloji gerektiren katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden bir
veya birden fazlasını içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon dolar karşılığı Türk Lirası
üzerindeki komple yeni yatırımlar gibi Hazine Müsteşarlığı'nca uygun görülecek yatırımlar
destek unsurlarından yararlanabilecektir. Normal yörelerde ise, Kalkınmada Öncelikli
Yörelerdeki yatırımlar ve KOBİ kapsamına giren işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar
destek unsurlarından yararlanılabilecektir.
Teşvik verilme kriterleri koşutunda, 1990-1996 döneminde verilen teşviklerin ve kamu
yatırımlarının illere göre dağılımı incelendiğinde şu sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Teşvik
verilen belgelerin %48'i (istihdam yaratma kapasitesine göre % 43'ü) gelişmiş bölge olarak
tanımlanan 7 il’e verilmiştir. Gelişmiş bölgelere verilen bu teşviklerin % 91'i ise (istihdam
yaratma kapasitesine göre % 92'si) birinci ve ikinci deprem bölgesinde yer alan 6 ili
kapsamaktadır. Gelişmiş illerde teşviklerin yaratacağı istihdam 420 652 olup, yalnızca
İstanbul ilinde yaratacağı istihdam kapasitesi 180 759'dur (DPT).
Aynı dönemde, kamu yatırımları açısından durum değerlendirildiğinde, Gelişmiş
Yörelere (7 il) yapılan kamu yatırımlarının büyüklüğü, tüm kamu yatırımlarının % 42'sini
oluşturmakta, bunun % 74'ünü ise birinci ve ikinci deprem bölgesindeki 6 il almaktadır. Bir
biğer değerlendirmeye göre ise Gelişmiş Yörelere yapılan kamu yatırımlarının dörde biri ise
İstanbul ilinde gerçekleştirilmiştir.
Yabancı sermayeyi çekmeye yönelik politikalar sonucunda, karşılaşılan önemli bir diğer
sorun da yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesidir. Bunlardan biri de, “Tarım Alanlarının
Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelik”tir. En son değişiklik 26. Ağustos 1998
tarihinde yapılarak, sınıf tefriki yapılmaksızın ihtiyaca cevap verebilecek miktardaki yağışa
bağlı tarım arazilerinin, tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirleri alınması koşulu ile,
yabancı sermayeyle desteklenen ihracat ağırlıklı ileri teknoloji yatırımları ve tarımsal ürünleri
işleyen, teşvik belgeli en az 15 Trilyon yatırım tutarı olan işletmelere tahsis edilebileceği
şeklinde değiştirilmiştir.
Dayanağını Anayasanın sosyal devlet ilkesinden alan, yasalarla somutlaştırılan
planlama ilkelerinin bozulması sonucunda, mevcut planlarda da değişiklik yolları açılarak,
planların bütünlüğü bozulabilmekte, çevresel değerler ihlal edilebilmektedir.
3194 sayılı İmar Yasasının 8a maddesinde, "..... bölge planlarını, gerekli gördüğü
hallerde DPT yapar ya da yaptırır" denilmektedir. Bölge planlarının gerekli görüldüğü
hallerde yapılmasının yasa hükmü ile getirilmiş olmasının ve böylelikle, konunun devletin
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ihtiyarına bırakılmasının, Anayasanın 56. ve 57. maddelerine aykırılığı iddiası ile açılan
davada Anayasa Mahkemesi bu iddiayı yerinde görmemiştir. Mahkeme kararında şu görüşlere
yer vermiştir: "Anayasanın 56. ve 57. maddelerinin birlikte incelenmesinden, Anayasa
koyucunun yapılarla bütünleşen çevrenin belli bir program ve plan dahilinde düzenlenmesini
istediği, yerleşimde dengeye önem verdiği anlaşılmaktadır. Sözü edilen 8. maddenin birinci
fıkrasının "a" bendinde belirtildiği üzere, yazılı koşulların varlığı halinde, Devlet Planlama
Teşkilatı aracılığı ile girişimde bulunulacaktır” 16.12.1986 gün ve E.1985/11 ve K. 1986/29
sayıyı kararı). Görüldüğü gibi Mahkemenin bu kararı, koşulların varlığı halinde DPT’nin
girişimde bulunacağı varsayımına dayanmaktadır. Ne var ki Devletin fiziki çevreyi sağlıklı
yapıya kavuşturma konusundaki ödevi, afet riskine duyarlı alanları belirlemeyi ve Anayasanın
166. maddesi gereği devlet görevi olarak Kalkınma Planı kararlarına mekansal boyut getiren
bölge planları kararlarının da alınmasını zorunlu kıldığı halde, ülkemizde bölge planları
yapılmamaktadır. Oysa, yukarıda DPT şeması irdelendiğinde yatayda ve düşeyde üçlü bir
yapının varlığı dikkati çekmektedir. Bunlar;
Ekonomik yapı

Sosyal yapı

Ar-ge;gelişmeler, dinamikler

Uluslararası ve bölgelerarası vizyon
Ulusal vizyon
Yerel vizyon

Bunlardan yerel bilgiyi kapsayan il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları
yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların
Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarla tutarlılığını sağlamak, yapısal uyum politikalarının
uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla projeler geliştirmek ve
bu konularda yapılacak çalışmaları koordine etmek, yerel istihdamın ve girişimciliğin
geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkarların
ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar geliştirmek, kurumsal ve hukuki
düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uygulamayı yönlendirmek, kalkınmada öncelikli
yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bu yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir
gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili
koordinasyonu sağlamak ve görev alanına giren konularda görüş vermek ve uluslararası
kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel
Müdürlüğünün görevleri kapsamında sayılmaktadır. Ancak tüm bunların il ve ilçe bazında
toplanması ve tüm ülke verilerinin bir arada değerlendirilmesi oldukça güç ve hatta imkansız
bir durumdur. Bu nedenle yerel bilgilerin toplanıp değerlendirildiği, avantaj ve
dezavantajların, sınırlama ve potansiyellerin sıralandığı, yerel halkın, yerel sermayenin, yerel
yönetimlerin katılımın ve isteklerinin maddi manevi boyutta alındığı, değerlendirildiği, rapor
haline getirildiği bir ara mekanizmaya gereksinim duyulmaktadır.
Aynı şekilde iktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, kamu
yatırım programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek ve yıl içinde revizyonu ile ilgili
işlemleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını hazırlamak, uygulamayı yönlendirmek,
kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, plan ve programların uygulanması
sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu
amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmak,
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleridir. Tüm bu işleri ülke
genelinde değerlendirmek ve koordinasyonunu kurmak güç bir işlem olduğu için bu konulara
ilişkin raporların bölge düzeyinde hazırlanarak bu Genel Müdürlüğe sunulması ve bunların
Genel Müdürlükçe ülke politikalarına, bütçe olanaklarına göre değerlendirilmesi ve
önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir.
Ülke ölçeğinde DPT’ye yüklenen görevlerin sağlıklı ve rasyonel yürütülebilmesi, bölge
ölçeğinde ara kadame planların hazırlanmasını gerekli kılmaktadır. DPT’nin bu yapılanması
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ile Mahalli İdareler Yasa taslağında belirtilen Mahalli Üst Kurul yapılanmasının birlikte
değerlendirilmesi hususu, araştırılması ve üzerinde durulması gereken önemli bir yeniden
yapılandırma konusudur. Bu çalışma kapsamında bu ikili yapının bütünleştirilmesi ve
ilişkilendirilmesi konusunda öneriler geliştirilecektir.
4.2.4.3 Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri
Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir altyapı tesislerinin ve sığınakların projeye
esas standartlarını hazırlamak, Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,
Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve
standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak, Deprem,
yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra
meskun alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tespit etmek ve bunların
uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla
işbirliği yapmak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının temel görevlerdir.
7269 sayılı yasa afet öncesi ve sonrası yapılması gerekli işlerin önemli bir kısmından ve
bu işlerin koordinasyonundan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sorumlu tutulmaktadır
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, afet hizmetlerini süratle ele almak, düzeninde yürütmek ve
sonuçlandırmak üzere gerekli teşkilatı kuracağı, bu teşkilatın merkez, bölge ve mahalli
kademe ve ünitelerinin bu Bakanlıkça tespit olunacağı, Afet Kanunun ek 5. maddesinde
hükme bağlanmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına afet ile verilen görevlerin yapılabilmesi
amacıyla teşkilat yapısında da Afet İşleri Genel Müdürlüğünün oluşturulmuş olduğu, bunun
yanı sıra özellikle afet öncesi afete dayanıklı yerleşmeler ve güvenlikli yapılar
oluşturulabilmesi açısından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne ve Teknik Araştırma Dairesine
görevler verilmiş olduğu görülmektedir (Şekil 4.42).
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde de Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’na verilmiş olan görevler ve içerisindeki birimlerin afet ve planlamaya ilişkin
görevleri Şekil 4.42’da izlenebilmektedir.
Yasalarda tanımlanan görevlere göre tabii afete uğrayacak bölgeleri tespit etmek,
afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve afete uğramış veya uğraması muhtemel
yerlerin imar ve geçici yerleşmeleri ile ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama yönetim
ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak Afet İşleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu
kapsamında görülmektedir.
Ancak, bu tanımlama kapsamı itibariyle kurum hem makro ve hem de yerel ölçekli
görevler ile sorumlu tutulmakta dolayısı ile bu geniş kapsamdaki görevlerin kurumsal
yapılanmanın yetersizliği nedeniyle de yerine getirilememesine yol açmaktadır. Tabii afete
uğrayacak bölgeler çok geniş bir tanım olup, hangi ölçekte ne detayda ve içerikte bunların
belirleneceği, hangi kurumlardan bu anlamda veri akışının olacağı belirsiz konular olarak
kalmaktadır. Bu nedenle de yalnızca deprem bölgeleri haritasının hazırlanması, afete
uğrayacak bölgelerin tespitinin yapılması ile sınırlı bir yaklaşım bu görevin ifası olarak
sayılabilecektir.
Bu konuların açıklağa kavuşturulması gerekmekte olup, yerel yönetimlere yol gösterici
bölge düzeyindeki her çeşit afeti işaret eden haritaların hazırlanmasından hangi kurumun
sorumlu tutulacağı, hangi kurumlara bu haritaların iletilmesi gerektiği ve bunların
hazırlanmaması durumunda yaptırımların ne olacağı konularında yasal düzenlemelerde
yetersizlikler bulunmaktadır.
Yerel düzeydeki risklerin tespiti konusunda, yerel yönetimlere görev verilmesi, ancak
bu risklerin nasıl saptanacağına ilişkin yönetmelik veya rehberler hazırlanması konusunda
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merkezin yönlendirme görevi üstlenmesi, bu görevle sorumlu tutulacak kurumların
tanımlanması konularında yasal düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır. Yeni hazırlanan
Afet taslağında da yine hangi ölçekte ne gibi afet haritalarının hazırlanması gereğinden hiç
bahsedilmemekte, mevcut kanundaki afete hazırlık konusunda öngörülen genel tanımlamalar
ile sınırlı kalınmakta ve bu durum, sorunun yeni tasarı da çözümlenmediğini yansıtmaktadır.
Afetle ilgili daimi iskan yerleşmelerinde imar planlarını ve altyapı tesisleri planlarını ve
bunlara ait etüt, harita, proje ve keşifleri yapmak veya yaptırmak, re’sen onaylamak veya
onaylanmasını sağlamak, inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Afet sonrası yerleşim alanlarının belirlenmesi, yereli
ilgilendiren bir konu olduğundan plandan ve planlamadan bağımsız olarak düşünülmesi pek
çok soruna yol açabilmektedir. Bu konuların afet öncesi planlama kapsamında düşünülmesi
ve öngörülmesi gerekmektedir.
Yapılaşmaya ilişkin araştırma ve standart geliştirme konuları Teknik Araştırma ve
Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. Bunlar;
• Ülkenin farklı yöre, şart ve özellikleri dikkate alınarak inşaat malzemeleri ile
sistemleri ve teknolojilerine ilişkin tespitler ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
yapılarda enerji tasarrufunu sağlayıcı ve maliyeti düşürücü tedbirler üzerinde
çalışmak, sonuçlarının mevzuatta yer almasını ve uygulamaya konulmasını
sağlamak ve istendiğinde yapı malzemesi sanayi tesislerinin projeleri hakkında
ilgili kuruluşlara görüş vermek,
• Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapmak, depremleri ve
etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin deprem durumunu
gösteren yayınları ve haritaları hazırlamak, geliştirmek, deprem bölgelerinde inşa
edilecek yapılarla ilgili tedbirleri, inşaat tekniklerini ve bu yapıların projelendirme
esaslarını belirlemek,
• Türkiye’de kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt
şebekelerinin ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamak,
mevcut şebekelerinin bakım ve onarımı ile bu şebekelerde kullanılan cihazların
geliştirilmesi, yaptırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
• Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının ve şehir altyapı tesislerinin projeye
esas standartlarını hazırlamak,
• Sivil savunma bakımından çeşitli harp silahı ve vasıtaların tesirlerine karşı hangi
yer, tesis ve binalarda ne tip ve nitelikte sığınak yapılacağına ilişkin esasları tespit
etmek ve bu esasların belediye imar planlarına konulmasını sağlamak ve
uygulamanın takibini yaptırmak,
• Bakanlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin bir sistem içinde toplanıp kullanılması
amacıyla bilgi işlem ve değerlendirme çalışmaları yapmak, elde edilen bilgilerin
dağıtımını sağlamak,
• Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında, kamu kurum ve kuruluşlarına her
türlü etüt, proje, kontrollük, inşaat, tesisat alanlarında iş yapan ve gerekli
nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak,
• Gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin,
umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya
Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken imar planları
ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar
planlarının, içerisinde veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava
meydanı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir
kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve
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gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re'sen
onaylamak.
• Turizm bölgelerindeki nazım plan onamalarını yapmak, kıyı kenar çizgisi
tespitlerini işleme koymak.
• Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının norm ve standartlarını hazırlamak ve
yayınlamak görevlerini de yerine getirir.
Bu görevleri yapmak üzere, Belediye İlişkileri ve Fonlar Dairesi Başkanlığı, İmar
Uygulama Dairesi Başkanlığı, İmar Proje Dairesi Başkanlığı, Mesken İşleri Dairesi
Başkanlığı, Müeahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Dairesi
Başkanlığı, Yatırım Projeleri ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı olmak üzere 8 Daire Başkanlığı kanalıyla yürütülmektedir. Tüm bu içerik, çok
kapsamlı ve geniş bir yelpazeyi içermekte olup, sağlıklı ve güvenli yerleşim ve yapılaşmanın
temel çerçevesini oluşturmaktadır. Ancak ülkemizde üst düzeyde yol gösterme görevinde
yetersiz kalındığı görülmektedir. Bu nedenle tüm bu görevlerin yapılabilmesi için bu
kurumun sekretaryalığında uzmanlarca desteklenen komisyon ve kurumların konu
başlıklarına göre oluşturulması veya diğer ilgili araştırma kurumları ile desteklenecek bir
sistem oluşturulması zorunlu görülmektedir.
4.2.4.4 İller Bankası’nın Görevleri
İl özel idareleriyle belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle adı
geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliği haiz olan veya olmıyan ve katma bütçeli idare ve
kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğraşmak ve bütün işlemlerinde özel hukuk
hükümleriyle bu kanuna bağlı olmak üzere İller Bankası adiyle tüzel kişiliği haiz bir banka
kurulmuştur. Kurumun görevleri;
1. idare ve kurumların yapacakları mahalli kamu hizmetleriyle ilgili tesisler, yapılar ve
diğer işler vücude getirmelerini kolaylaştırmak; şehir, kasaba ve köylerin kuruluş ve
imarı yolundaki plan ve programların gerçekleştirilmesini desteklemek amaciyle
bunlara, kendi tüzüğünde yazılı esas ve şartlara göre kredi sağlamak;
2. bu idare ve kurumların istemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak
veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekleri tesis ve yapılardan
mahallince yaptırılmasına imkan olmayan veya Banka tarafından toplu olarak
yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve
kurumların istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırım programında yer alan
işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirecek olanları Banka eliyle
yapmak veya yaptırmak;
3. Bankadan alınan kredilerle yapılan işlerden 13/7/1972 tarihli 1609 sayılı Kanunla
yapım ve denetlemeleri Bayındırlık Bakanlığına verilenler dışında kalanların isteme ve
imkana göre fenni nezaret ve denetlenmesini üzerine almak;
4. Birinci maddede gösterilen idare ve kurumlara gerekli olacak makine, aletler ve edevat,
gereç ve eşyadan temin edebileceklerini bu idare ve kurumlara satmak veya kiralamak;
5. Bu idare ve kurumların banka araciyle sigorta ettirmek isteyecekleri menkul ve
gayrimenkul malları sigorta ettirmek;
6. Tüzüğünde izin verilecek banka işlerini yapmak;
7. Yukarda yazılı ödevleri yapmak üzere her türlü araç ve malzeme temin etmek ve bu
işler için gerekli tesisleri doğrudan doğruya veya ortaklık suretiyle vücude getirmek, bu
konuda yapılacak işlere, gerekli görülürse, ortaklık etmek.
RG. Tarih
9.4.1990

Sayı
20456

Yönetmelik Adı
İller Bankası Yönetmeliği
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4.2.4.5 Büyükşehir İlçe Ve Belde Belediyeleri
3030 sayılı ve 1580 sayılı kanunlar il 3194 sayılı kanun nazım plan ve uygulama planlarının
yapımındaki yetki ve sorumlulukları tanımlamaktadır. 3030 sayılı kanuna göre, nazım imar
planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak Büyükşehir belediyelerinin görevi
olarak tanımlanmıştır.
Büyükşehir Belediyeler yönetmeliğinde de “büyükşehir
belediyelerinin ilçe belediyelerince hazırlanacak tatbikat planlarına ve eklerine esas olmak
üzere, kat rejimi dahil, plan ve uygulamanın her safhası ile ilgili ve bağlayıcı ilke kararları
alacağı, ilan edeceği, ilçe belediyelerinin nazım imar planlarına uygun olarak hazırlamaları
zorunlu olan tatbikat planlarını inceleyeceği aynen veya değiştirerek onaylayacağı ve
uygulamalarını denetleyeceği yer almaktadır (Şekil 4.43). Ancak, bu ölçeklerdeki planlama
yetkisinin yerel yönetimlere verilmiş olmasına karşın, pek çok kuruma farklı kanunlar ile
verilmiş, planlamanın bütünlüğünü bozan parçaçıl planlama yetkileri söz konusudur (Şekil
4.44).
Yukarıda planlama sisteminde de irdelendiği gibi büyük şehirlerin mevcut yapılaşmış
alanları bir sorun yumağı halini almış, bu nedenle de nazım imar planları ve uygulama imar
planları ile bu sorunların üstesinden gelme olanağı kalmamıştır. Bu nedenle alt bölge planı
gibi stratejik içerikli, makroformun veya şehrin diğer konularına ilişkin sorunlarını işaret eden
ve bu konudaki ilke ve politikaları belirleyen, ancak bu çözümlemeleri yapar iken kapsamlı
bakış açısını da ihmal etmeyen veya farklı konulardaki stratejileri bütünleştiren yeni bir
planlama anlayışına ve bu kararların eylem planları ile hayata geçirildiği bir yaklaşıma
gereksinim duyulmaktadır. Şekil 4.45’da tanımlanan yetkilerinde görüş, ilke, politika öneri
şeklinde planlama kurumuna sunulması, sunulan bu stratejilerin planlama kapsamında
değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Dolayısı ile bu sistem çerçevesinde bu tür yaklaşımlarda
büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ilişkileri veya toplu konut, arasa ofisi veya konuları ile
ilgili stratejiler sunan diğer kurumlarla belediyelerin ilişkilerinin kurulması, tanımlanması gibi
konular üzerinde çalışılmalı, geliştirilen öneriler ilgili yasal çerçeve içerisinde yer almalıdır.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşları, bankalarla işbirliği yapmak , arsa bankası kurmak, konut üretmek için
kamulaştırma yapmak gibi bu anlamdaki bazı gelişmeler mahalli idareler yasa tasarısı
içerisinde yer almaktadır (Şekil 4.46).
İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyon şeması incelendiğinde de kurumsal
yapılanmanın bu işlevlerin üstesinden gelebilecek bir yapı sergilediği görülmektedir (Şekil
4.47). Ancak yukarıda da belirtildiği gibi kentsel risklerin saptanması, takibi, programların
geliştirilmesi, raporların hazırlanması ve bu raporların üst kurumlar kanalı ile merkezi idareye
gönderilmesi ve bu verilerin kent planlama, kentsel dönüşüm daire başkanlıkları işbirliği ile
çözüme kavuşturulması gibi ilişkilerin tanımlanması ve geliştirilmesi gereken konulardır.
Bu yasalardaki diğer önemli sorunlar aşağıda belirtilmektedir.
• Belediye sınırları ile ilgili sorunlar bulunmaktadır.
• 1580 sayılı yasaya göre yönetilen ilçe belediyelerinin sınırları ile ilgili sorunlar
bulunmaktadır. İlçe belediyelerinin sınırları geniş, yaygın, denetlenmesi zor
alanları içermektedir.
• Sınırlarla ilgili diğer bir sorun başlığı ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin
sınırları ile ilgilidir. Günümüzde İstanbul il sınırları dahilinde makroformu
etkileyebilecek nitelikte yapılaşma talepleri ve süreci izlenmektedir. Diğer yandan
da il sınırları dahilindeki korunması gereken değerler (su havzaları, tarım alanları,
orman alanları, kıyılar, tarihi değerler, vb.) kent için hayati değer taşımaktadır.
Hatta Gebze ve Çorlu-Çerkezköy gibi sanayi alanları İstanbul metropoliten

423

•

•

•

•
•

alanlının önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu soruna ilişkin öneriler Mahalli
İdareler Yasa Taslağı içinde yer almaktadır.
Belde belediyeleri uygulamasına son verilmesi, ya da belde belediyelerinin de
imar planlarının denetlenmesi açısından Büyükşehir denetimine tabi tutulması
gerekmektedir. Buna ilişkin olumlu önerilerde Mahalli İdareler Yasa Taslağında
yer almaktadır.
İlçe belediyeleri aldıkları kararları büyükşehir belediyesine göndermekte,
onaylanmadan iade edilen kararlar ısrar karar olarak tekrar gönderilirse
onaylanmak durumunda kalınmaktadır. Bu durumda planlama bütünlüğünden söz
edilememekte, üst ölçek plan kararlarına uymayan plan kararları veya plan
değişiklikleri izlenmektedir. Oysa üst ölçek plan kararlarına uygun olmayan hiçbir
plan kararı veya plan değişikliği yasallık kazanmamalıdır.
Planlama konusunda, planlama sisteminde merkezi yönetim örgütlerinin
yetkilerinin kullanımı bölge planlama çerçevesinde değerlendirilmesi koşutuna
bağlanmalıdır.
Yeni belediye kurulması yönündeki kriterler Mahalli İdareler Yasa Taslağında
olumlu yönde gelişmeler içermektedir.
Belediyelerde İmar Komisyonuna seçilen üyeler şehir plancı, mimar veya
mühendislerden oluşmalıdır.

17. Nisan 1985

18728

20.1.1985
19.9.1984

18641
18520

Akaryakıt Tüketim Vergisi Hasılatından Belediyelere Ayrılan Pay ile Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Verilen Payın Dağıtımı Hk. Yönetmelik
Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği
Belediyeler Fon Yönetmeliği
Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği
İmar ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Belediyeler İmar Uygulamaları
(Kamulaştırma ve Düzenleme) Ödeneklerinin Proje Düzenlemesi - Tahsis
Harcama Mahsup ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik
BŞB Uygulama Yönetmeliği

4.2.4.6 Mahalli İdareler Yasa Tasarısı
Mahalli İdareler Yasa Tasarısı incelendiğinde planlama sistemi ile ilşkilendirilebilecek
sorunlar aşağıda sınıflandırma kapsamında verilmektedir.
• Plan kademelenmesi açısından sorunlar:
Plan türlerinin tanımlama ve nitelemelerde karışıklık bulunduğu, bölge planlamasına hiç yer
verilmemiş olduğu, buna karşın “İl Nazım Planı” gibi yeni bir tanımın yer aldığı, Çevre
Düzeni Planından söz edilmediği görülmektedir. İl bütününde Nazım İmar Plan yapmanın
olanaksız olacağı düşünülmektedir. Ancak bu plan Çevre Düzeni Planı ile Bölge Planı
arasında bir kademeye girebilecektir.
• Örgütlenmeye İlişkin Sorunlar
Plan yapma/yaptırma görev ve yetkileri diğer yasalarla çelişmektedir, bu nedenle tüm
sistemin diğer yasalarla birlikte ele alınıp, kurgulanması ve tüm yasaların aynı sistemin bir
parçası olarak tasarlanması gerekmektedir. Kurulları oluşturan üyelerin sayısı çok fazla olup,
yetki ve sorumluluklara göre bunların düzenlenmesi gerekmektedir. Kurulları oluşturan
üyelerin nitelikleri incelendiğinde de uzmanlıklara gereken önemin verilmemiş olduğu dikkati
çekmektedir. Kurulların sorumlu oldukları alanların büyüklüğü sistemde dikkate alınmalıdır.
Planı yapma/yaptırma ve onaylama yetkilerinin bu yasa tasarısında da birbirinden açıkça
ayrılmamış olduğu izlenmektedir. Yasa tasarısında tanımlanan sistem ve bu bağlamda
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tanımlanan kurulların, plan yapma ve denetleme görevlerini gerçekte layıkıyla yerine
getirmesine olanak vermeyebilir.
Mahalli İdareler Yasa tasarısında da, Belediyelerin ve Büyük şehir belediyelerinin
görevlerini belirleyen yasalarda da risklerin tespiti konusunda belediyelere verilmiş bir görev
bulunmamaktadır. Bu anlamda kurulacak sistemde Mahalli İdareler Yasa Taslağında, 3030
sayılı Büyükeşehir Belediyeleri ve 1580 sayılı belediye yasasında ve Afet Kanunu tasarısında
merkezin ve yerel yönetimlerin bu konudaki işlevlerinin, bu işlevlerin denetimi, ölçek ve
içeriklere göre afet ile ilişkili haritaları hazırlayacak kurumların ve bu işlerle ilgili standartları
ve ilkeleri hazırlayacak kurumların netleştirilerek yer alması sağlanmalı, bu konu üzerinde
çalışılmalıdır.
Mahalli İdare Yasa Tasarısı, Büyükşehir Belediye sınırlarının genişletilmesine ve
muhtarların yetkilerinin arttırılmasına ve muhtarlıklara kaynak sağlanmasına ilişkin olumlu
gelişmeleri de içermektedir (Şekil 4.49).
4.2.5

PLANLAMA VE YAPILAŞMA İLE İLGİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ

Planlama ile doğrudan veya etkileşimli olarak bağlantı kurulabilecek, pek çok sayıda yasa ve
yönetmelik bulunmaktadır. Bu yasa ve yönetmelikler irdelenerek, yeni bir planlama ve
yapılaşma sisteminin önerildiği kapsamlı bir çalışma ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma
Merkezi tarafından yapılmış ve “3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin Yeni Bir
Kontrol Sistemi ve Afetlere Karşı Dayanıklılığı Sağlayacak Önlemleri İçermek Üzere
Revizyonu Araştırması Müşavirlik Hizmetleri” adlı rapor hazırlanmıştır. Ancak raporun
hazırlandığı ve sunulduğu 1999 yılından bu yana pek çok yeni yasa, yönetmelik ve kanun
hükmünde kararname çıkarılmıştır. Bu nedenle, yeni çıkan yasa ve yönetmelikle nasıl bir
sistemin ortaya çıktığını, oluşan bu sistemin afet etkilerini azaltmada yeterli olup olmadığını,
özellikle bu sistemin İstanbul gibi bir metropolde ortaya çıkan sorunları
yanıtlamaya/çözümlemeye yeterli olup olmadığını tartışabilmek amacıyla, aşağıdaki
bölümlerde ilgili olabilecek yasa ve yönetmeliklerde tanımlanan sistem, şemalar yardımıyla
özetlenmeye ve genel sorunlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada sistem irdelenirken,
yasalarda yer almasına rağmen uygulanamayan konular üzerinde özellikle durularak,
çözümler üretilirken bunların dikkate alınması gereği vurgulanacaktır. Çalışmada planlama
konusu ile ilişkili ya da planlamayı etkileyen diğer yasa ve yönetmeliklerdeki sorunlar
incelenmekle birlikte, amaç sadece sistemde ortaya çıkan sorunlara işaret etmektir, bu
yasalara ilişkin düzeltme önerileri getirilmeyecek, ancak işaret edilen bu noktaların başka
çalışmalar ile düzenlemesi gereği vurgulanacaktır. Çalışmada planlamanın sistematik mantığı,
plan kademeleri, içerikleri ve bunların hazırlanması, denetiminden sorunlu olacak kurumlar,
hazırlık aşamasındaki katılımcılar üzerinde durularak, İmar ve Şehirleşme Yasa Taslağı ve
Mahalli İdareler Yasa taslağı gibi taslaklardaki çelişkileri de ortadan kaldırmaya yönelik
öneriler sunulacaktır.
ODTÜ tarafından yapılan yasalar ile ilgili çalışmanın sonuçları 3.Bin Yılda
Şehirler:Küreselleşme Mekan Planlama adlı Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumunda Melih
Ersoy tarafından “Kent Planlama Sistemimizi Yeniden Düşünmek:Sorunlar, Çözüm
Önerileri” başlıklı bildiride sunulmuştur. Aynı sempozyumda, Şengezer ve Kansu tarafından
hazırlanan “Planlamanın İşlevsizleşmesi ve Afetler” adlı bildiride ve diğer birçok bildiri
kapsamında, planlama sürecinin kurumsal yapılanmasındaki sorunlar, etik değerlerdeki
aşınma ve sorumlulukların paylaşımında, denetimin sağlanmasında önemli bir girdi olan
planlamaya katılım sorunu irdelenmiştir. Çalışma grubumuz tarafından bu çalışmalar
değerlendirilerek sorunlar aşağıda özetlenmiştir.
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1. Planlama işlevi, 25 adet kamu kurum ve kuruluşunun yetki alanına girmekte olup, çok
başlı bir yapı sergilemektedir. Bu farklı birimler arasında ciddi bir eşgüdüm
mekanizmasının oluşturulmamış olması temel sorundur.
2. Planlamada kademeli birliktelik ilkesinin yasal düzlemde yer almasına rağmen, bu ilke,
yasalardaki bazı boşluklar, esneklikler, tanım yetersizlikleri ve yetki alanı karmaşası
nedeniyle işlememektedir. Buna bağlı olarak, planlamanın denetim mekanizması, bu
kademeli birlikteliğin kurulamamasının doğurduğu yetki alanı kargaşası ve farklı kanunlar
ile bu birlikteliği bozucu -Islah İmar Planı gibi- yeni planlama türlerinin sisteme
eklemlenmesi ve benzeri nedenlerle kurulamamaktadır.
3. Yürürlükteki mevzuatta kent planlama ve imarın özdeş olarak tutulması, günümüzün
kentsel dinamiklerine ve sorunlararına yanıt verememektedir. ve Mevzuattaki hükümlerin
tümüyle kentsel gelişme alanlarını kapsayacak biçimde ve yeni yapılaşmayı düzenleyici
içerikte ele alınmış olması ve mevzuaatta kentlerin korunması, yenilenmesi,
sağlıklaştırılması gereken alanlarına ilişkin hiç bir düzenlemeye yer verilmemesi,
planlama kararlarının oluşturulmasına uygulama sürecine ciddi kısıtlar getirmektedir.
4. Yürürlükteki planlama sistemimizde planın yapım sürecindeki katılım mekanizmalarına
hemen hiç yer verilmemiş olması bir diğer sorun alanıdır. Katılım süreçlerinin
oluşturulması, denetimin sağlanmasının önemli bir bacağını oluşturacaktır. Ancak, katılım
sürecinin önünde belirtilen en büyük engel planlamanın spekülasyona yönelik olarak
kullanılabileceği endişesidir. Bu endişe aşağıda belirtilen diğer bir soruna işaret
etmektedir.
5. Bu da planlamada eşitlik ve dengenin sağlanamaması, bu eşitliği ve dengeyi sağlayacak,
spekülasyonu önleyecek yasal araçların sistemimizde yeterince yer almamasıdır.
6. Planlamada güçler arasındaki denge bozukluğu; sağlıklı ve güvenlikli mekanların
oluşmasını sağlayacak olan planlamanın teknik boyutunun ihmal edilerek, popülist siyasal
yaklaşımların bu boyutun önüne geçmesi, yasalara uymayanların ödüllendirildiği, yasalara
uyanların ise cezalandırıldığı bir yapılaşma ve planlama sistemi, hukukun üstünlüğünü
zedeleyen, güvensizliği yaratan bir ortam oluşturmuştur.
7. İmar planlarının uygulanabilmesi için gerekli olan planlama araçları son derece yetersiz
olup, yasada yer alan uygulama araçları da belediyelerin kaynak sorunlarını çözmek
amacına yönelik olarak yasal olmayan doğrultuda kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar
ise halkın plana, uygulama araçlarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine olan güvenini
zedelemekte, plansız, yasal olmayan gelişmeyi teşvik edici yönde zorlamaktadır.
8. Yasada planlama ile ilişkisi olan planlamaya girdi sağlaması gereken pek çok kuruma
planlama yetkisi verilirken, planlama işlevine kendi alanları itibariyle ne tür veri
sağlamaları gereği açık kalan noktalar olmaktadır. Bu nedenle planlama işlemi, verileri
değerlendiren analiz edilen, değerlendirme yapılan bir süreç olmaktan çok, getirisinden
yaralanılan, hiçbir teknik boyutu olmayan, bu nedenle de kurumların yetki paylaşım
mücadelesinin hüküm sürdüğü bir alan haline gelmiştir.
4.2.5.1 İmar Mevzuatı
3194 Sayılı İmar Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu’nun amacı, yerleşmelerin, yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre
şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak olarak belirlenmiş olup, planlama ve yapılaşmalara
ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır. Ancak, günümüzdeki planlama sorunlarının boyutları
değişmiş, kentler yeni toplumsal ve ekonomik dinamiklerin etkilerinin yaşandığı, geçmişe
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göre farklılaşmış mekanlar haline gelmişlerdir. Buna paralel olarak uygulamaya yönelik
planlama yaklaşımları çeşitlenmiş, yeni demokrasi anlayışı ve hukuk sisteminin toplumun
gereksinimlerine ve gelişimine paralel olarak çeşitlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bütün
bu gelişmeler göz önüne alındığında, tüm sistemlerin yeni dinamiklere cevap vermeye açık
olması ve yeni uygulama araçlarının bu sisteme entegrasyonun sağlanabilmesi gerekmektedir .

Yasalar

Uygulama

Sorunlar

Araştırmalar

Planlama ve Hukuk
arakesitinde
değerlendirme

Yeni önerilerin
sisteme
entegrasyonu

Uzlaşma

Tartışma
Kongre ve
Sempozyum

Şekil 4.21.Yeniliklerin ve dinamiklerin Hukuk Sistemine yansıtılma döngüsü
Sağlıklı ve güvenli yaşlanabilir çevrelerin oluşabilmesi için imar faaliyetlerinin temelini
planlama oluşturmaktadır. Planlamanın bir boyutunu sağlıklı yaşam çevrelerini düzenlemek
oluştururken, diğer bir boyutunu da bu düzenleme işlemlerindeki eşitlik ve adaletin
sağlanması oluşturmaktadır. Ayrıca mekansal gelişme, toplumsal gelişmenin, toplumsal
gelişmenin de mekansal gelişmenin bir sonucu olması nedeniyle, planlamada mekansal
gelişme ile toplumsal ve ekonomik gelişmenin birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu
anlamda da dünyada çeşitli ülkelerde toplum planlaması, mahalle planlaması gibi kavramlar
yer almakta ve bu konularla ilgili yasal düzenlemelerin mekansal planlama yasaları ile
ilişkilerinin kurulmaya çalışıldığı izlenmektedir.
Yasaya göre ortaya çıkan sistem ve sorunlar Şekil 4.22-4.40’de izlenebilmekte, temel
sorunlar aşağıda sıralanmaktadır. Bu yasanın değiştirilme hazırlıkları devam etmektedir, bu
doğrultuda “İmar ve Şehirleşme Kanun Taslağı” hazırlanmış Üniversite ve ilgili kurumlardan
görüşler toplanmıştır.
1. Bölge Planlarının Hazırlanmaması
3194 sayılı İmar Kanununda Bölge Planlarının gerektiği takdirde yapılacağı ve yeni
hazırlanan İmar ve Şehirleşme Yasa Taslağında ülke düzeyinde sınırları tanımlanan alanlarda
bölge planlarının yapılacağının belirtilmesi Planlama sistematiğinin işlememesindeki en
önemli etkeni oluşturmaktadır (Şekil 4.23).
Oysa ki afet etkilerinin azaltılmasında temel ilkeler, nüfusun dengeli dağıtılması,
ekonomik eylemlerin ve nüfusun belirli kutuplarda yığılmasının önlenmesi, sağlıklı ve
yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasıdır. Bunun ön koşulu çarpık kentleşmenin önüne
geçilmesi ve çözüm kaynağı ise ülkesel düzlemde alınan kararların kentsel mekana
indirgenmesi sürecinin kurulmasıdır. Yaşanabilir, sürdürülebilir yerleşme ve kentleşmenin
yönlendiricisi olan yatırım programlarının sağlıklı gerçekleştirilebilmesi, ülke kaynaklarının
araştırılmasını, ekonomik ve fiziksel veriler arasındaki ilişkilerin ortaya konmasını
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gerektirmektedir. Bu nedenle kalkınma planlarının, bölge planları ile desteklenmesi veya
kalkınma planlarının bölge plan kararları ile birlikte geliştirilmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Tüm plan kademelerindeki hedeflerin gerçekçi bir tabana oturabilmesi için, ülke
kalkınma planları, bölge planlarının verileri ile oluşturulmalı, ve bölgeden ülke planlamasına
veri akışı sağlanmalıdır. Bölge özeline göre afet hasarlarının artmasının temelinde yatan
sosyal-ekonomik-teknik-yönetsel her türlü sorun ve nedenleri irdelenerek, çözümlenmeli ve
bu doğrultuda ülke planlamasına girdiler sağlanarak, politika ve stratejilerin belirlenmesine
imkan tanınmalıdır. Bugün dünyada yaşanan gelişmeler koşutunda düşünüldüğünde ve
globalleşmenin avantajlarından maksimum düzeyde yararlanmak, dezavantajlarını minimuma
indirmek zorunluluğu göz önüne alındığında, yerel potansiyellerin ve sınırlılıkların ortaya
konabilmesi açısından, bölge planlama aracı geçmişte olduğundan çok daha fazla önem
taşımaktadır.
Oysa ki, günümüzdeki uygulamalarda, kalkınma planlarıyla bile bağlantıları
kurulmamış, mekansal kaynak analizine dayanmaksızın, genel stratejilere bağlı olarak verilen
teşvik ve yatırım kredilerinin, diğer bir çok sorunun yanı sıra afet riskleri açısından da geri
dönülemez sorunlar yaratacağı görülmektedir. Kalkınma planları ve yıllık programlarında
öngörülen hedeflere uygun olarak, bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana
yaymak, istihdam yaratmak, katma değeri yüksek ileri ve uygun teknolojileri kullanmak,
uluslararası rekabet gücünü sağlamak için yatırımların uluslararası yükümlülüklere aykırılık
teşkil etmeyecek şekilde teşviki, yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla "Yatırımlarda
Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Yüksek Planlama
Kurulunun 20/2/1998 tarihli raporu" üzerine 25 mart 1998 tarihli 2329754 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, “gelişmiş yöreler”de, koşulları
tanımlanan yeni yatırımlardan Hazine Müsteşarlığı'nca uygun görülecek yatırımlar ve
“normal yöreler”de, “Kalkınmada Öncelikli Yöreler”deki yatırımlar ve KOBİ kapsamına
giren işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar destek unsurlarından yararlanılabilmektedir.
Ancak tüm bu teşviklerin kalkınma planı ile ilişkilendirilmemesi, kurumlar arası eşgüdümün
sağlanamaması nedeniyle sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınmayı sağlamak mümkün
olamamaktadır.
Metropollerdeki sorunların çözümlenebilmesi için öncelikle kentsel göçün bu
metropollere yönelmesinin yavaşlatılması gerektiği ve bunun çözümünün üst ölçekli kararlara
bağlı olduğu herkes tarafından dile getirilen ve 7. Kalkınma Planı’nda da kabul edilmiş bir
ilkedir. İstanbul özelindeki deprem riski bu ilkeyi bir zorunluluk haline getirmekte ise de,
verilen yatırım teşviklerinin çok büyük bir bölümünün metropoliten alanlara ve özellikle
İstanbul’a yönlendirilmiş olması, kalkınma planları ile yatırım ve teşvik kredileri arasında
gerekli olan eşgüdümün sağlanamadığını ve yanı sıra, bölge planlama kademesinin
zorunluluğunu çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.
Bu zorunluluğu gerçekleştirmede bir araç olabilecek yeni bir yapılanma Bakanlar
Kurulunun 22.09.2002 tarih ve 2002/4720 sayılı kararnamedir. Avrupa Birliği Uyum
Programı kapsamında düzenlenen bu kararnamede Bölgesel istatistiklerin toplanması,
geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların
çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun
karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflandırılması tanımlanmıştır . Bu bölgelerin revize edilerek, plan bölge
tanımlarının altyapısının oluşturulması, planlamanın kurumsal yapısı içerisinde bölge
planlarının gerekli yeri almaları mümkündür. Bu çalışmada bölge planlama kademesinde
geliştirilecek önerilerde bu veri tabanı temel olarak alınacaktır.
2. Çevre Düzeni Planı Yetki Sorunu
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Çevre Düzeni Planı kavramı, İmar Kanunu’nda yalnızca tanımlar kısmında anılmakta ve
yasanın 9. maddesine dayanılarak plan yapma yetkisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığında
olduğu belirtilmektedir. 1999 sonrasında çevre düzeni plan içeriği ve yetki alanını tanımlayan
bir dizi yönetmelik çıkarılmış olup, bu konuda halen kavram ve yetki sorunları
çözümlenememiştir. Planlama sistematiği içerisinde çevre düzeni planı tanımı, kapsamı ve bu
doğrultudaki yetki kullanımı açıklığa kavuşturulması gereken önemli konulardan biridir
(Şekil 4.24, 4.26).
Planlar sıralamasında, sosyo ekonomik planlar olan Kalkınma Planı ve Bölge Planından
sonra gelen üst düzey fiziki planlardan biri Metropoliten Nazım İmar Planı, diğeri Çevre
Düzeni Planıdır. 3194 sayılı yasanın 9. maddesinde "birden fazla belediyeyi ilgilendiren
metropoliten imar planlarında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının" yetkili olduğu belirtilir.
Metropoliten imar planlarının, ülkesel kalkınma planları ve bölgesel plan kararlarına uygun
olarak hazırlanacağı yasada belirtilmekle birlikte, bölge planlarının olmaması nedeniyle,
sistem hiyeraşik düzene uygun olarak işletilememektedir. Bu nedenle, metropoliten ölçekte
sorunların üstesinden gelmek güçleşmekte, hatta mümkün olamamaktadır. Oysa, bölge plan
kararlarına uygun olarak metropoliten alandaki kentsel gelişmenin yönlendirilebilmesi için,
kentsel gelişmeyi sınırlandıran afet riski taşıyan alanların ve afete ilişkin önlemlerin bu plan
kararlarında yer alması ile afet etkilerinin azaltılması mümkün olabilecektir.
3194 sayılı İmar Kanunu’nda ve ilgili yönetmeliklerde çevre düzeni planı kavramı
bulunmakla birlikte, sorumlu kuruluşun tanımlanmamış olması hukuki birtakım sorunlara
neden olmaktadır. Bu boşluktan yararlanılarak 4 Kasım 2000 tarihinde Çevre Bakanlığı bir
yönetmelik çıkararak çevre düzeni planlarını hazırlama ve onaylama yetkisini üzerine almıştır
(Şekil 4.26, 4.27). Daha sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
17.03.2001 yürürlüğe giren “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile çevre düzeni planlarının
yapımında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın sorumlu olduğu tanımlanmıştır. Ancak, Çevre
Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik de halen yürürlüktedir. Son çıkarılan yönetmelikte
çevre düzeni planının tanımı ve ölçekleri arasında bir kargaşa dikkati çekmekte, bu açıdan da
planlama sistematiğinin ve sorumlulukların paylaşımı konusunda halen sorunlar
bulunmaktadır (Şekil 4.24). Bu konu öneriler kısmında sorumluluklar ve yetki paylaşımı
aktarımı başlığı altında ve sistemin bütünü içerisinde değerlendirilerek açıklığa
kavuşturulacaktır.
3. Metropoliten Alan Planlama Sorunu
Metropoliten alanlarda, afet risklerinin artmasında etkili olan önemli sorunlardan biri de, 3030
sayılı yasada tanımlanan büyükşehir belediyesi sınırları konusudur. 3030 sayılı yasada,
Büyükşehir Belediyesi’nin plan yapma, uygulama ve denetim yetkisi, kuruluşu sırasındaki
sınırları içerisinde kısıtlı kalmakta ve bu da metropoliten alan tanımı ile bağdaşmamaktadır.
Ayrıca, idari yargı kararlarında da yer aldığı şekilde, metropoliten ölçekte plan yapma,
yaptırma yetkisi, metropoliten alan tanımını kapsar şekilde Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı'ndadır.
2001 yönetmeliğinde ‘Kentsel gelişme alanı ihtiyacının büyük şehir belediye sınırları ve
mücavir alan sınırları dışında karşılanma gereği halinde, kent bütününü, kentsel gelişme
alanını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları kapsayan çevre düzeni planlarının,
Bakanlığın koordinasyonu altında, ilgili büyükşehir belediyesi ve valilikçe ortaklaşa
yapılacağı, Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe gireceği’
belirtilmektedir.
İmar ve Şehirleşme Yasa Taslağında ‘Metropoliten alan tanımı, Alt Bölge tanımı
içerisinde yer almaktadır. Alt Bölge planları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından
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hazırlanıp onaylanırken, Büyük Şehir Belediyelerinin ayrı bir kapsamda ele alınmış olması
olumludur. Bu yasa taslağına göre ‘Büyükşehir belediyelerinde, alt bölge planı yapma veya
yaptırma ve onama yetkisi büyükşehir belediye meclisine aittir. Ancak, planlama alanı içinde
büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan alanlar ile birlikte planlanması gereken farklı yetki
alanlarının olması halinde, Bakanlık görüşü alınarak ve yapıma ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenmek kaydıyla, planlar büyükşehir belediyesi ve ilgili idarelerle ortaklaşa
yapılmakta veya yaptırılmakta ve Bakanlıkça onaylanmaktadır (Şekil 4.28).
Mahalli İdareler Yasa Taslağının Büyükşehir İle Büyükşehir İlçe Ve Belde
Belediyelerinin Görevleri hakkındaki bölümünde de, Büyükşehirin, çevre düzeni planını ve
1/50000 ile 1/5000 ölçekler arasındaki nazım imar planlarını yapacağı, yaptıracağı ve
onaylayarak uygulayacağı belirtilmektedir (Şekil 4.29). Onaylama süreci açısından İmar ve
Şehircilik Yasa taslağı ile Mahalli İdareler Yasa taslağı arasında bir farklılık bulunduğu
görülmektedir.
Bugünkü uygulamada büyükşehir belediyesi kentin gelişimine rağmen, 3030 sayılı
yasadaki boşluk nedeniyle, sınır değişikliği yapamamaktadır. Bu nedenle büyükşehir
belediyeleri, kendi sınırları dışında kalan fakat metropoliten kent ilişkilerinin var olduğu
gelişme alanlarında, imar ve planlama açısından gerekli denetim ve koordinasyonu
sağlayamamaktadır. Sınır dışında kalan ilçeler ve yeni oluşturulan belde belediyelerinde
metropoliten ölçekteki verilerden kopuk, büyükşehir belediyesinin denetiminin dışında
gelişmeler yaşanmaktadır. Bu durum afet etkileri açısından da kontrol edilemeyen,
denetlenemeyen durumlar yaratmaktadır. Ayrıca Yasada, metropoliten ölçekteki planların
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yapılması hükme bağlanmış olmakla birlikte, Bakanlığın
bu çerçevede yeterli düzeyde örgütlenememesi, planlama sürecinin bu kademede de
işletilememesine yol açmaktadır. Mahalli İdareler Yasa taslağı bu sorunları giderici maddeler
içermektedir.
4. Otonom Kararların Plan Bütünlüğünü Bozması
Merkezi yönetimin vesayet yetkisi kapsamında aldığı otonom kararlar ile planların bütünlüğü
bozulmaktadır. Bu kararlar arasında özellikle afet açısından önem taşıyan, kamu yapılarındaki
kat artışları ile yerel yönetimlere ve yerel halka kötü örnek teşkil eden bir çok sayıda karar
bulunmaktadır. Ayrıca farklı yasalarla merkezi yönetime verilen planlama ve parsel ölçeğinde
karar alma yetkileri ile plan bütünlüğü ve sistematiği bozulmakta sistem işleyememektedir
(Şekil 4.30)
5. Planlar Arası İlişki ve Denetimin Sağlanamaması
Bugün kent planlama kademesi dışındaki üst ölçekli planların, planlama disiplininin
gerektirdiği koşullarda hazırlanmaması nedeniyle planlama sistemi sağlıklı olarak
işlememektedir Yukarıda belirtildiği gibi, üst ölçekli planlar belirli bir dönemde yapılmış
olmakla birlikte, günümüzde bu ölçekteki planların hazırlanmaması ve planlama sisteminde
bu planların hazırlanmasıyla yetkili olan kurumların plan hazırlama ve denetim işlevlerini
yerine getirmemeleri nedeniyle, kentsel ölçekteki planların üst ölçek planlara uygunluğu ve
denetimi yetersiz kalmaktadır.
Üst ölçekli planlarda olduğu gibi, kentsel ölçekteki planlarda da afet açısından en
önemli sorunlar, planlar arasındaki hiyerarşik ilişkinin kurulamaması, planlama aşamasında
afetlere ilişkin önlemler alma alışkanlığının bulunmaması ve bu planlarda sorunun
çözümünün gerektirdiği araştırmaların yapılma zorunluluğunun ya da yapılmaması
durumunda uygulanacak yaptırımların belirtilmemiş olması ve denetim sorunudur.
İmar ve Şehircilik yasa taslağında da yine Bölge planlarının ülkenin tamamı için değil,
ülke düzeyinde belirlenecek alanlarda bölge planlaması yapılması şeklindeki yaklaşımı ve
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yine gerekli görüldüğü takdirde bölge planlarının hazırlanması ibaresi, bölge planlama
kademesinde yaşanan boşluğu dolduracak nitelikte bulunmamaktadır.
Mahalli İdareler Yasa taslağında ise bu konudaki yaklaşım, il planlamasını çağrıştıran
ve yerel yönetimlerin işbirliği ile hazırlanacak bir üst ölçekli plan tanımını getirmesi açısından
olumludur. Ancak bunun il düzeyinde sınırlı kalması, tanımlanan kurumsal çerçeve içerisinde
bunun yürütülmesinin güçlüğü gibi soru işaretleri doğurmaktadır. Öneriler kısmında bu
yaklaşımın geliştirici ve İmar ve Şehircilik yasa taslağındaki yaklaşım ile bütünleştirici
öneriler getirilecektir.
6. Planlamada Çok Başlı Yapı ve Yetki Kargaşası
Yapılaşma ile ilgili çok sayıda yasa ve bu yasalara göre tanımlanmış olan çok sayıda plan
bulunmaktadır. Ayrıca bu yasalar arasında uyumsuzluk sorunu ve yetki çatışması/kargaşası
yaşanmaktadır. Bunun yanısıra, Şekil 4.31’de yer alan bağışlama içerikli yasal süreç ile bu
yasa işlevsizleştirilmiş, imar yasasında yer alan pek çok maddenin uygulama olanağı ortadan
kalkmıştır.
7. Dinamik ve Hızlı Kentsel Gelişmelere Yanıt Verilememesi
İmar Kanunu’nda planlama sistemi statik bir planlama anlayışına dayanmakta, günümüzün
hızlı gelişen ve değişen toplumsal dinamiklerine yanıt verememektedir. Yasa, içeriği ve
planlamaya bakış açısı ile günümüzün teknolojik gelişmeleri sayesinde hızla bütünleşen ve
problemleri çeşitlenen kentsel ve kırsal yerleşmelerin gelişmelerini yönlendirmede ve
denetlemede yetersiz kalmaktadır. Birikmiş çarpık yapılaşma ve kentleşme sorunları, afet
riskleri gibi önemli problemler klasik imar planlama anlayışı ile çözümlenemeyecek boyutlara
ulaşmıştır (Şekil 4.32). Bu nedenle, hazırlanacak yeni imar kanununun stratejik planlama
anlayışını benimseyen, eylem planlaması sürecinin altyapısını oluşturan, kentsel dönüşüm
projeleri gibi yaklaşımların uygulanmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi
zorunludur. Yasa bu bağlamda, planlamanın teknik boyutunu yadsımayan fakat uygulama
araçlarını dinamik hale getiren, planın sürekli izlenmesi sürecini geliştiren, katılım ve
saydamlığı bu sürecin bir parçası olarak değerlendiren bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
8. Katılımcılık ve Saydamlığın Olmaması
İmar Kanununda planların aleni olduğu belirtilmekle birlikte, planların hazırlanması
aşamasında bir katılım söz konusu olamamaktadır.
Bu nedenle de saydamlık
sağlanamamaktadır. Kamu yararı amacı dışındaki baskı ve eğilimlerin üstesinden gelebilmek
için, devletin tüm işlevlerinde olması gerektiği gibi planlamada katılım kanallarının açılması
gerekmektedir. Planlamada denetimin sağlanabilmesi için demokratik katılım biçimleri ve
saydamlık anlayışı önem kazanmaktadır. Planlamada katılımda vatandaşın kendi mülkiyet
hakkının korunması ve yaşam koşullarının iyileşmesinde kendinin de bazı sınırlamalara ve
özverilere katlanma zorunda bulunması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi önem
taşımaktadır. Mevcut ve öneri imar yasa ve yönetmeliklerinin katılım yönündeki içerikleri
Şekil 4.32’da takip edilebilmektedir.
9. Kurumlar arası eşgüdüm ve veri akışı sorunu
Plan kararlarının oluşturulması sürecinde, plan kararlarının temel girdilerini sağlayan
kurumlar ile plan hazırlayan kurum arasında sürekli bilgi alışverişini sağlayan ve denetleyen
bir sistem işletilmemektedir.(Şekil 4.23). Plan kararlarının bilgi alt yapısını sağlamak zorunda
olan bu kurumların hangi standartta ne tür veri tabanı hazırlaması gerektiği ve bu görevini
yerine getirmediği takdirde yaptırımın ne olacağı yasal düzlemde belirsiz ve tanımsız
noktalardır. Ayrıca aynı bölge üzerinde farklı kurumların geliştirdikleri plan ve uygulama
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kararlarının birbiri ile uyumlu olmamaları ve hatta zaman zaman çelişmeleri de yukarıda
belirtildiği gibi kurumlar arası bilgi akışının kurulmamış olmasından kaynaklanmaktadır.
1999 depreminden sonra İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan Acil Durum Afet
Planları ile nazım imar planları ve uygulama imar planları arasında bilgi akışı ilişkilerinin
kurulamamış olması bu sorunun çok önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Acil Durum Afet
Planlarında kamu arazisi olmaları nedeniyle, afet durumunda kullanılmak üzere yeşil alan
olarak tanımlanan alanlar imar planları kararlarında yapılaşmaya açık alanlar olarak
düzenlenebilmektedirler. Afet sonrasında sorun olacak alt bölgelerin düzenlenmesi ve
problemin çözülmesi gereği ile yeşil alan olarak tanımlanan bu alanların imar planına girdi
sağlaması gerekmekte fakat, kurumlar ve planlar arası ilişkilerin kurulmasına yönelik koşullar
ve yaptırımlar yasalarda yer almamaktadır.
Bu konuda bir diğer sorun alanı ise, imar planlarının, halihazır haritaların, jeoloji ve
zemin etüdü haritalarının, 18. madde uygulamaları gibi dokümanların ilgili yönetmeliklerde
tanımlanan koşullarda ve standartlara uygun olarak hazırlanmaması durumu olup, bu
konudaki cezai yaptırımlar tanımlı değildir. Yine bu dokümanların, özellikle de imar
planlarının onaylanması aşamasında, ancak ilgili teknik birimin olumlu görüş vermesi
koşuluyla meclis üyelerinin değişiklik yapabilmelerine izin verilmesi gerektiği halde, yasa ve
yönetmeliklerde bunu öngören düzenlemeler söz konusu değildir. İlgili tüm dokümanların
onayı ve uygulanması aşamalarında, hatalı uygulamalarda bulunana yetkiliye veya memura ya
da siyasiye, zarar gören veya görebilecek kişilerin doğrudan dava açma ve tazminat etme
hakkı Anayasa ve yasalarımızda bulunmamaktadır.
10. Zemin Araştırmalarının Yetersizliğinden Doğan Sorunlar
Ülkemizde, fiziki planlama aşamadaki en büyük zayıflıklardan biri de bu planların zemin
koşulları hakkında yeterince araştırma yapılmadan hazırlanmasıdır. Oysa, dünyada ve
Türkiye’deki deprem sonrası yapılan araştırmalarda ortaya çıktığı gibi, zemin koşullarının ve
zemin yapı etkileşiminin hasarın boyutu üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bu nedenledir
ki, planlamanın analiz sürecinde bugün yapıldığı gibi, sadece genel jeolojik yapı analizleri ile
yetinilmemesi, yerel zemin koşullarının mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Bu veriler
fonksiyonlar, yapılaşma yoğunlıkları ve yapılaşma biçimleri hakkında getirilen plan
kararlarında temel girdilerden biri olarak kullanılmalıdır. Oysa bu konu ülkemizde hazırlanan
planlarda genelde üzerinde durulmayan bir nokta olup, Yasada da jeolojik haritaların plan
altlığı olarak kullanılması gerektiği belirtilmekle birlikte, bunun zorlayıcı bir yaptırımı
bulunmamaktadır. Diğer yandan bu haritaların hangi ölçekte, hangi kriterler kapsamında
hazırlanması gerektiğine ilişkin bir yönetmelik de yoktur (Şekil 4.33). Bu aşamada başlayan
eksiklik, projelendirme aşamasında da devam etmektedir. Afet riskli alanların ve afet
tehlikesine maruz alanların belirlenmesi görevi 7269 nolu yasa ile Afet İşleri Genel
Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak, çok geniş kapsamlı analizleri gerektiren bu görev, hem
kaynak sorununun büyüklüğü, hem de merkezi bir yönetimin ülkenin her noktasına
ulaşamaması nedeniyle yerine getirilememektedir.
İmar ve Şehirleşme Tasalağında bu haritaların hazırlanması gerektiği belirtilmekle ve
bu haritalara ilişkin yönetmeliklerin halihazır yönetmeliği ile birlikte ele alınması ve
hazırlanması gereği konuların farklılığı açısından bir karmaşa yaratmaktadır.
11. Planlama ile Sigorta Şirketleri ve Zorunlu Deprem Sigortası Arasında Bağlantıların
Bulunmaması
Afet riski bulunan kentsel gelişme alanlarının tespit edilerek Tapu ve Kadastro kurumuna
bildirilmesi ve bu alanlarda yapılaşmayı kısıtlayıcı şerhler konulması işleminin sistemde
olmaması nedeniyle, plan dışı bölgelerde bu tür alanlar el değiştirebilmekte, yapılaşmaya

432

konu olabilmektedir (Şekil 4.34). Aynı şekilde, planlı bölgelerde de sigorta şirketleri ve tapu
ve kadastro kurumu arasında sistematik bir ilişki kurulmamış durumdadır. Afet riskine ve
tehlikesine maruz olan alanlar alınıp satılabilmekte, plan kararları ile bu alanların yapılaşması
kısıtlanmış olsa dahi, bu kez denetim sisteminin yetersizliği nedeniyle kaçak yapılaşmaya
konu olabilmektedir. Zorunlu deprem sigortası sisteminde ise bu ayırımı getiren içerikte
tanımlamalar olmadığı için her yapı zorunlu deprem sigortası kapsamında garanti altına
alınabilmektedir.
12. Planlamada Disiplinler Arası Çalışmayı Sağlayıcı Yasal Dayanağın Yoksunluğu
Planlama, disiplinler arası çalışmayı gerektiren bir bilim dalıdır. Oysaki plan yapım işini
kurallara bağlayan yönetmelik, karne sistemi anlayışıyla düzenlenmiş olup, bu sistem, plan
yapılacak alanların nüfus büyüklüklerine göre derecelendirilmesini yapmaktadır.
Yönetmelikte birbirinden farklı içerikte olan planlama eylemlerinde hangi farklı disiplinlerin
yer almasının zorunlu tutulması konusunda hiçbir kural tanımlanmamaktadır. Oysaki , bu
kriterlerin, planın özelliğine bağlı olarak tanımlanması gerekmektedir. Afet tehlikesi bulunan
alanlarda da, zemin mekanikçisi, jeolog ve deprem mühendisi gibi meslek dallarının planlama
ekibi içinde yer alması gerekmektedir.
13. Kamulaştırma ve Kaynak Sorunu
Yerleşmelerin gelişme süreci içinde nüfus büyüklüklerine bağlı olarak imar planında yer alan
kentsel donatı alanlarının elde edilmesinde, kamu kurumlarının karşı karşıya oldukları kaynak
yetersizlikleri imar planlarının uygulamaya geçmesinin önündeki en büyük engeli
oluşturmaktadır. Her ne kadar ilgili yasalarda ve imar planlarında kamulaştırması gerekli
donatı alanları ile kamu kurumları arasındaki ilişki tanımlanmış olmakla birlikte, bu alanların
gerçekleştirilmesi uygulamada özellikle kaynak yetersizliği nedeniyle işleyememektedir
(Şekil 4.34).
İmar ve Şehircilik Yasa taslağında da benzer maddeler yer almaktadır, uygulamadaki bu
sorunların üstesinden gelinebilecek düzenlemeler geliştirilmelidir.
14. Revizyon Planları
İmar Yasasında tanımlanmış olan fakat uygulamada amacını aşarak kullanılması nedeniyle,
afet etkilerinin artmasına neden olabilen planlama türlerinden biri de revizyon imar planları
ve imar planı tadilatlarıdır. Ülkemizde artan kentsel rantlar ve kentsel ittifaklar sonucu, sık sık
imar planı revizyonları ve imar planı tadilatları yapılarak özellikle kat artırımlarına ve donatı
alanlarının azaltılmasına gidilmesi, mevcutta yetersiz olan kentsel donatı standartlarının
düşmesinin yanı sıra, mevcut yapılar üzerine ilave edilen katlar ile olası bir depremdeki
hasarların artması olasılığını çoğaltmaktadır.
Revizyon imar planları ve imar planı tadilatları ile ortaya çıkan kat ilaveleri, yapıların
depreme dayanıklılığını azaltırken, deprem sonrası kurtarma ve tahliye çalışmalarında çok
önem taşıyan, yeşil alanların azalmasına, ulaşım akslarının yetersiz kalmasına yol açmaktadır.
Yasal açıdan, yargı aracılığıyla bir denetim mekanizması işletilebilmekle birlikte, pek çok
olumsuz durum yargıya intikal ettirilmediği için denetim tam olarak çalıştırılamamaktadır. Bu
açıdan, demokratik bir şekilde, yerel yönetimler üzerinde bir özdenetim geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu açıdan sistemin saydamlaştırılması (örneğin meclis toplantı tutanaklarının
yayımının sağlanması yerel ölçekli planlarda halkın katılımının sağlandığı toplantıların
yapılması, planın halkın kolayca erişebileceği muhtarlıklar vb gibi yerlere asılması) gerekli
olup, kamunun da bu konuda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve aydınlatılması sağlanmalıdır.
İlgili yönetmelikle hükme bağlandığı halde, plan bütünlüğü, üst ölçek plan kararları ve planın
temel ilkeleri göz ardı edilerek, uygulamada parsel bazında imar planı tadilatlarına
gidilmektedir. Revizyon imar planlarının, alt bölge bazında, sağlam gerekçelere dayanmak
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şartıyla, planlama sürecinin gerektirdiği aşamalardan geçilerek, uzmanlar tarafından yapılması
gerektiği halde uygulamada süreç bu şekilde işlememekte; planlama ilkeleri ve teknikleri göz
ardı edilerek parsel bazındaki imar planı tadilatı yapma yoluna gidilmektedir.
Bu sorunlara karşı İmar ve Şehircilik Yasa Tasalağında ve Mahalli İdareler Yasa
taslağında getirilmiş öneriler bulunmaktadır, bunların paralelliğinin sağlanması ve
bütünleştirilmesi üzerinde durulacaktır.
15. Sosyal Altyapıların Elde Edilmesinde Donatı Payı Sorunu
İmar yönetmeliklerinde, çeşitli nüfus büyüklüklerine göre kişi başına olması gereken donatı
standartları getirilmekle birlikte, bu donatıların sağlanmasını amaçlayan ve İmar Yasasında
yer alan düzenleme ortaklık payının, bölgenin yoğunluk değeri kriter olarak alınmadan yüzde
35 ile sınırlı tutulması, yoğunluk değerleri yükseldikçe, özellikle büyük kentlerde gerekli
donatımların sağlanamamasına, sağlıksız ve çarpık kentlerin doğmasına yol açmaktadır.
Bunun sonuçlarının kentsel yaşam kalitesini azaltmasının yanı sıra, özellikle yetersiz en
kesitteki yollar ve otopark eksiklikleri nedeniyle araçların yollarda park etmesinin getirdiği
sıkışıklardan kaynaklanan kurtarma çalışmalarının ve tahliyelerin zorlaşarak ölü sayısının
artması problemi, afet sonrasında karşı karşıya kalınması olası riskler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısında, DOP oranı % 40’a çıkartılmıştır, ancak buna
karşın Düzenleme Ortaklık payı kapsamına sağlık ocağı ve ilkokul alınmıştır. Bu kapsam
donatıların elde edilebilirliğini zorlaştırmaktadır. Yeni yaklaşım ve yöntemlerin geliştirilmesi
gerekmektedir.
16. İmar Planlarında Etaplama ve Altyapı Masraflarına Katılma Sürecinde Yaşanan
Sorunlar
Fiziki çevreyi sağlıklı olarak oluşturmak, kentin gelişimini kontrol altına almak amacıyla, bir
imar planında beldenin gelişimine ayrılmış alanların etaplar halinde yapılaşmaya açılması
konusunda, İmar Yasası ile planlama kurumuna herhangi bir yetki verilmemekte, ilgili
yönetim biriminin yetkileri ise sınırlı kalmaktadır. Bunun yerine, mevcut sistemde kentsel
gelişmenin etaplanmasının kentin gelişme alanlarındaki parsel sahiplerinin yapılaşma talepleri
ile belirleniyor olması, gerek kentin gelişiminin düzen altına alınamamasına ve gerekse
kaynakların verimsiz bir şekilde kullanılarak, yönetimlerin altyapı masraflarının artmasına
neden olmaktadır. Kentsel gelişmeye açılacak alanların etap sınırlarının ve sıralarının
planlama aşamasında saptanması; ilgili yönetim biriminin bunun altyapı bütçesinin verdiği
olanaklar dahilinde zamanlama programını hazırlaması ve bu kapsamda gelişmeye açılacak
alanların saptanarak, imar parselasyon planlarının (imar planı esasları ve yönetmeliklerine
uygun olarak), hazırlanması ve kesinleştirilmesini içeren yasal bir düzenlemeye ihtiyaç
bulunmaktadır.
İmar ve Şehircilik Yasa Tasalağında Nazım İmar Planı kapsamında bir etaplama kavramı yer
almamakta, ancak uygulama İmar Planı kapsamında etaplamanın yapılması önerilmektedir.
Ancak bunun 1/5000 planda belirlenmesin de de yarar bulunmaktadır. Altyapıya katılım
konusunda öneriler geliştirilmelidir.
17. Plan İptallerinin Getirdiği Sorunlar
Mülkiyet haklarının zedelenmesi, hakkaniyet ölçülerindeki dengesizlik veya plan bütününde
planlama ilkelerine ve tekniklerine riayet edilmemesi gerekçeleri ile, nazım imar planları ve
uygulama imar planlarının tümüne karşı veya parsel bazındaki konularda açılan davalarda
alınan plan iptali veya yürütmenin durdurulması kararları nedeniyle, bölgeler uzun süre
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plansız kalabilmekte; bu da sağlıksız ve kaçak gelişmelerin devamına ya da plandan etkilenen
diğer insanların mağduriyetlerine sebep olabilmektedir.
Planın tümüne karşı veya parsel bazında iptal davası açılmadan önce bir müzakere ve
uzlaşma ortamının yaratılması ile, bazı kolay çözümlenecek durumların dava sürecine
sokulmadan çözümlenmesi olanağı yaratılmalıdır. Mevcut yasal sistemde yer almayan bu
nitelikteki bilirkişilik veya ombusmanlık sistemi ile bu ortamın yaratılması mümkündür.
Plan kararları nedeniyle çıkabilecek sorunların azaltılabilmesi için sistemdeki katılım
kanallarının açılması, şarttır. Planlama aşamasında katılımın sağlanması ve müzakerelerin
yapılması koşutunda plana açılacak dava sayısı azalacaktır. Planlama aşamasında katlımın
sağlanması, spekülasyonların artması endişesiyle korkulan ve çekinilen bir durumdur. Bunun
yanı sıra planlamanın bir işlevinin de hakçalık açısından dengenin sağlanması olduğu
unutulmamalıdır. Oysa mevcut uygulamalarda plan bazı parsellere avantaj bazı parsellere
dezavantaj yaratabilmektedir. Hakçalık ve dengenin sağlanmasına olanak verecek uygulama
araçları çeşitliliğinin bulunmaması, bu nedenle sistemin spekülasyona açık olması, katılım
olmadığı içinde yapılan uygulamalarda uzlaşmanın aranamaması sistemin temel sorunlarını
oluşturmaktadır. 1/1000 ölçekli plan iptallinin parsel bazında yapılması durumunda, karardan
etkilenen sayısının azaltması gibi olumlu bir yönü bulunmakla birlikte, bu değişiklik 1/5000
plan karalarını ve bütünlüğünü bozucu etkiler şekline dönüşebilme tehlikesini doğurmaktadır.
1/1000 plana yapılan bireysel iptal davaları ve bunların kazanılması ve her biri için plan
revizyonu ve plan değişikliği koşutunda planda donatı alanlarının azalması gibi bir sonuca
doğru gidilmektedir. Planlamayı etkileyen pek çok faktör bulunması ve bunların dengesinin
sağlanması açısından yapılan itirazların bu dengeyi bozmaması için gerekli kriterler ve
koşulların ayrıntılı düşünülmesi gereği gözden kaçırılmamalıdır.
Yukarıda açıklanan sorunların aşılabilmesi ve ilerleyen bölümlerde aktarılacak olan
karmaşık ve iç ilişki ağları kurulamamış kurumsal yapıdan kaynaklanan problemlerin önüne
geçilebilmesi için şehircilik ve planlamaya ilişkin sistemin tüm girdilerinin bir bütün olarak
ele alınması ve yeniden düzenlenmesi zorunluluğu vardır. Bu çalışmada adı geçen tüm yasalar,
yönetmelikler ve kurumlar bu düzenlemeye tabii tutulması gereken girdiler olarak ele
alınmışlar ve değerlendirilmişlerdir.
Aşağıda öncelikle imar mevzuatı içinde yer alan yönetmelikler, isimleri ve kabul
tarihleriyle Tablo 4.18’de bir araya getirilmektedirler. Bu yönetmeliklerden proje ile doğrudan
ya da dolaylı olarak ilişkisi olanlar izleyen bölümlerde ele alınarak incelenmektedir.
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Tablo 4.17. İmar Kanunu ile ilgili Yönetmelikler
RG Tarihi
2.11.1985
02.09.1999

Sayı
18916
23804

17.03.2001

24345

2.11.1985

18916

2.11.1985

18916

2.11.1985

18916

2.11.1985-

18916

2.11.1985

18916

15.8.1988

19910

08.05.2000
24043
1/7/1993
21624
1999
sonrası
değişiklik
26.07.2002
24827
13 Nisan 2001,

24372

28 Haziran 1993
02.03.2002

24683

08.09.2002

24870

26.07.2002

24827

2000
30.03.2001

24358

02.03.2002

24683

17.08.1983

18138

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik
İmar Planı Yapılması Ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik; Bayındırlık ve İskan
Bakanlığından
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığından:
İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının
Yeterlilik Yönetmeliği
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan
Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği
İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile
İlgili Esaslar hk. Yönetmelik
İmar Kanunun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir
Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları hk.
Yönetmelik
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif
kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait yönetmelik
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları hk
Yönetmelik
3030 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine
Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
Sığınak Yönetmeliği-1999 sonrası yenisi var ise araştırılacak
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
TSE 500 İle İlgili Değişiklik

Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar:
(0.00.00.00/6-5/373 sayılı genelge)
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş
Bitirme Belgelerinin 2002 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında
Tebliğ, Güncelleme:15.03.2002 13:04 Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından- R.G.:28/6/1997 Sayı:23033 sayılı
RG.kaldırılmış
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği (Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’ndan)
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları
Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş
Bitirme Belgelerinin 2002 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında
Tebliğ
Son Güncelleme: 15.03.2002 13:04 Tebliğ
Belediyeler
İmar
Uygulamaları
Yardım
İmar ve İskân Bakanlığı'ndan:
Fen Adamları Yetiştirme ve Geliştirme Kursu Yönetmeliği
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Yönetmeliği

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik ve Değişiklikleri
1985 tarihinde yürürlüğe giren “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair
Yönetmelik”, 1999 depreminden bu yana iki kez revize edilmiştir. Bu revizyonlardan ilki
02.09.1999, diğeri 17.03.2001 tarihlidir. Bu yönetmeliklerde planlama sistemi içerisinde yer
alan plan kademeleri, ölçekleri yeniden tanımlanmış ve ilk kez afet etkilerinin azaltılmasına
yönelik yapılması gereken haritalar imar ile ilgili bir yönetmelikte yer almıştır. Ancak, 1985
ve bunu takip eden 1999 ve 2001 yönetmeliğini içeren üç yönetmeliğin tek bir metin haline
getirilerek yayımlanmamış olması, uygulama açısından takip zorluğu getirmektedir. Diğer
yandan getirilen sistemde halen yetki ve kavram kargaşası bulunmakta, yeni planlama
yaklaşımlarına ve uygulama araçlarına olanak sağlanmamaktadır. Yönetmelik maddelerindeki
temel sorunlar aşağıda maddeler halinde özetlenmekte ve yönetmeliğe getirilen eleştiriler
Şekil 4.36’de izlenebilmektedir.
Çevre Düzeni Planı ölçeği olarak, 2000 tarihli yönetmelik değişikliğinde 1/100 000 ve
2001 değişikliğinde de 1/200 000 gibi ölçekler getirilmiştir ki bu ölçekler çevre düzeni plan
tanımı ile örtüşmemektedir. Kaldı ki, çevre düzeni planları için bu ölçekler söz konusu
olduğunda, bölge planı ile çevre düzeni plan tanımlarının birbirine karışması gibi bir sorun
meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra, 2001 yönetmeliğine eklenen, ... “çevre düzeni planı
sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları
bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirlenir” ... ibaresi, çevre düzeni planına değil,
daha çok bölge planı kapsamına yaklaşan bir kavramı tanımlamaktadır. Oysa, geçmişteki
uygulamalardan dolayı bilinmektedir ki, çevre düzeni planları bir yerleşmenin günlük ilişki
içinde olduğu yakın çevreyi kapsayan ve genelde 1/25 000 ölçeğinde hazırlandığında ihtiyaca
cevap verebilen bir plandır. Günümüzdeki dinamiklere cevap verebilmek ve geçmişte yaşanan
sorunların tekrarlanmaması açısından bu plan içeriğinin ve tekniğinin geliştirilmesi gereği
vardır. Bu konu ile ilgili öneriler bir sonraki raporda dile getirilecektir.
Yönetmelikte çevre düzeni planının tanımının yukarıda belirtildiği şekliyle netleşmemiş
olması nedeniyle, söz konusu planı yapan ve onaylayan kurum Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tanımlanmaktadır. Planın tanımı ve ölçeği plan hiyerarşisinin gerektirdiği biçimde
netleştirildiğinde, planı hazırlayan ve onaylayan kurumu da belirlemek de kolaylaşacaktır.
Planlama sistematiğindeki temel sorunlardan biri de planı yapan ve onaylayan
kurumların aynı olmasıdır. Böyle bir sistem denetim mekanizmasında otomatik olarak
ortadan kaldırmaktadır.
2001 yönetmeliğine, çevre düzeni planı yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük
içinde ele alınması ve değerlendirilmesi için eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi
fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve
kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar
yapılacağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınacağı ve değerlendirileceği
belirtilmiştir. Bu madde ile katılım sürecine olanak sağlanabileceği düşünülmekle birlikte,
“ilgili kurum ibaresinin yeterli olmadığı”, buna açılım getirilmesi gerektiği ve bu süreçlerin
hangi aşamalarda nasıl işlemesi gerektiği ayrıntıda tanımlanmamaktadır. Ayrıca Bayındırlık
ve İskan Bakanlığının kuruluş teşkilatının bu çalışmalar için yeterli olamaması da bu planların
hazırlanıp hazırlanamayacağı konusundaki diğer önemli bir endişeyi gündeme getirmektedir.
2001 Yönetmeliğinde yer alan “bölge planları varsa” ibaresi, diğer bölümlerde
açıklandığı gibi geçmişteki sorunların aynen yaşanacağı bir durumu sergilemektedir. Yeni
çıkan bu yönetmeliklerle sorunun çözüme kavuşturulmadığı, sistemin yine aksadığı
görülmektedir.
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Planlama sistematiğindeki denetim sorunu yeni yönetmelikle hiçbir şekilde çözüme
kavuşturulmamıştır.
2001 yönetmeliğinin 7.maddesinde, çevre düzeni planı sınırları içerisinde mevzi imar
planı yapılamayacağı, çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak
imar planlarının, mevzii imar planı olarak değerlendirilmeyeceği belirtilmektedir. Mevzi
Planların, sağlıksız gelişmeyi yönlendirici bir niteliği bulunmaktadır. Aralarında ilişki
kurulamayan, kent ile bütünleşemeyen, bir bütün içinde değerlendirilemediği için konut arz
talep dengesini bozan, kentsel maliyeti arttıran, kimi zamanda doğal çevrenin korunması
yönündeki ilkesel kararları bozan olumsuz yönleri söz konusu olabilmektedir. Bu nedenler ile
parçacıl konut gelişmeleri için Mevzii Plan yapılamayacağı, özel gelişmeler fonksiyon
alanları için yapılacak mevzii planlar için ise bu planları bütün içinde değerlendirilebilen,
çevre, afet, koruma kurulları gibi kurulların denetimi, görüşü ve planlama sürecinde
tanımlanacak katılım mekanizmaları ile yapılabileceği yasal düzenlemelerde yer almalıdır.
Afete maruz bölgelerin, yerleşme ve gelişme alanlarındaki afet risklerinin belirlenmesi
ve bu risklerin plan kararlarında dikkate alınması, 2001 yönetmeliğinde belirtilmektedir.
Ancak bu kavramların açılımı, tanımı, bu bilgi ve verilerin kimler tarafından tedarik
edileceğinin tanımsız olması, yine bir boşluk yaratmakta ve sorunu çözmemektedir.
2001 yönetmeliğinde İmar planı tanımına “...örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren
pafta, rapor ve notlardan oluşan belgedir...” şeklinde yeni bir içerik kazandırılmıştır. Ancak
örgütlenme modellerinin üretilmesinde ve uygulama önerilerinin geliştirilmesinde planlama
kurumu ve yönetim biriminin sınırlarının ne olacağı konusunda yön gösterici yönetmeliklere
ihtiyaç duyulabilecektir. Bu konuda belirli sınırlamalar getirilmediği taktirde uygulama
sorunlarının yaşanması söz konusudur.
İmar Kanunu’nda ve yönetmeliklerde, planın raporu ile bir bütün olduğu, plan
değişikliğinin sağlam gerekçelere dayandırılması gereği, donatı alanlarının azaltılamayacağı
net olarak yer almakla birlikte, uygulamada bu koşullara uyulmadığı bilinmektedir. Bu
nedenle bu yasaklara uygunluğu denetleyebilecek, uymayanlar için caydırıcı yaptırımlar
öngörecek bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir.
Bir diğer konu da yeni yönetmeliklerde donatı standartlarının arttırılmış olmasıdır. Eski
yönetmeliğin öngördüğü donatı standartları ile hazırlanan planlarda bu değerler
sağlanamamışken, daha yüksek değerler içeren yeni donatı standartları kullanılarak plan
hazırlamak pek mümkün gözükmemektedir. Uygulanması sorun olacak ya da hiç
uygulanamayacak bu tür yönetmelik maddelerinin geliştirilmesi, hazırlanan planların
yönetmeliklere aykırı olmasını baştan kabul etmek anlamına gelmektedir. 18. Madde
Yönetmeliğinin incelendiği aşağıdaki bölümde donatı standartlarının planlamada ne anlama
geldiği, % 35 ve % 40 gibi oranlar kullanıldığında nüfusun gereksinim duyacağı donatı
alanlarının gerçekleştirilmesinin olanaksızlığı irdelenmektedir.
18. Madde Yönetmeliği
Planlamanın önemli uygulama araçlarından biri olan ve donatı alanlarının elde edilmesi, yeni
imar parsellerinin üretilmesini içeren “18. Madde Yönetmeliği” uygulamada amacına
ulaşamamakta, bu konuda pek çok sorunla karşılaşılmakta ve bu nedenle planlamada planların
uygulanmasında etkin şekilde kullanılamamaktadır. Bu yönetmelik kapsamında hazırlanan
arazi ve arsa düzenlemeleri esnasında ortaya çıkan sorunlar yönetmeliğin kendisinden ve
uygulamadan kaynaklanan sorunlar olarak iki ayrı başlık altında incelenebilir.
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a. Yasa ve Yönetmelikten Kaynaklanan Sorunlar
a.1. Donatı Alanlarının Sağlanması
İmar Kanununun 18. Maddesi, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve
karakol gibi bazı donatı alanlarının elde edilebilmesi için, arazi ve arsa düzenlemesi işlemi
sırasında ilgili parsellerden düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin maksimum % 35 oranında
“Düzenleme Ortaklık Payı” (DOP) alınmasını hükme bağlamıştır. Aynı kapsamda 18. madde
Yönetmeliğinin 12. maddesi ile okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis
alanı gibi diğer kamu hizmet alanlarının gerçekleştirilebilmesi için de “Kamu Ortaklık Payı”
(KOP) uygulaması getirilmiştir. Düzenleme alanı içine giren parsellerden %35 oranında
kesilen donatı payı (DOP) bazı durumlarda bölgenin plan nüfusu için gerekli olan donatı
alanlarının sağlanmasında yetersiz kalmaktadır. Tablo 1.3’de görüldüğü gibi İmar Planı
Yapımına Dair Yönetmelik standartları baz alındığında; DOP, mahalle ölçeğinde yoğunluğun
ancak 150 kişi/Ha olduğu durumlarda o bölgenin donatı ihtiyacını karşılayabilmektedir. Tablo
4.19 ve 4.20’de İmar Planı Yapım Yönetmeliği ve İstanbul İmar Yönetmeliği standartlarına
göre yoğunluk artışıyla DOP, KOP ilişkisi izlenebilmektedir. Tablolarda da görüldüğü gibi,
yoğunluk artışına bağlı olarak bölgede yaşayacak nüfus yükseldikçe, gereksinim duyulan
donatı alanları miktarı artmakta, % 35 oranındaki DOP uygulaması ile bölgenin donatı alanı
gereksinimini sağlamak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle planlama alanında getirilen brüt
yoğunluk değeri ve dolayısıyla yaşayacak nüfus ile “Düzenleme Ortaklık Payı Oranı” DOPO
ilişkisinin kurulduğu bir model gereksinimi ve bu modelin yasal düzlemde tanımlanması bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu tablolardan izlenebileceği gibi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Belediyeler Tip
İmar Yönetmeliğinin öngördüğü standartlar kullanılarak, gerekli donatı alanlarının tümü
sağlanmaya çalışıldığında, eğer mahalle bazında 200 kişi/hektar yoğunluğun üzerine çıkılırsa,
DOP+KOP kesinti miktarı % 72’ye ulaşmakta, net yoğunluklar çok yükselmekte,
yerleşilebilecek alan büyüklüğü daralmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir yerleşme için mahalle
bazında brüt 200 - 250 kişi /hektar yoğunluk değerlerinin üzerinde yoğunluk değerlerinin
kullanılmaması gerekmektedir.
57. Hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ekim 2001 tarihinde, ülke genelindeki
tüm alanlarda yerleşme ve yapılaşmanın; bilim, teknik, sanat ve sağlık kuralları ile plan ve
yöresel koşullara uygun, doğal, tarihi ve kültürel çevreyi korumaya duyarlı, sürdürülebilir
gelişme ilkesi ile uyumlu, afetlere karşı dayanıklı ve yaşam kalitesini artırıcı oluşumunu,
kullanımını ve denetimini sağlamak, bunlarla ilgili şehirleşme politika, ilke ve esasları
belirlemek amacıyla İskan ve Şehirleşme Kanun Tasarısı hazırlamıştır. Bu kanun tasarısının
arazi ve arsa düzenlemesiyle ilgili olan 14. maddesi ile düzenleme ortaklık payının %35’den
%40’a çıkarılması, düzenleme ortaklık payı kapsamına sağlık ocağı ile ilköğretim alanlarının
da girmesi önerilmiştir. Ancak bu tasarı, 58. Hükümetin kurulmasıyla birlikte kadük olmuştur.
Arazi ve arsa düzenlemesinin bir amacının yeni oluşan parsellerin gereksinimi olan
temel donatı alanlarını sağlamak olduğu düşünüldüğünde düzenleme ortaklık payı kapsamına
bir mahalle biriminin ihtiyaç duyduğu ilkokul ve sağlık ocağı gibi temel donatı alanlarının da
katılması gereklidir. Ancak bu alanlar DOP’a dahil edildiğinde DOP oranının % 40’a
çıkarılması da orta ve yüksek brüt yoğunluklarda sorunu çözümlememekte donatı alanlarının
temin edilebilirliği konusunda sorunu arttırmaktadır. Tablolardan da görüldüğü gibi, bu
fonksiyonlar dahil edildiğinde, 200 ki/hektar yoğunlukta dahi, bu kesinti oranı % 75’e
çıkmaktadır. Önerilen bu yeni durumda KOP oranı ile elde edilecek alanların gerektireceği
kesinti miktarlarının %5’lik değerin çok üstünde olması nedeniyle, mevcut yönetmelikteki
kesinti payından daha az bir DOP oranı kullanımı söz konusu olacaktır ki, bu da DOP içinde
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elde edilen yeşil alanlar ve yol alanları gibi temel donatı alanlarının teminini daha da
güçleştirecektir.
İstanbul İmar Yönetmeliğindeki standartların, Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
standartlarından daha düşük olması nedeniyle, İstanbul’daki DOP ve KOP kesinti payları
daha düşük çıkmaktadır. Ancak bu durumda dahi bu standartlarla sağlıklı bir kent
oluşturulabilmesi için, yoğunluk değerinin 300 - 350 kişi/hektar değerini geçmemesi
gerekmektedir. Aksi durum bu standartların sağlanamadığı ve sağlıksız kentleşme
koşullarının başladığı bir eşik yoğunluk olmaktadır. Oysaki İstanbul metropoliten alanında
yoğunlukların 600 kişi/hektar değerinin üstüne çıktığı çok geniş bir alanı kapsayan bir kent
dokusu bulunmaktadır. Bu yoğunluktaki bir yapılaşma ile temel planlama ilkeleri
sağlanamamakta dolayısıyla depreme hazırlıklı olabilecek bir kentin yaratılması olanağı
ortadan kalkmaktadır.
Tablo 4.18. Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğine göre yoğunluk, DOP, KOP ilişkisi
YERLEŞİM
NÜFUSU
0
_
15.000
100.000+

BRÜT
YOĞUNLUK
100
150
200
300
100
150
200
300

DOP
m²
%
2700
27
3500
35
4200
42
5400
54
2000
20
2800
28
3600
36
5100
51

KOP
m²
1500
2200
3000
4500
2600
3900
5200
7800

%
15
22
30
45
26
39
52
78

NET ALAN
m²
%
5800
58
4300
43
2800
28
100
1
5400
54
2300
23
1200
12
-

NET
YOĞUNLUK
170
350
715
3000
185
650
1600
-

Tablo 4.19. İstanbul İmar Yönetmeliğine göre yoğunluk, DOP, KOP ilişkisi
YERLEŞİM
NÜFUSU
0
_
5.000
100.000+

BRÜT
YOĞUNLUK
100
150
200
300
100
150
200
300

DOP
m²
%
1700
17
2500
25
3400
34
5100
51
1200
12
1800
18
2400
24
3600
36

KOP
m²
200
300
400
600
1200
1800
2400
3600

%
2
3
4
6
12
18
24
36

NET ALAN
m²
%
8100
81
7200
72
6200
62
4300
43
7600
76
6400
64
5200
52
2800
28

NET
YOĞUNLUK
120
210
320
700
130
235
385
1070

Diğer yandan hazırlanan İskan ve Şehirleşme Kanun Tasarısı ile düzenleme ortaklık
payı oranının imar planı bütününde hesaplanma şartı getirilmesi öngörülmüştür. 18. madde
uygulamalarındaki temel sorunlardan biri de bu uygulamaların yapılacağı alt bölgelerin
sınırlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında belirlenmemesi, konunun encümen
kararlarına bırakılarak plan hedefleri dışında, tesadüfi alanların tayin edilmesi sorunudur. Bu
uygulamada, plan bütününde yer alan ve kent nüfusunun tümüne hizmet etmesi öngörülen
kentsel donatı alanlarının elde edilmesi imkanı ortadan kalkmakta, DOP oranı sadece 18.
Madde uygulanacak alt bölge sınırları içinde ele alınmakta ve sadece bu alt bölgenin donatı
ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Ya da tersi bir uygulama ile, kent
bütününü ilgilendiren donatım alanlarının 18. Madde kapsamında elde edilmesiyle alt
bölgelerdeki donatı alanlarının yetersiz kalması sonucu doğmaktadır. Bu nedenle üst ölçekli
planlarda; 18.madde uygulama alanlarını ifade eden alt bölge sınırlarının belirlenmesi; kentli
nüfusun tümüne hizmet edecek olan donatı alanlarının hangilerinin 18. Madde kapsamında
değerlendirileceğinin ve her alt bölgenin katılım oranlarının saptanması ve yanı sıra
kamulaştırma yoluyla elde edilecek donatı alanlarının tanımlanması gerekmektedir. Plan
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uygulama programı niteliğindeki bu çalışmanın bir zorunluluk olarak getirilmesi ve üzerinde
ayrıntılı çalışmalarla modellemesi yapılmalıdır.
İmar ve Şehirleşme yasa taslağında, “düzenleme ortaklık payı”nın öncelikle kamuya ait
arazi ve arsalar düşüldükten sonra hesaplanacağı önerisi getirilmektedir. Ancak bazı
bölgelerde yüksek oranda kamu arazisi bulunurken, bazı bölgelerde hiç kamu arazisi
bulunmayabilmektedir. Bu da ülke genelinde veya kent bütününde eşitsizliklere yol
açmaktadır. Donatı alanları herkesin kullandığı, o bölgede yaşayan nüfusun kamu yararı
(kendi yararları) için kamuya terk etmeleri gereken alanlardır. Bu terkin sağlanamayacağı
durumlarda, hiç kesinti yapılmayan ya da belli oranların altında kesinti yapılanların bedel
ödeyerek katılımlarının sağlanması, böylelikle, kamu arazilerinin bedeli karşılığında DOP
içinde hesap edilmesi uygulamasına geçilmelidir. Kamu arazilerinin; büyük kentsel ölçekteki
donatıların sağlanması, dar gelirlilerin konut gereksiniminin karşılanması, , toplum yararına
yapılan projelerde bir zor alım işlemi olarak da adlandırılan kamulaştırma yerine trampa
seçeneğinin uygulanabilmesi, DOP oranını aşan durumlarda kullanılması gibi toplum yararı
amaçlı kullanımı ilgili yasada düzenlenmelidir.
Arsa ve arazi düzenlemeleri, büyütme ve küçültme gayesi gütmeyen, iyenin
düzenlemeden dolayı ne kar ne de zarar etmeyeceği uygulamalar olmalıdır. Düzenlemeler ile
eski parselde belirli bir oranda değer artışı olmaktadır. Kamu donatılarının gerektirdiği
alanların sağlanması için ilgili taşınmazlardan DOP kesilmesi ise onun değerini azaltır.
Sonuçta artan ve azalan değerler eşit olmalıdır. Düzenlemeden sonraki imar parselinin değeri
ile düzenlemeden önceki kadastral parselin değeri arasındaki farktan bulunan değer artışını
karşılayacak DOPO oranında bir toprak kesintisi yapılması ve bu oranın aşılmaması
öngörülürse;
DOPO * Değersonra* Alanönce ≤ Değer Farkı* Alanönce
DOPO * (Değerönce+Değer Farkı) ≤ Değer Farkı
DOPO * Değerönce ≤ Değer Farkı(1-DOPO)
DOPO/(1-DOPO) ≤ Değer Farkı/Değerönce
yazılabilir.
Bu durumda, ülkemizde olduğu gibi DOPO her parsel için eşit ve %35 alınırsa düzenlemeye
katılan her parselin değeri
0.35/(1-0.35) = 0,54 kadar artar.
Ancak, ülkemizdeki uygulamalarda bu eşitliğin sağlandığının söylenmesi oldukça güçtür.
Düzenlemeyle oluşturulan alanları, konumları ve yapılanma koşulları değişik imar
parsellerinin her birinin aynı oranda değerinin artmadığı ortadadır. Bu nedenle eşit oranlı
toprak kesintisi yerine kullanılabilecek yeni uygulama yöntemleri geliştirilebilir.
Hem imar planının elastiki olarak hazırlanması hem de gerekli donatı alanlarının düzenlemeye
katılanlardan en adil şekilde alınabilmesi değer eşitliği yöntemi uygulanabilir. Bu yöntem
düzenlemeye giren ve düzenlemeden sonra oluşan parsellerin birim m2 değerinin belirlemesi,
düzenlemeden dolayı ne kar ne de zarar etmeme ilkelerine dayanır. Yöntem;
m2 Değeriönce* Alanönce = m2 Değersonra* Alansonra
şeklinde özetlenebilir. Taşınmaz iyesi uygulama sonucunda önceki parselinden daha değerli
bir yer almışsa para ödemesi yapar, daha az değerli bir yer almışsa ilgili idareden para alır.
Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için ön koşul ülkemizde bilimsel ölçütlere dayalı,
objektif bir taşınmaz değerlemesi yapılmasıdır. Bu nedenle ilgili kanuni düzenlemelere
gidilmelidir.
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Yapılanma koşullarının homojen olarak oluşturulduğu düzenleme bölgelerinde
uygulama yapılması da diğer bir yöntem olarak düşünülebilir. Homojenliğin sağlandığı
bölgelerde düzenleme ile elde edilen rantın parselden parsele farklılıklar göstermesi en aza
iner.
a2. Hisseli Parsel Oluşumu
Düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra bazı parsellerde geri kalan miktar bir imar parseli
oluşturmaya yetmemesi veya diğer teknik ve hukuki nedenlerden dolayı parseller birbirleri ile
Böyle durumlarda parseller birbirleri ile hisselendirilebilmektedir. Bu ise mülk sahiplerinin o
mülkten kat mülkiyeti yasasına göre yararlanmalarını gerektirmektedir. Ancak bu tür
ilişkilendirilmelerin resen yapılması; kat mülkiyetine geçildikten sonra yapının hangi süreç ve
örgütler aracılığı ile yapılaşacağının belli olmaması; hisselendirmelerde çözüm
mekanizmalarının eksik olması nedeniyle sürekli problemler ile karşılaşılmaktadır. Bu
nedenle yönetmeliğin bu tür problemlerini çözümleyici; esnek, katılımcı, girişimci, sermaye
sahibi ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabileceği model önerilerinin geliştirilmesi, ve
bunların yasal düzlemde tanımlamalarının getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir mal
sahibinin diğeri ile hisselendirilmesi itirazlı sonuçlar doğurabilmekte, o parselde yapı
yapılmasını güçleştirmekte; genelde her hisse için bağımsız kullanım alanları istendiğinden
binalarda mimarlık ve mühendislik hizmetlerini zorlaştırıcı bölünmeler talep edilebilmektedir.
a3. Taşınmaz Üstündeki Yapılar
18. Madde uygulaması sonucunda yeni oluşan parselde başkasına ait yapının bulunması, yeni
hissedar ya da hissedarlar ile mülk sahibi arasında anlaşmazlıklar çıkmasına neden olmaktadır.
18. maddeye göre kendisine yeni bir parsel tahsis edilen kişinin, parsel üzerindeki binanın
kendi hissesine düşen bedelini eski mülk sahibine ödemesi gerekmektedir. Ancak yasa ve
yönetmelikte, bu bedelin belirlenmesi konusunda bir düzenlemenin olmaması, eski mülk
sahibine anlaşma oluncaya kadar binayı kullanma hakkı verilmiş olmasına karşın yeni mülk
sahibinin mülkiyet hakkını gözeten bir sistemin bulunmaması ve dolayısıyla mevzuatın
uygulamayı tümüyle eski mal sahibinin inisiyatifine bırakan bir anlayış ile düzenlenmiş
olmasının getirdiği sorunlar yaşanmaktadır. Uygulamada görülmektedir ki, böyle bir durumda
yeni hissedar olan mülk sahibinin hakkını alması zorlaşmakta, tapuda yeni bir mülkün sahibi
olarak görülmekteyse de fiilen mülkiyet hakkı elinden alınmaktadır.
Bu nedenle 18. Madde uygulamaları mümkün olduğunca mevcut dokunun verileri göz
önüne alınarak yapılmalı, bu doğrultuda 18. madde yönetmeliğinin 17. maddesiyle hükme
bağlanan haritaların revizyonu işlemi plan uygulamalarından önce mutlaka yapılmalı, ayrıca
imar planları hazırlanırken mutlaka kadastral yapı da dikkate alınmalı, bu doğrultuda İmar
Kanunundaki imar planları tanımında yere alana varsa kadastral durumu işlenmiş ifadesi
kadastral durum dikkate alınarak çizilir şeklinde değiştirilmeli, kişiler arasında ihtilaflara
neden olabilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu ise planlamanın bir işlevi olup, yerleşik
alan içinde öngörülen yenilemelerde, özünde gelişme alanlarındaki arsa düzenlemeleri için
geliştirilmiş olan 18. Madde uygulamalarının kullanılması yerine, çağdaş kentsel yenileme
yaklaşımlarının gerektirdiği hukuksal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.
a4. Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaması
18. Madde uygulaması sırasında %35 oranındaki düzenleme ortaklık payının tamamı ya da bir
kısmı arsa payı olarak alınamadığı durumlarda, ilgilisinin muvafakatı ile DOP payı bedele
dönüştürülmelidir. Oysa, düzenleme ortaklık paylarının alınmasında nasıl ki mal sahibinin
izni aranmıyorsa, bedel olarak alınmasında da aranmamalıdır (Ünal,1987). Çünkü, alansal ya
da bu durumda olduğu gibi parasal olarak yapılan kesinti bir kamulaştırma işlemi değil,
düzenleme ile sağlanan rantın kamuya geri dönmesidir. Bu nedenle, düzenleme ortaklık
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payları mülk sahiplerinden adil bir biçimde alınmalı, toprak olarak alınamayan veya eksik
alınan kısımların, isteğe bağlı olmaksızın bedele dönüştürülebilmesi için de yeni hukuksal
düzenlemeler geliştirilmeli, bu konu üzerinde düşünülmelidir. Ancak, alınan bu bedellerin
amacının o alt bölgenin eksik donatı alanlarının sağlanması olması nedeniyle, toplanan bu
kaynağın o yörenin donatı alanlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullanımını denetleyen
yasal düzenlemeler getirilmelidir.
a5. Denetimin olmaması
İmar ile ilgili diğer konularda olduğu gibi, 18. madde uygulamalarının yapılması, plan yapım
aşamasından başlayıp tescil aşamasına kadar süren bir süreçtir. Denetim de bu sürecin yani
imar planlarının hazırlanması, uygulanması ve tescili işlemlerinin tümünün mevzuat, teknik
yeterlilik, toplum ve kamu yararına uygunluk aşısından denetlenmesi şeklinde olmalıdır. Bu
konudaki denetim uygulamanın yapıldığı bölgedeki mülk sahiplerinin itirazları kapsamında
gündeme gelebilmekte, idari yargıda açılan davalar sonucunda 18. Madde uygulamalarının
tümü iptal edilmekte ve buna bağlı olarak da plan uygulaması durmakta hatta plan iptalleri
söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle aşağıda belirtilen uygulama sorunları nedeniyle
planlar uzun süre yürürlükten kalkmakta; plansız gelişimler bu boşluğu kendiliğinden
doldurmakta ve sağlıksız gelişimler ortaya çıkabilmektedir. Hazırlanan İskan ve Şehirleşme
Kanun Tasarısında plan denetim komisyonu, harita ve parselasyon planı denetim
komisyonuna yer verilmesi uygulamalar açısından olumlu bir yaklaşımdır.
b. Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar
b.1. Parsellerin Konumları
18. Madde düzenlemesi sonrasında bazı parsellerin konumları daha önceki konumlarına göre
değişmektedir. Arazi ve arsa düzenlemesini düzenleyen mevzuat hükümleri uyarınca
uygulama sonucunda mülk sahiplerine mümkün mertebede aynı yerde parseller verilmesi
gerekmektedir. Oysa yerel yönetimler düzenleme sonucunda mülk sahiplerine eski
parselinden oldukça farklı konumlarda ve arsa değerleri diğer parseller ile kendi içinde
dengelenmemiş yeni parseller verebilmektedir. Uygulamayı yapan kurumların ve kuruluşların,
yetkilerini belirli grupların çıkarına kullanma riski her zaman için söz konusu olmaktadır. Bu
tür hatalı davranışlar, dava sayılarını artırmakta, gerek 18. Madde uygulamasının ve gerekse
planların yürürlükten kalkmasına yol açabilmekte, plansız bir ortamda sağlıksız ve yasal
olmayan yapılaşmalar için ortam hazırlamaktadır. Gerek yerel yönetimlerin ve gerekse
yüklenici firmaların bu hatalı ve kasıtlı eylemleri yapma riskine karşı, ilgili mevzuatta hiçbir
kontrol mekanizmasının kurulmamış olması ve caydırıcı yaptırımların tanımlanmaması bu
eylemlerin sıkça yapılmasına yol açmaktadır.
b.2. İmar Planında Kapanan Yollar
Bir çok belediye yeni planda kapanan imar yollarını ya da kadastrodaki yolları, 18. Madde
uygulaması esnasında kendi mülkiyetine almakta, imar parseline dönüştürmekte ve böylece
DOP oranlarının artmasına neden olabilmektedir. Bu yollar diğer donatı alanları içinde
kullanılarak daha fazla kamu
alanı temin edilebilecek iken, bunların parsellere
dönüştürülmesiyle yoğunluklar arttırılmakta, gerekli donatı alanları da temin edilememektedir.
18. Madde konusundaki davaların büyük çoğunluğu bu nedene dayanmaktadır. Davaların
büyük çoğunluğu arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin işlemlerin iptal edilmesi ile
sonuçlanmakta, bu konuda yaygın Danıştay içtihatlarının varlığına rağmen, caydırıcı
yaptırımların bulunmaması bu tür hataları ya da kasıtlı davranışları önlemede yetersiz
kalmaktadır. Yeni İmar ve Şehircilik Yasa Taslağında Belediye ve Valiliklerin kendi adlarına
arsa edinmelerinin engellenmiş olması olumlu bir yaklaşımdır.
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b.3. Harita Mühendisliği Hizmeti Olarak Algılanması
Arazi ve arsa düzenlemesi diğer imar uygulamaları gibi bir harita mühendisliği hizmeti olarak
yorumlanmaktadır. Oysa, 18. madde uygulamasıyla üretilen yeni mülkiyet dokusu, özünde
mimarlık destekli planlama hizmetidir. Bu yüzden arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarında
öncelikle şehir plancıları ve mimarlar görev almalı ve ancak kesin kesinti miktarlarının
hesaplanması, dağıtım, imar planı ve yönetmeliklere uygun parselasyon planının
oluşturulması, kesin aplikasyon ve tescil işlemlerinde harita mühendisleri devreye girmelidir.
İmar plan notlarında parsel büyüklüklerinin belirlenmesi konusunda afet etkilerini de dikkate
alan ilkelerin belirtilmemesi, mevcut oluşmuş dokudaki sorunları çözümleyici ayrıntılı sosyalekonomik-katılımcı çalışmaların yapılamıyor olması, sadece alan büyüklüğü ve hisse dikkate
alındığı için afet etkisini arttırabilecek parsel düzenlemeleri söz konusu olabilmekte, sağlıklı
ve güvenli konutların sağlanmasındaki süreçte ilk hatalı aşama bununla başlamakta ve
zincirleme olarak devam etmektedir. Arsa ve arazi düzenlemeleri meslekler arası eşgüdümü
gerektiren kamu yararının ön planda tutulduğu bir süreçtir. Meslek grupları şovenizmi yerine
kamu yararının ön plana çıkarılarak eşgüdümün sağlandığı uygulama ve denetleme kriterleri
getirilmelidir.
Bu konuda bir diğer sorun alanı, mevcutta yapılan 18. madde uygulamalarında, mülk
sahibinin isteğine bakılmaksızın büyük parsellerin planın önerdiği minumum parsel
boyutlarında bölünmeler yapıldığının gözlenmesidir. Konut alanlarının toplu olarak
üretilmelerinin getirdiği mimari esneklik ve güvenli, sağlıklı yapılaşma olanaklarını ortadan
kaldıran bu uygulama geriye dönüşünün çok zor olması açısından da sağlıklı kentsel
gelişmenin önünde önemli bir engeli oluşturmaktadır. Bu nedenle 18. madde uygulamalarında
mülk sahibinin katılım süreçlerinin kurulduğu yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır.
b.4. Kamuya terk edilen alanların tescile konu olmaması
Yol, yeşil alan gibi kamuya terk edilmesi gereken donatı alanlarının tapuda tescillerinin
yapılmaması, bu donatı alanlarının işlevlerinin değiştirilmesi riskini doğurmakta, bu konudaki
denetimi olanaksız hale getirmektedir. Dolayısıyla, bu alanların planda işlevlendirildikleri
kamu alanı olarak tapuda tescil edilmesini denetleyecek önlemlerin alınması gerekmektedir.
İmar Affı Kanunu-(2981/3290 sayılı)
İmar Kanununda gerek planlama gerekse yapılaşmaya ilişkin olarak tanımlanan yasal
sistemin işlerliğini kaybetmesinin temel nedenini Şekil 4.31’da izlenen bağışlama içerikli
yasalar oluşturmaktadır. 2981/3290 sayılı imar affı yasaları, planlama sistemine 3194 sayılı
imar yasasında tanımlanmış imar planlarının hazırlanması koşullarının dışında; ıslah imar
planları olarak tanımlanan yeni bir planlama sistemi getirmiş, böylece planlama kurumunda
ikili bir yapı oluşturulmuştur. İmar affı meşru olmayanı meşrulaştırma, yasal olmayanı
yasallaştırma ya da hukuka aykırı fiili durumun hukukileştirilmesi olarak tanımlanmaktadır
(Aybay, A. 1988, sf. 70). İmar aflarında yasaya aykırı yapılaşmanın yaptırımı olan yasaya
aykırı olanı ortadan kaldırma yerine, tam tersine bir uygulama ile yasaya aykırı oluşmuş
maddi olgu kabul edilerek bu sürece devamlılık kazandırılmıştır. Af yasalarının geçerli
olduğu bölgelerde İmar Kanununda tanımlanmış olan sistem işlememektedir. Böylelikle,
yasalara uygun davranan kişilerin görece zarar, yasalara aykırı davranan kişilerin ise kamu
yararına aykırı olarak kar sağladığı bir ortam oluşmuştur. Sistemin düzeltilebilmesi için
öncelikle yaratılan bu eşitsiz durumun ortadan kaldırılması ve böylelikle devlete ve hukuka
güvenin yaratılması şarttır. Çünkü, yerleşme özgürlüğü alanında öngörülen sınırlamalara
uymayan, dolayısıyla konut hakkını güvence altına almayan, şehirlerin özelliklerini ve çevre
şartlarını gözeten bir planlama anlayışını reddeden imar affı anlamındaki çeşitli yasal
düzenlemeler hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmamaktadır.
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Burada hukuk düzenini bozan birinci etmen olarak, anayasanın öngördüğü hukuk
devleti anlayışına aykırı olan bu yasaları çıkaran siyasi irade karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de kaçak yapılaşmalar 1948’den bu yana 10 kez affedilmiştir. Önce kaçak yapıyı
sadece affetmek ile başlayan süreç giderek yapısallaştırılmış ve af sistemi planlama sistemi
içine sokularak kaçak yapılaşmalar yasa ile teşvik edilir hale gelinmiştir.
Bu uygulamanın getirdiği sonuçlar aşağıda özetlenmektedir:
• Kentsel alanlarda, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde makro formun gelişimi
yasadışı yollardan belirlenmiş, üst ölçek plan karalarını zedeleyen kentsel gelişim
süreçleri izlenmiştir.
• Bu gelişim süreci içinde su havzaları, orman alanları, 1,.2. sınıf tarım toprakları
işgal edilmiş, yasadışı yapılaşma ortak yaşam kaynaklarının kaybedilmesi riskini
doğurmuştur.
• Af yasalarının yarattığı güvence ortamıyla yasadışı yapılaşma kentsel toprağa el
koymanın bir aracı olarak kullanılmıştır.
• Af yasası içinde temel plan kararının getirilmiş ve imar haklarının verilmiş
olmasıyla ve bu kapsamda tüm ülke için dört kat değerinin belirlenmesiyle kentsel
yoğunlaşma artırılmış ve tek tip yapılaşma teşvik edilmiştir.
• Islah imar planlarında 3194 sayılı İmar Yasasının gerektirdiği donatı standartları
aranmadığı için, bu tür alanlarda en önemli sorun donatı yetersizlikleri olmuştur.
Hazine arazilerinin Belediyelere devredilmesi de bu sorunu çözmede yetersiz
kalmıştır, çünkü bu alanlar ağırlıkla kaçak yapılaşma ile işgal edilmiş
durumdadırlar.
• Yasallaştırma işleminden sonra hızlı bir dönüşüm süreci izlenmiş, bu süreçte,
kentsel gelişme için kullanılması gereken fiziksel ve ekonomik kaynaklar
yitirilmiştir.
• Dönüşümü yönlendirmek üzere hazırlanan imar planları ve bu kapsamda yapılan
yerel yönetim örgütlenmesi bu bölgelerdeki dönüşüm sürecinin de ağırlıkla yasa
dışı olarak geliştiğini göstermektedir.
• Yerel yönetimler yasadışı yapılaşmada para cezası uygulamasını tercih ederek,
konunun ekonomik kaynak boyutunu ön plana çıkarmış, yıkım kararları çok
büyük oranda yerine getirmemiştir.
• Islah imar planlarının sadece ilçe belediyeleri tarafından onaylanıyor olması kent
ölçeğinde önem taşıyan fonksiyon alanları için yerel ölçekte karar alınmasını
yönlendirmiş, planlama bütünlüğü, üst ölçek plan kararlarına uyumluluk ve
denetim işlevleri yerine getirilememiştir.
2981 ve 3290 sayılı İmar Affı Kanununda düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı
topluluklarının bulunduğu alanlarda dengeli, düzenli ve sağlıklı bir gelişmenin
yönlendirilmesi amaçlanmış, bu kapsamda “ıslah imar planları” planlama literatürüne
girmiştir.
Ancak, söz konusu yasada tanımlanan hükümler doğrultusunda yapılan
uygulamalarda, yasanın amacının tersine düzensiz ve sağlıksız yerleşmeler ortaya çıkmış,
planlamanın kademeli birlikteliği ilkesi özellikle metropoliten alanlarda yok olmuştur. Af
yasalarının tekrar tekrar yenilenmesi ile kaçak yapılar teşvik edilirken, Büyükşehir
denetiminden uzak, üst ölçekli planlar ile bağdaşmayacak şekilde yoğunluklar arttırılmakta,
yoğunlukların zirve noktaya çıkması ile sağlıklı ve güvenli gelişmenin önü tamamen
tıkanmaktadır. Bu bağlamda asıl altı çizilmesi gereken nokta, bu tür uygulamaların hasarı
artırıcı bir etki yarattığı veya yaratacağı deprem sonrası gözlenen hasarlardan da
anlaşılmaktadır.
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3290 sayılı İmar Affı Yasasına göre ıslah planlarının sadece 1981 sonrası kaçak
yapıların bulunduğu alanlarda uygulanabilmesi söz konusu olup, yasa belli bir dönem ile
sınırlı tutulmuştur,. Ancak yasanın halen yürürlükte olması ve yerel yönetimlere kaçak
yapılaşma tehlikesi gözlemlenen bölgelerde ıslah planı yapma yetkisi vermesi, bu
uygulamanın sürekliliğini getirmekte, amacını aşan bir biçimde kullanılmasına sebebiyet
vermekte ve yasal düzlemde birçok karışıklığa yol açmaktadır. Islah imar planları tekrar
tekrar revize edilebilmekte, yargı ile bunların iptal edilmesi üzerine hiçbir planlama ilke ve
standarda uymayan planlar hazırlanarak, imar planı revizyonu adı altında parçalar halinde
yeniden üretilmektedirler. Bu uygulamalar ile zaten sınırlı olan donatı alanları daha da
azaltılmakta veya yoğunluklar arttırılmaktadır. Bu nedenle af yasasının tamamen kaldırılması,
mevcut ve tasarı halindeki imar yasasının işlerliği için gerekli görülmektedir.
Bu kapsamda ayrıca, İstanbul’da yürürlükte olan ıslah imar planlarının tamamının afet
riskinin azaltılması kapsamında gözden geçirilmesi gerekmektedir. Islah imar planı kararları
doğrultusunda büyük oranda yapılaşmış alanlar için bölgelerin farklı özelliklerinin
analizleriyle sorunlara çözüm aranırken, henüz yapılaşmasını tamamlamamış veya hiç
yapılaşmamış alanlarda yeni risk alanları yaratmamak üzere, öncelikle plan ile yaratılan
risklerin ortadan kaldırılması yaklaşımı benimsenerek problemlerin özelliklerine göre değişen
eylem programlarının oluşturulması gerekmektedir.
Mahalli İdareler Yasa Taslağında halen Islah İmar Planı terimi yer almaktadır. Oysaki
İmar affı yasasında “Islah İmar Planları” belirli bir tarihe kadar yapılmış yasa dışı yapıların
bulunduğu alanlar için geçerli olabilecek bir uygulamadır ve bu tarihin üzerinden 20 sene
geçmiştir. Bu nedenle bu kavramın yeni yasalarda yer almaması ve tamamen uygulamadan
kaldırılması sağlıklı ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulabilmesi için ön koşul olarak kabul
edilmelidir.
İmar Affı Yönetmeliği

İmar ve Şehirleşme Kanun Taslağı
1985 yılında uygulamaya giren 3194 sayılı İmar Kanununun 17 yıllık uygulama süresi
sonunda ortaya çıkan sorunlar, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler sonucunda yasanın
yenilenmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. Özellikle maruz kalınan 17.Ağustos 1999 ve 12
Kasım 1999 depremleri sonrasında planlama ve özellikle yapı üretimine ilişkin sorunların su
yüzüne çıkması ile yasanın revizyon gereksinimi artırmış ve bu kapsamda yapılan çalışmalara
hız verilmiştir. 8.Kalkınma Planı’nda da gerekçeler ortaya konulmuş ve yasal düzenlemenin
yenilenmesi ilke olarak belirlenmiştir.
Eylül 2001 taslağı, sorunların giderilmesine yönelik yenilikler getirmektedir. Ancak, bu
kapsamdaki bir kanunun başarısı, beraberinde ilgili kurumsal düzenlemelerin yapılması, diğer
yasalar ile ilişkilerinin bir sistem içerisinde kurulması ve yönetmeliklerle tamamlanması
koşullarına bağlıdır.
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, planlamanın bütüncüllük ve ilkeli olma özelliklerini
gerektirmektedir. Yaşamın dinamikleri karşısında, planın uygulanabilirliği esneklik özelliğine
bağlıdır ve bu konudaki uzlaşma katılımla belirlenebilir. Diğer yandan, planın
uygulanabilirliği akçalı kaynakların sağlanabilirliğine ve yaratılabilirliğine, uygulama
araçlarının etkinliğine bağlıdır. Tüm bunlar ise plan stratejisi ve programları ile
düzenlenebilmektedir. Hazırlanan yeni yasada planlar, plan programları, uygulama araçları ve
akçalı kaynaklarının belirtildiği; uygulama programı niteliğindeki raporu ile bir bütün olarak
tanımlanmalı ve hükme bağlanmalıdır. Çeşitli uygulama araçları yasa kapsamında yer almalı,
bunlar uygulamayı düzenleyecek olan yönetmelikler ile bütünleştirilmelidir. Fiziki çevreyi
sağlıklı hale getirebilmek, afet risklerini azaltmak, kamu yararı dışındaki baskı ve eğilimlerin
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üstesinden gelebilmek, uygulanabilir planların hazırlanabilmesi için, planlamaya katılımın
sağlanması çok büyük önem taşımaktadır. Ancak hazırlanan bu yasa tasarısında farklı
ölçeklerde ve planlama sürecinin aşamalarında katılımın nasıl sağlanacağına yer verilmemiştir.
Aynı şekilde, planlamanın temel sorunlarından biri olan rantın dengeli ve adaletli dağılımının
yaratılması için geliştirilmesi gereken tedbirler ve rantın kamuya aktarımını sağlayacak
hukuki düzenlemeler yasa tasarısında yer almamaktadır.
Fiziki çevrenin sağlıklı yapıya kavuşturulması, güvenli mekanlar oluşturulabilmesi için,
plan kararları öncesindeki analiz süreçlerinin doğru işletilmesi ve gerekli, yeterli veri ile
planın desteklenmesi konusu önem taşımaktadır. Özellikle afetler konusunda, bu konunun
önemi ortaya çıkmakta, imar planlarına girdi olacak harita, doküman ve belgelere ait yasal
düzenlemelerin İmar Kanunu ile ilişki kurularak hazırlanması gerekmektedir. Bu yasalarda,
ilgili harita ve dokümanların üretimine ve denetimine ilişkin süreçler, hazırlayacak kurumlar,
akçalı kaynakların sağlanmasına ilişkin çerçeve belirlenmelidir. Bu yasalarda, haritaların
ölçeklerine göre içerikleri tanımlanabileceği gibi, bu konuların teknik, değişken ve dinamik
olması nedeniyle, çerçevenin belirlenmesi işi ilgili kurumlara görev olarak da verilebilir.
Hazırlanan imar yasasında yukarıdaki yaklaşımlardan kısmen yer almakla birlikte ve
sorumlular, yapılmaması durumunda yaptırımlar ve yönetmelik hazırlanması konusunda
belirsizlikler görülmektedir.
Hazırlanan İmar ve Şehircilik Yasa Tasarısında planlar arasında kademeli birliktelik
ilkesi yer almakla birlikte yeterli değildir ve açık bir biçimde tanımlanmamıştır. Yasa
tasarısında tanımlanan bölge planları, Anayasanın 166. maddesi gereği devlet görevi olarak
tanımlanan kalkınma planlarına mekansal boyut getirmektedir. 166. Madde gereği,
Anayasa’da bölge planlarının yapılması zorunlu ve gerekli görüldüğü halde, 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 8a maddesinde “....bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde DPT yapar ya da
yaptırır” denilmekte ve bu nedenle gerekli olduğu herkes tarafından kabul edilmesine rağmen,
bölge planları hazırlanmamaktadır. Bu uygulamanın, sağlıksız ve güvenliksiz çevrelerin
oluşumunda en temel problem olarak kabul edilmesine karşın, aynı yaklaşım yeni tasarıda da
devam etmektedir. Oysa bölge planlama kademesinin zorunlu hale getirilmesi sağlıklı yaşam
çevreleri oluşturabilmenin temel koşuludur. Bu nedenle tasarıda bölge planlama kademesine
mutlak surette yer verilmeli ve zorunlu tutulmalıdır. Bu düzenlemenin yanısıra, geçmiş
deneyimlere göre saptanan sorunlar ışığında, DPT içerisinde bu planları hazırlayacak Bölge
Planlama Daire Başkanlığının oluşturulması, buna bağlı olarak da Bölge Planlama Bölge
teşkilatlarının kurulması gerekli görülmektedir. Bu düzenlemeler ile çok sayıdaki yasanın
eşgüdüm sorunu ortadan kalkabilecek, ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşların yatırım
programları arasındaki uyum ve sürece aktif olarak katılımları da bu mekanizma ile
sağlanabilecektir. Bunun yanı sıra, Şehirleşme ve İmar Yasa Tasarısı’nın 9.maddesinin ilk iki
paragrafında sözü edilen konular zaten bölge planlarında çözüme kavuşacağından bu
maddeye gerek kalmayacaktır.
İmar ve Şehirleşme Yasa tasarısında getirilen plan hiyeraşisi ve 1999 sonrası çıkarılan
plan yapım ve değişikliklerine ilişkin yönetmelikler arasında da bir uyum söz konusu değildir.
Bu çalışma kapsamında bu ilişkiler tanımlanarak, yasa ve yönetmeliklerde yer alması gereken
konular ve sistem önerisi konusunda temel bir çerçeve geliştirilecektir. Bu kapsamda tasarıda
görülen eksikliklerden en temel olanları aşağıda özetlenmekte ve ilgili birimlerin dikkatleri
çekilmeye çalışılmaktadır.
• Planlamanın disiplinler arası çalışmayı gerektiren bir bilim dalı ve uygulama alanı
olması göz önüne alındığında, planlama eyleminin özelliğine bağlı olarak hangi
tür planlarda hangi disiplinlerin yer alacağı konusunun ilgili yönetmeliklerde
tanımlanmasında yarar görülmektedir.
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• Plan revizyonlarının, bilimsel gerekçelere bağlı olması gereği, mevcut yasada da
yer almakla birlikte, uygulamada bu gerekçelerin meclis kararlarında
açıklanmadığı veya belirtilen gerekçelerin bilimsel olmadığı göz önüne alınarak,
bu süreçleri denetleyen kurulların ve oto kontrol mekanizmalarının yasada
oluşturulması gerekmektedir.
• Parsel bazında yapılabilecek plan değişikliklerinin, hangi koşullar altında
yapılabileceği ve nasıl denetlenebileceği konusunda yasal düzenleme yapma
zorunluluğu vardır.
• Denetime rağmen, öngörülen maddelere uyulmaması, hatalı uygulama yapılması,
ya da kötüye kullanılması edilmesi halinde uygulanacak yaptırımların bu yasada
ve ilgili yasalarda açıkça yer alması gerekmektedir.
• İmar ve Şehircilik Yasa Tasarısı’nda adı geçen kentsel tasarımcı ve bölge plancı
unvanlarının uzmanlıklarının tanımlanması ve ilgili diğer yasa ve yönetmeliklerde
düzenlenmesi gerekmektedir.
• Afet haritalarının farklı ölçeklere göre tanımı, hangi kurum tarafından yapılacağı,
kaynak temini gibi konular halihazır haritaların hazırlanmasındaki yasal altlığı
oluşturan “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği” gibi ancak bundan ayrı
bir yönetmelik ile düzenlenmelidir.
• Sakıncalı alanların, parselasyon planlarına işlenerek, Tapu kayıtlarına geçmesi
konusunda yasal düzenlemeye gereksinim bulunmaktadır.
• Parselasyon planının hazırlanmasında, harita mühendisi, şehir plancısı ve
mimarın ekip halinde birlikte çalışmasının yasada düzenlenmesi gerekmektedir.
• İmar ve Şehircilik Yasa Tasarısı’nda da halihazır haritaların ve imar planının 1 yıl
içerisinde yaptırılması zorunluluğu yer almaktadır. Aynı maddeler, mevcut yasada
da yer almakta, ancak uygulanamamaktadır. Bu nedenle, uygulamayı sağlayacak
yaptırımın ve kaynak teminin yasada yer alması gerekli görülmektedir.
• Hukuk sisteminde, “özel kanunların” özel bir konumu ve uygulama önceliği
bulunmaktadır. Ancak bu durumun bazı konularda getireceği yükler, planlama,
yerleşim sistemini toptan etkilemesi durumları göz önüne alındığında, diğer
yasalar ile çelişmeden ve sağlıklı, sürdürülebilir yerleşmeler için engel
oluşturmayacak şekilde düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu nedenle imar
ve planlama alanında yasalar arasındaki ilişkiyi uyumlu hale getirecek ve özel
düzenlemelerin önceliği nedeniyle plan düzenini bozan olumsuzlukları önleyecek
kural ve
kurumların anayasal ilkeler olarak
oluşturulmasında yarar
bulunmaktadır.
• Mevcut imar yasasında da olduğu gibi, yeni tasarıda Büyük Şehir Belediyeleri
tarafından düzeltilmek üzere iade edilen uygulama imar planlarının, ilçe belediye
meclisinde 60 gün içerisinde değerlendirilerek B. Ş. Belediyesi’ne gönderileceği,
ve bu planlar 60 gün içerisinde BŞ Belediye Meclisince karara bağlanmadığı
takdirde yürürlüğe gireceği hükmü yer almaktadır. Uygulamada çıkabilecek
istismarların önlenmesine yönelik yaptırımların yasada yer almasına ihtiyaç vardır.
• İmar planlarının tekrar hazırlanması süresi, sadece nüfus kriterine bağlanmıştır.
Oysa, değişen koşullar, politik kararlar, dinamikler, yaşam biçimindeki
değişikliklerin plan yapımını zorunlu hale getirebileceği dikkate alınarak bu
konunun tek kritere bağlanmaması gerekmektedir.
• Tasarıda, planda kadastral yolların kapatılması durumunda, bu alanların
mülkiyetinin belediyeye veya il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine
devredilebileceği hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, söz konusu alanların özel
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mülkiyete konu olabileceği ve satılabileceği anlamını da taşımaktadır. Bu da
İstismara açık bir konudur.
4.2.5.2 Konuta İlişkin Yasal Düzenlemeler
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ( 02/03/1984)
Toplu Konut Kanunu, konut ihtiyacının karşılanması ve konut inşaatını yapanların tabi
olacağı usul ve esasların düzenlenmesini amaçlamaktadır. Toplu Konut İdaresinin kaynakları,
• Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi veya konut kredilerine faiz sübvansiyonu
yapılması.
• Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi.
• Araştırma, turizm alt yapıları, konut alt yapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık
tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü
sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi verilmesi.
• İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve küçük sanayi
teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi.
• Afet mahallerinde konut yapımının teşvik ve desteklenmesi.
amacı ile kullanılabilmektedir.
Kanunun, içeriğinde dar gelirlilerin konut gereksinimini karşılamaya yönelik hükümler
yer almamaktadır. Kredi kullandırılacak konut büyüklükleri ve bu sınıflamalara göre teşvik
mekanizmaları bulunmamaktadır. Ayrıca kentsel yenileme, dönüşüm, güçlendirme gibi
konular içinde kaynak kullanım koşullarının belirtilmemiş olması bir eksiklik olarak
değerlendirilmelidir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın tespit edeceği esaslar çerçevesinde toplu konut iskan
sahaları valiliklerce belirlenmekte, bu sahalar gerektiğinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü eliyle
kamulaştırılabilmektedir. Toplu Konut İskan sahalarının kadastro çalışmalarının yapılması ve
imar planının hazırlanması ile ilgili esasları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca tespit
edilmektedir. Konunun fiziki planlamaya ilişkin olarak en temel sorunu ise toplu konut
alanlarının yer seçimlerinde, planlamadan bağımsız otonom kararların getirilmesidir. Üst
ölçekli planların yönlendiriciliğinin esas alınmadığı, yerel yönetim, Arsa Ofisi, TOKİ ve
Valilik arasındaki ilişkilerin zayıf olduğu sistemin revize edilerek bu kurumlar ve özel sektör
birlikteliğini sağlayıcı örgütsel yapılanmalara olanak sağlayan düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin teşvik edilmesi, güçlendirme için kredi
kullanım olanakları yasada yer almalı, kredilerden yararlandırılmada bu tür projelere öncelik
verilmeli ve teşvik unsurlarında farklılıklar getirilmelidir. Hem gelişme alanlarının
belirlenmesi, hemde kentsel rehabilitasyon veya dönüşümler, üst ölçekli planlar çerçevesinde,
konut arz ve taleplerini dikkate alan stratejiler bağlamında geliştirildiği takdirde kaynaklar
daha rasyonel kullanılabilecektir.
Toplu Konut İdaresi ile yerel yönetimlerin işbirliğine olanak sağlayan belediye arsaları
üzerinde toplu konut ve kentsel çevre üretimi ve kredilendirilmesine dair yönetmelik
14.11.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mahalli İdareler Yasa taslağı, belediyelere de konut ve arsa üretimi için yeni olanaklar
sağlamaktadır. Bu çerçevede yerel yönetimler ile Toplu Konut İdaresi arasında organik bağın
güçlendirilmesi önem taşıyan konulardan bir diğeri olmaktadır.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında, Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Plan hedeflerinin ne düzeyde gerçekleştiğine ilişkin yapılan değerlendirmelere göre,
gereksinim olarak belirlenen konut sayısı 2,5 milyon olup, bunun yaklaşık yarısı
gerçekleştirilebilmiştir. Gereksinimin diğer yarısı ise yasadışı kaçak yapılarla ve gecekondular
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ile karşılanmıştır. Aynı dönemde TOKİ tarafından yapılan teşviklerle inşa edilen yapı oranı %
14’dür.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hesaplarına göre, kentlerde önümüzdeki beş yıllık
konut gereksinimi 3 milyon olup, yılda yaklaşık 550 000 ila 675 000 adet konut inşa edilmesi
gerekmektedir Bu gereksinimin yaklaşık % 12’si yenileme ve afet konut gereksiniminden
kaynaklanmaktadır.
8. Kalkınma planının konut ihtisas raporlarında, 1984-1998 döneminde, 3194 sayılı
İmar Kanununa ve 2981 sayılı İmar Affı Kanununa göre kullanma ve yapı ruhsatı alan konut
sayıları verilmiştir. Her iki yasaya göre yapı ruhsatı alan konut sayısı toplamı 510 000, buna
karşın kullanma ruhsatı alanların sayısı ise yaklaşık 290 000’dir. Bu rakamlar, gereksinimin
bir şekilde karşılandığını, başka bir deyişle konut için gerekli kaynağın var olduğunu
yansıtmaktadır. Burada vurgulanması gereken nokta, kaynak sorunu olmayıp, bu kaynağın
güvenli ve sağlıklı çevreler yaratmak için doğru yönde kullanılmadığıdır. Bunun en vurucu
göstergesi ise aynı dönemde alınan kullanma ruhsatı sayısının, alınan yapı ruhsatının %
56’sını oluşturmasıdır. Diğer bir gösterge ise Türkiye genelinde, ruhsat alan yapıların yaklaşık
olarak sadece % 20’sinin 3194 sayılı yasaya göre ruhsat almış olmasıdır. Bu gösterge İstanbul
için bulunamamıştır, ancak bu oranın İstanbul’da % 50 ve hatta üstünde olduğu tahmini
yapılabilmektedir. Tüm bu sayısal veriler, sorunun kaynak sorunu değil, kaynağı rasyonel
kullanamama sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Sorun, kaynağın iyi yönlendirilmemesi,
kaynağın iyi dağıtılmaması, dengelerin kurulamamış olması sorunudur.
Günümüzde devletin karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntı, kaynak yetersizliği dikkate
alındığında, teşvik oranlarının arttırılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, konut
sorunun çözümü için finansal teşvik politikalarının dışında yeni politika arayışlarına
gereksinim olduğu bir gerçek olarak kabul edilmeli, Toplu Konut Kanunu bu yönde revize
edilmelidir.
Toplu Konutlar ile ilgili mevcut mevzuattaki diğer bazı sorunlara aşağıda işaret edilmektedir.
1. 1984-2001 yıları arasında Türkiye genelinde 7.156.769 konutun %16’sına toplu konut
fonundan finansman desteği sağlanmış, yine aynı yıllar arasında yapı kullanma izni
verilen 3.769.441 konutun %28’inin inşaatının fondan sağlanan finansman desteği ile
tamamlanmış olmasına rağmen; kredilendirme modelinin düşük gelir gruplarına hitap
etmemesi nedeni ile bu destek hedef kitleye ulaşamamıştır.
2. Kentsel gelişmede ve kent çeperlerinin gelişiminde yönlendirici olan toplu konut
alanlarının belediyelerden bağımsız olarak Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının belirlediği
esaslara dayalı olarak valiliklerce belirlenmesi bir taraftan yetki karmaşasına diğer taraftan
ise kent bütününe ait plan kararları dışındaki gelişmelere neden olmaktadır.
3. Toplu konut kredisinden yararlandırılan tüm konutların yapı denetim sistemi ile ilişkisi
kurulmalı, yapı denetimi görmeyen yapılar için kredi verilmemelidir. Bu sistem geçişler
ile geliştirilerek Yapı Denetim Sistemi içinde farklı aktörlere verilen sorumluluklar
bağlamında kurgulanmalıdır.
4. Kredilendirmede endüstrileşmiş yapı sistemlerine öncelik ve ağırlık verilecek şekilde
sistem organize edilmelidir. Hızlı üretimin sağlanması için depreme dayanıklı
endüstrileşmiş yapım sistemleri konusundaki araştırmalara destek sağlanmalı, bu sistemde
inşa edilmiş yapılara vergi indirimlerinin uygulanması kanun kapsamında
değerlendirilmelidir.
RG tarihi
14.11.1992

Sayı
21405

14.07.2000

24109

Yönetmelik Adı
Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut Ve Kentsel Çevre Üretimi Ve
Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik (Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı'ndan:)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (Devlet Bakanlığından)
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Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut Ve Kentsel Çevre
Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik (R.G.: 14.11.1992 Sayı: 21405)

Üretimi

Ve

Bu Yönetmelik, 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut
Fonu'nun Kullanım Şekline İlişkin Tüzük çerçevesinde, arsa, teknik altyapı, sosyal donatı ve
konut üretiminin bir bütünlük içinde ele alınarak, Toplu Konut İdaresi, belediyeler, bankalar
ve konut yapımcılarının işbirliği ile, kentsel çevre üretilmesi ve kredilendirilmesine ilişkin
esas ve usulleri düzenlemektedir. Bu Yönetmelikle;
• Konut üretiminde teşvik edilecek kentsel alanların ve önceliklerinin şehircilik
ilkelerine ve bilimsel gereklere dayalı olarak saptanması,
• Belediyelerin mülkiyetinde veya mülkiyetine geçmesi mümkün olan alanlarda
yaratılan değerin kamu lehine kullanılması ile oluşacak yerel kaynakların toplu
konut bölgesinde, teknik altyapı ve sosyal donatı amaçlı kullanılması ve böylece
Toplu Konut Fonu'nun daha verimli kullanımının sağlanması,
• Çağdaş kentsel çevreleri oluşturmak üzere, planlama, projelendirme ve uygulama
süreçlerinde rasyonellik ve bütünlük içinde koordinasyon sağlanması, nitelikli ve
ekonomik konut ve kentsel çevre üretimini sağlamak için, konut üretiminde
standardizasyonun desteklenmesi, ihale sistemlerinin, sözleşmelerin, iş ve
finansman programlarının yönlendirilmesi, yurttaşların zaman ve kaynak
kayıplarına yol açan plansız ve yüksek maliyetli uygulamaların önlenmesi,
sonuçta, konut sorununa, arsa, teknik altyapı, sosyal tesisler, çevre düzenlemesi,
konut üretimi bütünlüğü içinde yaklaşan bir sistem oluşturularak, Toplu Konut
İdaresi'nin yönlendirme ve kredilendirme yoluyla destek vermesi ve belediyeler,
konut yaptıranlar ve Bankaların işbirliği ile çağdaş kentsel çevrelerin üretilmesi,
amaçlanmıştır.
Yönetmeliğin 5. maddesine göre belediyeler, belediye sınırları içinde ve mücavir
alanlarında, kentin Nazım İmar Planı ve kentsel gelişme stratejisine ve etaplamasına uygun
nitelikte olan, bir veya birden fazla alanı Toplu Konut Bölgesi olarak önerebilmektedirler.
Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi alındığı takdirde yönetmeliğe göre açılacak
krediler TOKİ tarafından kullanıldırılmaktadır.
Yerel yönetimlere (belediyelere), toplu konut ve kentsel çevre üretimi için toplu konut
fonundan kredi olanağı sağlanması kentsel konut üretimine katkı sağlamakla birlikte; bu kredi
olanağının arsanın belediyeye ait olması, minimum 70 dönüm ve 400 konut yapılabilir alana
sahip olması ile sınırlandırılmış olması uygulamayı sınırlandırmaktadır. Ayrıca, bu
uygulamaların kentsel dönüşüm alanlarında geçerliliğini sağlayabilecek ilave maddelerle
belediyeyi bu yönde destekleyici teşvik edici koşulların yasal düzenleme içinde yer alması
konusunda çalışılmalıdır.
542 Sayılı K.H.K İle Değişik 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu
Ülkemizde, 1950 yıllarından itibaren hız kazanan kentleşme olgusu karşısında yerel
yönetimlerin, kentsel çalışmalara tahsis edilen planlanmış ve alt yapısı tamamlanmış arsa
üretiminde yetersiz kalmaları sonucu, 1960 lı yıllardan itibaren bu konuda kamu yönetiminin
merkezi bir kuruluş aracılığıyla müdahalesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle 29.04.1969
tarihinde kabul edilen 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile İmar İskan Bakanlığına bağlı, Kamu
Tüzel Kişiliğine haiz ve Döner Sermayeli Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, kuruluşundan 12.09.1989 tarihine kadar İmar ve İskân
(Bayındırlık ve İskân 26.11.l983) Bakanlığının bağlı kuruluşu iken, bu tarihte Maliye ve
Gümrük Bakanlığına, 28.05.1999 tarihinde Başbakanlığa, 28.06.2001 tarihinde de Devlet
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Bakanlığının bünyesindeki Konut Müsteşarlığına bağlanmıştır.
27.11.2002 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır.

Konut

Müsteşarlığı

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nce, 1969-2002 yılları arasında 17.816,87 hektar arsa
üretilmiş ve ihtiyaç sahiplerine devir ve satışı yapılmıştır. Büyük şehirlerimizin imar
planlarındaki gelişme alanları olarak belirlenen üç beldede (Ankara’da Eryaman, İstanbul’da
Halkalı, İzmir’de Gaziemir) yeni yerleşim alanı olarak çalışmalar yapılmıştır. Bunun yanı sıra
Kentsel Arsa Üretim Projesi kapsamında ağırlıklı olarak kentsel gelişmelerin yoğun olduğu
büyük kent ve yakın çevrelerinde mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar tespit edilmiş olup,
bunlardan arsa üretimine katkıda bulunulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar 55 ilde 11.428
hektarlık bir alanda konut sektörüne arsa sağlanmıştır.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, tüm kurumun bilgi otomasyonunu ve ortak veri
tabanı kullanımını içeren hızlı, güvenilir bir bilgi sistemini oluşturmak üzere “Arazi Yönetimi
Bilgi Sistemi” (ARBİS) projesi yürütülmektedir. ARBİS projesinin hedefi,arazi üretim
sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün vizyonunun
genişletilmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Beklenen sonuçlardan biri de kurumun
faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve kurumun mevcut faaliyet alanlarında kaynaklarının daha
etkin kullanılması ile verimliliğin arttırılmasıdır.Arazi Yönetimi Bilgi Sistemi ile beklenen
sonuçlar; birimler arası bilgi paylaşımının sağlanması, ihtiyaç duyulan bilgilerin ilgili
kurumlardan bilgisayar ve internet ortamında elde edilmesi ve sunulmasıdır.
1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununda; 19.06.1994 tarih ve 542 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile yapılan değişiklikle, “2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları kurmaya ve işletmeye” dair Arsa
Ofisi’ne yetki verilmiştir. Bu hüküm gereğince, Vakıflar Bankası ve Bankanın bir kısım
iştirakleriyle birlikte, Arsa Ofisi’nin % 25 oranındaki iştirakiyle, 250.000.000.000.- (iki yüz
elli milyar) lira sermayeli Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 12.01.1996 tarihinde
ticaret siciline kaydedilerek kurulmuştur.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kurulmasındaki amaç, kentsel arsa stokunu sağlamak
ve sağlıklı kentleşme ve gelişmenin yürütülebilmesine katkı sağlamaktır. Ancak, kurumun
kuruluş amacını gerçekleştirdiğini ve işlevini yerine getirdiğini söylemek güçtür. Kurumun
görevini daha etkin hale getirebilmesi için, yerel yönetimlerle ve Toplu Konut İdaresi ile
ilişkisinin güçlendirilip, kentin gelişiminden önce altyapılı arsa stoku üretmesinin sağlanması
yönünde örgütlendirilmesi gerekmektedir. Arsa üretimi kent işletmeciliği mantığı içinde
düşünülerek, kentsel arsa konusunda yaratılan rantların kamuya geri dönüşümü bu çerçevede
geliştirilmelidir. Arsa üretimi gerçekleştirilemezken, arsa üretmek güç ve pahalı bir konu iken,
diğer kentsel sorunlar ve afet risklerinin azaltılması için yapılacak yatırımlar varken, hazine
arazilerinin, bir plan ve program çerçevesinde ele alınmadan satılması politikasının doğru
olmadığı; bu kentsel yatırımların maliyetlerinin satıştan elde edilecek gelirlerin kat kat
üstünde olabileceği unutulmamalıdır. Kurumun, belediyeler ile ilişkisinin arttırılarak, hazine
arazilerinin kentlerin gelişim ve yeniden düzenleme programları kapsamında hem kaynak
yaratmada hem de kentsel riskleri azaltacak politika ve stratejiler üretmede bir kaynak olarak
geliştirilmesi düşünülmelidir.
Arsa ofisi genel Müdürlüğünün İzmir, İstanbul, Antalya Bölge Müdürlükleri
bulunmaktadır. Arsa Ofisi Kanunu doğrultusunda çıkan yönetmelikler aşağıda verilmektedir
Yönetmelik Adı
Arsa Ofisi Uygulama Yönetmeliği
Arsa Ofisi İhale Yönetmeliği
Arsa Ofisi Kanunun 11 inci Maddesinin Uygulanması Hk. Kanun
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri İntikali,
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Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükseltme Yönetmeliği

Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun -Kanun No. 4698 Kabul Tarihi: 28.6.2001
Bu Kanunun amacı; kalkınma planlarına ve yıllık programlar ile bölgesel ve yerel planlar
arasında uyumu sağlayarak sağlıklı ve düzenli yapılaşmayı oluşturmak üzere, yatırım
sektörleri, kamu tesisleri ve her çeşit konut için ihtiyaç duyulan arsa üretimini sağlamak,
konut ihtiyacını gidermeye yönelik alternatif finansman modellerini geliştirmek, arsa ve konut
politikaları üretmek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamaktır. Bu kanun ile oluşturulan
birimler ve görevleri Şekil 4.51’da izlenebilmektedir.
Konut Yüksek Kurulu tarafından belirlenen arsa ve konut üretim alanlarında bulunan,
mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar bedelsiz olarak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne
devredilir hükmü yasada yer almaktadır. Ancak, 18.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında hazine arazileri
satılmaktadır. Başka bir deyişle Arsa Ofisinin kuruluş amacını gerçekleştirebilme imkanı
veren hazine arazilerinin tükenmesi söz konusudur.
Bu kanun, konut politikaları ile arsa üretim politikalarının birlikte yürütülebilmesi
olanağını vermesi nedeniyle olumlu bir gelişmedir, ancak kanunun amacında kalkınma
planları, bölgesel ve yerel planlar arasında uyumun sağlanmasından bahsedilmektedir. Bu
önemli bir nokta olup, gerekli bölgesel kurumların oluşturularak, bu çerçevede yerel ile üst
kurul arasındaki ilişkinin kurulması, vurgulanması gerekli bir konudur
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Özel kanunlarla verilen yetkiler dışında, Hazine malları konusunda genel yetkili kuruluş
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’dür. Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını
tutmak ve Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının
tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek, hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek bu Genel Müdürlüğün
görevidir.
Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya il merkezlerinde, defterdarlıklara bağlı milli emlak
daire başkanlıkları ile bunlara bağlı milli emlak müdürlükleri bulunmaktadır. Diğer 77 il
merkezinde ise, defterdarlıklara bağlı emlak müdürlükleri bulunmaktadır. İlçelerde ise mal
müdürlüklerine bağlı milli emlak servisleri mevcuttur. Bu müdürlük kapsamında bulunan
hazine mallarının sağlıklı envanterinin çıkarılması ve bu bilgilerin planlar kapsamında
değerlendirilmesi süreci, hazine mallarının en verimli şekilde kullanılarak sağlıklı
kentleşmenin yönlendirilmesindeki temel altyapıyı oluşturacaktır.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından “Milli Emlak Otomasyon Projesi”
(MEOP)i yürütülmekte olup projenin amacı;
•
•
•
•

Merkez ve taşra teşkilatının tam otomasyonu
Taşınmaz mal bilgi bankasının oluşturulması
Ofis otomasyonunun kurulması
Milli Emlak bilgi sistemlerinin oluşturulmasıdır.
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RG Tarihi
13.07.2001

Sayı
24461

18.07.2001

24466

Yönetmelik Adı
KN:4707 Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun,3 Mart 1340
(1924) Tarihli Ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan
Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun İle Mülga 2613 Ve 766 Sayılı
Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
KN:4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Bu kanunun amacı; Hazineye ait taşınmaz malların daha kısa sürede ekonomiye
kazandırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz
malların satış işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Sağlıklı kentleşmenin
önündeki önemli engellerden birinin kamunun elinde arsa stokunun bulunmaması olduğu
bilinen bir olgudur. Bu nedenle de Arsa Ofisi Kanunu ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
kurulmuş ancak bu amacın aksine, aşağıdaki maddelerde de açıkça görüldüğü gibi kamuya ait
arazilerin satılarak kamunun elinden çıkarılmasının yolu açılmış bulunmaktadır. Satışa
çıkarılan araziler kapsamına, orman dışına çıkarılan alanların da alınması ile tüm ormanların
yok olmasına yol açabilecek bir süreç başlatılmıştır.
Hazineye ait araziler genelde, dere vadi orman gibi yerleşmeye müsait olmayan
alanlardan oluşmaktadır. Devletin ve yerel yönetimlerin bir taraftan afet etkilerini minimize
etmek için çaba harcamaları, diğer taraftan hazine arazilerinin yerleşmeye müsait olup
olmadığına bakmaksızın, bu alanları sağlıklı bir kentleşmeyi oluşturmak için bir plan program
çerçevesinde değerlendirmeksizin satışa sunmaları anlaşılabilir bir konu olarak
gözükmemektedir. Bir başka deyişle devletin yol göstericilik görevini yapmadığı, ihlal ettiği
bir durum söz konusudur. Bu açıdan da çıkarılan bu yasa birçok açıdan anayasaya aykırılık
taşımaktadır.
Oysaki afet etkilerini azaltmak için devletin önemli ölçüde kaynağa ihtiyacı söz
konusudur, bu nedenle hazine arazilerinin bu amaç doğrultusunda kullanılması temel
kaynaklardan biri olabilir. Bu alanların planlama çerçevesinde değerlendirilmesi ve analiz
edilmesi ile bir taraftan sağlıksız gelişmelerin önüne geçilebilecek, diğer taraftan doğrudan
satış ile elde edilebilecek kaynağın çok daha fazlası elde edilebilecektir.
Aşağıdaki maddelerle yasanın içeriği aktarılırken, sağlıklı kentsel gelişim sürecinin
önüne yasa ile getirilen engelin doğuracağı vahim durum izlenebilmektedir.
• 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi gereğince Hazine adına
orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde, 2924 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmamakta,
Bakanlığın talebi üzerine bu yerler, öncelikle kadastrosu yapılarak, varsa
üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler
tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek
suretiyle Hazine adına tescil edilmekte ve Bakanlığın tasarrufuna geçmektedir. Bu
madde ile getirilen kapsam, bu tür arazilerin Hazineye geçmesi gibi gözükse de,
özünde satış yoluyla orman statüsünde olan alanlarının yok olması sürecini
başlatmaktadır.
• Bu yerlerin kullanıcıları tarafından satın alınmasına ilişkin talepler öncelikle
sonuçlandırılmakta, idarece yapılan inceleme sonucunda, satışı uygun görülen ve
bu amaçla kullanıcısına yapılan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde
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•

•

•

•

•

kullanılıcıları tarafından satın alınmayan yerler ile kullanıcısı bulunmayan yerler,
Hazineye ait diğer taşınmaz mallar gibi değerlendirilmektedir.
Yasada “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan Hazineye ait arsa ve
arazilerin satış bedellerinin tahsil edilen kısımlarından, ilgili belediyeye yüzde on,
varsa büyükşehir belediyesine de yüzde beş oranında pay verilmekte, bu payların
imar planı ve altyapı masraflarını karşılamak üzere kullanılmaktadır. Belediyelere
ödenen bu tutarın en az yarısı, alt yapı ve imar giderleri için harcanır” hükmü
bulunmaktadır. Hazine arazilerinin satışlarını sağlayabilmek için yapılaşmaya
henüz açılmaması gereken yerler, ya da hiç yapılaşmaması, korunması gerekli
tarım alanları, su havzaları gibi geniş alanlar, bir kaç hazine arazisinin varlığı
gerekçe gösterilerek, yapılaşma sürecine açılabilmektedir. Belediyeye ödenen
paylarla, bu geniş alanların altyapı maliyetlerinin karşılanması mümkün
olamayacağı için, bu sürecin sağlıksız gelişmeler ile sonuçlanması kaçınılmaz bir
olgudur.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve Bakanlar Kurulunca tespit edilecek
alanlarda bulunan; 31/12/2000 tarihinden önce üzerinde toplu yapılanma olan
Hazineye ait taşınmaz mallar, öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya
akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere, 492
sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas metre kare
birim değeri üzerinden belediyelere devredilebilir. Bu taşınmaz malların
belediyelerce üçüncü kişilere satılması halinde, satış bedelinden, alt yapı ve imar
giderleri ile taşınmaz malların Hazinece belediyeye satışına esas bedelin bir kat
fazlası indirildikten sonra, kalan tutarın yarısı belediyelerce, satışın yapıldığı tarihi
takip eden ayın başından itibaren en geç üç ay içinde Hazineye ödenir. Bu madde
bir anlamda bir “af yasasına” benzemektedir. İstanbul’un sağlıklı bir yapılaşmaya
dönüştürülebilmesi için satıştan önce projeler geliştirilerek bu alanların kentsel
dönüşüm kapsamında değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. Bu şekilde hem
devlet, hem de kişiler için kamu yararını sağlanarak bu alanlar maksimum
verimlilikle çözümlenebilecektir. Doğrudan satış ile ise bu mekanların ıslahının
sağlanması mümkün olamayacaktır.
Hazineden devri yapılan taşınmaz malların imar planları yapılmamış ise, öncelikle
yapılır. Onaylı imar planında kamu hizmetlerine ayrılan yerler re’sen Hazine
adına tescil edilir. Bu madde ile gerekli olan olmayan her yerin yapılaşmaya
açılabilmesi söz konusu olacak, doğal ve çevresel kaynaklar yok olacak, hem de
rasyonel olmayan kentsel maliyetler ile karşı karşıya kalınacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları, Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ile
ilgili işlemlerde Bakanlık, kurul veya komisyonlar tarafından istenen bilgi ve
belgeleri öncelikli olarak gönderirler ve imar mevzuatında yer alan kısıtlamalara
tabi olmaksızın ifraz, tevhit ve tescil işlemlerini talebi izleyen en geç bir ay içinde
sonuçlandırırlar. Bu madde ile getirilen “imar mevzuatında yer alan kısıtlamalara
tabii olmama” olanağı, İmar Kanununda yer alan “kamu kurumlarının yapılarında
ruhsat aranmaması” olanağı ile aynı bakış açısına sahiptir ve bu yaklaşım tıpkı
İmar Yasasındaki hüküm gibi, uygulama sürecinde her türlü riske açık gelişmeyi
yönlendirici nitelik taşımaktadır.
Yasa ile, Bakanlar Kurulunca belirlenecek Hazineye ait taşınmaz malların
gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre
inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya diğer
gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri
tespit etmeye Bakanlık yetkili kılınmıştır. Bu madde Maliye Bakanlığı’nın da
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ilişkisi kurularak “Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamındaki birimlerce ve yerel
yönetimlerle işbirliği sağlanarak; kentsel geliştirme ve yanı sıra kentsel yenileme
planlamaları kapsamında uygulanabilmesi için geliştirilmelidir.
• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 inci maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, “sit alanı olması nedeni ile kesin inşaat
yasağı getirilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının
bulunduğu taşınmaz malların, Hazineye ait taşınmaz mallarla değiştirilmesi
işlemlerinde, taşınmaz mal maliklerinin kabul etmesi halinde, sit alanında kalan
taşınmaz malların bedeli Maliye Bakanlığınca tespit edilerek, kendilerine
taşınmaz malın bedelini gösterir bir belge verilir. Bu belge, Hazinece yapılan
taşınmaz mal satışlarında ödeme aracı olarak kabul edilir. Belgenin işleme tabi
tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele, kıymet takdir tarihinden itibaren
kanuni faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir” hükmü getirilmiştir. . Bu madde
olumlu olmakla birlikte, bu konu ile ilgili hazırlanacak uygulama yönetmeliğinde
hazine arazileri varlığının envanterinin çıkarılması ve bu işlemlerde önceliğin
taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tescillenmiş parsellere verilmesi
gerekmektedir. Aksi taktirde ilgili yasalarda devlet malı olarak değerlendirilen bu
taşınmazlar için takas olanağı kalmayacaktır.
• Bu yerler; 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas
değerinden az olmamak üzere rayiç bedeli üzerinden; köylerde varsa öncelikle
kullanıcısı orman köylüsüne, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
kullanıcılarına doğrudan satılabileceği gibi, aynı amaçla harca esas metre kare
birim değeri üzerinden ilgili belediyelere ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne de
devredilebilmektedir. Bu konuda da, hazine arazilerinin envanterinin çıkartılması
önem taşımakta olup, kentsel geliştirme, yenileme alanlarının planlanmasında
stratejik öneme sahip bu alanların en rasyonel biçimde kullanılması gerekmektedir.
Bu kapsamda belediyeler, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve Gayrimenkul yatırım
ortaklıklarının işbirliklerinin kamu yararı gözetilerek doğru organize edilmesi
gerekmektedir.
Görülüyor ki Hazine arazilerinin sağlıklı kentsel gelişmeyi ve risklerin azaltılmasını
sağlamak üzere kullanılabilmesi için bu yasanın bir an önce yürürlükten kaldırılması
gerekmektedir. Yasa bu haliyle getirdiği kaynaktan daha fazlasını yok edici bir özellik
taşımaktadır.
2942 ve 4650 sayılı Kamulaştırma KanunuKalkınmada özel bir yeri olan kamu projeleri önemli ölçüde toprak gereksinmektedir. Ancak,
ülkemiz yönetimince saptanmış, kendi içinde tutarlı arazi ve arsa politikası ve buna bağlı
olarak kamu kurum ve kuruluşlarının elinde yeterli taşınmaz stoku ve işleyişi
bulunmadığından, taşınmaz edinimi en son başvurulması gereken kamulaştırma ile
karşılanmaktadır. 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre yapılan
kamulaştırma uygulamalarında Devletin tazminat ödemesi, açılan kamulaştırma davaları
nedeniyle dış itibarının zedelenmesi, kamulaştırma ödeneklerinin çoğu kez ilgili kurumların
bütçelerindeki ödenekleri aşması, kamu harcamalarının denetim altına alınamaması gibi
sorunlar ortaya çıkmıştır. Öyle ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (- daha önceki ikili
yapısıyla Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile Avrupa İnsan Hakları Divanı’na) Türkiye
aleyhine açılan davaların önemli bir kısmını kamulaştırma ile ilgili olanlar oluşturmaktadır
(Demirel, Z., Demir, H., 2002).
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Bir çok gelişmiş ülkelerdekinin tersine ülkemizde taşınmaza dayalı planlamalarda
taşınmaz iyesinin önceden bilgisi ve katkısı bulunmaz. Taşınmaz değerlerini belirten endeks
haritalarımız da yoktur. Diyebiliriz ki ülkemiz koşullarında toprağa ilişkin en demokratik
planlama sadece arazi toplulaştırmasıdır. Onun dışındakiler iyelerinin bilgi ve katkısı olmadan
hazırlanır, sonuçları duyurulur. İyenin sadece, belli bir süre içinde karşı çıkma hakkı vardır.
Bu karşı çıkış kamu yararına değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yine de bir çok iye böyle bir
süreçten de habersizdir ve uygulama sonucunu kabullenmek zorundadır. Bu bağlamda
kamulaştırma, ne zaman, ne kadar ve ne değerle olacağı iyesi tarafından önceden bilinmeden
taşınmazına kamu tarafından el konulmasıdır. İmar yasası planlama sırasında kadastral
durumu yani iyelik yapısını ön koşul olarak koymaz. Kadastral haritalar için ‘varsa’ der.
İyelik gözetilmeden ve iyelerin katkısı, onayı olmadan hazırlanan bu planlar genellikle
‘müellifinin’ bile onaylayamayacağı sonuçlar yaratabilmektedir. Bu sonuçlar insan
haklarının sık sık gündeme getirildiği ülkemizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar
uzanmakta, ülkemizin izlenim ve ekonomisine zarar vermektedir (Demirel, Z., Demir, H.,
2002).
4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’unun uygulanması sırasında,
özellikle aşağıdaki işlemlerde, kamulaştırmanın hızlı ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesinde
aksamalar olmuştur:
•
•
•
•
•

Kamu yararı kararının alınması ve onaylanması,
Kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler,
Kadastro görmemiş yerlerin tespiti işlemleri,
İdarelerin, yeterli ödenek temin etmeden kamulaştırma işlemlerine başlamaları,
Yatırım programlarında bulunmayan ve ödeneği olmayan yatırımlar için
kamulaştırma yapmaları,
• Kıymet takdiri,
• Bilirkişilerce nesnel değerleme,
• Kısmi kamulaştırmalar,
• Kamulaştırma ile ilgili tebliğ işlemleri,
• İdarelerce yapılması gerekli tebligat, kamulaştırma bedelinin bloke edilmesi vb
işlemlerin usulüne uygun yapılmaması,
• Kanunda öngörülen sürelere mahkemelerce uyulmaması,
• 2942/17. madde uyarınca idarelerce kamulaştırılan taşınmazın tescili için açılması
gereken davaların zamanında ya da hiç açılmaması.
Bu işlemlere karşı adli ve idari yargıda açılan davalar, verilen kararlar, kamulaştırmanın
iptali ve işlemlerin yeniden yapılması gereksiz yere zaman, emek ve para harcamanın yanı
sıra yatırımların da aksaması ve gecikmesi sonucunu doğurmuştur. Özellikle, kıymet takdir
komisyonlarınca belirlenen bedellere karşı, bedel artırım davalarının açılması; bu davaların
sonunda kamulaştırma bedellerinin idarenin değer takdirine oranla çok yüksek değerlere
ulaşıp ödenmesinde sıkıntı ve aksamaların olması; ödemelerin Devlete ek bir akçal yük
getirmesi yanı sıra kesinleştirilen tazminatların geç ödendiği ve bu gecikmelerde uygulanan
gecikme faizi oranlarının resmi enflasyon rakamlarının çok gerisinde kaldığı savıyla Türkiye
aleyhine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açılan davalar ve insan hakları ihlali
kararlarının çıkması çeşitli sorunlar yaratmıştır (Demirel, Z., Demir, H., 2002).
4650 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Yasada Yapılan Değişiklikler
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TC Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 6/01/1999 tarih ve 200 sayılı
yazısında (Genelge 1999/3) “Kamulaştırma için bütçede ayrılacak ödenek miktarının
kamulaştırılacak taşınmazın gerçek rayici hesaba alınarak belirlenmesi yerinde
olacaktır.”denilerek, bu konunun gerçekleştirilmesine özel bir önem verilmesi istenmiştir . Bu
genelge ve diğer gerekçeler de göz önünde tutularak idarelerin yatırım programlarında
bulunmayan ve ödeneği olmayan girişimleri için kamulaştırma yapmalarının önlenmesi,
bütçelerinde kamulaştırmaya ayrılmış ödenekleri kadar kamulaştırma yapmalarının
gerçekleşmesi, gereksiz kamulaştırmaların önlenerek kamu harcamalarının denetiminin ve
bütçe disiplini içine alınmasının sağlanması doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu’nun 3.
maddesine 4650 sayılı Kanunla yeni bir fıkra eklenerek, 4650 sayılı Kanunla, “İdarelerce
yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanamaz.” hükmü getirilmiştir.
Ancak, idarelerce yeterli ödeneğin hangi aşamada temin edileceği, bu aşamanın kamulaştırma
kararından önce mi yoksa sonra mı olduğu belirtilmemiştir.
Kamulaştırma Kanunu’nun 7/3. maddesinin son cümlesinde yapılan bir başka değişiklik,
kamulaştırma işlemlerinin kısa sürede tamamlanması, kamulaştırmanın sürüncemede
bırakılmaması amacına yöneliktir. Buna göre, tapu siciline kamulaştırma şerhi (açınım)
verdirilen taşınmazda, açınım tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde 2942 sayılı Kanunun
10. maddesine göre işlem yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu süre içinde “kamulaştırma
bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak
belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen silinir.” (m.7).
Ancak şerh silinse de kamu yararı kaldığı sürece kamulaştırma işlemi devam edeceğinden
şerhin silinmesi 3’üncü kişilerin aleyhine sonuçlar doğmasına neden olabilir.
4650 sayılı Kanunla getirilen başka bir yenilikle, idarelerin öncelikle, satın almaya veya
trampa yapmaya temel olacak taşınmaz malın tahmini bedelini kendi bünyesi içinden kurup
görevlendireceği ‘kıymet takdir komisyonu’ aracılığıyla tespit etmeleri; bu bedel üzerinden,
yine kendi bünyesi içinde kurup görevlendireceği ‘uzlaşma komisyonu’ aracılığıyla, mal
sahibi ile pazarlık ve anlaşma yoluyla satın almaları veya idareye ait başka bir taşınmazla
trampa etmeleri olanaklı kılınmıştır (m.8). Teknik, hukuki ve ekonomik bir boyutu ile
değerlemesi yapılan yöre taşınmazlarına ilişkin bilgi sistemi gerektiren değerleme işlemi,
eğitimli ve deneyimli uzmanlarca yapılmalıdır (Çağdaş, 2001).
Değişik m.15 ile getirilen bir düzenlemeye göre Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık İskan
Bakanlığı’nca yeni bir yönetmelik hazırlanacaktır. TMMOB’nin görüşü alınmak suretiyle
hazırlanacak bu yönetmelikle, bilirkişi olarak görev alacakların nitelik ve çalışma esasları
belirlenecektir. Burada özellikle vurgulanması gereken, tüzemizde kamulaştırma bedeli
tespitinin yalnız kamulaştırılacak taşınmazları değil dolaylı olarak her türlü taşınmaz
değerlemelerini de ilgilendirdiğidir. Birçok kanun ve yönetmelik taşınmaz değerlemesi
konusunda Kamulaştırma Kanunu’na gönderme yapmaktadır. Öte yandan, yine birçok kanun
ve yönetmelikte de Kamulaştırma Kanunu’na gönderme yapılmadan taşınmaz değerlemesi
hükme bağlanmıştır. Ülkemizdeki taşınmaz değerlemesi işlemlerine altlık oluşturan farklı
yasa, yönetmelik ve uygulamalarla değerleme konusunda başıboşluk, nesnellikten
uzaklaşmalar meydana gelmiştir. Taşınmaz değerlemesi işlemlerini dağınıklıktan kurtarmak,
bütünleştirmek gereksinimi doğmuştur. Bu doğrultuda, taşınmaz değerlemesi konusunda bir
tüzük ve konunun mesleki terminoloji ile birlikte çok daha ayrıntılı olarak ele alınacağı bir
yönetmelik hazırlanması gerekliliği bulunmaktadır (Açlar, A., Demir, H., Çağdaş, V., 2000).
Bu şekilde hazırlanacak tüzük ve yönetmelik hem taşınmaz değerlemesi hem de değerleme
işleminde görev alacakların nitelik ve çalışma ilkelerini de ayrıntılı olarak hükme
bağlayacaktır. Bu nedenle 4650 sayılı Kanun uyarınca TMMOB’den görüş alınmak suretiyle
hazırlanacak olan yönetmelikte bu özellikler dikkate alınmalıdır. Yeni düzenlemeyle taşınmaz
iyesi bilirkişilerin, mimar ve mühendis olan kişilerden seçilmesi olumlu bir gelişmedir.
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Kamulaştırma bedellerinin nesnel ve herkesçe anlaşılır olarak belirlenmesi için temel koşul
olan taşınmaz değerlemesinden anlayan, tarafsız ve dürüst bilirkişilerin oluşması
doğrultusunda TMMOB ihtisas odalarına önemli görevler düşmektedir. Öncelikle bilirkişi
olarak görev alacak kişilerin Odalarca yukarıda açıklanan niteliklere sahip üyeler arasından
nesnel ölçütlerle belirlenmeleri ve bunların hizmet içi eğitimden geçirilmeleri çok önemlidir.
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması durumunda tapuda kayıtlı olan
taşınmazların kamulaştırılması için idareye, doğrudan mahkemeye başvurarak iyelerin davet
edilmesini, ilanların yapılmasını, kamulaştırılacak taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitini
isteme hakkı tanınmıştır. Mahkemece taşınmazın değerinin tespiti amacıyla kurulacak bilirkişi
incelemelerinin, konunun uzmanı, tarafsız beş kişilik bir kurul aracılığıyla yaptırılması,
bilirkişi kurulunun raporlarına karşı taraflarca itiraz üzerine de, hakim tarafından 15 gün
içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulunun tayini hükme bağlanmıştır.
Taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesinden sonra mahkemece kararın ilgili tapu sicil
müdürlüğüne bildirilmesi, tapu sicil müdürlüğünce de resen idare adına tescilinin sağlanması
gerekmektedir. Tapuda kayıtlı taşınmazlarla ilgili olarak yapılan bu değişiklikle idare
tarafından yanlış yapılan tebligat ve ilanların mahkemece usulüne uygun şekilde yapılması;
kamulaştırma nedeniyle ilgililerce açılması olası, çok uzun zaman alan, yatırım ve işlemleri
sürüncemede bırakan, şikayetlere konu edilen, vatandaşların taşınmazlarının bedellerini geç
almalarına neden olan bedel artırımı ya da indirimi, taşınmazın idare adına tescili davalarının
ortadan kaldırılması, kamulaştırmanın tek davayla ve hızla çözümlenmesi amaçlanmıştır.
Ancak, bu maddeyle getirilen kamulaştırmanın ve belgelerinin en az bir kez gazetede
yayımlanması koşulu, büyük projelerde idare adına önemli bir maddi yük getirebilir. Ayrıca,
bu maddede belirtilen sürelere uyulmazsa işlemin ne olacağına açıklık getirilmemiştir.
Sürelere uyulmazsa işlemin kadük olabileceği unutulmamalıdır. Belli koşullarda üçer aylık
vadeli hesaba yatırılacak olan kamulaştırma bedellerinin çok yüksek çıkması durumunda
idarenin böyle bir mali yükün altından nasıl kalkacağı da düşündürücüdür.
4650 sayılı Kanunla, Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinin ‘kıymet takdiri
esasları’ şeklindeki başlığı, ‘kıymet takdiri esasları’, ‘kamulaştırma bedelinin tespiti esasları’
şeklinde değiştirilmiştir. Böylece Kanunla bir bütünlük sağlanması amaçlanmıştır. 2942 sayılı
Kanunda var olan esasların yanı sıra “ilgililerin beyanı da dikkate alınarak” (m.11)
gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak kamulaştırılacak taşınmazın değerinin
tespiti hükme bağlanmıştır. Anayasa’nın değişik 46/1. maddesine göre bunun “gerçek
karşılık” olarak anlaşılması gerekmektedir.
4650 sayılı Kanunla, kamulaştırma işlemine karşı iye ya da idarece açılabilecek davalar
ve dava açma süreleri ve bu sürelerin başlangıç tarihleri değiştirilmiştir. “Kamulaştırmaya
konu taşınmaz maliki tarafından 10. madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden,
kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere, mahkemece gazete ile
yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda
iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabilir.” (m.14) denmiştir.
Bununla kamulaştırma bedeli ile ilgili davalarının kaldırılması amaçlanmıştır. Ayrıca idarenin
de, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verdiği günden itibaren otuz gün içinde maddi
hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açma hakkı (m.14) vardır. Yapılan bu
değişikliklerde, davanın açılma zamanı belirlendiği halde bitirilme süresi düzenlenmemiştir.
Bu da, 4650 sayılı Kanunun çıkarılmasındaki temel amaçlardan biri olan işlemlerin
hızlandırılmasını engelleyici bir etken olarak düşünülebilir.
Mahkemece kamulaştırılacak taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitinde
görevlendirilecek kişilerin nesnel, tarafsız ve uzman kişilerden oluşmasının sağlanması ve bu
bilirkişilerin çalışma ilkelerinin belirlenmesi için 2942 sayılı Kanunun 15. maddesi yeniden
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düzenlenmiştir. Kamulaştırma bedelini tespit edecek uzman bilirkişilerin Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarına üye olan ve bu odalar tarafından bildirilen
mimar ve mühendisler arasından; taşınmaz sahibi bilirkişilerin de mimar ve mühendis olan
kişiler arasından seçilmesi benimsenmiştir.
4650 sayılı Kanunla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun kamu kurumları ve tüzel
kişileri arasında taşınmaz mal devrini düzenleyen 30 uncu maddesi de yeniden düzenlenerek,
bu madde uyarınca devralınan taşınmaz, kamulaştırılma yoluyla devralınmış sayılmıştır.
Devir amacı veya devreden idarenin izni olmadan başka bir kamusal amaç için kullanılması
engellenmiştir. Aksi durumda, devreden idare tarafından taşınmaz malın geri alınması
olanaklıdır. Ayrıca, bu madde ile, devre konu taşınmaz malın devrinde idareler arasında
anlaşma olmasına karşın, bedelinde anlaşma olmaması halinde, alıcı idare tarafından
mahkemeye başvurularak taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin devreden
idare adına yatırılması koşuluyla adına tescilini isteyebilme esası getirilmiştir. Böylelikle,
bedele ilişkin temyiz hakları saklı tutulurken devreden idare tarafından açılabilecek bedel
artırım davası kaldırılmıştır (Demirel, Z., Demir, H., 2002).
Düzenleme ortaklık payı kesilmesi: Belediyelerce yapılan kamulaştırma işlemlerinde
gayrimenkulun bedeli %35 oranında arsa payı kesildikten sonra taşınmaz sahibine
ödenmektedir. Oysaki, kamulaştırma işlemi yoluyla yapılan uygulamalarda düzenleme
ortaklık payı alınmamalıdır. Çünkü, kamulaştırma burada bir arsa ve arazi düzenleme
yöntemi olarak ele alınır ve her düzenlemede olduğu gibi burada da değer artışı vardır.
Buradaki neden, 18. madde dışında bir uygulama yöntemi olarak seçilen kamulaştırmanın
yasal dayanağıdır. Kamulaştırma Kanununa göre böyle bir kesinti söz konusu olamaz.
İmar planlarında önerilen yol, meydan, yeşil saha, çocuk oyun yeri, otopark ve benzeri
kamu kurumlarına ayrılan sahaların açılabilmesi için ya bu bölgede belediyelerce 3194 sayılı
İmar Yasası'nın 18. maddesine göre toplu bir imar uygulaması ya da ilgili kamu kurumlarınca
kamulaştırma yapılmalıdır.Aslında kamulaştırma yoluyla yapılacak imar uygulamaları salt
belirli birkaç plansal işlevin yerine getirilmesini sağlayabilecektir, örneğin birkaç yol, meydan,
yeşil alanın vb sahaların açılması gibi. Kamulaştırma yoluyla yapılan uygulamalar sonucu
taşınmazı ellerinden alınan vatandaşlar yersiz kalmakta ve kamulaştırma bedelinin biçilmesi
anlaşmazlıkları ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemle yapılan kesimsel kentsel toprak
düzenlemeleri, bir kentin plan tasarımına bütüncül olarak uyan toprak ve parsel kullanımını
sağlayıcı olamamaktadır (Açlar, A., Demir. D., 2002).
Taşınmazın Kullanılma Biçimi:Taşınmazın hangi amaç için kullanılacağı kamu yararı
ve kamulaştırma kararlarında ya da imar planlarında gösterilmiştir. Kamulaştırılan taşınmaz
kullanılma amacı dışında kullanılmasına izin verilmemektedir. Oysa kamu kurumları
uygulama sürecinde kamulaştırılan bir alanı daha sonra başka bir amaç için
kullanabilmektedir. Oysa kent planlarında kamu tesisleri belirlenirken standartlara ve
konumun uygunluğuna bakılmaktadır. Daha sonraki aşamada yapılan noktasal değişiklikler
kent planlarının delinmesine neden olmakta ve bir sistem olan kentlerin işlemesinde sorunlar
yaratmaktadır. Bu gibi durumlarda taşınmazın başka amaçlı kullanımını önlemek için tapuya
şerh konabilmeli veya bu değişiklikler belirli bilimsel kurum ve kuruluşların görüşü alınmak
kaydi ile yapılabilmelidir. Bu konuda hazinenin ve Tapu ve Kadastronun denetim sağlayıcı
bir mekanizmayı geliştirmesi gerekmektedir.
Kamulaştırma Süresi:İmar kanununun 10. maddesine göre belediyeler imar
planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde 5 yıllık imar programları hazırlarlar. Bu
program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar ilgili kamu kuruluşlarına
bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine
tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları imar programı süresi içinde kamulaştırırlar.
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Bu durum ise uygulama açısından bir belirsizlik yaratmaktadır. 5 yıllık imar
programları 5 yıl içinde gerçekleşecek devlet ve belediye hizmetlerini gösteren belgelerdir.
Programa alınan kamu hizmetleri ile ilgili bina ve tesislerin arazilerinin 5 yıl içinde
kamulaştırılması, bu bina ve tesislerin program süresi sonunda gerçekleşmesine neden
olmaktadır. Bunu önlemek için bu kamu kuruluşları, program içinde kendileri ile ilgili
kamulaştırmaları, programın kabulünden itibaren en geç 2 yıl içinde sonuçlandırmaları ve
hizmet yapısını, program sonuna kadar tamamlamaları sağlanmalıdır (Çeçener,2000).
Türkiye’de kamulaştırmaları kamu görevini üstlenmiş kamu tüzel kişileri ve kamu
kurumları yapmakla yetkilidir. Yurtdışında ise resmi ve yarı resmi kuruluşlar, sermayesinin
yarısından fazlası devlete veya belediyeye ait anonim şirketler, yapı kooperatifleri
kamulaştırma yapmakla yetkilidir.
Toprağın hakça bir kullanımı, iyelik hakkının her yurttaş için eşdeğer ölçüde korunması
ve kamulaştırmanın kimi taşınmaz iyelerini mağdur ederken kimilerine rant sağlamaması
için bir ülke taşınmaz yönetim politikası oluşturulmalı ve işleyişi düzenlenmelidir.
Kamulaştırmaya ancak çok ayrıcalıklı durumlarda ve iyenin onayı ile başvurulmalıdır
(Demirel, Z., Demir, H., 2002).
3042 sayılı Kadastro Kanunu
Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz
malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu
suretle Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. Kısacası ülkemizde tespit
ve tescilden oluşan bir iyelik kadastrosu söz konusudur. Kadastroya uluslararası yaklaşım
ülkemizdekinin aksine çok yönlüdür. Çağdaş boyutu ile düşünüldüğünde kadastro, “Toprakinsan ilişkilerini modellendiren, toprakla ilgili her türlü plan, proje ve hizmetlere altlık
oluşturan bir bilgi sistemidir şeklinde tanımlanabilir.
Kadastro, toprak-insan ilişkilerini düzenleyen bir hizmet kurumudur. Bunun yanında
kadastro ürünlerinden, ekonomik projelerin planlanmasında, hukuki problemlerin çözümünde,
tarımsal faaliyetlerde, orman ve mera arazilerinin tespitinde, kentsel arazi kullanımının
planlanmasında, hazine ve kamu mallarının belirlenmesinde, bilimsel araştırmalarda,
istatistikte birinci derecede yararlanılır. Kadastro bu görevleri yaparken tapu ve harita bilgileri
arasındaki ilişkiyi kurar.
Ülkemizde taşınmaz iyeliği Anayasa ve yasalarla koruma altına alınmış bir haktır. Bir
hakkın korunabilmesi ve kullanılabilmesinin temel koşulu sınırlarının belirlenmiş olmasıdır.
Sınırsız hiçbir hak yoktur. Ülkemizde Medeni Kanun ile belirlenen ayni hakların varlığı tapu
sicili ile belirlenirken, nicelikleri de kadastro ile tespit edilmektedir. Kadastro sırasında hiç
tapuya kaydedilmemiş taşınmazların yanı sıra, tapulu taşınmazların da ölçülmesi ve teknik
tanımlanması yapılmaktadır. Bu nedenle, kadastro ile taşınmazların kayıtları tescil ve tesis
edilmektedir.
Kadastro bilgileri, konumsal özellikli her türlü projenin başarıya ulaşabilmesi için
altyapı olarak kullanılmalıdır. Kadastral bilgilerin projelere altlık olarak daha fazla yararlı
olabilmesi için teknoloji ve günün koşulları iyi değerlendirilmeli, sürekli olarak güncel halde
tutulmalıdır. Kadastro, biten değil, sürekli bir çalışmadır. Bu nedenle ileriye dönük olarak
oluşacak koşullar tahmin edilerek, kadastral çalışmaların hazırlanış yöntemlerinin ve
kapsamının ona göre belirlenmesi gerekmektedir.
Yerleşim yerlerinin sosyal gereklerinin karşılanması ve tarım arazilerinin sulama ve
ulaşım gibi çalışmalarının yapılabilmesi için de kadastral bilgilerin kapsam ve niteliklerinin
belirlenme zorunluluğu vardır. Özellikle yerleşim yerlerinde imar planlarının hazırlanması,
altyapı şebekelerinin oluşturulması, toprak altı ve üstü hatlarının belirlenmesi çalışmalarında
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kadastral bilgiler etken olmaktadır. Ancak, Ülkemizde uygulanmakta olan sınır kadastrosu ile
üretilen bilgiler, toprakla ilgili her türlü plan ve proje için gerekli verilerin bir kısmını
karşılayamaz. Bu tür projelerin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için mutlaka taşınmazla ilgili
her türlü nitelik ve öznitelik verilerine sahip kapsamlı bilgi sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu
bilgi sistemlerinde, kadastral bilgilerin güncel olarak yer almasını sağlamak amacıyla var olan
kadastral bilgilerin belirlenecek öncelikler sırasıyla bilgi sistemlerine altlık olabilecek niteliğe
kavuşturulması, standartların oluşturulması gerekmektedir (Demir, H., 2002).
Kadastro Kanun’unda Orman Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğü arasındaki görev ve
veri akış ilişkisi belirtilmiştir, Bunun gibi örneğin afet alanları ile ilgili kamu kuruluşları ve
Kadastro Müdürlükleri arasındaki veri ilişki ağının kurulmasına ilişkin maddelerin de bu yasa
kapsamında belirtilmesinde yarar bulunmaktadır. Ülke bazında bir veri tabanının oluşturulup,
bunların yerel yönetimler ile ilişki ve irtibatını sağlayacak bir sistem geliştirilmelidir. Bu
ilişkinin çift yönü bulunmaktadır. Kadastral paftalar planlama için girdi oluşturmaktadır. Bu
birinci yön olarak sayılabilir.
İkinci durumda ise plan kararlarının veya afet ile
ilişkilendirilmiş tehlikeli alanların, kadastral paftalar üzerinde veya tapu kayıtlarında yer
alması gerekmekte, bazı konularda tapuda şerh konulması gerekebilmelidir. Bu tamamen çok
amaçlı kadastro konusudur. Mutlaka olması gerekir. Bunun için Türkiye kadastrosunda yasal
değişikliklere gidilmesi gerekir. Buda yerel yönetimden Tapuya aktarılacak bilgi akışının
sağlanacağı ikinci yön olarak tanımlanabilir. Kat mülkiyeti, imar kanunu, 18. madde
yönetmeliği gibi pek çok kanunda farklı kurumların tapu ile ilişkisi bulunmaktadır. Tüm bu
ilişkilerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için günümüz teknolojilerinin nasıl
kurulacağına ve kullanılacağına ilişkin gereksinimler yasal düzlemde tanımlanmalıdır.
Kadastro imar uygulamaları için en önemli altlıklardan biridir. Kadastral paftalar imar planları
için girdi oluşturmaktadır. Ancak burada özellikle vurgulanması gereken Türkiye
kadastrosundan kaynaklanan sorunlardır. Planlamaya altlık olan bu paftaların çoğu yerel
koordinat sistemlerine göre grafik olarak, 1/500’den 1/5000’e kadar farklı ölçeklerde
üretilmiştir. Bu altlıklardan yararlanmalarda çok büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu
sorunları ortadan kaldıracak yasal düzenlemelere gidilmelidir.
Ülkemizde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu öncesinde yürürlükte bulunan Tapulama ve
Kadastro Kanunları uygulamaları sonucunda üretilmiş olan kadastral haritalar;
• Gerek o günkü teknik koşullar gerekse diğer nedenlerle oluşan teknik
yetersizliklerinin varlığı,
• Bu nedenlere dayalı pafta-zemin uyumsuzlukları,
• Yapısı itibariyle sayısal ortama geçişe uygun verilerinin olmayışı,
• Yetersizliklerinin aşılmasına uygun düzenlemelerin bulunmaması
gibi sorunlardan dolayı halkın kadastrodan beklentilerine zamanın ölçütlerine göre
gereken yanıt vermemektedir. Ayrıca bu nedenlere dayalı ve mahkemelere intikal eden
anlaşmazlıklar büyük boyutlara ulaşmakta ve çözümleri de uzun sürmektedir. Bu durumlar da
her türlü gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir.
Türkiye’de kadastral çalışmaların başladığı yıllarda eğitilmiş elemanın az olması, var
olan teknik donanımın yetersizliği gibi nedenlerle yapılan çalışmalar sonucu çeşitli sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Nirengi, poligon gibi yer kontrol noktaları kaybolmuştur. Çoğunun yerlerine
konulmaları da olanaklı değildir. Değişmediği anlaşılan sınırlara göre uygulama
kabiliyeti dahi yoktur.
• Kadastro sonrasında, planlar üzerindeki değişiklikler gereği gibi izlenememiş ve
güncelleştirilememiştir. Bu yüzden pafta ile arazi birbirine uymamaktadır.
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• Kullanılan pafta altlıkları ya eskimiştir ya da kalitesizdir. Kullanılmasının devamı,
yanılma sınırları dışında hatalara neden olmaktadır.
• Kadastronun ölçü ve çiziminde yanılma sınırı dışında hatalar vardır.
• Plan ölçekleri gereksinimlere yanıt vermemektedir. Büyütülmeleri halinde
yanılma sınırı dışında hatalar ortaya çıkmaktadır.
• Bazı paftalar fotoplan olduğu için yetersizdir.
• Grafik sistemde yapılan paftalar gereksinimler karşısında yetersiz kalmaktadır.
• Şehirlerin gelişmesi ve imar planı uygulamaları nedeniyle taşınmazların değerleri
arttığından, buna bağlı olarak plan hassasiyeti de artırılmalıdır.
Bu sorunların giderilmesine çare olarak 2859 sayılı “Tapulama ve Kadastro Paftalarını
Yenileme Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Ancak bu Kanun, çerçevesinin çok dar olması
nedeniyle sorunun çözümüne yeterli yanıt getirememiştir.
Oluşturulacak kadastro bilgi sisteminde (KBS) teknik açıdan en büyük problemi mevcut
paftaların çoğunun kullanılabilir durumda olmaması oluşturmaktadır. Kadastro paftalarının,
yerine göre yersel, fotogrametrik, uydu bazlı sistemler kullanarak, gerektiğinde kartografik
sayısallaştırma ile yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, arazi ve arsa düzenlemeleri sonucunda
oluşan yeni durumlar da kadastronun yenilenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bunların
yanı sıra teknik ve yasal boyutları iyice değerlendirilip gerekli altlıkları hazırlandıktan sonra
ikinci kadastro kavramı gündeme getirilmelidir.
Ulusal ülke temel jeodezik ağı bırakın oluşturulacak KBS, mevcut duruma bile
beklenen duyarlılıkta yanıt vermemektedir. Yeni bir ülke temel jeodezik ağı oluşturularak tüm
kadastro çalışmaları bu ağa dayandırılmalıdır.
Tespit ve tescil verileri ile kısıtlı kadastro verilerinin kapsamı çok amaçlı kadastroya
yanıt verebilecek şekilde genişletilmelidir. Bu bağlamda oluşturulan kadastral haritalar da
toprağa yatırım yapan kuruluşların gereklerini karşılayacak şekilde çok amaçlı olarak
üretilmelidir.
Bilgi sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri de güncel veriye sahip olmalarıdır.
KBS’de düzenli bir güncelleme çalışması için yasal dayanaklar oluşturulmalıdır.
KBS’ye hazırlık amacı ile diğer veri üretici ve kullanıcı kurumlarla eşgüdüm halinde aşağıdaki
standartlar oluşturulmalıdır:

• Terminoloji standardı,
• Veri modeli standardı,
• Veri sınıflandırma standardı,
• Veri kalitesi standardı,
• Değişim formatı.
18. madde uygulamalarındaki sorunların üstesinden gelmek, denetimi sağlayabilmek
amacıyla Kadastro Kanunun 16. maddesinde yer alan tespit edilen ancak tescil dışı bırakılan
alanların da (özel sicillerine yazılanlar da dahil)tescile konu olması gerekmektedir.
Kooperatifler Kanunu
Mevcut yapılaşmış alanların önemli bir bölümünü bu yasa kapsamında kurulan konut
kooperatifleri aracılığı ile üretilmiş konut alanları oluşturmaktadır. Kooperatifler Kanununda,
kooperatifin nasıl kurulduğu, nasıl yönetildiği hak ve sorumlulukların neler olduğu
tanımlanmasına karşın özellikle konut yapı kooperatifleri için üye kaydı konusu ile yakından
ilgili olmasına rağmen plan ile bağlantıyı sağlayan hiçbir madde yer almamaktadır.
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İlk bakışta böyle bir ilişkinin gerekli olmadığı ve bağlayıcı olduğu düşünülmekle
birlikte, özellikle yoğunlukların arttırılmasında ve uygun olmayan alanlar üzerinde
yerleşilmesinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kooperatifin arsa büyüklüğü
ve planda belirtilen yoğunluk kooperatif üye sayısının sınırlayıcısı olmak durumundadır.
Burada gözden kaçan ve baskı unsuruna yol açan diğer bir nokta ise brüt ve net yoğunluk
kavramlarının özellikle 1/25000 Çevre Düzeni ölçekli planlarda tanımsız kalmasından
kaynaklanabilmektedir. Yada hiçbir koşula bakmaksızın çok sayıda üye kaydedilerek, yerel
yönetimlere bu doğrultuda baskılar yaratılarak mağduriyetleri önleme adına yoğunluklar
arttırılabilmektedir. Bu nedenle yapı kooperatifleri üye sayısını belirlenmeden önce mutlaka
yerel yönetim ile bir irtibat kurulmalı, ve plan kararına dayalı olarak verilecek izinler
alındıktan sonra üye kaydı yapma aşamasına geçilebilmelidir. Bu durum bazen hiç imarı
olmayan yerler içinde söz konusu olabilmekte, özellikle sahil bölgelerinde bakir alanlar
mevzii planlama süreci ile sağlıksız olarak gelişebilmektedir.
Kooperatif sürecinin sorunlu bir boyutu, 15-20 yıl gibi uzun sürelerde bu inşaatların
tamamlanmasıdır. Bu durum, kooperatif yöneticiliğinin bir iş olarak değerlendirilmesi
nedeniyle olabildiğince uzatılması ve enflasyonist ortamda verilen kredilerin yetersizliği,
aidatların düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkan finans sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Bu
koşullarda üretim yapılan alanlarda mekanlar tüketildiği gibi kooperatif üyelari de mağdur
olabilmektedir.
Bu nedenlerle, konut kooperatifçiliğine ilişkin olarak sistemin yeniden gözden
geçirilerek, planlama ile ilişkisinin kurulduğu, endüstriyel sistemlerin kullanıldığı, üretimin
daha ucuz maliyetlerle sağlanabildiği daha profesyonelce bir örgütlenme yapısına
dönüştürülmesinde; yapı denetimi ile sıkı ilişkilerinin kurulduğu, kentsel geliştirme ve
yenileme alanlarında sağlıklı bir gelişme aracı olacak olarak kullanılabilecek düzenlemeler
yapılmasında yarar görülmektedir.
Afet sonrası imar planlarında afet oluşturma potansiyeli olan alanlarda kat adetleri
düşürülmüştür. Bu karar özellikle, yarısı tamamlanmış yarısı tamamlanmamış olan
kooperatifler için önemli bir mülkiyet sorunu doğurmuştur. Bir başka deyişle, üye sayısı
yapılabilecek konut sayısının üzerinde kalmıştır. Bu durum önemli bir hukuki sorun
doğurmakta olup, bunun çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. Hazine
arazilerinin bu sorunun çözümünde önemli bir potansiyel olduğu düşünülmeli, plan
kapsamında bu alanlar değerlendirilerek bu sorunların çözümüne yönelik alternatifler
düşünülmelidir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
Kat mülkiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti olmak üzere iki şekilde kurulabilmektedir. Yapı
yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış arsa üzerinde kat irtifakı kurulabilmektedir. Kat
mülkiyeti Kanunun 11 . maddesinde “Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat
mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak (Kat mülkiyeti zabıt defteri)
ne tescil olunur. İrtifak sonrası plana göre 5 yıl yapı yapılmazsa, maliklerin istemi ile kat
irtifakı kalkar veya irtifak süresi uzatılabilir.” İbaresi yer almaktadır. Bu ibareden henüz
kadastrosu yapılmamış yerlerde de kat mülkiyeti kurulabileceği anlamı çıkarılabilmektedir.
Kadastro geçmemiş bir alanda plan da söz konusu olamayacağı için, plan dışı alanlarda yapı
yapılıp, kat mülkiyetine geçiş kaçak yapılaşma için bir kapı açılması olarak da yorumlanabilir.
Diğer yandan bu maddenin kırsal alanlar için geçerli olabileceği düşünülmekle birlikte, kırsal
alanda yapılar muhtar iznine tabi olması nedeniyle çok katlı yapıların bu alanlarda izin
verilmemesi koşula bağlanmalıdır. Bunun için iki gerekçe belirtilebilir, çok katlı yapıların
denetimden geçmesi gerekmektedir, oysaki kırsal alanda böyle bir süreç izlenme zorunluluğu
bulunmamaktadır, ikinci olarak çok katlı yapılaşma kırsal dokuyu ve peyzajı bozmaktadır.
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Hiçbir plan söz konusu olmadığı zamanda sağlıksız ve denetimsiz yapı stokları
çoğalabilmektedir.
Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için yasada belirtilen koşullara göre belediyeden yapı
kullanma belgesi getirilmelidir koşulu bulunmaktadır. Ancak İstanbul metropoliten alanında
pek çok yapının yapı kullanma belgesi bulunmadığı bilinmektedir. Bu tür yapıların kat
mülkiyetine geçip geçmedikleri bilinememekle birlikte, yasanın 17. maddesine göre (Ek:
13/4/1983 - 2814/7 md.) kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve
bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş
olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanabilmektedir.
Dolayısı ile Kat Mülkiyeti Kanunun uygulanabilmesi için kat mülkiyetine geçişin bir
zorunluluk olmadığı bir durum ortaya çıkmaktadır.
Kat Mülkiyeti Kanununda yapının ortak kullanımına ilişkin çeşitli madde ve uyulması
zorunlu kurallar belirlenmiştir.Bunlar Şekil 4.56’de izlenebilmektedir. Bunlardan güvenlik
unsuru ile ilgili maddeler değerlendirileceksek olursa;
Onarım ve tadilat için tüm maliklerin izninin gerekli olduğu maddesi önem taşımaktadır.
Ancak, yüz yüze ilişkiler bağlamında bu maddenin uygulamada pek geçerliliği
bulunmamaktadır. Oysa, bir başkasının tadilatı nedeniyle zarar görülmesi durumunda sigorta
parayı ödemeyebilmektedir. Ancak bu maddenin kamuoyunda bilinmemesi nedeniyle,
uygulamada yaptırım geçerliliği olamamaktadır. Bu konularda toplumun aydınlatılması
yapılması gereken işlerden biridir.
Diğer yandan zorunlu deprem sigortasında her birim ayrı ayrı sigorta edilmektedir.
Oysaki bir zarar söz konusu olduğunda tüm yapının bundan etkilenecek, yapının yenilenmesi
konusunda önemli sorunlar ile karşılaşılabilecektir. Bu nedenle kat mülkiyeti kanununda yer
alan ancak isteğe bağlı bırakılmış olan sigortalama işlemine işlerlik kazandırılmalıdır.
Kat mülkiyetinde müsaade mecburiyeti ile ilgili bir madde yer almaktadır. Yapıların
güvenliliğinin tespiti konusunda yapılacak çalışmalar için bu madde benzeri yeni açılımları
kat mülkiyeti kanununa ilave etmek gerekecektir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun –3572-14.06.1989
Yasanın amacı sanayi ve diğer işyerleriyle her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma
ruhsatı verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını sağlamaktır.
Bu yönetmelik hükümleri:
• 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 268-275’inci maddeleri kapsamına
giren 1. sınıf gayri sıhhi müesseseleri,
• Nerede açılırsa açılsın, yakıcı. parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan
işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, parekende
satış yerleri, taş ve kum ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerleri,
• 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmeleri,
• 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti Kanununun 7. mad ve 3233 sayılı kanunla
eklenen ek 8. mad kapsamına giren yerlere,
• 1.2.ve 3. sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere uygulanamamakta,
bunların dışında kalan sanayi tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işlemlere, işyeri
açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ile bunların denetimlerine ilişkin esas ve
usulleri kapsamaktadır.
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İşyeri veya işetme açma ruhsatı belediye sınırları içerisinde ilgili belediye, belediye
sınırları dışında Valilik tarafından verilmektedir.
İşyeri açma izninin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde, insan sağlığına
zarar vermemek, çevre kirliliğine yol açmamak, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği,
işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili
düzenlemelere aykırı davranmamak gibi kriterleri düzenleyen yönetmelikler dikkate
alınmaktadır.
Ancak bu kriterleri ayrıntılı olarak tanımlayan yönetmelikler yasal
sistemimizde bulunmamaktadır. 634 sayılı Yasaya göre Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına
giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema,
tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, klüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı
yerleri ile fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane
boyahane, basımevi, dükkan galeri ve çarşı gibi yerler konusunda kat maliklerinin oybirliği ile
karar almış olması gerekmektedir. Otel, lokanta, kahvehane, gazino, pastane ve benzeri
işyerleri için; bunların LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, yakıcı
maddelerin satıldığı, depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmaması gerekmektedir.
Bu fonksiyonlar gruplandırılarak, konut alanları içerisinde risk yaratıcı fonksiyonlar
tanımlanmalı ve böylece konut olarak ruhsat alan yapıların risk yaratıcı kapsamdaki
fonksiyonlara dönüşümünün önüne geçilebilmelidir. Örneğin bir fırın ve bir galeri aynı
kapsamda değerlendirilmemelidir. Uygulamada pek çok aygaz dağıtıcı bayii konut altlarında
ya da içinde yer alabilmektedir. Bu tür yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunan fonksiyonların,
barınma ya da çalışma alanlarından uzaklık mesafeleri ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır.
İmalathane kavramı bile tek başına yeterli bir fonksiyon tanımlaması oluşturmamaktadır,
imalathane özelliklerine göre tanımlar getirilmeli, konut alanları içinde yer alıp alamayacağı
veya mesafeleri konusu yönetmeliklerde yer almalıdır.
İşyeri açmak isteyenler, yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyerini ve
işletmesini düzenledikten sora başvuru formlarını doldurarak yetkili mercilere müracaat
etmektedirler. Yasaya göre eksiksiz olarak doldurulan başvuru formu üzerine, ilgiliye en geç
müracaatını izleyen iş günü içerisinde işyeri açma ruhsatı verilmektedir.
Beyana dayalı olarak işyeri hazırlanmakta ve açılmakta, daha sonra yetkili mercilerce
kontrole gidilmekte, aykırı bir durum olduğunda işyeri kapatılmaktadır. Bu durum belirli
esneklikler sağlamakla birlikte, aykırı bir durum söz konusu olduğunda yaptırımların
uygulanması zorlaşabilecektir. Bu şekilde kat maliklerinden izin alındığı takdirde konut alt
katları hatta birinci katları mağazaya çevrilip duvarlar yıkılabilmekte riski arttıran faktörler
yaratılmaktadır. Bu açılardan sürecin tekrar düşünülmesi, imar planları ile ilişkilerin
kurulması gerekmektedir.
RG tarih
9.03.1989

Sayı
20103

Yönetmelik Adı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

4.2.5.3 Özel Alanlar veya Bölgelere İlişkin Yasal Düzenlemeler
Planlamanın temel amaçlarından biri, bir yandan sürdürülebilirliğin; diğer yandan toplum,
mekan (çevre) ve ekonomi bileşenleri arasında optimum dengenin sağlanmasıdır. Planlamanın
temel ilkelerinden biri de bütüncül olması gereğidir. Dolayısıyla planlama çok boyutlu bir
etkinlik olup, tek yönlü yaklaşımlar ya da bakış açıları ile üstesinden gelinememekte, bu
durumda sorunlar daha da karmaşıklaşmaktadır. Ülkemiz planlama sistematiğindeki temel
sorunlardan biri de bu parçacıl ve tek yönlü bakış açılı planlama yaklaşımlarının ayrı ayrı
farklı plan türleri şeklinde tanımlanmış olmasıdır ve bu durum yetki ve paylaşım sorunlarına
da yol açabilmektedir. Farklı yasalarda tanımlanan ve farklı bakanlıkların yetki alanlarına
giren bu uygulamalar ortaya çıkan sorunlarla birlikte aşağıda açıklanmaktadır. Çalışma
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konumuz olan deprem mastır planı da buna ilişkin bir örnek olarak sunulabilir. Bu yasalar
çerçevesinde belli bölgeyi ilgilendiren farklı planlama türlerinin bazı noktalarda çatışma ve
çelişkilerinin ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Bu nedenle çelişki, çatışma ve yetki
kargaşasının önüne geçen sağlıklı çözüm yollarının üretilmesi öncelikli konulardan biri olarak
saptanmaktadır.
2872 sayılı Çevre Kanunu
Çevre Kanunu’nun amacı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacına bağlı olarak; kırsal
ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun bir biçimde kullanılması ve
korunmasını; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesini; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile
doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleyerek
bunlara yönelik olarak alınacak önlemlerin, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle
uyumlu hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemesini içermektedir (Şekil 4.57).
Çevre Kanununun 9. Maddesi; kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararlarına uygun
olarak tespit edilen koruma alanlarının ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma
esaslarının bir yönetmelikle belirlenmesini öngörmektedir. Kanuna göre, Bakanlar Kurulu
ekolojik öneme sahip bölgeleri “özel çevre koruma bölgesi” olarak tespit ve ilan etmeye
yetkilidir. Bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin, hangi
bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceği hususu da kanunda yer almaktadır. Çıkarılan
kararnamelerle, çevreye yönelik araştırma ve projeler yapmak yaptırmak uygulama kararları
tespit etmek Çevre Bakanlığı’nın yetkileri içine alınmıştır (Şekil 4.58).
Bu konudaki tüm yasal mevzuat ile kentte ve kırsal alanda arazi kullanıma uygun olarak
koruma ve kullanma esaslarını belirlemek Çevre Bakanlığının görevi olarak tanımlandığında,
planlama ilkeleri ve plan hiyerarşisine aykırı durumlar ortaya çıkmaktadır. Arazi kullanım
kararları planlama sistematiği içinde diğer tüm verilerin ışığında yapılacak değerlendirme ve
analizlerle birlikte düşünülmesi gerekirken, bu kararları üretme yetkisi Çevre Bakanlığı’na
verilerek, üst ölçek plan kararları ile çelişebilen, bölgenin diğer kararları ile
bütünleştirilmemiş, parçacıl karar üretme süreçleri için ortam hazırlanmıştır.
Çevre Kanunundaki tanımıyla “...ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada
düşünülmesine olanak veren planlar ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planının
hazırlanması, onaylanması ve uygulaması” görevi Çevre Bakanlığı’nın yetkisi içine
verilmiştir. Çevre Kanununda yer alan bu yetkiye dayanılarak 2000 yılında ilgili Bakanlık
tarafından hazırlanan yönetmelik ile İmar Yasası’na dayalı olarak çevre düzeni planı
hazırlama yetkisine sahip olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında son iki yıldır yaşanan
yönetmelik ve yetki krizi planlama ile ilgili yasal sistemin tümünün birlikte ele alınarak
değerlendirilmesi zorunluluğunu çok çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır.
Yasa, planlama yetkileri konusunda ayrıntılı maddeler getirmesine karşın, planlama için
gerekli olan çevre envanterlerinin ne olması gerektiği ve bu envanterlerin hangi kurum ya da
birim tarafından hazırlanacağına ilişkin bir çözüm getirmemektedir. Bu anlamda veri
eksikliği içerisinde hazırlanacak planların bilimsel bir tabana oturması, her kim tarafından
hazırlanılsa hazırlansın mümkün olamayacaktır. Çevre Bakanlığının görev ve yetkilerinin
çevre korumaya ilişkin ilke ve politikaları saptamakla sınırlandırılması, bu ilke ve
politikaların diğer tüm sektörlerle ilişkilendirilerek plan kararı haline getirilmesi ve
programlanmasının ise bir üst planlama kurumu tarafından yürütülmesi gerekmektedir.
RG tarih
24.02.1992

Sayı
21182

:23.6.1997
BKK

23028
88/13019

Yönetmelik Adı
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin
Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Özel Çevre Koruma Bölgesi İalanı
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Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Yönetmeliği ile çevreye zarar verecek faaliyetlerin
zararlarının düzeylerinin belirlenmesi ve alınacak önlemlerin neler olabileceği konusunda bir
değerlendirme yapılması zorunluluğu getirilmektedir. Yönetmeliğin ek III listesinde
tanımlanan alanlardaki faaliyetler için ön araştırma uygulaması zorunluluğu getirilirken, ek II
listesinde belirtilen hassas yörelerdeki; tarım alanları, sulak alanlar, göller, jeolojik,
jeomorfolojik vb korunması gereken alanlardaki faaliyetlerin, ön araştırma yapılmaksızın
ÇED yönetmeliğine tabi olduğu belirtilmektedir.
Amacı, gerçekleşecek faaliyetlerle çevre sorunlarına yol açabilecek kamu ve özel
sektöre ait kuruluş ve işletmelerin yatırım kararlarının çevre üzerinde yaratabilecekleri tüm
etkilerin önlenmesi veya azaltılması olan Yönetmelikte ÇED uygulanması zorunlu olan
faaliyetler olarak; rafineriler gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, termik ve nükleer santraller,
radyoaktif atık tesisleri, kağıt üretimi yapan tesisler, büyük altyapı faaliyetleri, toplu konut
( 1000 konuttan fazla) alanları ve olimpik spor köyleri, limanlar, enerji nakil hatları, barajlar
denizden arazi kazanılması, petrol ve gaz boru hatları ve depolama tesisleri tanımlanmaktadır.
ÇED uygulamasına tabii faaliyetler yatırıma yönelik teşvik, izin ve ruhsat almadan önce,
ÇED sürecini tamamlamak zorundadırlar ve olumlu veya olumsuz ÇED belgesi verme yetkisi
Çevre Bakanlığı’na aittir. ÇED yönetmeliği uygulaması, faaliyetlerin etkilerini en aza
indirgemeyi amaçlamakla beraber, yapılacak faaliyet tek başına düşünülmekte ve bu yatırımın
bulunduğu bölgedeki planlama kararları ile ilişkisi göz ardı edilmektedir. Ek II. ve III.’de
tanımlanan faaliyetler ve fonksiyonların her biri planlama disiplini ile doğrudan ilişkili olup,
plan ile getirilmesi gereken fonksiyonları içermektedir. Bu nedenle planlama süreci içinde
analiz ve değerlendirme sürecinde, fonksiyonların yer seçiminde çevresel etkiler dikkate
alınarak planlama kararları üretilmektedir. Bu nedenle ÇED uygulaması planlama
disiplininden bağımsız olamayıp, plan kararları ile ilişkisinin kurulması gereken bir sistemdir.
Plan hazırlanacak bir bölgede ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler söz konusu
olduğunda, mevcut uygulamanın dışında, bölgenin tamamı için ÇED raporu hazırlatılmalı ve
değerlendirilmelidir. Bu tür faaliyetlerin, hem teknolojik hemde doğal afetler açısından
önemli bir risk unsuru olduğu unutulmamalıdır. Bu aşamada fonksiyonun olabilirliği teyit
edildikten sonra ikinci aşamaya geçilebilmeli ve ikinci aşama ÇED değerlendirmesi
istenmelidir. Ancak, mevcut uygulamada ÇED raporunun, yatırımı gerçekleştirecek işin
sahibi tarafından hazırlatılması sağlıklı olmayan bir süreci gündeme getirmekte, ÇED
raporlarının güvenirliği zedelenmektedir (Şekil 4.59) .
Umumi Hıfzısıhha Kanunu -1583 sayılıUmumi Hıfzısıhha Kanununun 12. bölümü Gayrisıhhi müesseseler ile ilgili olup, civarında
ikamet eden halkın sıhhat ve istirahatini ihlal eden müesseseler ve atölyelerin resmi izin
almadan açılamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kuruluşlar üç grupta toplanmıştır.
Bunlardan birincisi, konut alanlarından mutlaka uzak tutulması gerekenler, ikinci grup konut
alanlarından mutlaka uzaklaştırılması gerekmeyen ancak, izin verilmeden önce çevrede
yaşayan üzerinde etki ve zarar yapmayacağına ilişkin gerekli araştırmalar yapılarak izin
verilebilecek müesseseler, üçüncü gruptakiler ise konutların yanında kalabilmekle beraber
yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken müesseselerdir. Müesseseler türlerine göre
sınıflandırılarak, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde yer almıştır.
Birinci sınıf müesseselerin tesisi için Sağlık Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.
İkinci ve üçüncü sınıf müesseselerin tesisi için yerel sağlık memurlarının uygun raporları
üzerine mahalli en büyük mülkiye memurunca izin verilebilmekte ve Sağlık Bakanlığına
bildirilmektedir.
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Bu yasa çok eski bir yasa olup, yeni teknolojiler ve sınıflandırmalara göre tekrar
düzenlenmeli, çekme mesaflerinin belirli kurum ve kuruluşların görüşlerine bırakılması yerine
yönetmeliklerde tanımlanmalıdır. Bu çekme mesafelerinin kurulacak işletmelerin kendi
parselleri kapsamında oluşturmaları yasal düzenlemeler ile sağlanmalıdır. Aksi takdirde
işletme kurulmakta, belirli mesafede yapı yasağı nedeniyle başka mülk sahipleri bundan zarar
görebilmektedir. Baskılar ile bu koşullar aşılarak, kaçınılmaz olarak sanayi konut içiçeliği
oluşabilmekte, bu koşullarda riskler sürekli artmaktadır.
RG tarih
26.10.1983

Sayı
18203

Yönetmelik Adı
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği

6831 sayılı Orman Kanunu
1982 Anayasası’nın 169. maddesinin son fıkrası ve bu madde paralelinde yeniden düzenlenen
6831 sayılı Orman Yasası’nın 2b maddesi, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen
bakımından orman niteliğini kaybetmiş çeşitli tarım alanları veya hayvancılık amacıyla
kullanılmasında yarar görülen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak
bulunduğu yerleşim alanlarının orman sınırı dışına çıkartılmasını öngörmektedir. İstanbul
metropoliten alanında da yasanın bu maddesi kapsamında pek çok alan orman dışına
çıkarılmış ve halen de çıkarılmaktadır. Ormandan çıkarılan bu alanlardan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin haberdar olmaması, bu alanların bulunduğu mevkiye bağlı olarak mevzii imar
planları ile yapılaşmaya açılması, plan bütünlüğünü ve kontrolünü zorlaştıran sorun
alanlarından birini oluşturmaktadır. Deprem faktörü nedeniyle kentin kuzey bölgelerinde
yerleşme talebinin artmasında yasanın bu maddesi süreci hızlandıran bir etki yapmaktadır. Bu
eğilim, İstanbul metropol alanı sınırları içindeki orman alanlarının yok olmasını getirmekte ve
metropolün su kaynaklarının kirlenmesini doğurarak çevre kirliliği riskini arttırmaktadır. Bu
temel tehlike dışında, yasanın uygulamalarının ortaya çıkardığı diğer planlama sorunları ise şu
şekilde özetlenebilir.
• 6831 sayılı Orman Yasası’nın Özel Ormanlar statüsü verilerek tanımlanan özel
şahıslara ait orman alanlarında “...TAKS: %6 (yatay alanın %6’sı) değerini
geçmemek üzere yapılanma olabilir..” hükmü, bu tür alanların bir bütünsel plan
kararı olmaksızın ve üst ölçek plan kararları dışında yapılanması problemini
oluşturmaktadır.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen maden arama ruhsatlarında,
bölgenin maden kaynağı olma özelliği dışındaki diğer özelliklerinin göz ardı
edilmesi orman alanlarının yok olmasının önemli nedenlerinden bir diğerini
oluşturmaktadır.
• İSKİ yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle; su havzaları kısa mesafe koruma
alanlarında yapı hakkı getirilmesi, orta ve uzun mesafelerde yapılanma haklarının
arttırılması ve yerleşik alan tanımlaması yoluyla kaçak yapıların yasallaştırılması
süreci, diğer yasalarla getirilen ve orman alanlarının kaybedilmesine sebebiyet
veren önemli bir girdiyi oluşturmaktadır.
• Bu uygulamanın bir benzeri de 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında
ayrıcalıklı imar hakları ile yapılaşmaya açılan alanlar yaratılması ve orman
alanlarının bu kapsamda yapılanmaya açılmasıdır.
Orman Kanunu ile diğer kanunların ilişkileri ve süreçler Şekil 4.60’da izlenebilmektedir.
Mera Kanunu Bu yasanın amacı; daha önce çeşitli yasalarla tahsis edilmiş veya geçmişten beri
kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile
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köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara
uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin
artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasını ve
gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır. Mera, yaylak ve kışlakların
kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Bu yerler Devletin hüküm ve
tasarrufu altındadır. Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında
kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz.
Yasada, tahsis amacının değiştirilemeyeceği belirtilmekle birlikte, 14. maddesinde
tahsis amacının değiştirilme koşulları getirilmesi ile meraların amacı dışında kullanılabilme
yolu açılmış bulunmaktadır. Bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve
kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya geçmişten beri bu amaçla kullanılan arazilerden;
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine; 3213 sayılı Maden Kanunu
ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre verimliliği kesinlikle saptanan
maden ve petrol arama, ön işletme ve işletme faaliyeti için zaruri olan,
• Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan,
• Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,
• İmar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması,
milli park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların
korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaç
duyulan yerlerin, ilgili Bakanlığın talebi, Maliye Bakanlığının ve valiliğin uygun
görüşü üzerine tahsis amacı değiştirilebilmekte ve söz konusu yerler Hazine adına
tescil edilebilir.
Bu alanlar, bir anlamda kamu malı olması ve kamunun elinde başka arsa stokunun
bulunmaması nedeniyle, özellikle afet sonrası kullanıma açılabilecek ilk alanlar kapsamında
yer almaktadırlar. Bu nedenle de, afet öncesinde bu alanların yok olmaması için diğer gerekli
önlemlerin ve hazırlıkların yapılması yanı sıra, bu alanların kolayca feda edilmesinin önüne
geçilmesi gerekmektedir.
Tarım Alanlarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanımı Yönetmeliği
11.03.1989 tarihli Resmi Gazetede, “Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına
Dair Yönetmelik” yayımlanmış, söz konusu yönetmelik, o tarihten bu yana tam altı kez
değişikliğe uğratılmıştır. Yönetmeliğin ilk hazırlanma amacı, tarım alanlarının amacına uygun
bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve hangi hallerde tarım dışı amaçlarla kullanılabileceğine
dair ilke ve esasları belirlemek olmasına karşın; daha sonra yapılan değişikliklerin tümü,
kamu yararı ilkesinin tanımladığı toplumun ortak ve uzun vadeli çıkarlarına ve yönetmeliğin
ruhuna aykırı olacak şekilde tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanımına olanak tanıyan
istisnaları, genişletme yönünde gerçekleştirilmiştir
Anayasa’nın 44. maddesi Devlete “toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve
geliştirmek”, 45. maddesi ise “tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını
ve tahribini önlemek” görevlerini yüklemiştir. Yine Anayasamızın 166. Maddesi, “Ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve
uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak
verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin
görevidir” hükmüne yer vermiştir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve görevleri hakkındaki 441 sayılı KHK’nin
2. Maddesinde ise bu bakanlığa, “tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını
sağlamak” görevi verilmiştir. 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kuruluş ve
görevleri hakkında Kanunun 2. Maddesi ile de aynı görev, bu Genel Müdürlüğe verilmiştir.
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Çevre Kanununun 1. Maddesinde kanunun amaçları arasında “arazinin en uygun kullanım ve
korunmasını sağlamak” sayılırken, Tarım Reformu Kanununun 1. Maddesinde kanun
amacının, “toprağı verimli işletmek ve korumak “olduğu belirtilmiştir.
Ülkede hızlı ve dengeli bir kalkınmayı gerçekleştirebilmek amacıyla oluşturulan
Kalkınma Planları, bu konudaki gerekli hedef, ilke ve yöntemleri göstermektedir. Kamu
kesimi için emredici , özel kesim için yönlendirici olan kalkınma planlarından en sonuncusu
olan 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan hukuki ve kurumsal düzenlemeler içerisinde,
“Çevre İle İlgili Kurumsal Düzenlemeler”başlığı altında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi
doğrultusunda, Anayasa’nın 43, 44, 46, 63 ve 125. maddelerinde çeşitli değişikliklerin
yapılması öngörülmektedir. Bu öneride, kamu yararı ile ilgili maddede “...tarım yapılabilir
alanların, meraların, ormanların, depreme karşı alınacak önlemlerin daha açık tanımlarla
kapsama alınması gereklidir...” ve “...toprak mülkiyeti ile ilgili madde, arazi kullanımının
düzenlenmesi yaklaşımıyla ele alınmalıdır...”yaklaşımları benimsenmektedir.
Anayasa, çeşitli yasalar ve kamu kesimi için emredici olan 7.BYKP’da tarım alanlarının
korunması, bu konuda görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması
ve ülke kalkınmasının “sürdürülebilir kalkınma” ilkesi doğrultusunda sağlanması yolundaki
emredici hükümlere rağmen, Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair
Yönetmelikte, bu temel amaç ile açıkça çelişen düzenlemelere gidilmiştir. Uygulama
örnekleri dikkate alındığında da bu yönetmeliğin tarım topraklarının korunması açısından
yetersiz kaldığı açıkça ortadadır. Deprem faktörü dikkate alındığında, alüvyon toprakların
deprem şiddetini arttıran bir olgu olduğu bilinmektedir ve binlerce yılda oluşan bu değerli
toprakların nesillerin beslenme gereksinimlerini karşılayabilmeleri için kaybedilmemesi
gerektiği de aynı şekilde bilinen ve kabul edilen bir olgudur. Bu farklı iki amacın örtüşmesi
bu konudaki yaptırımların ve yasal mevzuatın bu amaçlara cevap verebilecek şekilde ve
birbirleri ile çelişmeyecek biçimde düzenlemesi gerektirmektedir.
3621 sayılı Kıyı KanunuÖnemli doğal kaynaklardan olan kıyılar, güçlü doğal süreçlerle şekillenen ve dinamik
bir yapıya sahiptir. Kıyılar topografyası, kayalıkları kumullukları, falezleri, doğal ve tarihi
peyzaj özellikleri ve habitatları ile çeşitlilik gösteren alanlardır. Bu bağlamda kıyılar doğal
potansiyelleri yanında büyük ekonomik ve sosyal aktivitelerin gerçekleştiği alanlardır. Doğal
güçler nedeniyle, 1999 depreminde yaşanan Gölcük olayında görüldüğü gibi faylar nedeniyle
kıyılar önemli değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu nedenle potansiyel zenginliklerin ve
tehlikelerin bilinmesi, planlama kapsamında bu güçlerin değerlendirilmesi gereklidir.
Planlama sistemi ile bağdaşan, gelişmeleri, ihtiyaçları koruyarak, nitelikli çevre peyzajı
geliştirip iyileştirmek ve özel karakterdeki kıyı hakkında bilgilenerek kıyı çevresinin
iyileştirilmesi ve saklanması için politikalar üretmek gereklidir.
Kıyı Kanunu, kıyı şeridinin derinliğinin 100 m’den az olmamak üzere, sahil şeridindeki
ve sahil şeridi gerisindeki kullanımların, doğal eşiklerde dikkate alınarak belirleneceği
belirtilmektedir. Bu standart yaklaşım, kıyı ile ilgili fonksiyonların kıyı mekanında yer
almasını ve planlanmasını imkansız kılmaktadır. Kıyı kanunu, planla kıyının ve yerleşmenin
özelliklerine bağlı olarak oluşması gereken fonksiyonları tanımlarken, planlama kavramı ile
çelişmektedir. Kıyı kanunu ile tanımlanan fonksiyonlar kıyılarda planlama ve tasarımı
sınırladığı gibi, planlama ve tasarım kararları kanunla belirlenmektedir. Bu ülke genelinde
kırsal-kentsel alanlarda ve turizm bölgelerinde tek tip kıyı alanlarının ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu kapsamda, kalkınma yaklaşımı ile çevrenin korunması sel, erozyon, tsunami,
çökme gibi tehlikeleri de dikkate alan plan gereksinimlerini tek bir kalıp ile düzenlemek
mümkün olamayacaktır.
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Kıyı Kanununun, bu standart yaklaşımı, denetimi sağlayan, kıyı özelliklerinin
saptanması ve bu doğrultuda gelişimlerin yönlendirilmesini sağlayan kurumların oluşumu ve
yetkilendirilmesi ile daha esnek bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Kıyılara özgün özellikleri belirleyecek, envanter oluşturacak ve planlamaya veri
aktaracak bir kurum oluşumu yasal düzenlemelerde yer almamaktadır. Kıyı, turizm, çevre
konularının bir bütün içinde alındığı bu çerçevede envanterlerin oluşturulduğu, bu kapsamda
üst düzeyde politika, strateji veya ilkelerin belirlendiği kurumlara veya kurumsal ilişkiler
ağına gereksinim duyulmaktadır.
Bölgesel ölçekte, kıyı özelliklerinin sınıflandırıldığı, ilkelerinin belirli kurullarca
belirlendiği, bu ilklerin yerel planlarda dikkate alındığı, disiplinler arası uzmanlardan oluşan
kurumların görüşünün alındığı, doğa potansiyelini, tehlikesini ve ekonomik potansiyelin
değerlendirilebildiği esnek bir sistem oluşumu yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Bu
koşullarda, çevresel değerler, potansiyel tehlikeler ve ekonomik gelişme birlikteliği içinde
daha rasyonel çözümlemeler oluşturulabilecektir.
Kıyı kanununa göre kıyılar ve planlama ilişkisi Şekil 4.61’de izlenebilmektedir.
RG tarih
3.8.1990

Sayı
20594

Yönetmelik Adı
Kıyı Yönetmeliği

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile taşınmaz varlıkların yoğun
olarak bulunduğu sit alanlarının korunması için tanımlamalar getirmek, bu varlıklar üzerinde
ve sit alanlarında yapılacak müdahaleler ile, işlem ve faaliyetleri düzenlemek amacıyla
çıkarılmış olan bu yasa, kentin bu niteliklere sahip bölgelerinin ve yapılarının özel bir statüde
ele alınmasını amaçlamaktadır. Yasada bu tür yapıların korunması ve bakımı için devletin
nakdi ve teknik yardım yapması konusu da hükme bağlanmıştır. Ancak gerek ülke
ekonomisinin içinde bulunduğu darboğaz ve gerekse Kültür Bakanlığına ayrılan bütçenin her
dönemde sınırlı olması yasanın bu maddesinin uygulanmasına olanak tanımamıştır. Yasanın
düzenlenme biçimi, planlama kurumunun statik ve katılım kanalarını çalıştırmayan içeriği,
yerel yönetimlerin yaklaşımları ve ülkedeki kentsel rant baskıları ile kültür varlığı olan
yapıların korunması konusunun son elli yıldır çatışması gibi olgular bir taraftan kültür
varlıklarının kaybını getirmiş diğer taraftan ise yasanın amacına ulaşmasını engellemiştir.
1999 depremleri ile birlikte gündeme gelen yapılarda deprem riskinin azaltılması
problemi, korunması gereken kültür varlıkları açısından daha da önem taşımaktadır. Kültür
varlıklarına taşıyıcı sistemlerinin güçlendirilmesi yönünde yapılacak müdahalelerin, yapının
özgün karakterini bozmamasını gerektirmesi konuyu zor bir çalışma alanı haline
getirmektedir. Taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen anıtsal ve sivil yapıların tümünün
rölövelerinin elde edilmemiş olması bu konudaki en önemli sorun alanını oluşturmakta ve bu
durum, bu yapıların afet sırasında uğrayacakları tahribatlar ve hatta yıkımlar sonrasında tekrar
inşa edilmeleri için bilimsel verilerin olmadığı bir ortamı doğurmaktadır. Bu nedenle kültür
varlıkları olarak tescil edilen yapıların tümünün rölövelerinin elde edilmesi konusu öncelik
kazanmakta ve bu konudaki yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesini, daha da önemlisi çok
büyük çaplı bir kaynağın yaratılmasını, kredilendirme sistemlerinin oluşturulmasını, yerel
yönetim ve kişileri teşvik edici uygulamaların geliştirilmesini gerektirmektedir.
Konunun planlama ile ilgili boyutunda ise; özellikle kentsel sit alanları başta olmak
üzere tüm sit alanlarının planlanması sürecinin kentin nazım plan kararlarının dışında, farklı
zaman dilimlerinde farklı hedefler ile geliştirilmesinin getirdiği sorunlar; koruma kurulları ile
yerel yönetimlerin ilişkilerinin doğru kurulamamış olması; kent yöneticileri ve sivil halkın,
koruma konusuna tümüyle “yasaklayıcı otonom karar” olarak bakması ve bu durumu sürekli
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aşmaya çalışması; bölge kurullarının çok büyük altyapı eksiklikleri karşımıza çıkmaktadır.
Bütün bu sorunlar göz önüne alınarak koruma ile ilgili yasal mevzuatın ve idari yapılanmanın
yeniden düzenlenmesi zorunluluğu vardır. Bu düzenlemenin; yerel yönetimlerin sahip
oldukları korunması gerekli kültür varlıklarının korunması konusunda sorumluluklarının
artırılmasının çok büyük önem taşıdığı göz önüne alınarak yapılmasında fayda bulunmaktadır.
Şekil 4.62, 4.63 ve 4.64’de Koruma ve deprem açısından sorun teşkil eden noktalar ve
Kanuna göre Kurumsal yapılanma izlenebilmektedir
RG tarihi
19.81989

Sayı

30.01.1989
8.02.1990
30.03.2001

20427
24358

Yönetmelik Adı
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili
Hk. Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları
Yönetmeliği
İnşaat Yasağı getirilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönetmeliği
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları
Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Yönetmelik

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu Kabul Tarihi: 18.11.1983
İstanbul Boğaziçi alanının kültürel ve doğal değerlerini ve doğa güzelliklerini korumak ve
geliştirmek ve bu alanlardaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için
uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek amacıyla çıkartılan bu kanun ile
Boğaziçi Alanı; Boğaziçi Sahil Şeridi, Öngörünüm Bölgesi, Geri Görünüm Bölgesi ve
Etkilenme Bölgesi olarak dört ayrı bölgeye ayrılmıştır. Yasanın eki harita ile bu sınırların
tanımlandığı Boğaziçi Alanı’ndaki her alt bölge için, yapılaşma katsayıları belirlenmiş ve bu
katsayılar daha sonra; 1985 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu ile
yükseltilmiştir. Bu içeriği ile Boğaziçi Yasası, plan kararlarının yasa ile getirildiği özel bir
statüye sahiptir ve bu haliyle kendisinden sonra çıkan ve kaçak yapılaşmış alanlarda kat
adedinin kanun ile tanımlandığı 2981/3290 sayılı Af Yasası ile benzerlik taşımaktadır.
Yasanın bir diğer özelliği ise Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi’ndeki yapılaşmanın
denetiminden, yine yasayla getirilen Boğaziçi İmar Müdürlüğü aracılığı ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı, Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgelerinden ise ilçe
belediyelerini sorumlu tutmasıdır.
Bu özellikleri göz önüne alındığında Boğaziçi Yasası, özünde planlamanın işlevi olan
kararları kanun ile veriyor olması nedeniyle, planlama süreci içindeki analiz ve karar verme
süreçlerini ortadan kaldıran bir nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda, planlama süreci içinde yer
alan diğer pek çok kriterin göz ardı edilmesinin yanı sıra, bu alt bölgelerde zeminin taşıyıcılık
açısından farklı özelliklere sahip olabileceği konusu da ihmal edilerek dört alt bölgedeki
yapılaşma yoğunluklarının ve yapılaşma biçimlerinin yasa ile tanımlanmış olması sakıncalar
taşımaktadır. Konu ile ilgili ikinci sakıncalı durum ise alt bölgelerdeki planlama ve denetim
yetkilerinin farklı kurumlarda olmasının getirdiği eşgüdümsüzlük problemidir. Boğaziçi
Alanında aynı zamanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ile getirilen sit alanları,
Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş turizm alanları, Orman Kanunu
hükümlerinin geçerli olduğu özel orman statüsündeki alanların var olması, bölgede
planlamadan ve yapılaşmadan sorumlu bir çok kurumun varlığını ortaya çıkarmakta ve bunun
getirdiği eşgüdümsüzlük ortamı daha da büyümektedir.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde, yasanın doğrudan yapılaşma koşullarını belirlemesi
yerine ilkeleri tanımlayan ve bu özel bölgedeki yapılaşma koşullarının ilke, politika ve
stratejilerini oluşturan, kararları denetleyen kurumları tarifleyici bir içerikte olması daha
anlamlı olacaktır.
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RG tarih
19.11.1985

Yönetmelik Adı
Boğaziçi Yönetmeliği

Turizmi Teşvik Kanunu
Turizm Teşvik Kanunu, Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin herhangi bir bölgesinde turizm
alanı veya turizm merkezi ilan edilmesine olanak tanımaktadır. Yasa, plan yapma ve onama
konusunda getirdiği koşullarla, kent veya bölgenin bütünü dikkate alınmadan parçacıl
kararlarla tek tek parsellerin kentin veya bölgenin genel planlama kararları göz ardı edilerek,
turizm fonksiyonu ile planlanmasına imkan vermektedir. Bu süreç ile getirilen yapılaşma
kararları, kentin genel yapılanma ilkeleri, genel kimliği ve gereksinimleriyle, kısacası
planlama ilkeleriyle çelişebilmektedir. Bunun bir boyutu da afete yol açabilecek koşulların
göz ardı edilmesini doğurabilmesidir.
Planlama ilkeleri, bir kentin ya da bölgenin planlanmasında o yerin genel karakteri ve
yerleşme gereksinimleri dikkate alınarak, tüm kararların çevresi ile bütünlük içinde
oluşturulmasını, bu bağlamda fiziksel yapılanma koşullarının kent içinde parçacıl kararlarla
üretilmemesini gerektirdiği halde, Turizm Yasası’nın getirdiği koşullar buna aykırı bir
uygulamayı düzenlemektedir. Bu konuda doğru olan yaklaşım, turizm gereksiniminin ve
temel ilkelerinin Turizm Bakanlığı bünyesinde saptanması, ancak çözümün, planlamanın
bütünselliği içinde aranmasıdır.
• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası, plan kavramına ve planlama sistemine karşı en
büyük yasal sorun alanını oluşturmaktadır. 2001 Anayasa Değişikliklerine kadar
bu yasanın Anayasaya aykırılığı ileri sürülememiştir. Anayasa’nın geçici 15/3.
maddesinin 2001 Anayasa Değişikliği ile kaldırılmış olması, şimdi bu yolu açmış
bulunmaktadır. Ancak bu olanak sorunun çözümü için yeterli değildir.
• Bu yasa, Turizm Bakanlığı’na belli bir arsayı ya da bölgeyi Turizm Merkezi
olarak planlama ve imar yetkisini vermekte ve aynı arsa ya da bölgede genel imar
ve koruma kararlarına da bağlı kalmaksızın yapılaşma imkanı sağlamaktadır.
• “Turizm Bölgeleri”, “Turizm Alanları”, “Turizm Merkezleri”
alanlarının
saptanması Bakanlar Kurulu Kararıyla olduğundan, bunların diğer alanlarla
(Arkeolojik Sit, Doğal Sit, vs.) olan ilişkisinde sorunlar yaşanabilmektedir. Bu
kapsamda bir bölgenin sit alanı ilanı bölgede getirilmiş turizm kararını ortadan
kaldırmaz, fakat yapılaşma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yasası ile sınırlanması imkanını getirir.
• Yasa, yaklaşık 20 yıllık uygulama süresi sonunda Türkiye’de yüksek yapıların
üretilmesi ve mevcut planlara aykırı, ayrıcalıklı imar hakkı elde edilmesinin bir
aracı haline gelmiştir.
• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında 1984-1998 yılları arasında,
Bakanlar Kurulu Kararlarıyla İstanbul’da 48’e yakın yer, bazıları arsa ölçeğinde,
bazıları ise imar adası ve bölge ölçeğinde olmak üzere Turizm Merkezi olarak ilan
edilmiştir. Bu bağlamda İstanbul’a son yıllarda damgasını vuran hemen hemen
tüm projeler bu yasanın ve yasanın dayandığı turizm politikası anlayışı ile
üretilmişlerdir.
• Bu yasaya dayanarak ilan edilen turizm merkezlerinin kentsel risk açısından hiç
irdelenmediği göz önüne alındığında, yasanın getirdiği sorunların boyutlarının
daha da büyüdüğü görülmektedir.
Turizm Teşvik Kanunu ile yürütülen süreç Şekil 4.65’de izlenebilmektedir.
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RG tarih
27.01.1983

21/5/2000

Yönetmelik Adı
Turizm Amaçlı İmar PlanıYönetmeliği
Turizm Bölgeleri Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi için Çalışma
Gruplarının Oluşturulması Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik
Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hk. Yönetmelik
2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği Karar Sayısı: 2000/760
Bakanlar Kurulundan

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (Kabul Tarihi: 12.4.2000)
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunda, imalat sanayinin türlerine göre belirli bir plan dahilinde
yerleştirilmeleri ve geliştirilmelerini sağlamak, fiziki olarak uygun alanlarda yapılanmalarını
sağlamak ve bu sayede kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim
teknolojilerinden rasyonel olarak yararlanmak amaçlanmaktadır. Şekil 4.66, 4.67, 4.68’de
OSB ile ilgili süreç ve içerik, sorunlar izlenebilmektedir.
OSB’ler, Yer Seçimi Yönetmeliğine göre uygun görülen yerlerde, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının onayı ile kurulmakta ve bu alanlara ait yer seçimi; Bakanlığın
koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşan “OSB Yer
Seçimi Komisyonu”nun yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, varsa 1/25000 ölçekli çevre
düzeni planı kararları dikkate alınarak oybirliği ile yapılmaktadır. Yasa, sanki bir bölge
planlama çalışması yapar gibi çok kapsamlı bir şekilde OSB yer seçim sürecini tanımlamıştır.
Ancak, farklı bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komisyon ile bu işlerinin yürütülebileceğini
düşünmek pek gerçekçi görülmemektedir. Diğer yandan yer seçiminin kesinleşmesinden
sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanmasının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde yapılacağı belirtilmekle birlikte, pek çok
yasada bu ibarenin yer aldığı halde uygulanmıyor olması gibi, bu yasadaki benzer içerikli
hüküm de uygulanamamakta, bir yaptırımı da bulunmamaktadır. Kaldı ki OSB’ler
çevrelerindeki konut başta olmak üzere bir çok kentsel fonksiyonun gelişiminde çok etken bir
faktördür. Özellikle afet tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde OSB yapılması kararı verilen
bölge kadar, hatta daha da önemlisi, çevrelerinde gelişecek fonksiyonların yer seçeceği
bölgelerin afete karşı duyarlılıkların ölçülmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu ölçümün
OSB’nin yer seçim kararı verilirken yapılmasının imkansızlığı göz önüne alındığında, bu
alanların yer seçim kararlarında, bölge planının ve bu planlara bağlı olarak sanayiinin
gelişeceği alt bölgelerde Çevre Düzeni planının hazırlanmış olması ön koşul olarak
getirilmelidir.
Afetler açısından kritik diğer bir nokta da, OSB mülkiyet sınırları içinde Sağlık
Bakanlığınca öngörülen sağlık koruma bandı ayrılması zorunluluğu olup, bu koruma
bantlarının mesafesinin Bakanlık görüşüne bırakılmasıdır. Bu mesafelerin Bakanlık görüşüne
bırakılmasının getireceği sakıncalar göz önüne alınarak, OSB’nde yapılacak sanayi türlerine
göre minimum mesafelerin ne olması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmeli, Bakanlığın
gerekli gördüğü hallerde bu mesafeleri arttırma yetkisi bulunmalıdır.
OSB yasası çok geniş bir çerçevede hazırlanmış olmakla birlikte, daha sonra yürürlüğe
girmiş olan Endüstri Bölgeleri Kanununda, gerekli görüldüğü durumlarda OSB’lerin Endüstri
Bölgesi ilan edilebileceği kararı bulunmaktadır ki, bu yasa daha sonra irdeleneceği gibi özel
ve sonraki yasa statüsü ile OSB kanununda yer alan her bir düzenlemenin bertaraf edilmesini,
başka bir deyişle yok sayılması anlamını taşımaktadır.
OSB, Yer Seçimi Yönetmeliği
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4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu- 26.6.2001
Günümüzde ülke ekonomisinin gelişiminin artık teknolojiden bağımsız olamayacağı bilinen
bir gerçektir. Bu nedenle de üretim kuruluşları ile araştırma kurumlarının işbirliğinin
sağlanması ve bu anlamda mekansal ve organizasyonel ilişkilerin teşvik edilmesi olumlu bir
yaklaşımdır. Bu amaçla hazırlanan Kanunun temel girdisini AR-GE, Üniversite gibi araştırma
kurumlarının varlığı oluşturmakta ve yasa bu konuda yüksek potansiyele sahip olan İstanbul
için özel önem taşımaktadır.
Gelişimi harekete geçirici dinamiklerin sağlanabilmesi için bu tür organizasyonlar
mekansal düzenlemeleri ve dönüşmeleri de beraberinde doğurabilmektedir. Bu çerçevede
geliştirilecek modeller ile toplumsal, ekonomik ve mekansal gelişim birbirinin tamamlayıcısı
olmaktadır. Ancak, gelişimi sağlamak üzere, bürokrasinin azaltılması, işlerin
kolaylaştırılabilmesi için teknoloji geliştirme bölgeleri olarak belirlenen alanlarda planlama
işlerinin, yapı ile ilgili her türlü ruhsat ve denetimin anonim ortaklık olarak kurulacak bir
yönetim şirketine verilmesi, planlamanın temel ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bir kamu
görevi olan düzenleme ve denetim işlevi, özel hukuk ile düzenlenmiş tüzel bir kişiliğe
aktarılmış olmaktadır ki bu da anayasaya aykırı bir durum teşkil etmektedir. Planlama ve imar
sürecinin ülkemizde yavaş işlemesi, bu tür yaklaşımların doğmasına neden olmaktadır. Ancak
bu sorunun kamusal yetkilerin devredilmesiyle çözümlenmeye çalışılması daha büyük
sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle planlama ve imar sürecinde hızı artıracak, katılıma ve
doğru örgütlenmelere olanak sağlayacak modellerin yaratılması gerekmektedir. Bu çerçevede
bu tür yapılanmalara özel önem verilmeli ve öncelikli konuların yasal düzlemelerde
tanımlanması özel çerçeveler çizilebilmesi olanaklı hale getirilmelidir.
Bu tür gelişme odakları ve bölgelerinin üst ölçekli plan kararları kapsamında
değerlendirilmesi, etkin bir işleyiş için yapılması gereken eylemlerin stratejisinin ve
ilkelerinin belirlenmesi, eylem alanlarının sınırları tanımlandıktan sonra bu alt bölgedeki her
türlü sorumluluğun yönetim şirketine bırakılmasını getiren bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Oysa
yasanın mevcut durumu ile planlama sistemi iyice karışırken, bu sınırlı çerçeve içerisinde
yasanın amacına ulaşması da mümkün görünmemektedir.
Yasada tüm sorumluluk ve yetki yönetici şirkete devredilirken, Bakanlığın denetimi
öngörülmekte, aykırı davranışlar tespit edildiğinde yönetici şirketin feshedilmesi, bakanlığın
tüm yapıları kamulaştırması gibi yaptırımlar getirilmektedir. Ancak, ülkedeki sınırlı
ekonomik koşullar altında, acil konularda dahi kamulaştırma yapılamazken, böyle bir
durumda kamulaştırmanın devlet tarafından yapılmasının öngörülmesi gerçekleşme imkanı
olmayan bir yaklaşımdır. Ayrıca sürdürülebilirliği sağlayamayan mekansal gelişimin ortaya
çıkması durumunda bu yatırımların geriye döndürülmesi mümkün gözükmemektedir.
Kamulaştırma işlemi bu tür hataların düzeltilmesi için yeterli olamayacak, kaynakların
rasyonel olmayacak şekilde kullanılmasına yol açılabilecektir.
Ayrıca girişimcinin nitelik ve kriterlerinin belirlenmemiş olması, spekülasyonun
önlenmesi konusunda yaptırımların tanımlanmaması yasadaki önemli eksikliklerdendir.
Yasada yer alan özel tüzel kişilere yatırım yapılacak araziyi kamulaştırma yetkisinin verilmesi
Anayasa ile bağdaşmamaktadır. Anayasanın 46. maddesine göre kamulaştırma yetkisi
yalnızca devlet ve kamu tüzel kişilerine verilmiştir.
Özel hukuk tüzel kişilerinin
kamulaştırma yetkisi yoktur. Oysa yasanın 4. maddesi yönetici şirketi “kamu yararı”
gerekçesi ile adına kamulaştırma yapan ya da bir “özel hukuk tüzel kişiliği” olarak
tanımlamaktadır. Bu bağlamda kamu yararı kararının Bakanlıkça verilmesi yeterli değildir.
Bu durum mülk sahiplerinin haklarını ihlal tehlikesini taşımakta olup bu tür bölgelerde
uzlaşmayı yaratacak ve herkesin yararının sağlanacağı farklı modeller, alt bölgelerin
özellikleri de göz önüne alınarak, geliştirilmelidir. Bu nedenle yasanın farklı yaklaşımların
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denenebileceği esneklikte, plan bütününde kamu yararı ilkesinin korunduğu yaklaşımlara
olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır.
Sonuç olarak yasanın amacı olumlu olmakla birlikte, planlama sistematiğinde üst ölçek
kararları dışlaması, yetki ve sorumluluklarda yetki kargaşasına yol açan yönlerinin bulunması
nedeniyle, bu hükümler açısından tekrar irdelenmesi ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesi
gerekmektedir.
Teknoloji Bölgeleri Kanununa göre işleyen süreç Şekil 4.69’da izlenebilmektedir
4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, Kabul Tarihi : 9.1.2002
Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke
sanayiinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması
maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,
ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği
desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda
yatırım olanakları ve araştırmacı, vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine
yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini
hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak üzere 2002 yılında Endüstri Bölgeleri Kanunu
yürürlüğe girmiştir (Şekil 4.70).
Bu kanun ile, tanımlanan sanayi türlerinin yer seçim kararlarında, hiçbir yasal
düzenlemeye tabii olmaksızın tek bir kurum yetkili kılınmıştır ve bu nedenle planlama
sistemine önemli darbe vuran bir özel yasa olarak değerlendirilmektedir. Bu kanuna göre
oluşturulacak endüstri bölge kararlarının ne mekansal ne de sektörel gelişmeler ve dolayısıyla
kalkınma politikaları ile hiçbir ilişki kurulmadan geliştiriliyor olması, yasanın amacına
ulaşmasında bir engel teşkil etmektedir. Özellikle içeriği itibariyle metropoliten alan ve
çeperlerini etkileyebilecek boyutunun olması nedeniyle, metropollerin gelişme sisteminde
belirleyici olma özelliği kazandırılan yasa, uygulama sonuçları açısından önemli riskler
taşımaktadır.
Yasada belirtilen amaçlara ulaşabilmesi, yasanın planlama sistematiği içinde ele
alınarak yeniden düzenlenmesi ve ilgili her tür ilişki ağının kurulması koşuluyla mümkündür.
Plan bir engel olarak değil, ekonomik gelişme ortamlarını sağlayan bir araç olarak
düşünülmelidir. Ayrıca, özel bir yasa statüsünde olması nedeniyle afet etkisinin azaltılması
yönünde geliştirilecek üst ölçek kararlar ile çelişkili durumların ortaya çıkması da söz konusu
olabilecektir.
4.2.5.4 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun
4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ... Dair Kanun” ile bu kanunda
değişiklik yapan ve 4232 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9/2. maddesine bazı
yeni hükümler eklemiştir. Bu düzenlemeye göre: “...Belediye hudutları ve mücavir alanlar
içerisinde bulunan ve özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerin, ilgili
kuruluşlardan gerekli görüş alınarak, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak imar tadilatları ve
mevzi imar planları ve buna uygun imar durumları Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe
girer ve ilgili belediyeler bu arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını 5 yıl değiştiremezler. İlgili
Belediyeler görüşlerini 15 gün içinde bildirir.
Bu yeni düzenleme ile tıpkı Turizm Teşvik Kanunu, Özel Çevre Koruma Kanunu,
Endüstri Bölgeleri Kanunu gibi merkezi idarenin yetkisi altına alınan plan kararları ile yine
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plan bütünlüğü ilkesinin ihlal edildiği, plan hiyerarşisini dikkate almayan ve bu nedenle
dengeleri bozulmuş bir ortam daha oluşturulmuştur.
4.2.5.5 İmar Kanununda Yapılaşmaya ve Ruhsata İlişkin Düzenlemeler
İmar Kanunu’nun yapılaşma ve ruhsata ilişkin olarak getirilen maddelerindeki en önemli
sorun, gerek bağışlama yasalarının uygulandığı alanlardaki yapıların ve gerekse İmar Kanunu
kapsamında fakat ruhsatına aykırı yapıların ruhsatlı hale getirilebilmesine olanak sağlayan
kanalların bulunmasıdır. Buna ilişkin süreç ve karşılaşılan sorunlar Şekil 4.71-4.75’da
izlenebilmektedir. Bu süreçteki olanaklara karşın, ruhsatlı yapı yapmak isteyen ve hukuka
uyan kişiler için ve yapılaşma ruhsat ile ilgili diğer hususlarda aşağıdaki sorunlar söz konusu
olabilmektedir.
Yüklenici için Sorunlar
• Bürokrasinin fazla olması,
• Yapılaşma izinleri için pek çok farklı kurumla pek çok farklı mekanı dolaşarak
muhatap olunması; gerekli işlemlerin yapılabilmesi için zaman, para ve emek
kaybının getirdiği verimsizlik,
• Projede meslek odası vizesinin isteğe bağlı olması nedeniyle her bölgede eş
uygulamanın yapılmaması,
• Vize koşulu bulunduğunda her meslek odasına ayrı ayrı gidilmesi ve ücret
ödenmesinin getirdiği zaman, para ve emek kaybından doğan verimsizlik,
• Oda şubelerinin bulunmadığı küçük yerleşmelerde denetimin yapılmamasının
doğurduğu eşitsizlik,
• Odalar tarafından vize denetimindeki kriterlerin belirsiz ve tanımsız olması, vize
uygulaması sisteminin denetimsizliği ve proje kontrolü yapanların uzmanlık
alanlarının belirsiz olması,
• Denetleyen kurumun yükümlülüğünün bulunmaması,
• Belediyelerde nitelikli, uzman teknik personel yetersizliği ve kişileri aydınlatıcı
halkla ilişkiler uzmanlarının bulunmaması,
• Belediyelerce alınan harçların bir standardının olmaması,
• Yapı standardının oluşturulmasında belirli yapı tiplerinin öne çıkıp diğerlerinin
hiç dikkate alınmaması.
Tip Proje Uygulama Sorunu :Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya
yaptırılacak binalardaki mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin, plan ve
mevzuata aykırı olmamak koşuluyla bu kamu kurum ve kuruluşlarca üstlenilmesi ve
mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla, bu binalara avan projeye göre ruhsat verileceği İmar
Yasasında yer almaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde okul, hastane gibi kullanım açısından
yoğunluğu yüksek önemli yapılar tip projelere göre yapılmakta, ülkenin her yanında aynı
projeler kullanılmaktadır. Oysaki her yörenin fiziksel koşulları farklı olup, projelendirmenin
bulunulan ortamın özelliklerine uygun olması gerekmektedir. Afet etkilerini olumlu veya
olumsuz şekilde etkileyebilen zemin koşulları değişen fiziksel koşullardan biridir.
Erzincan’da tip projelere göre yapılan iki hastanenin biri ağır hasar görmüş olup, diğeri
deprem anında yıkılmış ve can kaybına neden olmuştur. Daha önce açıklandığı gibi zemin
koşulları ve yapı arasında bir etkileşim söz konusudur ve etkileşimin projelendirme
aşamasında dikkate alınması gerekmektedir. Diğer yandan, büyük şiddette depremle
karşılaşma olasılığı yüksek bölgelerde bu tür yoğun kullanımın olduğu yapılarda özellikle
mimari form ve biçim büyük önem taşımaktadır. Bu tür kriterler dikkate alınmayarak tip
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projelerin kullanılması nedeniyle, deprem anında çok önem taşıyan bu yapılarda can
kayıplarına yol açabilecek hasarlar meydana gelmektedir. Bu nedenle tip proje
uygulamalarından vazgeçilmeli; diğer yandan, kent için önem taşıyan bu yapılarda yerel
yönetimin ruhsat denetimine engel oluşturan yasa maddesi de kaldırılmalıdır.
Köy Yerleşik Alanlarında Yapılaşma Sorunu:İmar Kanunu’nda,, köy nüfusuna
kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanların yapıları için herhangi bir ruhsat alınamayacağı,
yapılacak olan inşaatın fen ve sağlık kurallarına uyacağı ve yapı yapmak için muhtarlıktan
izin alınacağı hükme bağlanmıştır. Oysaki, ülkemizde köy statüsünde bulunan kırsal
yerleşmeler ülke içindeki konumlarına göre farklı nitelikler göstermekte, bu madde bazı
yörelerde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Metropollerin çevrelerinde veya şehirsel yoğunluk
bölgelerinde ya da turizmin gelişmekte olduğu yörelerde, köy statüsünde olmakla birlikte,
hızlı gelişimler sonucunda kırsal dokudan farklı yapılaşmalar söz konusu olmaktadır. Bu
nedenle geleneksel yapım tarzının dışında, teknolojik bilgi ve denetim gerektiren çok katlı
yapılar, sadece muhtarın iznine bağlı olarak köy yerleşmelerinde yer alabilmektedirler.
Denetimden uzak ve arsa fiyatı açısından uygun olan bu mekanlar, göçle gelen nüfus için
cazip olmakta, sonradan düzeltilmesi güç olan sağlıksız ve güvensiz yerleşmeler oluşmaktadır.
Bu nedenle, bu tür gelişmelerin gözlendiği bölgelerde, kırsal alan ayırımı yapmaksızın,
metropoliten alan veya 1/25 000 Çevre Düzen Planları yapılarak, yetki tanımlamaları
geliştirilmeli, yeni kurumsal düzenlemeler getirilmesi zorunluluğu vardır.
Yapı Denetim Kanunu
1999 depremi sonrası 03.02.2000 tarih ve 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında KHK ile yapı
denetim sistemi getirilmiş, daha sonra yapılan itirazlar üzerine ile anılan KHK yürürlükten
kaldırılmıştır (Şekil 4.76). Daha sonra kabul edilen 29.06.2001 tarih ve 4708 nolu Yapı
Denetim Hakkında Kanununun, bu işlevi yerine getirmesinin mümkün değildir. Acilen
yeniden gözden geçirilmesi gerekir: (Şekil 4.77). Aşağıda, bu konu ile ilgili kritik noktalar
sunulmaktadır;
• Devlet, eşitlik ilkesi gereği ülkenin tümünü içeren ve yanıtlayan bir sistem
geliştirmek durumundadır. Bu sistem tek bir model yerine göre farklı modellerin
uygulandığı bir sistem şeklinde düşünülebilir.
• Devlet yol göstericilik görevini sistemin bütününde oluşturmalı tartışmaya ve
yoruma açık nokta bırakmamalıdır.
• Tüm tüketicilerin hakları korunmalıdır.
• Devlet, yol göstericilik kurallarına uyan herkesin zararını giderebilmeli, bunun
aksinde ise devletin zararı karşılama konusunda bir yükümlülüğü bulunmamalıdır.
• Devlet farklı koşullarda ve eşitsiz yapıda bulunan her kesimi yol göstericilik
görevinin tanımlanmasında göz ardı etmemelidir
• Bağımsız denetim kurumları yerel yönetime karşı sorumlu olmalıdır. Bu kurumlar
tek konuya odaklı bağımsız denetim kurumu olarak çalışmamalı, sağlıklı ve
güvenlikli yapıyı oluşturmaya yönelik tüm unsurların denetimini birleştiren bir
kurum haline dönüştürülmeli, sigorta kurumları ile ilişkileri mutlaka kurulmalıdır.
Sigorta kurumu ile ilişkilendirilmemiş ve iyi denetlemeyen bir yapı denetim
sisteminin ülkemiz koşullarında bir işe yaramayacağı gerçeği kabul edilmelidir.
Kısa geçmişi olan uygulama, bu sistemin sağlıklı işlemediğinin örneklerini
içermektedir.
• Yapı denetim kurumlarının denetimi tek bir kuruma bırakılmayıp, merkezi
yönetim, sigorta şirketi ve meslek odalarından oluşan üçlü bir üst denetim sistemi
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ile denetlenmeleri sağlanmalıdır. Böyle bir sistem içinde yapı denetim kurumları
hata yapmamak için azami özeni göstermek durumunda kalacaklardır.
• Ülke çapında kullanılan inşaat malzemelerinin standartlarının genelde tanımsız
olması ve denetimsiz kullanılmasının getirdiği problemler göz önüne alınarak,
bununla ilgili kuruluşların ve teknoloji gelişiminin uluslararası standartlar
seviyesine çekilmesi, sürekli güncelleştirilmesi ve denetlenmesi gereklidir.
• Aynı kapsamda, ithal edilen yapı malzemelerinin ülke koşullarına uygun olup
olmadığının denetlendiği bir sistem de bulunmamaktadır.
• Yapı ile ilgili meslek icra eden veya denetleyenlerin mesleki sigorta
zorunlulukları bulunmamaktadır.
• Temel sorunlardan bir diğeri de yapılarda hata veya hasar oluştuğunda muhatabın
bulunamaması, bulunsa dahi tazmin imkanlarının mümkün olamamasıdır.
• Yasa çıktığı tarihte ruhsatsız olan yapıların da zorunlu deprem sigortası
kapsamına alınmış olması, başlangıçta sorunun giderilmesi ve finansal havuzun
oluşturulması için gerekli olduğu düşünülse dahi yasanın çıktığı tarihten sonra
yapı ruhsatı almadan ya da yapı denetiminden geçmeden yapılan yeni binaların
zorunlu deprem sigortası kapsamı dışına çıkarılması ve bu uygulamanın kamuya
iyi duyurulması gereklidir.
• Satışlarda, belli bir tarihten sonraki yapılarda zorunlu deprem sigorta poliçesi
istenildiği gibi, aynı zamanda yapının yapı denetiminden geçmiş ve yapı kullanma
ruhsatının alınmış olduğuna dair belgelerin de beyan edilmesi zorunlu hale
getirilmelidir. Yapıların sigortalanıp sigortalanmadıklarının denetiminin
yapılabilmesi için, sigorta sistemini taşınmaz varlıkların vergilendirilmesi sitemi
ile irtibatlandırılacak yeni bir düzenlemenin geliştirilmesi mümkündür.
• Plan kararlarının getirilmesi ve bu kapsamda imar durumunun belirlenmesi işinin
yerel yönetimlerin görevi olmasına karşın, afetten kaynaklanan zararların
ödenmesinin devlete ve sigorta şirketine ait olmasının yarattığı çelişki konunun
tartışılması gereken bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Bu konuda yerel yönetim
birimlerinin artık risk azaltıcı yaklaşımlar çerçevesinde geliştirmeleri gereken plan
kararlarının sorumluluklarını da üstlenmeleri gerekmektedir. Bu konunun
öneminin yerel yönetimler tarafından kavranması yeterli olmayıp, bir denetim
mekanizması geliştirilmesi ve kentsel risklerin azaltılması konusu ile yapı denetim
sisteminin ilişkisinin kurulması sağlanmalıdır.
• Bağımsız yapı denetim kurumlarının firma sayısı çoğaldığı takdirde denetim
uygulaması da zorlaşacaktır. Diğer ülke örneklerinde olduğu gibi daha az sayıda
fakat çok elemanlı bir yapılanma sistemi ülkemiz için de daha uygun olacaktır.
Bu sistemlerin olumlu ve olumsuz noktaları iyice irdelenmelidir.
• Teorik olarak Yapı denetim kurumlarının sorumlu olduğu alanlar tanımsızdır.
Dolayısıyla, yapı denetim kuruluşlarının bulundukları mekan ile binanın yapıldığı
mekan ve dolaylı olarak hizmet edilen yerel yönetimler arasında mekansal
bağlantılar söz konusu değildir. Bu da özellikle binaların yapım aşamasındaki
denetiminde önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, bir hizmet
alanı tanımının oluşturulmasında yarar bulunmaktadır.
Şekil 4.76’de 595 sayılı KHK’ye göre yapı denetim sisteminin işleyiş şeması
izlenebilirken, Şekil 4.77’de de 4708 nolu yasaya göre sistemin işleyişi takip edilebilmektedir.
Bu konular bir çok uzman ve bilim adamı tarafından çalışılmış olup, pek çok model önerisi
bulunmaktadır. Konunun bu projenin temelini oluşturması nedeniyle, öncelikle tartışılması ve
öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle yapı denetim yasaları ile imar kanunun yapı ve
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ruhsata ilişkin kısımları arasındaki ilişki ve kopukluklar şimdiye kadar hiç dikkate
alınmamıştır. Keza planlama ve planların denetimi ile yapı denetimi ve sigorta sistemi
arasındaki ilişkilerin de kurulmamış olması önemli zaafiyet noktalarını oluşturmaktadır.
RG tarih
08.09.2000
12.08.2001yı
26.05.2000
22.11.2000

Sayı
24164
24491
24060
24238

Yönetmelik Adı
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları-Hazine Müsteşarlığından:
Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği-Kalktı
Uzman Mühendis Veya Uzman Mimar Belge Yönetmeliği-Kalktı

Zorunlu deprem Sigortası-KHK/587
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, meydana gelecek deprem afeti sonucu bina
maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin, binaların ziyanı veya hasar görmesi nedeniyle
uğrayacakları maddi zararlarının karşılanmasını temin etmek üzere zorunlu deprem sigortası
yaptırmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 587 sayılı KHK ile afet nedeniyle
devletin üstlenmiş olduğu sorumluluğu artık kaldıramaması nedeniyle, bir anlamda toplumsal
dayanışma modeli yaratılarak, afet sonrası zararları karşılamak üzere bir havuz oluşturulması
amaçlanmıştır. Bu şekilde devlet, günümüze kadar üstlenmiş olduğu sorumluluğu bireylere
aktarmış olmaktadır. Riskin toplum tarafından paylaşılması yaklaşımı benimsenmiştir.
587 sayılı KHK gereğince, sigorta yapmak ve bu Kararname ile kendisine verilen diğer
görevleri yerine getirmek üzere, Maliye Bakanlığı nezdinde kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal
Afet Sigortaları Kurumu kurulmuştur. Kurumun yönetim organı, Doğal Afet Sigortaları
Kurumu Yönetim Kurulu’dur. Kurumun teknik işleri; Müsteşarlık tarafından bir sözleşme ile
belirlenen sigorta veya reasürans şirketleri tarafından Kurum idarecisi sıfatıyla
yürütülmektedir.
Burada kurum kaynaklarının değerlendirilmesi, risk paylaşımı gibi konular yer almakla
birlikte, kaynağın hangi havuzda veya fonda biriktiği, fonun iyi yönetilmediği takdirde
yaptırımlarının ne olacağının tanımlanmamış olması dikkati çeken noktalardır. Diğer yandan
yurt dışı örneklerde bu tür fonlardan belirli bir yüzdenin yeniden yapılanma, iyileştirme ve
sağlıklaştırılma için ayrıldığı görülmektedir. Çünkü riskin yüksek olduğu alanlarda yapılacak
çalışmalar ile risk oranı süreç içerisinde düşürülmektedir. Ülkemizde de bu sigorta
primlerinin bir kısmının afet riskini azaltmaya yönelik olarak kullanılması ile afet sonrası
karşılanmak zorunda kalınacak mali portre azaltılırken, can ve işgücü kaybı da kısmen
önlenebilecektir.
Ülkemizdeki diğer önemli bir sorun da, başlangıçta belirtildiği gibi yasa dışı yapı yapma
alışkanlığıdır. Yasa dışı yapılaşmayı teşvik eden önemli bir unsurda, yasal olarak yapı
yapmada karşılaşılan bürokrasi ve harçlardır. Yapı denetimi sistemi ile de bu süreç hem
uzatılmakta hem de maliyet arttırılmaktadır. Toplumsal yapıda yasal yapma alışkanlığının
oluşturulabilmesi için iki konu önem taşımaktadır. Bir afet sonrasında, yasa dışı yapılara,
hiçbir şekilde yardım yapılmayacağı vurgulanmalı, kamuya duyurulmalıdır, bu konuda Afet
Kanun tasarısında olumlu bir adım atıldığı görülmektedir. Diğeri ise, zorunlu deprem
sigortası kapsamında toplanan birikimlerin belirli bir yüzdesi, belirli koşullar ve kriterler
bağlamında (dar gelirliler için) yapı denetim sistemi maliyetlerinin desteklenmesinde
kullanılmalı, yasal yapı yapma teşvik edilmelidir. Ayrıca bürokratik süreç azaltılmalıdır.
Gelir dağılımı ve toplumsal yapı bakımından, gelişmiş ülkelerden önemli ölçüde farklılık
gösteren ülkemizde bu konu yapı denetiminde önem taşıyan konulardan biri olmaktadır.
587 sayılı KHK’nin 2. maddesine göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki
bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak
inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla
kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya
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verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabi tutulmuştur. Bu madde,
tapulu olan her mülkün, bir başka deyişle yasal yoldan veya yasal olmayan yoldan yapılan her
yapının yasa kapsamında zorunlu deprem sigortasına tabii olduğu anlamını taşımaktadır.
Yasal olmayan yoldan inşa edilen yapıların risk düzeyinin çok daha yüksek olduğu
düşünüldüğünde, yasal olarak inşa edilen risk düzeyi daha düşük yapı sahipleri bunların
riskini paylaşmakta, adeta yasal olmayan yapıların riskini yüklenmiş olmaktadır. Oysaki
1999 Kocaeli ve Düzce afetleri sonrasında, yasal olarak yapılaşmayan yapıların afet sonrası
yardımlar çerçevesinde devletin yükümlülükleri kapsamında yer alamayacağına ilişkin KHK
çıkarılmıştır. Diğer yandan incelenen yurt dışı örneklerinde de görüldüğü gibi belirlenen
tehlikeli alanlarda yer alan hiçbir yapının sigorta kapsamında olmadığı açıkça görülmektedir.
Bu nedenle, bu tür yapıların sigortalanmasının engellenmesi, yasal yapılaşmanın teşviki
açısından gereklidir. Bu tür risklere girenlerin de kendi risklerini üstlenmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde, yasal olmayanların sigortalanması ile kaybın büyüklüğü ile orantılı olarak
sigortanın karşılaşacağı yükümlülük çok artacaktır. Bu durumda sigorta da yükümlülüklerini
yerine getiremeyecek, kaçış yolları aranmasına neden olunacaktır. Bunun neticesinde,
sigortadan gerçekten yararlanması gereken kesimde mağdur olabilecektir.
587 sayılı KHK’nin 17. maddesinde, Kurumun, sigortadan kaynaklanan toplam
yükümlülüklerini ve sahip olduğu kaynakları dikkate alarak reasürans, sermaye ve benzeri
piyasalardan sigortacılık tekniğin gerektirdiği şekilde ve yeterli düzeyde koruma temin
edeceği, ancak, sigortalı hasarın beklenenin üstünde olması ve bunun Kurum kaynaklarını ve
temin edilen koruma miktarını aşması durumunda, ortaya çıkan zarar, Kurum kaynakları ve
koruma miktarının toplamının zorunlu sigorta kapsamında ödenmesi gerekli toplam tazminata
olan oranı dahilinde karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Buradan da, toplanan primlerin bu
zararları karşılamaya yetmediği durumda, sorunların başlayacağı görülmektedir. Bir başka
deyişle sigorta şirketlerinin risk büyüklüğüne bakmaksızın sınırsız yükümlüklerin altına
girmiş olduğu, ancak risk altına girmemiş olduğu bu son maddeden anlaşılmaktadır.
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3194 İmar Kanunu

İmar Planı Yapılması ve
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair
Yönetmelik

AMAÇ

Yerleşmelerin, yapılaşmaların
plan, fen, sağlık ve çevre
şartlarına uygun teşekkülünü
sağlamak

İnsan, toplum, çevre
Amaçta değişiklik yok
münasebetlerinde kişi ve aile
mutluluğu ile toplum hayatını
yakından etkileyen fiziksel çevreyi
sağlıklı bir yapıya kavuşturmak,
yatırımların yer seçimlerini ve
gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve
toprağın korunma, kullanma
dengesini en rasyonel biçimde
belirlemek üzere hazırlanacak imar
planlarının ve bu planlar üzerinde
yapılacak değişikliklerin hangi
esaslar dahilinde yapılacağını
belirlemektir.

Bu Y önetmeliğin amacı, kalkınma
planları ve bölge planları temel
alınarak, sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine uygun ekonomik
kararlar ile ekolojik kararların bir
arada düşünülmesine imkan veren
doğal kaynakların rasyonel
kullanımını sağlamak üzere, 3194
sayılı İmar Kanununun 5 inci
maddesinde tanımlanan Çevre
Düzeni Planlarının hazırlanması ile
ilgili usul ve esasları belirlemektir

Bu Kanun, ülke genelindeki tüm
alanlarda yerleşme ve yapılaşmanın;
bilim, teknik sanat ve sağlık kuralları ile
plan ve yöresel koşullara uygun, doğal,
tarihi ve kültürel çevreyi korumaya
duyarlı, sürdürülebilir gelişme ilkesi ile
uyumlu, afetlere karşı dayanıklı ve
yaşam kalitesini artırıcı oluşumunu,
kullanımını ve denetimini sağlamak,
bunlarla ilgili şehirleşme politika, ilke ve
esasları belirlemek amacıyla
düzenlenmiştir.

Bu Kanun; Anayasanın “yerinden yönetim” ilkesi
çerçevesinde, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı ışığında ve yerel yönetimdeki ikilik
kaldırılarak, yerel ihtiyaçların daha etkin ve kısa
sürede karşılanması, halkın yönetime katılımının
sağlanması, yerel nitelikli görev ve hizmetler
belediyelere devredilerek merkezi idarenin iş
yükünün azaltılması, yerel yönetimi oluşturan
birimlerin seçilmiş ve atanmış organ ve
kadrolarında daha yüksek nitelikli elemanların
görev almasının cazip hale getirilmesi, çağdaş
uygulamaların gerisinde kalmış yasal
düzenlemenin güncelleştirilmesi, yerel yönetimin
görev ve yetki yönünden daha bağımsız hale
getirilmesi suretiyle güçlendirilmesi ve yeniden
yapılandırılmasıdır.

KAPSAM

Belediye ve mücavir alan
sınırları içinde ve dışında kalan
yerlerde yapılacak planlar ile
inşa edilecek resmi ve özel
bütün yapılar bu Kanun
hükümlerine tabiidir.

Bu Yönetmelik hükümleri belediye
ve mücavir alan sınırları içinde ve
veya dışında yapılacak her ölçekteki
imar planı ve değişikliklerini kapsar

Bu Yönetmelik, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yapılan Çevre Düzeni
Planları ile bu Planların revizyon,
değişiklik ve ilavelerinin Çevre
Bakanlığı tarafından kabulü,
onaylanması ve izlenmesine ilişkin
usul ve esasları kapsar

Bu Kanun, ülke genelindeki tüm
alanlarda yapılacak her tür ve ölçekteki
planlar ile inşa edilecek resmi ve özel her
türlü yapının, Kanunun amacına uygun
yapılmasını sağlamaya yönelik süreç,
örgütlenme ve uygulama araçlarını,
katılım, kullanım ve denetim kurallarını
ve esaslarını kapsar.

Bu Kanun, Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde
Belediyeleri ile İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetim
birliklerinin kuruluş, görev ve yetkilerini, birbirleri
ve merkezi idare arasındaki ilişkilerine dair usul ve
esasları kapsar.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Çevre Bakanlığı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

İç işleri Bakanlığı

Kasım.1985

İ P Y D A E D Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması hk
Yönetmelik
Eylül 1999-Mart 2001

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Şehircilik Yasa Taslağı
Esaslarına Dair Yönetmelik

Mahalli Yön. Yasa Tas.

Kasım 2000

Şekil 4.22. İmar Kanunu, yasa tasarıları ve yönetmeliklerin amaç ve kapsamlarının karşılaştırılması
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3194 İmar Kanunu

İmar Planı Yapılması ve
İ P Y D A E D Yönetmelikte
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Değişiklik Yapılması hk
Yönetmelik
Yönetmelik

Çevre Düzeni Planlarının
Yapılması Esaslarına Dair
Yönetmelik

İP Yapılması ve Değiş. Ait Esas. Şehircilik Yasa Taslağı
Dair Yöne. Değiş. Yapıl. Hk.
Yönetmelik

Kasım.1985

Kasım 2000

Mart 2001

Eylül 1999

Mahalli Yön. Yasa Tas.

Mekansal Strateji Planı -Ülke
Fiziki Planı
Bölge Planı
madde 5.planlama kademeleri
(gerekirse DPT)

Bölge Planı
(varsa uyulur)
Tanımlar kısmında yer almıyor

Bölge Planı
(varsa uyulur)
Tanımlara eklenmemiş

Bölge planı tanım olarak yok
ancak ÇDP’na esas alınacağı
belirtiliyor

Md 6:ÇDP tanımı bölge planına Bölge Planı
eşdeğer gibi tanımlanmış
Md 5:ÇDP varsa Bölge Planlama
esas alınır

Çevre Düzeni Planı
madde 5.tanımlar

Çevre Düzeni Planı
Tanımlar kısmında yer almıyor

Tanımlar kısmına Çevre Düzeni
planı eklenmiş Ö:1/100000
....1/25 000

Çevre Düzeni Planı
1/25000..........1/100000 veya
daha küçük

ÇDP.
Tanım geliştirilmiş
1/25000...........1/200000

Nazım İ.P.

Nazım İ.P.

1/2000 ve 15000
ölçek eklenmiş içerik biraz
geliştirilmiş

Revizyon Çevre Düzeni Planı

Ayrı bir madde olarak “İmar Planı” Nazım İmar Planı
tanımı getirilmiş

Uygulama.İ.P.

Uygulama.İ.P.

İçerik geliştirilmiş

İlave Çevre Düzeni Planı

Revizyon İ.P.

-

Çevre Düzeni Planı Değişikliği

İlave İ.P.

-

Mevzi İ.P.

Mevzi imar plan tanımı değişmiş

Mevzi İ.P.

>1000 plan yapımı zorunlu

Alt Bölge Planı

Uygulama İmar Planı
Kentsel Tasarım Planı
Revizyon Planı
İlave Plan

İmar Plan Değişikliği
Md 8 değişik.
Md 21:Uyulması gereken esaslar Analiz süreci araştırmaları

Plan Değişikliği

Md. 10 değişik.
Standartlar
Md. 13 değişik.
Tehlikeli tartışalım
Md 21 eklenmiş- olumlu

Şekil 4.23. İmar Kanunu, yasa tasarıları ve yönetmeliklerde yer alan planlama kademeleri karşılaştırılması
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İl bazında 1/50.000 ve/veya
1/25.000 ölçekli nazım imar
planlarını

Nazım İmar Planı

Uygulama İmar Planı-Islah
İmar Planı

3194 İmar Kanunu ve
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair
Yönetmelik
Mayıs 1985

İ P Y D A E D Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk Yönetmelik
Eylül 1999

İP Yapılması ve Değiş. Ait Esas. Dair Yöne. Değiş. Yapıl. Hk.
Yönetmelik Mart 2001

Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik
Kasım 2000

Şehircilik Yasa Taslağı

Ülke

Ülke bütününde eşitsiz büyümenin önlenmesi, koruma ve kullanma dengesini sağlamaya ilişkin
politika ve stratejileri içeren, Kalkınma Planları ile uyumlu ve karşılıklı veri oluşturarak mekansal
stratejileri belirleyen plan ve programlar ile kapsamlı rapor ve eklerinden oluşan belgedir.

Bölge

Kalkınma Planları ve yıllık programlarla biçimlenerek, planlama amaç ve ihtiyaçlarına göre
ÜFP’da belirlenecek bölgelerde, doğal, beşeri, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynak, olanak ve
potansiyeli değerlendirmek üzere yapılan çalışmalar ile, ekonomik, sosyal, kültürel, sektörel ve
fiziksel faaliyetlerin korunması, kullanılması, sınırlandırılması ve gelişimi ile bu faaliyetlerin bölge
içinde dağılımına yönelik hedef ve ilke kararlarından oluşan, alt ölçekli planlara veri teşkil
edecek politikaları oluşturan, açıklama raporu ile bir bütün olan plandır.

Çevre Düzeni Planı

Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım,
turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını
belirleyen plandır.

Nazım İ.P.

.............Arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini başlıca bölge ................... göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına
tiplerini, gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı
esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir
yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve
raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır."
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerin
çözümü gibi hususları göstermek....

Uygulama. İ.P.

Bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve
uygulama için gerekli imar programlarına esas olacak uygulama
etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

........... gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün
olan plandır."

Revizyon İ.P.

Planların uygulamaya cevap vermediği ve uygulamasının problem
olduğu durumlarda; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan
yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi

-

Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya
uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile
üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın
tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının
yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

Çeşitli nedenlerle yetersiz kalan veya ihtiyaçlara cevap
veremeyen Çevre Düzeni Planını ihtiyaçlara göre yenileyen veya
değiştiren plandır.

İlave İ.P.

...imar planına bitişik mevcut planın arazi kullanış kararları tutarlı,
ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde
hazırlanmış bulunan plandır.

-

Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda,
mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları
ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan
plandır.

Çevre Düzeni Planı sınırları dışında kalan bir alanı planlama
ilkeleri doğrultusunda tasarlayarak planlama sınırına dahil eden
plan

Mevzi İ.P.

İmar plan sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir
konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik
altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış plandır.

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni
yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili
idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına
uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki
plan sınırları dışında, ........... sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar
planıdır."

İ.P.Değişikliği

Plan sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde,
konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde, imar planı
ana kararlarını bozmayacak biçimde mevzii olarak farklılık getiren
değişikliklerdir.

Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal
donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik
gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan
plan düzenlemeleridir.

Çevre Düzeni Planında sınırlı büyüklükteki bir alan için arazi
kullanım kararlarının değiştirilmesini,

....belirleyen, 1/100 000, 1/50 000 veya 1/25 000 ölçekte Bayındırlık
ve İskan Bakanlığınca İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan
ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır."

Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel- kırsal
yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında korumakullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen
yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde,
varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası
koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/25000, 1:50000, 1:100000, veya
1:200000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir bütün olan
plandır

Ülke ve Bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım,
turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını
belirleyen ve 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 veya daha küçük
ölçekli olarak hazırlanan plandır

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durum, jeolojik bilgiler ve afet verileri işlenmiş
olarak, varsa bölge ve alt bölge planlarına uygun biçimde hazırlanan, ............(İmar Kanunundaki
tanım).... hususları ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olan ve zaman ve mekan
etaplarını belirleyen, plan notları ve detaylı açıklama raporu ile bir bütün olan plandır.

Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı
ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı
hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal,
kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere
dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini
alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı,
koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren
pafta, rapor ve notlardan oluşan belgedir. İmar planı, nazım imar
planı ve uygulama imar planı olmak üzere iki aşamadan oluşur

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durum, jeolojik bilgiler ve afet verileri işlenmiş
olarak nazım imar planı kararlarına uygun biçimde hazırlanan ve ...... (İmar Kanunundaki
tanım).... .. ve yapılaşmaya ilişkin tüm bilgileri ayrıntıları ile gösteren raporuyla bir bütün olan
plandır.
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Mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününde veya bir
kısmında, varsa ülke fiziki planı ve bölge planı kararlarına uygun olarak, demografik, kültürel,
ekonomik, sosyal, fiziksel araştırmaların ve verilerin değerlendirilmesi ile hazırlanan, korunacak
tabiat ve kültür varlıkları, su havzaları, ormanlar, tarımsal alanlar ve benzeri doğal kaynak ve
varlıklar, afete maruz yerleşme ve alanlar, temel altyapı, enerji, sanayi, ticaret, turizm
merkezleri, ulaşım merkez ve eksenleri ile ana ulaşım ve altyapı kararlarını içeren, makro
ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluğunu veren, yerleşme gelişme yönünü gösteren, konut,
sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi ana kullanımı kararlarını yürürlükteki tüm
mevzuat hükümleri doğrultusunda belirleyen, sektörler arasında koruma kullanma dengesi
sağlayan, idareler ve disiplinler arası eşgüdüm esaslarını içeren, açıklama raporları ve plan
notları ile bir bütün olan plandır.

Kentsel Tasarım Planı: Kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanımları
açısından önem arz eden ve/veya yenileme suretiyle kente kazandırılması hedeflenen ve
sınırları imar planı ile belirlenen kesimleri için hazırlanan, kent kimliğini vurgulayıcı özel
uygulama ayrıntıları içeren plan ve projelerdir.

Kalkınma plan ve programı
Bölge planları

1/100 000

Gerekirse DPT yapar veya yaptırır

Çevre Düzeni Planları

1/25 000

Sorumlu:Bayındırlık İskan Bak. Bel. Valilik
Bakanlık İşbirliği ile hazırlanır. Bakanlıkça
onaylanır-2001 yönetmeliği

İ
M
A
R
P
L
A
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A
R
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Nazım
imar
Planları

1/5 000

Hazırlayan DPT, Görüş YPK,
Onay TBMM

Zorunluluk yok
Onay yok

1580 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilgili belediye yapar veya
yaptırır. Belediye onaylar
3030 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilgili büyük şehir
belediyesi yapar veya yaptırır. BŞB onaylar.

Planı yapan ve onaylayan aynı
kurum, denetim sağlanamıyor.

3194 belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ilgili valilik yapar veya yaptırır. Valilik onaylar

Uygulama
İmar
Planları

1/1 000

1580 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilgili belediye yapar
veya yaptırır. Belediye onaylar.
3030 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilgili ilçe belediyesi
yapar veya yaptırır. İlçe belediye Meclisi ve BŞB Meclisi onaylar.
BŞB tarafından iade edilen kararlar 2/3 çoğunlukla onaylanırsa
yürürlüğe girer.

3194 belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ilgili valilik yapar veya yaptırır.
Valilik onaylar
Şekil 4.25. 3194 sayılı İmar Kanununa göre planlama sistemi işleyiş şeması
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Planı yapan ve onaylayan
aynı kurum, denetim yok

Yeni Çevre Düzeni Planı teklifleri ile bu Planların revizyon, ilave veya değişiklik teklifleri
Birden fazla ili kapsayan planlama çalışmalarında, yerinde yapılacak veya Bakanlıkla birlikte yürütülecek işlemlerde koordinasyon,
planlama alanındaki en büyük araziye sahip il valiliğince yürütülür

ilgili kurum veya kuruluşların
görüşleri

Valilik veya Belediye

Çevre Düzeni Plan Teklifi

Çevre Bakanlığı

gerekçeli görüş oluşturulur

ön araştırma ve veri
toplama aşaması
planlama alanında stratejik kararlara esas
teşkil edecek ve ekolojik değerlendirmelerin
yapılması

Gelen teklifleri Bakanlığın değerlendirmesi

ön uygunluk kararı

planlama sınır değişikliği

red

Ön araştırma safhası uygun bulunan plan
teklifi, plan ön araştırma raporunun ilke,
hedef ve kararları ile izah raporu esas
alınarak incelenir

Asgari teknik esaslar belirlenerek
İnceleme sonucunda uygun bulunan planlar
Bakanlık adına Genel Müdürlükçe onaylanır
Sorunlar ve Sorular:
Plan teklifini kimin hazırlatacağı veya sorumlu olacağı net değil
Söz konusu planın içeriği ve ölçeği belirsiz
Katılım net değil, ne tür araştırmalar veya veriler söz konusu olabilir bu konuda netlik yok.
Asgari teknik esaslar kimin tarafından belirlenecek, örgütsel veya kurumsal yapılanmaya ilişkin bir açılım yok
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlatılan ÇDP ile arasındaki fark nedir?
Benzer ise neden iki yönetmelik yürürlükte?
Çevre Bakanlığının hazırlatması gereken envanterler nelerdir?
Bu envanterlerin çıkarılmasından hangi birimler sorumludur?
Bazı Belde Belediyeleri sınırlarını kapsayan ÇDP’ları Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştır, bunların hukuksal geçerliliği nedir?

Nazım ve Uygulama İmar Planlarına yol
gösterici olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
ilgili hükümlerine göre yürürlüğe konulur

Şekil 4.26. Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına dair yönetmeliğe göre çevre düzeni planı yapımı ile ilgili esaslar 2001
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Bu yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanununun 5
inci maddesinde tanımlanan Çevre Düzeni
Planlarının hazırlanması ile ilgili usul ve esasları
belirlemektir

Planlama sitemindeki sorunlarda belirtildiği gibi
farklı kurumların plan yapma yetkisi tek bir
planlama şemsiyesi altında toplanmalı,
Bakanlık envanter çıkaran, hassas bölgeleri
saptayan, uyulması gerekli esas ve ilkeleri
saptamak, plana görüş sunmakla görevli olmalı

Bu Yönetmelik, 443 sayılı Çevre Bakanlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK’de yer alan
2. Maddesinde “Çevre Bakanlığı Çevre Düzeni
Planı yapar onaylar” hükmüne ve 11 inci
maddesinin (d) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan
Çevre Düzeni Planları ile bu Planların revizyon,
değişiklik ve ilavelerinin Çevre Bakanlığı
tarafından kabulü, onaylanması ve izlenmesine
ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmelik halen yürürlüktedir, bundan sonra çıkan 2001 tarihli Planı Yapımına Ait
Esaslara İlişkin Yönetmelik Göre Çevre Düzeni Planlarını Bayındırlık ve Bakanlığının
yapacağı belirtilmektedir. Aynı görevin farklı Bakanlığın ayrı ayrı çıkarmış olduğu
yönetmelikte yer alması çelişkili bir durum yaratmakta

Bakanlığın böyle bir yetkisi olmamalı
Bu yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması
gerekli

Bu süre zarfında onaylanan Çevre Düzeni Planları bulunmaktadır, bunlar İstanbul
çevresindeki belde belediyelerini de kapsamaktadır. Ancak bu planlar gerek tanım
itibariyle gerekse yasanın amacı ile örtüşmemesine rağmen Çevre Bakanlığınca
onaylanmış planlardır.
Çevre Düzeni Bakanlığı tarafından onaylanan bu planlar, belde belediye sınırlarının
tamamını kapsamakta, alan sınırları içinde büyük sanayi alanları yer almakta olup,
belde sınırlarının içi tamamen yapılaşmaya açılacak şeklide planlanmıştır.
Bu planların yasal statüsü açıklığa kavuşturularak, bu planların planlama
kademelenmesi süreçlerinde irdelenerek revize edilmesi gerekmektedir.

Şekil 4.27. Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik 4 Kasım 2000 Sayı : 24220
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Kalkınma plan ve programı

Hazırlayan DPT,

Ülke Fiziki Planı:

Hazırlayan DPT, ilgili Bakanlıklar,

Bölge planları

DPT Müsteşarlığı, Bakanlıklar

Alt Bölge Planı

Bayındırlık İskan Bak. Bel.

Görüş YPK,

Onay :TBMM
Onay:Bakanlar Kurulu

Görüş:ilgili kurum ve kuruluşlar,
ilgili meslek odaları ve üniversiteler

Onay:DPT ve Bakanlıklar
Onay:Bayındırlık Bakanlığı

Büyükşehir Bel.BŞB sınırı içinde

1580 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilgili belediye
yapar veya yaptırır.

Uygulama İmar Planları
3030 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda BŞ
koordinatörlüğünde ilçe/alt kademe belediyeleri ile birlikte yapılır,
yaptırılır
Kentsel Tasarım Planı
İmar Programı

Onay:Belediye Meclisi
Halka açılır

Nazım İmar Planları

Görüş:Plan Denetim
Komisyonu

Bakanlık görüşü ile : BŞB+ilgili idareler

Onay : BŞ Belediye Meclisi
Onay :İlçe Belediye
Meclisi

ilçe/alt kademe belediyesince yapılır, yaptırılır

Yapılacak ilave ve revizyon planlar ile plan değişiklikleri de yukarıdaki usullere tabidir
Büyükşehir belediye meclisi gündemine altmış gün içerisinde alınmayan ve bu sürede sonuçlandırılmayan uygulama
imar planları yürürlüğe girer

Parselasyon Planı

Harita ve Parselasyon Planı Denetim Komisyonu

Halihazır Harita
Jeolojik Harita

Denetim Komisyonu yok, standart ve müelliflere
ilişkin yönetmelik yok

Afet Haritası

Şekil 4.28. İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarısına göre planlama sistemi işleyiş şeması
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Karar : BŞ Belediye
Meclisi

İl sınırlarını kapsamak üzere 1/50.000
ve/veya 1/25.000 ölçekli nazım imar planları

Mahalli İdareler Üst Kurulu yapar yaptırır

Karara bağlama:
Mahalli İdareler Üst Kurulu

Büyük şehir Çevre Düzeni Planı, 1/50000
nazım imar planları

Büyük Şehir Belediyesi yapar yaptırır

Onay:
Büyük Şehir Belediyesi

1580 belediye sınırları dışında Mahalli İdareler Üst Kurulu
yapar veya yaptırır.

Karara bağlama:
Mahalli İdareler Üst Kurulu

Nazım İmar Planları

1580 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilgili
belediye yapar veya yaptırır.

Onay :
Belediye Meclisi

3030 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda BŞB
yapar, yaptırır

Uygulama İmar Planları

Parselasyon Planı
İmar Programı

Karara bağlama:
Mahalli İdareler Üst Kurulu
Onay:
Büyük Şehir Belediyesi

1580 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilgili
belediye yapar veya yaptırır.

Onay :
Belediye Meclisi

1/1000 planların 1/5000’e uyguluğunu
denetleme: Mahalli İdareler Üst Kurulu

3030 belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ilçe
belediyeleri ile yapar yaptırır

Onay : İlçe Belediye
Meclisi

Onay :
Büyük Şehir Belediye Başkanı

15000’e uygun olmayanlar planlar gerekçesiyle birlikte ilgili ilçe veya belde belediye meclisine iade edilir. İlçe veya belde belediye meclisi, 2/3 çoğunlukla
kararında ısrar edebilir, bu durumda plan nazım plana aykırılık taşıyorsa hazırlanacak nazım plan değişikliği ile birlikte BŞB Başkanına yeniden gönderilir. BŞB
Başkanı tarafından 7 gün içinde BŞB Meclisine gönderilen ısrar kararı, bu meclisçe de 2/3 çoğunlukla kabul edilirse, ilçe veya belde belediye meclisi kararı ve
bu kararla birlikte nazım plan değişikliği kesinleşmiş olur
Büyükşehir belediye başkanlığı ve/veya meclisince üç ay içinde onayına veya reddine karar verilmediği takdirde, Büyükşehir ilçe ve Büyükşehir belde
belediyelerince gönderilen imar planlarına ilişkin kararları onaylanmış sayılır
Belediye meclis kararları en geç üç gün içinde mahalli mülki idare amirine gönderilir. 15 gün içinde incelenir, Yasalara göre suç unsuru tespit edilmesi halinde
yedi gün içinde il valisi tarafından gereğinin takdir ve yerine getirilmesi için İl Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilir. Kararın Meclisçe geri alınması halinde
suç ortadan kalkar. Yasalara aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde İl Valisi tarafından ilgili İdare Mahkemesine intikal ettirilir.

Şekil 4.29. Mahalli İdareler Kanun Tasarısına göre planlama sistemi işleyiş şeması
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Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişiklikleri

Erzincan Adapazarı gibi kentlerde ilk çok katlı yapılar kamu yapılarıdır. Kentlerin gelişiminde kötü emsal
oluşturmaktadır. Önemli yapıların yer seçim kriterleri yoktur. İlkelere herkesin uyması beklenirken toplumun
kullandığı bu önemli yapıların denetimden muaf olmasının hiçbir mantık ve anlamı bulunmamakta

Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla planlama

7269 sayılı yasa ile Afet İşleri genel Md. Afete maruz ve riskli alanların saptanmasına yönelik görevler verilmiştir.
Ancak bunların hiçbiri uygulanamamaktadır. Tüm bu çalışmaların merkezden yapılması imkansız görülmektedir.
Afet sonrası için yapılacak çalışmalarda da yerel yönetimlerin yetkisi arttırılmalı bunlar tanımlanmalı

Toplu konut uygulaması

Plan ile ilişkiler kopuk, kentin gelişmesi ve toplu konut uygulamalarının birbirinden bağımsız götürülmesi mümkün
değil

Gecekondu kanunun uygulaması
Birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planları
İçerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen hava meydanı bulunan
veya havayolu veya denizyolu bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının
tamamını veya bir kısmını

Bölge planı kapsamında ilişkili olarak ele alınması gereken konulardır, bu
eşgüdümsüzlük ve koordinasyonsuzluk, sağlıksız kentleşmenin tetikleyicisi
olmaktadır. Kaynaklar rasyonel kullanılamamaktadır.

Bakanlık ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya yaptırmaya değiştirmeye, onaylamaya yetkilidir.
Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, gerektiğinde resen onaylar.

3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesinde yer alan İmar Planlarında Bakanlığın idari vesayete dayanan yetkisi de planlama hiyerarşisine uygun plan kararları oluşturulmadan kullanılmaktadır. Bu ise kent
kimliği, yerel ölçeklerde planlarda bütünlüğü bozucu sonuçlara dengesizliklere yığıllmalara neden olmaktadır
Sorun: Bu madde Yeni İmar ve Şehircilik taslağında da aynen mevcut olup, Söz konusu bu yetkiler kullanıldığında planların bütünlüğü ilkesi bozulabilmekte, dolayısı ile planlama sistematiği
işletilememektedir. Sözü edilen konular bölge planlama kapsamına girmekte, bu görevin yapılmaması sorunun temel kaynağını oluşturmaktadır.
Ek 3394, belediyelerin planlama konusundaki tüm yetkini Bakanlığın almasına yönelik, “gerekli görüldüğü durumlarda” ibaresi kullanılmakta, bunun koşullarının ne olduğunun belirlenmemesi keyfiliğe açık
bir durum oluşturmaktadır.

Şekil 4.30. İmar Kanunu 9. Maddesi ile Bakanlığın yetkileri
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24/486

Başkasının arsasına yapı yapmak yasaklanıyor ve yıkılması hükme bağlanıyor

48/5218

Ankara’ya özgü af yasası.5228 Bina Yapımını Teşvik Y. İle belediyelere arsa üretme görevi veriliyor. Yenimahalle uygulaması

49/5431

Ülke genelinde geçerli olan ilk af yasası. 5218 s.y.’nın yaygınlaşması.

53/6188

Konut dışı kullanımı olan yapılar da af kapsamına alınıyor. Belediyelere ucuz konut yapma görevi veriliyor.

56/327

Altyapı olanaklarından yararlanma imkanı tanınıyor.

60/Bild.

MGK. Gecekondu yapımını yasakladığına dair bir bildiri yayınlıyor.

66/775

Gecekondu Yasası. İlk kez gecekondu resmi yazında yer alıyor. Islah-Önleme-Tasfiye bölgeleri belirlenmesi öngörülüyor. Özel bir yasa çıkarılarak kentsel
alanlarda ikili bir yapı oluşturuluyor. Gecekondu sahibine konut verilmeden yapısının yıkılmaması öngörülüyor. Gecekondu ticareti kabulleniliyor ve
birden fazla gecekondusu olanların yalnız birisi yıkılmaz hükmü getiriliyor. Mevzii İmar planı-ıslah imar planı ilk kez resmi yazında yer alıyor, planlama
sistemi ikili bir yapıya dönüştürülüyor.

76/1990

Yasadışı yollardan yapılmış yapılar da 1974 genel affı kapsamında değerlendiriliyor. 775’ün bağışlama süresi uzatılarak yenileniyor.

80/Bild

MGK. Gecekondu yapımını yasakladığına dair bir bildiri yayınlıyor.

83/2805

Askeri yönetimin çıkardığı af yasası. Geniş kapsam-tüm yasadışı yapılaşmış yapılar bağışlanıyor. 2960 Boğaziçi Yasası
Bazı istisnalar dışında turizm, sanayi, depolama yapıları da af kapsamına alınıyor. Yasa ile 4 kat yapılaşma izni veriliyor. Islah imar planları süreci başlıyor.
Yap-sat sistemi yaygınlaşıyor. Yeminli ÖTB kuruluyor. Tapuya esas olmak üzere Tapu Tahsis Belgeleri dağıtılması hükme bağlanıyor. Hisseli parsellerin
tesciline olanak sağlanıyor. 3086 Kıyı Yasası- 3194 İmar Yasası

87/3290

İstanbul ve Çanakkale Boğazları da af kapsamına alınıyor. Islah imar planlarında 3194 sayılı Yasanın plan yapma ve donatı standartları aranmaz hükmü
getiriliyor. Bağışlama kesiti genişletiliyor.

87/3366

Kıyılar-Askeri Bölgeler-Karayolları kamulaştırma sınırı içinde kalan yapılar da af kapsamına alınıyor.

88 /3414

Bağışlama kesiti genişletiliyor. 775 sayılı Yasanın 20 yıl olarak belirlediği devir süresi 10 yıla indirilerek Yapsatçının devreye girmesi kolaylaştırılıyor.

Şekil 4.31. Bağışlama içerikli yasalar süreci
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3194 İmar Kanunu

İmar Planı Yapılması ve
İ P Y D A E D Y. Değişiklik
Değişikliklerine Ait Esaslara Yapılması hk Yönetmelik
Dair Yönetmelik-Kasım.1985 Eylül 1999-Mart 2001

Çevre Düzeni Planlarının
Yapılması Esaslarına Dair
Yönetmelik

Şehircilik Yasa Taslağı

Mahalli Yön. Yasa Tas.

Plan tanımları ile ölçekler
arası belirsizlikler söz
konusu Plan içeriği net
değil

Tanımlar daha net ancak ölçek
ve tanımlar konusunda
karışıklık devam ediyor,
günümüz sorunlarının
çözümlenebilmesi için yeterli
değil

1/50000 ölçekli İl Nazım Planı terimi geçmekte,
ancak bunun içeriği tam net değil, diğer yasalarda
da bu şekilde bir tanıma rastlanmazken, il
ölçeğinde bir strateji planı olarak algılanmaktadır.
Şehircilik Yasa taslağındaki bölge ve alt bölge
tanımları ile örtüşebilmektedir. Ancak kavram
kargaşası netleşmelidir. Hazırlama ve Onama
süreçleri de her iki yasada farklıdır.

Planların hazırlanması
Planlara girdi olabilecek
sürecinde, girdi toplanma
haritalar veya süreçler
gereği olan konular belirtilmiş, konusunda bilgi içermiyor
bu verilerin ilgili kurum ve
kuruluşlardan elde edileceği
belirtilmiş, ancak verilerin
hazırlanmasında hangi
kurumun sorumlu olduğu,
hazırlamadığı takdirde
sorumluluğunun ne olacağı,
veri hazırlama standartlarının
ne olacağı tanımsız.

Jeolojik harita, afet haritası gibi
tanımlar var ancak, bu haritalar
ile ölçekler arasındaki bağlantı
kurulmamış, standart ve
özellikleri ve müellif özellikleri
hk yönetmelik atıfları
bulunmamakta.

Yerel yönetimler ve kurumlar arasındaki eşgüdüm
ve koordinasyonu sağlayıcı ve oto kontrol
yaratabilecek bir sistem. Ancak bu sürecin il ile
sınırlı kalması yerine bölge düzeyinde
örgütlenmesi, bürokrasinin azaltılması, ekonomik
ve idari ilişkilerin örtüştürülmesi ile daha rasyonel
olabilecektir.
Katılım süreçlerindeki kalabalılık,hazırlık ve onay
aşamalarına göre düzenlendiğinde, bu doğrultuda
geliştirildiğinde yararlı olabilecektir. Merkezi idare
ile koordinasyonun sağlanması ve planlamanın
kurumsal sürekliliği henüz netleşmemiş.

Kasım 2000
İÇERİK

Planların hazırlanmasında
yönetmelik esaslarına göre
uygulama yapılacağı
belirtilmiş

HAZIRLANMA SÜRECİ

Kurumlar arası ilişkiler ve Planlara girdi olabilecek
veri akışının nasıl
haritalar veya süreçler
sağlanacağına veya
konusunda yetersiz
girdilerin hazırlanmasında
zorunluluklar
tanımlanmamış
Yalnızca planların Halihazır
haritalar üzerine çizilmesi
gereği bulunmakta, diğer
verilere ilişkin bir
tanımlama veya zorunluluk
tanımlanmamış

KATILIM

Plan yapım aşamasında
katılım süreçlerinin genel
çerçevesi yasada yer
almamakta

Yönetmelikte belirtilen
planlama tanımları günümüz
kentsel sorunları ile baş
edilmesi için yetersiz
kalmakta

Plan hazırlanması
aşamasında katılıma ilişkin
bir gelişme içermemekte,
2001 yönetmeliğinde ÇDP
ilgili kurumlarla işbirliği ile
hazırlanır şekilde katılıma
genel olarak değinilmiş.ı

Plan tanımları 1985
yönetmeliğinden pek farklı
değil.

Plan hazırlanırken ilgili
kurum görüşleri Belediye ve
Valiliklere görüş almak
üzere gönderiliyor

Üst ölçekli planlarda ilgili
kurumların görüşü alınacağı
belirtilmekte ancak alt ölçekli
planlarda plan bittikten sonra
oda üniversite gibi kurumlardan
görüş alınmaktadır, halkın
katılımı yine eksik nokta

Katılım süreçlerinin nasıl olacağı ölçeklere göre
tanımlanabilir veya bu konuda rehberlerin hazırlanması
için belirli kurumlara görev tanımlaması yapılabilir.

Şekil 4.32. İmar Kanunu, Yasa Tasarıları ve Yönetmeliklerde yer alan plan hazırlama ve katılım süreçlerinin irdelenmesi
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Çevre Düzeni planı tanımlar başlığında geçmekte, ancak
planlama kademelerinde net bir biçimde tanımlanmamakta,
bölge ve çevre düzeni planı varsa ibaresi ile geçiştirilmekte.

Plana girdi oluşturması gereken zorunlu harita ve dokümanların çerçevesi imar
yasasında yer almıyor, yeni taslaklarda da net olarak açıklanmıyor, genel konu
başlıkları var ancak ne standart ve kriter belirgin ne de hangi kurumun
hazırlamakla sorumlu olacağı. Özellikle Afet,
Çevre, Koruma bu konularda hangi yönetmeliklerin hazırlanması gereği,
bunlardan hangi kurumun sorumlu olacağı belirsiz.
Örneğin Halihazır haritaların n hazırlanma yönetmeliği ve müellif yönetmeliği
bulunmakta.

İmar planları alenidir, ibaresi yer almakta ancak uygulanamıyor. Bu alenilik
sağlanamadığı takdirde cezai yaptırımların ne olabileceği tanımsız.

Ekonomik ve idari sınırlara göre Bölge Planlama Mozaikleri oluşturulmalı
Çevre Düzeni yapılacak alanlar Bölge planlarında belirlenmeli

Nazım Planların üst ölçekle ilişkili olup, olmadığı /
standartlara uygun olup olmadığı denetlenmeli
Bakanlık adına bu denetimleri sağlayan bölgesel ölçekte kurumlar oluşturulabilir
Özendirme: Teşviklerin plan ve programa göre verilmesi, planı iletmeyen bölgelerin kaynaktan
yararlanabilirliği sınırlandırılabilir.
Bu konularda bölgesel ölçekte politika üreten ilke belirleyerek planı yönlendiren ve aynı zamanda
denetleyen kurumlar olabilir,

Belediye olan her yerde plan zorunluluğu getirilmeli, plan yapımı konusunda destekleyici
mekanizmalar çeşitlendirilebilir,

nüfusu 10 000 i aşmayan belediyelerde imar plan yapımı zorunlu değil

Planların hazırlanma sürecine ve tekniğine ilişkin yol ve yöntemler
tanımsız, olan tanımlar ise çok katı ve statik.

Planların hazırlık sürecini tanımlayan, hazırlanması konusunda yol gösterici, her ölçek için ayrı
ayrı tanımlanmış Planlama Rehberleri oluşturulmalı

Plana hazırlık aşamasında KATILIM yok

Şekil 4.33. 3194 sayılı İmar Kanununa göre planlama sistemindeki genel sorunlar-RG:9.05.1985, sayı:18740
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Plan Onayı

Dağıtım:
Bakanlık
İller Bankası Genel Md.
İlgili Tapu Dairesi

Bakanlık ve İller Bankası Dağıtımı tam olarak gerçekleşemiyor,
Dağıtımın amacı belirsiz,
Denetim mi? Teşvik mi?
Kaynaklardan yararlanma koşulları?
Bakanlık ve İller Bankası arasındaki koordinasyon ve görev bölüşümü nedir?
Tapu Dairesine İmar Uygulaması yapıldıktan sonra parselasyon planları
gönderiliyor. Planların gönderilmesindeki amaç nedir? Yapılaşma sınırlamaları
veya zemin özellikleri, örneğin yapı tescil durumları vb gibi kamuyu ikaz edici
kurallar tapuda kayıta geçirilmiyor, Tapuya işlenmesi gereken tüm bilgiler ve
gerekçeleri belirlenmeli, Bilgi teknolojilerine dayalı sistemlerin kullanılmaması,
kurumlar arası eşgüdüm ve haberleşmeyi engelliyor, işler çok yavaş ilerliyor.

Kesinleşen planlar Bakanlığa gönderilir.

Karara bağlanmıyorsa yaptırımı nedir? Gerekçesi nedir? Sistemde bu aksamayı
yaratan durum nedir? Sorumluluğu almayıp, diğer Meclise bu sorumluluğu
atmaya yönelik bir yönelmeye neden olunabilir.

• Görüş için Kamu kuruluş temsilcileri MT
katılır. Bu amaçla gerekli ödenek kamu
kuruluşlarının yıllık bütçelerine konur.

Kamulaştırmalar için kaynak yetersizliği koordinasyonsuzluk nedeniyle
gerçekleşemiyor,
Plan uygulamaları kent işletmeciliği gözlüğü ile değerlendirilmiyor.

ASKI-1 ay

Planlara itiraz

15 gün içinde Meclis/Valilik kesin karara
bağlama
3 ay içinde 5 yıllık imar programları
hazırlanır

Program ile ilgili Meclis toplantısı

Program kesinleşir

Uygulama

Kamulaştırma için ilgili kamu kurumlarına
bildirim

5 yıl sonra Kamulaştırmadan vazgeçildiği takdirde yeni imar planı ile inşaat hakkı
kazanılabilmesi, planın uygulanmasını engelliyor.
Kişisel mülkiyet açısından doğru ancak donatı eksikliklerinin giderilememesi
kamu yararı açısından sorun teşkil ediyor.

Program süresinde ilgili kamu kuruluşları
programda yer alan yerleri kamulaştırır.

Şekil 4.34. 3194 sayılı İmar Kanununa göre planların onana süreci ve sorunlar-RG:9.05.1985, sayı:18740
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Mahalli Yönetimler Yasa Tasarısı ile Şehircilik Yasa Tasarısı birbiri ile çelişen maddeler içermektedir. Özellikle üst kademe planlar
ve planlamada denetim ilişkilerinde belirgin farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu açıdan planlama sisteminde önemli kargaşaların
çıkması kaçınılmazdır.
Mahalli Yönetimler Yasa Tasarısında “halen “Islah İmar Planından” bahsedilmesi afların sürekliliğini gündeme getirmektedir.
Çünkü Mevcut İmar Affı Kanununda 1981 yılına kadar kaçak yapılmış yapıların bulunduğu alanlarda Islah İmar Planlarının
yapılacağı belirtilmektedir ki, buna bağlı olarak artık bu planın hükmünü kaybetmiş olması gerekmektedir. Başka bir deyişle bu
Kanunun artık yürürlükten kalkması gerekmektedir.
Çevre Bakanlığının yönetmeliğindeki tanımlar çok yüzeysel olup, Revizyon ÇDP, İlave ÇDP, ÇDP Değişikliği gibi kavramlarla
konunun ele alınması, Çevre Düzeni Planının içeriğinin tanımlanmamış olması, taleplere göre yönlenecek bir planlama anlayışını
yansıtmaktadır. Bu ölçekteki planlarda, özellikle çevrenin korunmasından sorumlu bir bakanlığın yapacağı planlarda değişmez
koruma kriterlerinin olması gerekli iken bu konulara hiç yer verilmemiş olması, Bakanlığın amaçladığı sürdürülebilirlik anlayışının
sağlanması konusunda önemli boşlukları içermektedir.
En son yönetmelik olarak 2001 yönetmeliği ele alındığında, sosyo-ekonomik boyutun göz önüne alınması, revizyon vb konulara
disiplin getirilmeye çalışılması önemli gelişmelerdir. Buna karşın Şehircilik Yasa Tasarısında, Nazım ve İmar Uygulama planlarının
tümüyle fiziki düzenleme içerikli olması, statik yapıyı sürdüren yaklaşımın benimsenmesi geri atılmış bir adımdır. Kentsel Tasarım
Plan kavramı ise, tasarımın planlanması gibi bir anlam vermektedir ki, terminoloji açısından hatalı görünmektedir. Eğer bu kavram
ile Nazım plan ölçeğinde stratejik bölge kararları veya eylem alanları ile kentin sorun alanlarının farklı planlama yaklaşımları ile
(koruma, yenileme vb) düzenlenmesi öngörülüyor ise imar uygulama planı ölçeğinde getirilen tanım ile tutarsızlık sergilemekte ve
Nazım planda stratejik kararlara olanak sağlayacak bir açılımın bulunmaması açısından da bir yere oturamamaktadır.

Şekil 4.35. İmar ile ilgili yasa ve yasa taslaklarına göre sistemin genel eleştirisi
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1999 İmar yönetmeliği ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı RG.de yayımlanan İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 2 inci maddesine "Özel
kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farklı hüküm getirilmemiş ise plan yapımına dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir." fıkrası eklenmiştir.
Bu madde ile gerek çevre gerekse afet etkilerinin planlamada dikkate alınması konusunda istisnalara açık bir durum yaratılmakta, özel yasalar ile plan bütünlüğünü zedeleyici durumların
ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Yasaların bu anlamda öncelik sırası ve birbirleri ile ilişkisi açık olarak yasal sistemde tanımlanmamıştır.
1999 yönetmeliği ile getirilen Mevzii İmar Plan tanımında, Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili
idarece belirlenmesi koşulu getirilmiştir, bu koşul bir anlamda üst ölçekli planda gelişme alanının belirlenmesi gereğini çağrıştırmaktadır. Oysaki 2001 yönetmeliğinin 7. Maddesinde Çevre
düzeni planı sınırları içerisinde mevzi imar planı yapılamayacağı, Çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak imar planlarının, mevzii imar planı olarak
değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Bu çerçevede her iki madde arasında bir çelişki bulunmaktadır.
Mevzii imar planları, düzensiz ve birbiri ile bütünleşmemiş bir mekansal örüntü ortaya çıkarmaktadır. Mevzii plan teklifleri yapılaşma eğilimlerinin sinyallerini vermektedir. Bu nedenle,
yapılaşma taleplerinin olduğu yerlerde 1/25000 Çevre Düzeni planının hazırlanması gereği doğmaktadır.
1999 ve 2001 yönetmeliklerinde getirilen Çevre düzeni plan tanımı ile belirtilen ölçekler arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır. Bu karışıklık yetki sorununu da beraberinde getirmektedir. 2001
değişikliği ile tanım getirilmiştir ancak, ölçek olarak 1/100000 ve 1/200000 ölçekli ibareleri de yer almaktadır, bu tanımlamalar Çevre Düzeni planı ile Bölge planı tanımlarının birbirlerine
karışmaktadır. Bu ölçekler bölge planlamanın kapsamına girmektedir. Bölge planında Çevre düzeni yapılacak alanların çerçevesi tanımlanmalı, yetki aktarımı ve tanımı bu çerçevede
belirtilmelidir. Yetki düzen ve devir işlemlerinin genel çerçevesi yasal düzenlemelerde yer almalıdır. Plan süreklilik arz eden bir süreçtir. Bakanlığın kurumsal yapısı buna elverişli olmadığı
için planlar yapılamamakta ve sorunlar bu nedenle yaşanmaktadır. Plan yerel boyutta yapılması gereken bir iştir, ancak bunların denetlenmesi ve sürecin yasal düzlemde tanımlama ve
geliştirme görevi Bakanlığın işlevi olmalıdır.
1985 yönetmeliğinin “bölge ve çevre düzeni planı uyulur” şeklindeki 8. Maddesi kaldırılmıştır. Bunun yerine ilgili kurumlardan temin edilecek veriler sıralanmış, ancak bu verilerin hazırlanması
ile sorumlu olacak kurumlar ve bu verilere ilişkin kriter ve standartlar belirsiz bir noktalardır. İlgili kurumlar ve standartlar net bir şekilde tanımlanmalı yapılmaması durumundaki yaptırımlara yer
verilmelidir. Bunlar yönetmelikler ile açılmalıdır.
1999 Yönetmeliğine, “Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve
yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır." ibaresi eklenmesi olumlu bir
yaklaşım olmakla birlikte, kurumsal yapılanma, uygulama araçları olanaklarının genel çerçevesi diğer yasalarda tanımlanmadığı takdirde planla da tanımlamanın çok fazla anlamı
olmayacaktır, çünkü planların yasa ve yönetmelikle uygun olması gerekmektedir. Denetim konularına ilişkin ilkeleri de hukuk sistematiği içerinde plan ile tanımlamak mümkün olamayacaktır.

1999 yönetmelikte getirilen standartlar arttırılmıştır, ancak eski yönetmelikteki standartları karşılamada güçlükle karşılaşılırken, yeni yönetmelik ile getirilen standartların nasıl sağlanacağı
irdelenmesi gereken bir konudur.
2001 yönetmeliğinde imar planı tanımı daha genişletilerek örgütlenme ilkelerinin tanımlanması olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte eylem plan alanları, kentsel dönüşüm proje kavramlarının
yönetmelikte yer almamaktadır. Yasalarda da bu konularla ilgili olabilecek çeşitli örgütlenme açılım ve çerçeve tanımları yer almamaktadır.

Şekil 4.36. Planı yapımına ait esaslara ilişkin yönetmeliklere ilişkin sorunlar
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Uygulamada olan planlar planlama ilke ve tekniklerine uygun değil, çoğunluğunun raporu yok, raporu bulunmayan planın plan olmayacağı belirtilmeli ve raporun asgari düzeyde ne
içermesi gerektiği standartlarda yer almalı

Tekniklerine ilişkin standartlar ilgili oda tarafından hazırlatılmalı, hazırlanan planların bu tekniklere uygun olup olmadığı denetlenmeli

Uygulamada revizyonlar ile ilgili yaşanan sorun çok sık yapılması, plan notları ile tüm emsallerin değiştirilmesi, plan dengelerinin bozulması ve genelde yeşil alanların konut ve ticaret
fonksiyonlarına dönüşmesi şeklinde olmaktadır. Yerel sorun ve talepler üst ölçekten sorumlu kuruluşa aktarılmalı, bu çerçevede gerekli denetim süreçlerinden geçtikten sonra uygun
görüldüğü takdirde yerel ölçekte üst ölçekte tanımlanan alan çerçevesinde değişiklik yapılabilmeli

Çevre düzeni planı olmayan alanlarda mevzi imar planlara izin verilmemeli, çevre düzeni planı içerisinde tanımlanan alt bölgeler bütünü kapsamak ve içerik ve yoğunluk, donatım
alanları iyi tanımlanmak ve alt yapılarını yapacakları taahhütleri alınmak kaydı ile mevzi imar plan yapımına izin verilebilmelidir, (üst ölçekli plan olduğu takdirde mevzi plan plan yapım
sürecindeki hangi kurumlardan görüşe gerek olduğu yeniden tanımlanmalı) Ancak bu koşul çevre düzeni planı yapım standartlarının yoğunluk çeşitlerinin iyi tanımlanması koşulunda
gerçekleştirilebilir.

2001 yönetmeliğinde tanımlanan sistemde de kavram ve yetki kargaşaları bulunmakta, sistem net bir şekilde tanımlanmamaktadır. Bu nedenle sitemin mantığının kurularak yeniden
tanımlanmasına gereksinim duyulmaktadır. Sağlıklı işleyen bir planlama sistematiğinin oturtulmaması durumunda afet etkilerinin azaltılması mümkün olamayacaktır.

Planlamanın temel sorunlarından biri de planlamada dikkate alınması gerekli verilerin temin edilememesidir veya hangi ayrıntıda ve standartta veri gerektiğinin açık olarak
tanımlanmamasından kaynaklanmaktadır. 2001 yönetmeliğinde çevresel değerler, korunma alanları, afet verileri afete maruz alanlar gibi başlıklar tanımlanmakla birlikte, hangi
ölçekte hangi standartta verinin gerekli olduğunun da yönetmeliklerde tanımlanması, bunların temininde hangi kurumların ve birimlerin sorumlu olduğu açık olan noktalardır.

Şekil 4.37. Planı yapımına ait esaslara ilişkin yönetmeliklere ilişkin genel öneriler
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Olumsuz Uygulamalar

3194-Olumlu Maddeler
Umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan
yerler için
• Vakıflar Genel Md.lüğüne ait gayri menkuller
• Hazine
• Özel idare gayri menkulleri
belediyeye devredilir.
Süreç
Belediye ve Valiliğin teklifi, Maliye Gümrük
Bakanlığının onayı ile Bedelsiz terkin edilir. Tapu
kaydı terkin edilir.
Parselasyon planı ve ifraz ve tevhit imar planına
uygun olmak durumunda (madde 15)

Yeni tasarılarda durum

Belli bir amaç ile yapılan terkinler, plan değişikliği ile
daha sonra fonksiyon değişikliğine uğratılabilmektedir.
İmar Kanunun 11. maddesinde başka amaçla
kullanılamayacağı ve satılamayacağı, Tapu
kütüğünün beyanlar hanesine şerh konacağı
belirtilmesi koşulu bulunmasına rağmen
yapılabilmektedir.
Sorun:Yaptırım ilişkisi yok.

Uygulamada parselasyon planında zorlukla
karşılaşıldığında parselasyon planları ile imar plan
değişikliği yapılabilmekte

Bu madde aynen İmar ve Şehirleşme Yasa tasarısında
da yer almakta.
Mahalli İdareler Yasasına göre;
Tescil dışı alanlar belediyelere devredilmekte. Hazineye
ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi yasasına göre
tüm hazine arazileri satılmakta, tüm bu yasalar ve
uygulamalar kamu arazilerinin sağlıklı ve yaşanabilir
çevrelerin yaratılması ve taşınmaz malların bu
doğrultuda rasyonel kullanımını engellemekte ve çelişkili
durumlar ortaya çıkmaktadır.
Bu sorun imar planı ve imar parselasyon planı beraber
yürütülmesinden, imar planı ile birlikte parselasyon planı
taslağının oluşturulmamasından kaynaklanmaktadır.

Olumsuz Uygulamalar

3194-Olumsuz maddeler
3194-İmar Kanunun 10 maddesinde ;
İmar planı içindeki kadastro yolları meydanlar
meralar, vasıflarını kaybederek imar planı kararı
ile getirilen kullanma amacına konu ve tabii
olunacağı belirtilmiştir.

3194-İmar Kanunun 14. Maddesi
kamulaştırmayı azaltmak amacıyla irtifak hakkı
kullanımı ile ilgilidir

Yapılan uygulamalarda, planla yollar kapatılmakta,
Belediye adına tescil edilmekte yeni yol alanları için
parsel sahiplerinden DOP payı alınmaktadır. Bu
nedenle uygulamanın yanlış olduğuna, kapanan
yolların DOP alanından düşülmesi konusunda
Danıştay kararı bulunmakta.

İrtifak hakkı kullanma ile enerji nakil hatlarının altında
konut alanı, hatta benzin istasyonu gibi yanıcı maddelerle
ilişkin fonksiyonlar yer alabilmekte, planlama ilkeleri ile
çelişmekte, insan sağlığı açısından risk yaratmakta

Buna ilave olarak Şehirleşme tasarısında, kadastral
yolların ve meydanların imar planı ile özel mülkiyete
konu olması halinde bu alanlar belediye sınırları içinde
belediye, bu sınırlar dışında il özel idaresi veya köy
sınırları içinde köy tüzel kişiliği adına tescil edilir

Şehircilik Kanun tasarısında bu madde kalkmıştır.

Şekil 4.38. 3194 sayılı İmar Kanunundaki bazı maddelere ilişkin olumsuz uygulamalar
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3194 nolu Kanuna göre % 35 DOP kesinti yapılabiliyor,
KOP için hisselendirme olanağı mevcut

Şehirleşme Yasa tasarısında DOP oranı % 40’a çıkarılıyor
ancak ilkokul vb donatılar DOP kapsamına alınıyor. Donatı
içeriği artması nedeniyle 3194’e göre gereken alanların
karşılanması güçleşmekte.

DOP ve KOP kesintisi ile yoğunluklar arasındaki ilişkiyi
esas alan çözümlemeler üzerinde çalışılmalı

Günümüzde yükselen yoğunlar ve yeni yönetmeliklerdeki
arttırılan standartlar ile % 35 ve yeni tasarıya göre % 40DOP
oranı ile yeterli donatı alanlarını elde etmek mümkün değil
Parselasyon planları, İmar Planlarının onaylanmasından
sonra yapılmakta, bu iki plan teknik olarak birbirinden
bağımsız olamamakta. Disiplinler arası bir çalışma yerine
bir disipline sorunların çözümlenmeden aktarıldığı bir
sistem söz konusu, bu da sorunların çığ gibi büyümesine
neden olmakta.
Hazineye ait yol ve yeşil alanların tapuya tescil edilmemesi,
18. Madde uygulamaları hesap cetvellerine denetimi önemli
ölçüde engelleyen hatta imkansız kılan bir duruma neden
olmaktadır. Bu nedenle de istismara açık olmakta

Parselasyon işlemlerinde yasa ve yönetmeliklere uygun
olmayan uygulamalar sonucu parselasyon planları iptal
edildiğinde, planı da etkilemekte, düzeltilmesi güç sorunlarla
karşılaşılmakta, planların yürürlüğe girme süresi çok
uzamaktadır.
KOP gibi hangi kesintinin hangi yeşil alana veya diğer donatı
alanlarında kullanıldığı belirsiz, bu dökümler takibi mümkün
olacak şekilde şeffaf bir şekilde yayınlanmalı,

DOP olarak alınan kesintilerle elde edilen kamusal alanlar,
daha sonra fonksiyon değişikliği ile farklı kullanıma
dönüştürülebildiği uygulamada sıkça karşılaşılan bir durum.
Bu da terkler konusunda güvensizliği yaratmakta.
Parselasyon sonrası hisselendirmeler önemli hukuki
sorunlara yol açmakta, planın iptaline ve yürürlüğe
girmesine engel teşkil edebilmekte

İmar planları ile parselasyon planları paralel yürütülerek
sorunlar plan aşamasında bağlanmalı,imar plan
aşamasında 18. Madde uygulanıp uygulanmayacağı belli
olmalı yaklaşım açısından önemli, Parselasyon plan
askısının da imar planı ile birlikte olması düşünülebilir.

18. Madde denetleme kurumu olmalı, yapılan işlemin
doğruluğu için onay alındıktan sonra tapuda tescil ve terkin
işlemleri yapılmalı

DOP kesintisi ile elde edilen bu kamusal alanlarında
fonksiyon değişikliği yapılamamalı. Çok gerektiği takdirde
değişim süreci ayrıntılı bir şekilde krierler konularak
tanımlanmalı
Sorunun çözümlenmesine yönelik, proje geliştirme,
örgütlenme ve uygulanma süreçlerine ilişkin yaklaşım eksikliği

18. Madde uygulanacak alanların belirli bir sistem dahilinde
belirlenmemesi, DOP kesintilerinin dengeli bir şekilde
temini sağlanamamakta, alanın çok büyük olması belirli
sorunları doğurabilmekte.

Parselasyon planında hisselendirme var ise bu durum
parselasyon planı onaylanmadan etkilenen mülk
sahiplerine duyurulmalı uzlaşma sağlandıktan sonra tescil
ve terkin işlemleri yapılmalı
15000 lik planlarda 18. Madde uygulanacak alanlar
belirlenmeli,alt bölgelerin hangi araç kullanarak
düzenleneceği plan üzerinde yer almalı

Şekil 4.39. 3194 sayılı İmar Kanunundaki 18. Maddeye ilişkin sorunlar ve olumsuz uygulamalar
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7. Madde de imar planı
ihalelerinde İller Bankası
Genel Müdürlüğünce
hazırlanan tip sözleşme ve
teknik şartlarına göre
hazırlanacağı belirtilmektedir.

9. Madde:Plan etaplaması

18. Madde de planların talep
sahiplerine verileceği, kitap
halinde yayınlanacağı
belirtilmekte

Uygulamada planların bu
şartnamede yer alan temel
koşulları dahi dikkate
almadan hazırlandığı
görülmektedir.

Bu tür şartnamelerin gelişmelere bağlı olarak oda
ve üniversite işbirliği içerisinde yenilenmesi ve
yayınlanması yasal düzlemde yer almalı
Yeni geliştirilecek planlama yaklaşımları da
tartışma süreçlerinden geçirildikten ve uzlaşma
sağlandıktan sonra yasal sisteme dahil edilebilme
olanakları yaratılmalı

Etaplama koşulları zorunlu tutulmalı, kriterlere
bağlanarak tanımlanmalı, uyulması zorunlu bir
hale dönüştürülmeli, imar planı ile imara açılan
alanın altyapısının tamamlanması ve taşınmaz
sahiplerinin bu paya katılma zorunluluğu ile
ilişkilendirilmeli, spekülasyonu önleyici maddeler
ile desteklenmeli

Uygulamada
gerçekleşmiyor,

Uygulamada böyle bir şey söz
konusu olamıyor, öğrenci
çalışmaları ve araştırmalar için
dahi planların temininde
güçlükler çıkartılabiliyor,
planların aleniliği işletilemiyor.

Yazılı talep ve bu talebe yazılı cevap zorunlu
hale getirilmeli, bu şekilde verilmediği takdirde
görevi ihlal eden hk. Cezai yaptırımlar ile
ilişkilendirilebilir

Şekil 4.40. 1985 tarihli Planı Yapımına Ait Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan ancak uygulanamayan maddeler
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Yüksek Planlama Kurumu
Başbakan,
Başbakanın belirleyeceği sayıda Bakan
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı
Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve
özelliğinin gerektirdiği durumlara göre, diğer
Bakanlar ve Kamu görevlileri

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu
DPT Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
Başbakanın belirleyeceği Bakanlar
Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
DPT Müsteşarı,
Hazine Müsteşarı
Dış ticaret Müsteşarı
TC Merkez Bankası Başkanı

1.Politika hedeflerinin tayininde BK yardımcı olmak, kalkınma planları ile yıllık programları, BK sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluğunu ve
yeterliliğini incelemek
2.Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak,
3.KİT ile ilgili her türlü kararları almak,
4.Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,
5.TOKİ ve Toplu Konut Fonu Bütçesini onaylamak,

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar GM: kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak, yıllık programların hazırlanmasına katkıda
bulunmak, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası stratejiler, sanayileşme, teknoloji, çevre politikaları ve benzeri
konularda araştırmalar yapmak, geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek, bölgesel
entegrasyonlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatifler hazırlamak, kalkınma planlarının uygulanmasını izlemek ve
değerlendirmek, bu konularda uluslararası kuruluşlarla temas etmek

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon GM: iktisadi sektörlerde proje geliştirme ve değerlendirme, sanayileşme, teşvik ve yönlendirme, iç ve dış ticaret
politikaları konularında çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, iktisadi
sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, kamu yatırım programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek ve yıl içinde revizyonu ile ilgili
işlemleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını hazırlamak, uygulamayı yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek,
plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve
kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmak, uluslararası kuruluşlarla temas

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Yıllık Programlar ve Konjonktür Dğrlen. GM.
Ekonomik Modeller ve Stratejik Arş. GM.
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon GM.
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon GM.
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum GM.
Avrupa Birliği ile İlişkiler GM.
Dış Ekonomik İlişkiler GM.
Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon GM; sosyal sektörlerde çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların
hazırlanmasına katkıda bulunmak, sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, kamu yatırım programını hazırlamak, kamu
projelerini izlemek ve yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri yapmak, uygulamayı yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek,
plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve
kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı muhtelif komisyonlar kurmak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum GM; il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu
konularda yapacakları çalışmaların Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarla tutarlılığını sağlamak, yapısal uyum politikalarının uygulanması sırasında
ortaya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla projeler geliştirmek ve bu konularda yapılacak çalışmaları koordine etmek, yerel istihdamın ve
girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkarların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik
politikalar geliştirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uygulamayı yönlendirmek, kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını
tespit etmek, bu yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bölgesel kalkınma projeleri
ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve görev alanına giren konularda görüş vermek ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek

Şekil 4.41. DPT Teşkilat şeması
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Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı

Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra yerleşik alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tespit etmek ve bunların uygulanmasını
sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak
Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek
ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
Gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısı ile veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması
amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava
meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve
gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re'sen onaylamak,
Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren
yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,

Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskana ait genel bütçeye dahil kuruluşlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüt, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını
sağlamak, inşaatını, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, proje standartlarını tespit etmek, uygulama konusunda gerekli tedbirleri almak, gerçekleşmeyi
izlemek, denetlemek, gereğinde teknik yardımlarda bulunmak.
Afetle ilgili daimi iskan yerleşmelerinde imar planlarını ve alt yapı tesisleri planlarını ve bunlara ait etüt, harita, proje ve keşifleri yapmak veya yaptırmak, re'sen onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak

Afet İşleri Genel
Müdürlüğü

Afete uğramış ve uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak,
Tabii afete uğrayabilecek bölgeleri tespit etmek, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak
Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını
sağlamak

Teknik Araştırma ve
Uygulama Genel
Müdürlüğü

Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapmak, depremleri ve etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara göre Türkiye'nin deprem durumunu gösteren yayınları ve haritaları hazırlamak,
geliştirmek, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılarla ilgili tedbirleri, inşaat tekniklerini ve bu yapıların projelendirme esaslarını belirlemek
Türkiye'de kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt şebekelerinin ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamak, mevcut şebekelerin bakım ve onarımı ile bu
şebekelerde kullanılan cihazların geliştirilmesi, yaptırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak

Yüksek Fen Kurulu
Başkanlığı

Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili her türlü teknik gelişmelerden ülkede uygulanması faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak

Arş., Planlama ve
Krd.Kurulu Başkanlığı

Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini
sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek

Taşra Teşkilatı ve Bağlı
Kuruluşlar

Bakanlık, Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya
yetkilidir. İllerde valilik kapsamında Afet İl Müdürlükleri yer almaktadır
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1982 Anayasası 56.md.”herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önleme Devletin ve vatandaşın ödevidir. 57.
md.”devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır ve toplu konut girişimlerini destekler”

Büyükşehir belediyesi 3030
GÖ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Büyükşehir yatırım plan ve programlarını yapmak.
Büyükşehir nazım imar planlarını yapmak yaptırmak, onaylamak ve uygulamak.
Uygulama imar planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.
Meydan, bulvar,cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını yapmak, trafik düzenlemelerini yapmak.
Meydan, bulvar,cadde ve yollara isim vermek, binalara numara verilmesi.
Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar yapmak,yaptırma, işletmek,işlettirmek.
Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 1.,2.,3. Sınıf gayri sıhhi müeseselerin açılış ve çalışmalarına ruhsat vermek.
Yeşil alanlar, parklar, sosyal ve kültürel hizmetleri yerine getirmek, spor, dinlenme, eğlence vb. yerleri yapmak,yaptırmak.
Su, kanalizasyon, gaz, merkezi ısıtma ve toplu taşım hizmetlerini yürütmek.
Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlilleri için lab. Kurmak ve işletmek.
Mezarlık alanları tespit ve tesis etmek, işletmek.
Çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma yerlerini belirlemek, değerlendirilmesi ve imhası için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak.
Toptancı halleri ve mezbahalar yapmak, yaptırmak.İtfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı md. üreten ve depolayan
yerleri tespit etmek, sanayi kur. bulundurması gereken araçları, çevre sağlığına ilişkin tesisleri tespit etmek ve denetlemek.
İlçe bele. Arasındaki uyuşmazlıklarda zabıta ve diğer bel. Hiz. Koordinasyonunu sağlamak.
Ortak finansman ve yatırım gerektiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
Büyükşehir belediyesince işletilen alanlarda zabıta hizmeti ile diğer belediye hizmetleri ve ruhsat verme işlemlerini yürütmek.
İtfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı maddeler üreten ve depolayan yerleri tespit etmek
Büyükşehir çapında ortak finansman ve yatırımı gerektiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak

• Mahalli İdareler Yasası ile eklenen görev: İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak genç ve yetişkin özürlüler için bölgenin işgücü piyasasına uygun mesleklerde, meslek ve beceri kazandırma
kursları, iş eğitim merkezleri ve yaşam evleri açmak

ORGANLARI

Belediye başkanı

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

İlçe belediyeleri 1580

Şube müdürlükleri

Belde belediyeleri

Şekil 4.43. Büyükşehir Belediyeler Kanunu
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3030 Büyükşehir Belediyeleri

1580 İlçe B4elediyeleri-Belde Belediyeleri

7269 S.Y. Afet bölgeleri BİB yapar- yaptırır ve onar

775-2981-3290 S.Y. ve 247 KHK –Gecekondu bölgeleri-ıslah imar planları ilçe belediyeleri yapar yaptırır ve onar
3386 S.Y.Koruma planları-kurul incelemesinden sonra ilgili belediye onaylar.
3416 S.Y Çevre Kanunu-Özel Çevre Koruma Bölgeleri her türlü plan yapma onama yetkisi “Çevre Koruma Kurulu”na verilmiştir.

2634 S.Y Turizm Teşvik Yasası Turizm Bakanlığından görüş alınır nip BİB onaylar-uip Turizm Bak. onaylar
2960 S.Y Boğaziçi yasası-geri görünüm ve etkilenme bölgeleri 3030’a göre, sahil şeridi ve ön görünüm ise başkanlık onayından
sonra Boğaziçi yüksek koord. Kur. Onaylar.
2985 S.Y Toplu Konut Y- Planları BİB onaylar.
3367 Köy K.- Tar.Or..Köy.İş.Bak. parsellerin konumunu belirleyen işleri yapar veya yaptırır. Planları Valilik onaylar
2873 Milli Parklar K.-gelişme planları ve tabiatı koruma alanları ile ilgili planlar T.O.K.İ. B, İmar Planları Valilik onaylar
TSK ait askeri alanlar için hangi kanun uygulanacağını .MSB ve B.İ.Bak. belirler
3194 S.Y İçersinde veya civarında demir, karayolu geçen, hava meydanı, hava yolu ve deniz bağlantısı bulunan yerlerl. imar pl BİB

3194 S.Y Kamu yapıları ile ilgili imar planları ve değişiklikleri BİB onaylar
Özelleştirme prg. Alınmış kur. Ait. Arsa ve araziler Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu..
Şekil 4.44. Planlama sisteminde merkezi yönetim örgütlerinin yetkileri
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Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması hariç, katı atık yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, kaynakta ayrı toplama, taşıma, ayırma, geri kazanım, bertaraf etme ve depolama
dahil her türlü hizmeti yapmak, yaptırmak, gereken tesisleri kurmak, kurdurmak, kurulu olanları devralmak, işletmek, işlettirmek, bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanmak, nazım imar
planlarında bu tesislerin mevcut ve planlanan yerlerini göstermek, ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen koruma mesafesini sağlayacak şekilde tedbirlerin alınmasını sağlamak,
İlgili Yönetmelik doğrultusunda, sanayi atıkları ve tıbbi atıkların toplanmasına, taşınmasına, ayrıştırılmasına, geri kazanılmasına, depolanmasına ve bertaraf edilmesine dair hizmetlerin
yerine getirilmesinden atık üreticileri ile belediyeler birlikte sorumludur.
Atık su ve katı atık yönetiminde birbirine yakın belediyelerin ortak bütçeli ortak girişim kurmaları esastır. Bu hizmetleri yerine getirmek için kurulan ortak girişimler, yapacakları yatırımlarda
ucuz kredilendirme dahil Devlet desteğinden öncelikle yararlandırılır.

Belediye hudutları dahilindeki resmi ve özel tüm kurum, kuruluş, sıhhi ve gayrı sıhhi işletme ve müesseseleri çevre sağlığı yönünden denetlemek, belediye ve mücavir alan sınırları içinde
2872 sayılı Çevre Kanunundaki işletme izni verme, denetleme, faaliyeti durdurma ve para cezası verme yetkilerini kullanmak, (3194 sayılı İmar Kanunundaki yetkileri saklıdır.)
Belediye depolarından ve/veya belediye tarafından öngörülen yerlerdeki depolardan başka yerlerde mevzuat ile belirli miktardan fazla yanıcı, parlayıcı, patlayıcı veya kokusu ve
görünüşüyle halkı rahatsız edici madde bulundurulmasına engel olmak, buna riayet etmeyenlerin mallarını belediye deposuna kaldırmak ve bedelinin yarısını ceza olarak belediyeye
almak, Petrol Kanununa göre petrol hakkı sahipleri tarafından yapılan ve petrol ürünlerinde sayılanlar dışında olmak üzere gaz ve her türlü patlayıcı madde depoları yapmak ve işletmek
veya yaptırmak, işlettirmek;
Cadde, sokak, meydan gibi umuma ait yerlerde gelip geçmeye, nakliye vasıtalarının işlemesine engel olacak, geçenlere zarar veya rahatsızlık verecek veya kaza çıkaracak ve beldenin
umumi temizliğini bozacak malzeme ve araçları kaldırmak, her yıl Meclis tarafından belirlenecek kaldırma, taşıma ve muhafaza ücretlerini tahsil etmek,
Belde halkının ruh ve beden sağlığına, huzur ve dinlenmesine olumsuz etkisi olan üretim, imalat ve eğlenceye yönelik işyerleriyle harman, mezarlık, pazar, yanıcı parlayıcı ve patlayıcı
işiyle uğraşan işyerleri, kömür depoları, ses, görüntü ve hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve benzeri uğraş yerlerinin mevkilerini ve şartlarını önceden belirleyip duyurmak ve ona göre
ruhsata bağlamak; meclis kararıyla bulundukları yerlerden kaldırarak, bunları beldenin belirli bölüm veya bölümlerinde toplamak,
Belde sınırları içinde imar mevzuatını uygulamak, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü yapıları veya eklentilerini yıktırmak veya yıkmak, kuyu, çukur ve faaliyeti sona ermiş
veya faaliyetine son verilmiş ocakları doldurmak, doldurtmak veya tehlikelerini ortadan kaldıracak önlemleri almak, aldırmak, belediyenin mülkiyetindeki veya hüküm ve tasarrufu altındaki
mülkleri korumak,
Belediye alanının içme suyunu temin etmek, sıhhi ve temiz tutmak, dağıtmak, dağıttırmak; belediye hudutları dahilindeki sulama kanallarını korumak, işletmek, işlettirmek, işletme
masraflarını ilgililerden tahsil etmek; beldede sebil çeşmeler yaptırmak, tarihi ve hayrat çeşmeleri restore etmek, bakım ve onarımını yapmak, faaliyetini devam ettirmek;
İlgili mevzuat hükümleri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer merkezî idare kuruluşlarınca belirlenecek esas ve standartlara uygun olarak belediye ve mücavir alan sınırları
içinde yeraltı ve yerüstü sularının korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kullanılmasına izin vermek, denetlemek ve belediye meclisince belirlenecek tarife
üzerinden kullanma ücreti tahsil etmek (Bu yetki Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyelerine, belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idarelerine aittir.)
İmar planlarının yapımı ve uygulanması ile yapıların inşaat ve iskan ruhsatı aşamasında, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uygunluk sağlamak, uygulamaları denetlemek ve
bütünlüğü sağlayıcı tedbirleri almak;

Şekil 4.45. Mahalli İdareler Kanun Tasarısına göre Belediyenin afetler ile ilişkilendirilebilecek Kamu sağlığı ve refahı ile ilgili temel
sorumlulukları
506

Büyükşehir belediyeleri dahil, düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut
yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları özel ve tüzel kişilerle kooperatiflere satmak, takas etmek, bu konuda Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı, Arsa Ofisi Genel Md’lüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortak projeler gerçekleştirmek
Belediyeler, bu amaçla bütçelerinden gerekli paraları ayırmak suretiyle döner sermaye tesis edebilirler ve kurulmuş veya kurulacak yapı ortaklıklarına katılabilirler
Arsa bankaları kurmak;
Üretilen arsa ve konutların satışı, açıklık ve rekabet ilkesine uygun olarak yapılır. Ancak, o belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının
müstakil tapulu veya hissesi bağımsız bölümün tamamını kapsayan konutu olmayan dar gelirli kişilere, özürlülere, afete maruz kalanlara, sanayi ve ticaret bölgelerinden nakledileceklere,
imar planı nedeniyle gecekondusu veya binası tasfiye edileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre belediyelerce oluşturulan
takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere bedeli karşılığında arsa tahsisi yapılabilir. Beldenin gelişimine ve/veya belediyenin öz kaynak oluşturmasına
önemli katkı sağlayacak eğitim, öğretim, spor, kültür, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret tesisleri kurulması için talepte bulunanlar için de, Meclis tarafından karar alınmak şartıyla aynı
hüküm uygulanır. Belediyelerin bu madde hükümlerine göre yapacakları işler devlet ihale mevzuatına tabi değildir.
Bu maddenin uygulama esasları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclislerince çıkarılacak
bir yönetmelikle düzenlenir.”
Belediye mülkleri üzerinde, mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi yapmak; Ancak, tesis edilecek hakkın süresi, yapılmış bina ve tesislerde on yılı, üzerine hak sahibi tarafından tesis yapılmasını
ve süre içinde belediyeye kar payı veya kullanım bedeli ödenmesini ve süre sonunda her türlü borç ve taahhütlerden arındırılmış, bakımlı ve kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak
belediyeye terk edilmesini öngören durumlarda ya da müstakil mülkiyete konu olabilecek bağımsız bölüm karşılığı yapılan sözleşmelerde 25 yılı geçemez. Ancak metro ve diğer raylı
sistemler, ürün ve sanayi fuarları, ticaret merkezleri gibi büyük yatırımların yapılacağı durumlarda bu süre belediye meclisi kararıyla 40 seneye kadar uzatılabilir
Kültür Bakanlığının izni ile belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan 21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı Kanun kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve
onarımlarını veya restorasyonunu yapmak, gerektiğinde bu amaçla kamulaştırma yapmak; (Bu görev, Büyükşehir belediyeleri tarafından da yerine getirilebilir.),
Kültür Bakanlığının uygun görmesi halinde tescilli yapıların onarımı belediyelerce yapılabilir ve sahipleri yapılan harcama miktarı üzerinden borçlandırılabilir.
Bakım, onarım ve restorasyonu belediyece yapılan devletin mülkiyetindeki veya hüküm ve tasarrufu altındaki kültür ve tabiat varlıklarının tasarruf hak ve yetkisi, ticari veya sosyal amaçla
kullanımı mümkünse, o belediyeye devredilir.
Buna ilişkin uygulamanın usul ve esasları İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

İlgili Kanunlar hükümlerine uygun olarak ve meclis kararı almak şartıyla tahvil çıkarmak ve bu hususta devlet iç istikraz tahvillerinin tabi olduğu muafiyet hükümlerinden yararlanmak;
Tahvillerin bedelleri tediyeleri lazım geldiği tarihten itibaren (10) ve ikramiye ve faizleri (5) sene sonra zamanaşımına uğrar. Bu tahviller, tahvili çıkaran belediyenin yapacağı gayrimenkul
satışlarında satış bedeline mahsuben verilebileceği gibi o belediyenin artırma ve eksiltmelerinde geçici ve kati teminat olarak kabul edilir. Bu tahviller hasılatı muhtelif kanunlarla belediye
gelirlerinden ayrılan hisselerin hesabında nazarı itibara alınmaz.
Gayrı-menkul yatırım ortaklığı kurmak veya gayrı-menkul yatırım ortaklıklarına ortak olmak

Şekil 4.46. Mahalli İdareler Kanun Tasarısına göre Belediyenin konut ve arsa üretimine ilişkin faaliyet alanları
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Çevre Koruma ve Geliştirme D. Bşk
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Şekil 4.47. İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyon şeması
Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk.ı

Genel Sekreter Yard.
İSKİ GM.

Altyapı Koord. Merkezi (AYKOME)

Ulaşım Daire Başkanlığı

Ulaşım Koord. Merkezi (AYKOME)

İ.E.T.T. GM.

Başkanlık Danışmanları

Trafik Md.
Ulaım Planlama Md.
Yol. Bak. Ve Onar. Md.
Ulaşım Kord. Md

Hukuk Müşavirliği.
Özel Klaem Protokol Md.

İtfaiye Daire Başkanlığı

Satın Alma Daire Başk anlığı

Hesap İşleri Daire Başkanlığı

Genel Sekreter Yard.

Gelirler Daire Başkanlığı

Teftiş Kurulu Md.

APK Daire Başkanlığı

Emlak Daire Daire Başkanlığı

Büyük Şehir Belediye

Araş. Md.
Arşiv Md.

Emlak Md.
İstimlak Md.
Kentsel Dönüşüm ve Yeni
Yerleşmeler Md.
Mesken ve Gecekondu Md.

Kentsel Tasarım Md.

Boğazici İmar Md.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Genel Sekreter Yard.

Bilgi İşl. Koord. Md.
Bilgi İşlem Md.

Planlanlama ve İmar Md.
İmar Md.
Planlama Daire Başkanlığı
Şehir Planlama Md.
Harita Md.
Zemin Deprem İnceleme Md.

Çevre Kor. Ve Kon. Md.
Park ve Bahçeler Md.
Atölyeler Md.
İşletmeler Md.
Ruhsat Denetim Md.

Fen İşleri Daire Başkanlığı

Projeler Daire Başkanlığı

Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığı

Sağlık İşl. Daire Başkanlığı

Genel Sekreter Yard.

Yapı İleri Md.
Teknik İşler Md.
Altyapı Koord. Md.
Ek. Plan ve Kes. H. Md

Yat. Planlama. Md.
Tarihi Çevreyi Kor. Md.
Kentsel Tasarım Md.

Sağlık İşleri Md.
Mezarlıklar Md.
Acil. Yard. Can. Krt. Md.
Veteriner Md.
Mezbahalar Md.
Darülaceze Md.
Hıfzısıhha MD.

Kültürel ve Sosyal İşl. D. Bşk.

Büyük Şehir Belediye
Büyük Şehir Belediye

Genel Sekreter
Başkanlık Savunma Sereterliği

İLKOME

Başbakan tarafından belirlenecek bakanlar ile
merkezi idare, mahalli idareler, mahalli idare
birlikleri ve mahalli idarelerle ilgili faaliyet gösteren
kuruluş temsilcilerinden

Sekretarya hizmetleri

il sınırları içinde görev yapan
mahalli idare birimleri arasında
planlama, hizmet ve yatırımlarda
uyum ve bütünlük sağlamak

Kurul üyelerinin % 20’si mahalli idareler seçiminde
en fazla oy alan İl Genel Meclisi üyelerinden, 5
tanesi Vali tarafından belirlenen merkezi idarenin
ilde görevli müdürleriyle il özel idaresi müdüründen
ve kalanı mahalli idareler seçiminde en fazla oy
alan il ve ilçelerin belediye meclisi üyelerinden
oluşur. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde,
mahalli idareler üst kurulunun yerine büyükşehir
belediye meclisi kaim olur

Mahalli İdareler Üst Kurulunun başkanı, illerde
il belediye başkanı, Büyükşehir Belediyesi
bulunan illerde Büyükşehir Belediye
Başkanıdır

Kendi görev ve yetkileri ile sınırlı
olarak, Mahalli İdareler Üst
Kurulunca verilecek görevleri
yapmak veya yetkileri kullanmak
üzere il belediyeleri bünyesinde
(İLKOME) kurulur

Konusunda uzman şehir plancıları, inşaat ve harita
mühendisleri, mimarlar, hukukçular ve diğer teknik
personel ile yardımcı personel

MİÜ Kurulu kararları doğrultusunda personel
atamalarını yapmak, iş ve işlemleri yürütümü
kararı vermek, planların yapımına ilişkin ihale
ve sözleşmeleri yapmak üzere, Kurul
tarafından ve kendi üyeleri arasından 4 kişilik
bir komisyon belirlenir. Komisyona il belediye
başkanı başkanlık eder. Büyükşehir belediyesi
bulunan illerde komisyonun yerine büyükşehir
belediye encümeni kaim olur

İl Belediyesi, illerin merkez ilçesinde kurulan belediyelerdir

İl Şurası
Koordinatör:
İl Özel İdaresi

İlçe Şurası
Koordinatör:
Belediyeler

merkezi idare ve mahalli idare
tarafından yürütülen hizmetlerdeki
olumlu ve olumsuz yönler ile
eksikliklerin ve aksaklıkların
belirlenmesi, yapılması gereken
hizmetlerin tesbiti, hizmetlerin
yaygınlaşması ve kalitesinin
artırılması, iş ve işlemlerin
yürütümünde şeffaflığın sağlanması,
merkezi idare ve mahalli idare
hizmetleri konusunda tavsiye
niteliğinde kararlar alınması

Oluşumu:İl şuraları ise, ilçe şuraları tarafından
seçilen onar temsilci ile o ilin de üyesi bulunduğu
mahalli idareler birliğinin veya birliklerinin üçer
temsilcisi, o ilde Kanunla kurulmuş baro ile odaların
birer temsilcisi ve merkezi idarenin il teşkilatları
müdürlerinden oluşur
Oluşumu:mahalle ve köy muhtarları, en az yüz
kayıtlı üyesi bulunan sivil toplum örgütlerinin
başkanları veya temsilcileri, okul müdürleri veya
vekilleri, merkezi idarenin ilçe teşkilatlarının
müdürleri veya temsilcilerinden oluşur.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Katılımcılar:
vali, Büyükşehir veya il belediye başkanı veya
temsilcileri
Ancak şuraların toplantı divanında görev
alamayacakları gibi, il şurasına katılacak
üyeler olarak da seçilemezler ve alınacak
kararlara oylarıyla katılamazlar
Katılımcılar:
ilçe kaymakamı, belediye başkanı veya vekili
ile o ilçeden seçilen meclis üyeleri

Şekil 4.48. Mahalli İdareler Kanun Tasarısına göre yeni kurumsal yapılanma modeli
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Yılda bir

koordinasyon, işbirliği, yardımlaşma
ve mevzuat düzenlemeleri
konularında bilgi alış verişinde
bulunmak, ortak sorunları
değerlendirmek

Yılda iki

Mahalli İdareler Üst
Kurulu

YÜRÜTÜCÜ

BÜTÇ

Mahalli İdareler
Yüksek Kurulu

OLUŞUM

Yılda iki

AMAÇ

Merkezi idare tarafından yerine
getirilecek hizmetler ve görevler;
•Adalet, savunma, güvenlik, sosyal güvenlik,
dış politika, maliye (konsolide bütçe
uygulamaları dahil), dış ticaret ve gümrük,
nüfus işleri, sivil savunma ve din hizmetleri
•Afet öncesi ve sonrasında gerekli
koordinasyonun sağlanması,
•Ormanların yönetilmesi, işletilmesi ve
gözetilmesi,
•toprağın, doğal kaynakların ıslahı ve
geliştirilmesi ve ekolojik dengenin korunması
hizmetleri,
•Ülke veya bölge ölçeğindeki spor hizmetleri,
•Haberleşme hizmetleri,
•Şehirlerarası ve uluslar arası ulaşım
hizmetleri,
•Mahalli idarelere rehberlik etmek, teknik ve
mali yardımlarda bulunmak, eğitim desteği
vermek.
•Ulusal ve bölgesel nitelikli olan veya ulusal
ve bölgesel düzeyde bir bütünlük içinde
yürütülmesi gereken ve belediyelerin
münhasıran yerine getirecekleri görev ve
yetkileri içinde sayılmayan diğer hizmetler,

Sorumluluk merkezde kalmak üzere
Mahalli idarelere devredilebilecek
hizmetler
•Tarım ve hayvancılık hizmetleri,
•Genel eğitim ve öğretim hizmetleri,
•Sağlık hizmetleri,
•Tapu ve Kadastro işleri,
•2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile
merkezi idareye verilmiş görev ve
hizmetler,
•Şehirlerarası ve uluslar arası niteliktekiler
hariç olmak üzere ulaşım hizmetleri,
•Kültür ve sanat hizmetleri,
•Turizm hizmetleri,
•Dış ticaret hariç olmak üzere sanayi ve
ticaret işleri,

İl (Bölge) yönetiminin
veya planlamanın
gerekçeleri

Mahalli Üst Kurulun Görevleri:
Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki
denetim, koordinasyon ve işbirliği ilişkileri;
Bakanlıklar, belediyelere devredilen
hizmetlerin mevzuata, belirlenen genel
politikalara ve standartlara uygunluğunu
denetler.
Ulusal ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek
görev ve hizmetler yönünden, kendi
sorumluluk alanlarına giren konularda,
mahalli idarelerce gerçekleştirilecek
hizmetlerin koordinasyonunu sağlar.
İl ve ilçelerde koordinasyon, vali ve
kaymakamlar vasıtasıyla sağlanır.
Bakanlıklar, kendi sorumluluk alanlarına giren
hizmetler başta olmak üzere mahalli idarelerin
yerine getireceği hizmetler konusunda mahalli
idarelere rehberlik eder, teknik destek sağlar
ve personelinin eğitimine yardımcı olur. Bu
amaçla bilgi toplar, inceleme ve araştırma
yapar veya yaptırır, tüm kamu hizmetleri
bakımından yenilikleri izler, bunların sonuçları
hakkında mahalli idareleri bilgilendirir.
Kalkınma planları ile ulusal ve bölgesel
planları hazırlar, bunların uygulanması
amacıyla ilgili mahalli idarelere teknik ve/veya
mali destek sağlar.

Mahalli idarelere, hizmet kapasitelerini artırmak ve bölgeler arasında dengeli kalkınmaya yardımcı olmak üzere, merkezi idare gelirlerinden, ilgili
kanunlarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde merkezi idare tarafından mali yardımda bulunulur.
Mahalli idareler de yetkilendirecekleri temsilcileri vasıtasıyla, (5)’inci maddede sayılan görev ve hizmetler başta olmak üzere merkezi idarece
yürütülmekte olan hizmetler hakkında bilgilenmek, bu hizmetleri ve hizmetin yapıldığı tesisleri gözlemleyip incelemek hak ve yetkisine sahiptir.
Belirlenen eksiklikler ve aksaklıklar ile hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için oluşturulan fikir ve projeler, üç ayda bir ilgili Bakanlığa ve hizmetten
sorumlu Bakanlığa ulaştırılır.

Şekil 4.49. Mahalli İdareler Kanun Tasarısına göre yetkilerin ve sorumlulukların paylaşımı
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIR
Büyük şehir belediyesinin sınırları Büyükşehir kapsamındaki belediyelerin belediye ve mücavir alan
sınırlarını kapsar.
Büyükşehir sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri Büyükşehir ilçe belediyesi, belde belediyeleri
Büyükşehir belde belediyesi statüsü kazanır ve köyler tüzel kişilikleri kalkarak bağlı bulundukları
belediyenin mahallesi haline dönüşür.
İçme suyu havzaları, Büyükşehir belediyesi sınırları dışında bırakılamaz.

Mevcut sistemde belediyelerin mücavir
alanları BŞB sınırlarına dahil değildi.
Mevcut sistemde belde belediyelerinin
BŞB sınırları dışında olması planların
denetimi ve kent yönetimi açısından sorun
yaratmakta idi

BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI İÇİNE ALINMA
Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde bulunan belediye ve köyler; kendi meclislerinin ve
Büyükşehir belediye meclisinin kararları ve valinin teklifi üzerine veya Büyükşehir belediye
meclisinin kararı ve valinin talebi üzerine mahalli seçim kurullarınca bu belde ve köylerde bu
Kanundaki esas ve usullere göre yapılacak halk oylaması sonucuna göre müşterek kararname ile
Büyükşehir belediyesi sınırları içine alınır. İmar düzeni ve temel alt yapı hizmetlerinin zorunlu kıldığı
hallerde ise bu durumdaki yerler Büyükşehir belediye meclisinin kararı, valinin talebi ve İçişleri
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile Büyükşehir belediyesi sınırları içine alınabilir.
Büyükşehir belediye sınırları içine alınan ilçe belediyeleri Büyükşehir ilçe belediyesi, belde
belediyeleri Büyükşehir belde belediyesi olur, köylerin tüzel kişiliği kalkar. Tüzel kişiliği kalkan
köylerin mahalle olarak hangi belediyelere bağlanacağı müşterek kararnamede veya Bakanlar
Kurulu kararında belirtilir. Bu köylerin seçilmiş organları, seçimlere kadar mahalle organları olarak
görev yapar. Bu köylerin mal varlıkları, personeli, hak, alacak ve borçları, İçişleri Bakanlığınca
yönetmelikle belirlenecek esaslar dahilinde mahalle olarak bağlandıkları belediyelere veya
Büyükşehir belediyelerine intikal eder.
Şekil 4.50. Mahalli İdareler Kanun Tasarısına göre Büyükşehir Belediyesi sınırlarında değişiklik yapılabilme olanağı
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Amaç : Konut İhtiyacının Karşılanması ve Konut İnşaatını Yapanların Tabi Olacağı Usul Ve Esasların Düzenlenmesi
TOPLU KONUT İDARESİ
(TOKİ)
•Alkollü,alkolsüz İç, Tütün Mam.
•Diğer Kanun Ve Krn Öngörülen

•Ferdi Ve Toplu Konut Kredisi
•Konut Kredisi Faiz Subvansiyonu

Ödm.
•Yurdışı Çıkışlar
•Fona Yapılan Geri
Ödemeler
Devlet Tahvilleri
•Bağış Ve Yardımlar

TOPLU KONUT
FONU

Arsa Temini
•Araştırma
•Afet Hizmetlerinin Karşılanması
•Diğer Kredi Ve Teşvikler

KONUT MÜSTEŞARLIĞI
ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLU KONUT
TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI KURULU
ESASLAR

VALİLİK
KAMULAŞTIRMA

TOPLU KONUT FONU

TOPLU KONUT SAHASI
Şekil 4.51. Toplu Konut Kanunu
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OLUŞUM

GÖRE

Konut Yüksek
Kurulu

Başbakan
Bakan,
Tapu ve Kadastro G.l Md.ğünün bağlı
olduğu Bakan
Maliye Bakanı,
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Konut Müsteşarı

•·
•·
•·

Konut
Müsteşarlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

•· Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Kurula bildirmek.
•· Sektörel plan hedefleri de göz önünde tutularak, seçilecek arsa üretim alanlarının sınırlarını belirlemek.
•· Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda, bağlı kuruluşları vasıtasıyla, her türlü sektörel yatırımlar
ve kamu tesisleri için kamulaştırma, bedelli, bedelsiz, peşin veya vadeli olarak satın alma, devir ve anlaşma
yolu ile gerekli olan gayri menkulleri sağlamak, sağlanan bu gayri menkulleri tespit edilecek esaslara göre,
olduğu gibi veya planlayarak, alt yapı tesislerini kısmen ya da tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç
sahiplerine satmak, kiralamak, trampa etmek, irtifak hakkı tesis etmek, kamu kurum, kuruluşları veya özel
hukuk tüzel kişileri eliyle pazarlamak ve satmak.
•· Arsa, alt yapı, konut üretimi ve bu konulardaki araştırma geliştirme faaliyetleri için Bakan onayı ile her
türlü iç ve dış kaynaktan temin edilen krediyi bağlı kuruluşlara kullandırmak, değişik gelir gruplarının konut ve
işyeri sahibi olabilmesi için alternatif finansman modelleri geliştirmek.
•·
Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ve özel hukuk tüzel kişileri ile
araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapmak ve bağlı kuruluşların ortaklıklar
kurmasına izin vermek, özel sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunmak.

Konut Koordinasyon
Kurulu

Konut Müsteşarı
Toplu Konut İdaresi Başkanı,
Arsa Ofisi Genel Müdürü,
Milli Emlak Genel Müdürü,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

Arsa ve konut üretimi konusunda genel politikaları belirlemek.
Öncelikli arsa ve konut üretim alanlarını ve bu alanlarda yapılacak üretimin takvimini tespit etmek.
Yapılacak arsa ve konut üretimi için gerekli iç ve dış kaynakları yönlendirmek

Konut Koordinasyon Kurulu, Kurul kararlarının oluşumuna esas olmak üzere, hazırlıkları yapmak ve Kurul
kararlarının uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamakla görevlidir

Şekil 4.52. Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre kurumsal yapılanma
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Amaç:
Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış ve satış yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve
kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak

Maliye
Arsa Ofisi Genel
Taşra teşkilatı-izin ile kurulabilir

Görevi: Arsa stoku
Sermayenin
tamamı devlete

1. derece
görevliler:
Bakanlıkça
atanır

Planlamada çok başlılık

Şufa

Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya
planlama, altyapı yapma

Belediye

Üretilen arsaların
altyapısı için para
ödeyebilir

ihtiyaç sahiplerine satmaya, kiralamaya,
trampaya, irtifak hakkı tesis etme

Tapu
devir

Hazine
Hazineden Belediye intikal edip
hizmete tahsis edilmeyen araziler

Milli Emlak ve Arsa
gerektiğinde Ofisi Genel Md.

Hazine belediye özel idare ve
Vakıflar İdaresi satışlarından önce

bildirim

Kamu kurumları arsa gereksinimi

Maliye Bakanlığının mufakatı ile
ortaklık

Yerel yönetim ile ilişkisi

Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli
kamu tesisleri için arsa sağlama

Kamulaştırma

Arsa Ofisi Genel

Bu durumda bağımsız ve özerk

Genel Müdürlük, Bu Kanunun amaçları çerçevesinde kullanacağı
taşınmaz malların harita,imar, uygulama ve parselasyon planlarını yapar
veya yaptırır. Planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem
yapılarak onanır ve kesinleşir."

iade

4 ay içinde karşılanamıyorsa zorunluluk ortadan kalkmakta

Bedel 775 sayılı Kanunun 12.
Md. Fona yatırılır

Şekil 4.53. Arsa Ofisi Kanunu
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Fon temini:
•Tahvil ihraç etme
•Kredi kullanma
•Bütçeden konan ödenek
•Fonlardan kaynak sağlama
•Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fon kurma ve
işletmeye-2499 sayılı Sermaye Piyasası
•Hazineden devredilebilecek taşınmaz mallar
•Karlar
•Bağış ve yardımlar

kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli
teşekküllere kooperatif denir.

Kooperatif ve Kuruluşları

Ticaret bakanlığı

en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme
I Mecburi hükümler

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına

kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır
Kooperatif Birlikleri, Kooperatifler Merkez Birlikleri,Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Danışma Kurulu

II İhtiyari hükümler
III Yorumlayıcı hükümler

7 veya daha çok kooperatif

Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve
Kooperatif birliği
Ortaklık senedi
Türkiye Milli Kooperatifler
Birliğini

Ortaklık payları, şahsi alacaklılar
kooperatif merkez birlikleri

Ortakların Hak ve Ödevleri
Ayni sermaye
Ortakların ödev ve sorumlulukları

Danışma Kurulu

Genel kurul
Ortaklıktan çıkarma

Kooperatif Organları
Yönetim kurulu

Konut kooperatiflerinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların Kat Mülkiyeti
Kanununa göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.

Şekil 4.54. Kooperatifler Kanunu
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Türkiye Milli Genel Kooperatifler Birliği Genel
Yönetim Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı,
Ticaret, Tarım,Maliye, Köy İşleri, İmar ve İskan,
Milli Eğitim ve Sanayi Bakanlıkları, kooperatifleri
finanse eden bankalar ve Türkiye Kooperatifçilik
Kurumunun birer mümessilinin iştirakiyle
"Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu"
kurulur.

Kat mülkiyeti kanunu

Şuyulandırma yapılamaz

KAT İRTİFAKI
Arsa payına bağlı bir ittifak

KAT MÜLKİYETİ
Bağımsız bölümler üzerine kurulu

Yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmış arsa üzerinde kurulur.

Kat mülkiyetinin kurulması için her bağımsız bölümün ayrı ayrı
değeri ve arsa paylarını gösteren maliklerin kat mülkiyeti istem
dilekçesinin Tapuya verilmesi

Arsa malikleri ve paydaşlarının kat irtifakı dilekçesi ile müracaatı
Kat irtifakı
kurulabilmesi
için imar
durumu
istenmesi

Dilekçe Ekleri:Mimari proje-vaziyet planı, yapı kullanma belgesi, her
bağımsız bölümün arsa payı, fonksiyonu, eklentisini de gösteren noter
tastikli liste.

Dilekçe eki:Proje vaziyet planı, yapı kullanma belgesi, her
bağımsız bölümün ayrı ayrı değerleri ve numarası, varsa arsa
payları, fonksiyonu, numarası, noter ön, arka, yan cephe
fotoğrafları malikler tarafından imzalanan kat mülkiyeti kuran
yöntem planı

Bağımsız bölüme karşılık gelen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğe
işlenerek, kat irtifakı kurulur.

Dilekçe eki:Hazırlanan mimari projenin uygunluğunun
belediyece onaylanması + yapı kullanma belgesi

Kat irtifakının kat
mülkiyetine çevrimi

Yapının projeye göre
tamamlanması

KAT İRTİFAKININ BİTMESİ
arsanın yok olması ve yapı yapamayacak hale gelmesi, kamulaştırması
ile sona erer. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, plana göre beş yıl
içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, kat irtifakının
sona erdirilmesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre
istem üzerine yeniden uzatılabilir. Kat irtifakı kaldırıldığında tapu
kütüğündeki kayıt silinir.

Henüz kadastrosu yapılmamış
yerlerde kat mülkiyetine geçiş
esaslar belirlenmiş??hiçbir imar
durumunun ve ruhsatın olması
mümkün değil anacak kırsal
alan için geçerli olabilir (Md:11)

Kat mülkiyetine tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir
gayrimenkul niteliğini kazanır.
Kat irtifakı kurulan gayri
menkullerde 2/3 kullanılmaya
başlamışsa kat mülkiyetine
geçilmemiş ise de yönetimde
kat mülkiyet hükümleri
uygulanır (baskı unsuru
yaratmakta)

Şekil 4.55. Kat Mülkiyeti Kanunu
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KAT MÜLKİYETİNİN
BİTMESİ
Gayrimenkulun arsasıyla yok
olması ve kamulaştırma, ana
yapının harap olması bildirme
ve kaydı silme

Sigorta anlaşması:
binanın tümünün maliklerinin tümünün isteğine bağlı olarak
sigortalanması kararlaştırılabiliyor
Bu takdirde hissesi oranında sigorta bedeline katılma
İlave olarak her malik daha fazla sigorta yaptırabiliyor

Çok ailelik yapılarda zorunlu sigorta tek tek dairelerin sigorta ettirilmesi yerine bina olarak bu maddeye bağlanabilir. Aksi
takdirde birkaç dairenin zorunlu sigortasının olup diğerlerinin olmadığı durumlarda afet sonrası çözümsüzlük başlar, bu
durum onarım ve tadilatlar ile de bağlanabilir

Kiracı olanların mal sahibi adına kirasının bir kısmını bu giderlere tahsis etmesi sözleşmeler ile sağlanabilir ve bu
miktarlar vergiden muaf tutulabilir

Gayri menkulün giderlerine katılma
Borçların ödenmemesi durumunda Medeni kanunun 807. Maddesi
uygulanır ipotek hk

Güçlendirme gideri de buna dahil edilebilir teşviklerden nasıl yararlanılacak nasıl bir ödeme planı içinde
gerçekleşebilecek verme gücü olmayan hangi kriterlere göre saptanacak, ödeme gücüne göre nasıl belirlenecek ek
madde veya yönetmeliklerle desteklenebilir

Müsaade mecburiyeti ile ilgili madde yer almakta

Müsaade mecburiyeti, yapının güvenliliği kontrol amacı ile konutlara girilebilmesi için bu madde kapsamında ilaveler
yapılabilir

Onarım ve tadilat için tüm maliklerin izni gerekli

Uygulamada komşuluk ilişkileri bağlamında kimse ses çıkaramıyor herkes tadilat ile duvarları yıkabiliyor
Bu sorunun üstesinden nasıl gelinebilir
Sigorta ile de ilişkisi var ancak kimse bunu bilmiyor, bilgilendirme. Tadilat yapıldığını tespit ettiği durumda sigorta parayı
ödemeyebiliyor

Kat maliki kusuru ve zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı
sorumludur

Sorumluğun nasıl yerine getirileceği ve yaptırımı belirsiz

Diğer fonksiyonlar kat maliklerinin oybirliği kararına bağlı

Her tür fonksiyon değişikliğinde, imar durumundaki değişik ile bağlantılı olmalı, kat maliklerinin kararı ile işyeri açma
yönetmeliği arasındaki bağlantı kurulmalı veya güçlendirilmeli

Kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümde
hastane, dispanser, klinik, poliklinik ecza laboratuarı gibi müesseseler
kurulamaz

Bağımsız bölümlerde fonksiyon değişikliği kısıtlamaları, afet açısından sakınca yaratabilecek diğer fonksiyonlar bu
madde genişletilerek kısıtlılık hali içinde yer alabilir. madde 24

Kat malikleri Medeni Kanunun maliklere tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahip

Şekil 4.56. Kat Mülkiyeti Kanunun afetlere karşı alınacak önlemlerle ilişkilendirilebilecek hükümleri
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Amaç:Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakla-rın en uygun şekilde kullanılması ve
korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginlikleri- nin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam
düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara
göre düzenlemektir.
İLKELER
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzelkişilerle vatandaşların görevi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.
Çevre korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında; insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve
olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır.
Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi
hedefini gözetirler
Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve uygulanır.
Kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri
almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir. Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için yapılan giderleri ödeme yükümlülüğünden söz konusu kirlenmeyi
önlemek için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmek kaydıyla kurtulabilirler.
İnilebilecek en düşük kirlenme seviyesi esas alınarak, bu seviyenin üstünde meydana gelebilecek kirlenmeler için bu Kanunun 18 inci maddesinin (1) bendinde belirlenen ücretler ayrıca alınır.
Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır. Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin
korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve
hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak
düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir.

Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararına uygun olarak tespit edilen koruma alanları ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanım esasları yönetmelikle belirlenir.
Gürültü Yönetmeliği
Atık su yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu -Yönetmelik

Çevre Kirliliğini Önleme Fonu

Sorun:Bu kanunda belirtilen ilkelerin planlama ile ilişkisi kurulamıyor, envanter çalışmaları ve standartlar yetersiz, bu işlerin yapılabilmesi için kurumsal yapılanma yeterli olamıyor.

Şekil 4.57. Çevre Kanunu
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Oluşum

Çevre Bakanlığı
Bakanlar Kurulu
"Özel Çevre Koruma
Bölgesi" olarak tespit
ve ilan eder, geçici
teşkilat kurulabilir
Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
(19-101989)

Çevre Kirliliğini Önleme Kontrol Genel MD.
Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit, kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
Kurulacak tesisler için alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek, gerektiğinde müdahale etmek,
Atıklar ve kimyasallara ilişkin zararlılık derecelerini sınıflandırmak, risk değerlendirmeleri yapmak, bunların üretim, ithal,taşıma, depolama ve yok etme ile geri kazanma esaslarını belirlemek, bu
amaçla kurulacak tesisler için görüş vermek, izlemek, gerektiğinde müdahale etmek,
Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak, köy çevre birliklerini kurmak, izlemek ve denetlemek,
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek; ülke genelinde kirletici unsurları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak ve aldırmak; bu
maksatlarla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek,
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
Çevresel etki değerlendirmesiyle ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
Ülkenin çevre önceliklerini tespit etmek,
Kırsal ve kentsel alanda ilgili koruma ve kullanma esaslarını belirlemek,
Çevre envanterlerini ve çevre durum raporlarını hazırlamak,
Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Çevrenin korunması ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile kısa, orta ve uzun zadeye yönelik stratejileri belirlemek; bunların uygulanmasını koordine etmek,
Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarının çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak,
Çevre standartlarını tespit etmek,
Uluslar arası koruma sözleşme ile koruma altına alınan. canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunmasında tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Radyasyon güvenliği konusunda Türkiye Atom Enerjisi Kurumuyla birlikte karar almak, alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Bakanlığın ana hizmet politikalarının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini
sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonsa Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
Yerel yönetimlerin desteklenmesi amacıyla ve kuruluşların hazırlayacakları ve yürütecekleri çevre koruma ve iyileştirme projelerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
Planlama ve koordinasyon konularında verilen görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek.

Yüksek Çevre Kurulu
9/8/1991 –
KHK - 443/43 md.)

Uluslararası anlaşmalar dikkate alınmak suretiyle çevrenin korunmasını, kirlenmesinin önlenmesini, tükenmiş stokların yeniden korunmasını sağlayıcı hedefleri belirlemek, alınması gereken
tedbirleri araştırmak ve bu amaçla yapılan faaliyetleri izlemek,
Özel Çevre Koruma Bölgesinde hangi çeşit tesislerin nerelerde yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz mal tahsisine ve yapı izni verilmesine ilişkin esasları belirlemek,
Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen yöreler hakkında uygulanacak diğer ilkeleri tespit etmek,
Çevre konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek ve Bakanlıkça tespit edilecek gündeme göre konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunmak.

Mahalli Çevre Kurulları
13/3/1990 –
KHK - 409/12 md

Bakanlığın kararları çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için gerekli kararları almak, bu konu ile ilgili uygulama programlarının il düzeyinde hazırlamak ve
uygulanmasını sağlamak, Çeşitli bakanlık ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak,
İlde kurulan tesis ve işletmelerin çevre kirliliği açısından yapılan denetlemelerine ait raporları incelemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak, Çevre kirliliğini önleyici tedbirleri ihtiva eden
eğitici faaliyetler düzenlemek, Yüksek Çevre Kurulunca çevre kirliliğine yol açan ve faaliyet kolları itibariyle gruplandırılan işletmelerin derecelerini; işletmelerin kapasitelerini, arıtma tesislerinin
bulunup bulunmadığını, çevreye verdiği zararın ölçüsünü, cirolarını ve tesisin bulunduğu yerin ekolojik, ekonomik, teknik, teknolojik ve benzeri özelliklerini dikkate alarak belirlemek,İl düzeyinde
çevre sorunlarını belirleyip çözüm teklifleriyle birlikte Bakanlığa bildirmek
Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kendiliğinden veya Başbakanlık Çevre Müsteşarlığının talebi üzerine, bu kirlenmeye yol açan
faaliyetlerin geçici bir süre için kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verir ve kararın uygulanması-nı mahallin en büyük mülki amirinden ister.

Bakanlık insan sağlığı ve doğal dengenin korunması için yerinde önlem alınmasının gerekli olduğu bölgesel çalışmaların yapılabilmesi için taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Sorun:Yerel ile merkez arasındaki ilişkinin sağlanamaması, çevre ile ilgili envanterlerin hazırlanamaması, bölge ölçeğinde ilke ve politikaların oluşturulamaması, bu ilke ve politikaların planlara yansıtılamaması

Şekil 4.58. Çevre Kanununa ve Bakanlık Teşkilat Yasasına göre örgütlenme yapısı
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ÇED ÖN ARAŞTIRMA SÜRECİ

Ön Araştırma Kontrol Listesi ve Değerlendirme Matriksinin Taşra Teşkilatına Sunulması
Taşra teşkilatınca ihtisas komisyonunun oluşturulması ÇED Ön Araştırma Kontrol Listesi ve Değerlendirme Matriksinin İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi Mahalli Çevre Kuruluna Gerekçeli Raporun Hazırlanması
Mahalli Çevre Kurulunda Karar Alınması

ÇE Önemli ÇED Raporu Gerekli
Bakanlığa Bilgi
Verilmesi

ÇE Önemsiz
Yatırım
Çevresel
Açıdan Olumlu

ÇED İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

İtiraz varsa

Kararın Askıda
1 Hafta İlanı

Proje özeti ile bakanlığa başvuru
Rapor formatının tespiti
ÇED Raporunun hazırlanması

Halkı bilgilendirme
Askı-ilan
Halk toplantısı

Yatırım
olumlu

Uygun
değilse
raporun
iadesi

Raporun bakanlığa sunulması ve formata uygunluğunun incelenmesi
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu İnceleme 10 Hafta
Revize ÇED 4 hafta

ÇED yeterli

Yatırım
olumsuz

ÇED yetersiz

Şekil 4.59. Çevre etki değerlendirme süreci
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Sorun:Raporun işletmeci tarafından
hazırlattırılması sonucu ÇED
raporunun olumsuz çıkma olanağı
kalmamaktadır.
Tekil işletmeler için rapor
hazırlattırıldığı için yığılma
noktalarında ortaya çıkabilecek
birikimsel etkiler gözden
kaçmaktadır. Bunların sonucunda bir
afet anın da çok tehlikeli ve riskli
durum ile karşı karşıya
kalınabilmektedir.

ÇED raporu yetersiz ise revize
ÇED raporu için iade

08.09.1956 Tarih 9402 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan

25.04.2002 Tarih 24736 Sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan
ÖZEL ORMANLARDA VE HUKMİ ŞAHSİYETİ
HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HK. YÖNETMELİK

6831 SAYILI
ORMAN KANUNU
- Anayasa’nın 169. maddesi*
- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2b maddesi**
- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 18. Maddesi***
- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesi
- ORMAN ALANLARININ KAYBINDA etkilidir.

KESİN İZİN

DEVLET ORMANI
- niteliğindeki yerlere ait her çeşit işler
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nce
yapılır ve yaptırılır
- Kamu Yararına olan her türlü yapı ve
tesisler için gerçek ve tüzel kişilere
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’nca
bedeli karşılığında izin verilebilir.

ÖN İZİN
ORMAN BAKANLIĞI’nca veriliyor
Ön izin süresi içinde yatırım alanının
harita ve imar planları hazırlanarak
ilgili idarelere onaylatılıyor.

İŞLETİM VE YÖNETİM
KAMU MÜESSESELERİNE
AİT VE /VEYA ÖZEL ORMANLAR
- Kamu yararına olan her türlü yapı ve tesisler
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’nca
izin verilir.

- Yaptırılan planlar, ORMAN İDARESİ’nce
onaylanan harita ve amenajman planlarına
göre işletilir ve yönetilir.
- Bu planlara uygunluk
ORMAN İDARESİ’nce denetlenir.

- TurizmYatırım ve İşletme Nitelikleri
Yönetmeliği’ne gore onaylanan mimari
projelerin
- Turizm Yatırım belgesinin
ORMAN BAKANLIĞI’na verilmesinden sonra
veriliyor.

izin verilirken,
konusu itibariyle daha özel
kanun konumunda olan;
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve
3621 sayılı Kıyı Kanunu ile
2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ve
3194 sayılı İmar Kanunu
ayrıca gözönünde bulundurulur.

* Bu maddenin 3. fıkrası “Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman
niteliğini tamolarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman
sınırlarında
daraltma yapılamaz”.
** Anayasa’nın 169. maddesi paralelinde, 05.06.1986 tarihli 3302 sayılı kanunla değişik 2b maddesidir. Bu madde 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş çeşitli
tarım alanları veya hayvancılık amacıyla kullanılmasında
yarar görülen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının orman sınırı dışına çıkartılmasını öngörmektedir.
*** Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması, ruhsat alınması ile ilgili işlemler saklı kalmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabiidir.

Şekil 4.60. Orman Kanunu
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KIYI PLANLAMA VE YAPILANMA

UYGULAMA İMAR PLANI İLE
İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, vb. kıyının kamu yararına yönelik alt yapı ve
tesisler yapılabilir ve bunlar amaçları dışında kullanılamaz

Kamu yararına uygun olarak, imar planı kararıile doldurma ve kurutma yoluyla arazi
elde edilebilir.

Doldurma yapacak ilgili idarenin valiliğe teklifi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgili kuruluşların görüşü alınır
Kıyıda imar planının hazırlanması ve imar kanunun uygulanması gerekir

UYGULAMA İMAR PLANI BULUNMAYAN YERLER

2634 olduğu yerlerde, planlar bu kanunun 7.maddesine göre tasdik edilir

Hiçbir yapı ve tesis yapılamaz

Bu alanlar devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, yol, otopark, yeşil vb.sosyal alanlar
düzenlenebilir. Tesis için maliye ve Gümrük Bakanlığından izin alınır.

Yapılan yapıların nitelikleri tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenir
Uygulamaların kontrolü belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediye dışında valilik

Şekil 4.61. Kıyı Kanunu
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Amaç:
• korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek
• yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek
• bu konuda gerekli uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmek

devlet mali niteliği: (madde 5)
korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat
varlıkları devlet mali niteliğindedir
:korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması
gerekli kültür ve tabiat varlılarının korunması bakım ve
onarımı için Kültür Bakanlığı’nca ayni nakti ve teknik
yardım yapılır (madde 12)

taşınmaz kültür varlıklarının nakli
taşınmaz kültür varlıkları ve parçalarının bulundukları
yerlerde korunmaları esastır ancak başka yerlere nakli
zorunluluğu varsa koruma kurulunun uygun görüşü ile
nakledilebilir (madde 20)
Sistemin işleyişindeki sorunlar

Tanımlar: kültür varlıkları
tabiat varlıkları
sit
koruma ve korunma
korunma alanı
değerlendirme

Devlet mali olma niteliği nedeniyle uğradığı her türlü zararı devletin
karşılaması zorunluluğu
Deprem nedeniyle yok olduğu zaman yerine koymak güç
Öncelikli olarak tespit, röleve işlemlerinin tamamlanması gerek

Olumlu ancak uygulanmayan bir madde

Öncelikle güvenliklerinin incelenmesi ve gerekli olduğu taktirde taşınması
(kentsel mekanda koruma ile birlikte)
deprem riski yüksek bölgedeki anıtsal yapılar için söz konusu olabilir
Plan bütünü içinde değerlendirilmeyen “sit alanı plan kararlarının”sit alanı
dışındaki kararlarla çelişmesi
sadece fizik mekanın düzenlenmesine yönelik bir içeriği bulunmakta
kurul alt yapısının geliştirilmesi gerekli
edilgen bir yapısı bulunmakta

Şekil 4.62. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (1)
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KTVK yüksek kurulu ilke kararları-bakım-basit
onarım-esas onarım-yeniden yapım

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin
mülkiyetinde bulunan Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı
Fonu

Kurul ilke kararları ile yapının taşıyıcı sisteminin
güçlendirilme ilkelerinin çatışması söz konusu

Bu nedenle ortak çözüm getirici ilkelerin ve
kriterlerinin saptanması gerekmekte

Yapıların afette zarar görmesi ile yok olma tehlikesi söz
konusu / özgün özelliğini kaybetme tehlikesi

Taşınmaz kültür varlığı afet nedeniyle
yıkıldığında rekonstrüksiyonunun
yapılabilmesi için belgelenmesi gerekmekte

TKV korunması için bu
kaynaklar yetersiz

katkı fonu ve fonun gelir kaynakları (madde5)
• bakanlık bütçesine fon için konan ödenekler
• fondan verilecek kredilerin faizleri

Deprem fonundan TKT varlıklarının
korunmasına için kaynak aktarımının
sağlanması

Bu değerlerin korunabilmesi için kaynak
yaratma olanaklarının araştırılması

Bu değerlerin korunabilmesi için yeni
uygulama araçlarının çeşitlendirilmesi,
yasal düzlemde yer alması

Merkez Yardım Kurulu (madde10)
tümüyle merkezi yönetime bağlı ve merkezi
yönetim esaslı-bakanlık bünyesi
Valiliklerin yetkisi?
İl özel idarelerin kaynakları?

Şekil 4.63. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2)
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KTV Koruma Yüksek Kurulu
Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü -Eski
Eserler ve Müzeler GM.
Koruma Yüksek Kurulu Komisyonları

Bölge KTV Koruma
Bölge Koruma Kurulu Büro Md.
Eski Eserler ve Müzeler GM
Bölge Koruma Kurulu Komisyonları

Tescil tespit:

•koruma politikaları belirleme
•yürütme
•kendi örgütleri arasında eş güdümü sağlama
•ilgili mevzuatlara göre ilgili kamu kurumları arasında eşgüdümü sağlama

görevleri

OLUŞUM
Toplam 9 üyeden oluşur
Bakanlık Müsteşarı
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı
Bakanlığın İlgili Müsteşar Yardımcısı
Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müd.
Turizm Genel Müdürlüğü
Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı ilgili GM
Orman GM
Vakıflar GM
KKB’dan seçilen 6 üye

GÖREV
•KTV korunması ve restorasyonu ile ilgili ilkeleri belirlemek
•Koruma Kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak
•Sorunlar hk. Bakanlığa yardımcı olmak

OLUŞUM
Bakanlıkça seçilen 3 üye
İlgili 2 Öğretim üyesi
İlgili Belediye Başkanı veya temsilci
İlgili valilikçe seçilecek temsilci
BİB 2 temsilcisi
Vakıflar GM temsilcisi
Orman GM temsilcisi

GÖREV
Bakanlıkça tespit ettirilen KTV tescilini yapmak
Korunması gerekli KV sınıflandırılmasını yapmak
Sit alanları geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek
Koruma İmar Planlarını inceleyip onaylamak
Korunması gerekli TKV koruma alanlarını tespitini yapmak
Özelliklerini kaybeden KTV tescilini kaldırmak
KTV ve koruma alanları ile ilgili uyg. Yönelik kararlar almak

Yılda iki

Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü

Bakanlıkça doğrudan veya diğer ilgili
kurum ve kuruluşların uzmanlarının
yardımcılarından yararlanılır.
Vakıflar Genel Md.
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu

Sorun:Büro müdürlüklerinde kurumsal yapının zayıf ve yetersiz olması nedeniyle işlerin yavaş yürümesi ve Kaynak yetersizliği

Şekil 4.64. 23.07.1983 tarih 18113 RG.’de yayınlanan Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre korunması gerekli taşınmaz kültür ve
doğal varlıklar ile ilgili merkezi örgütlenme ve görevleri
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16.03.1982 Tarih 17635 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
27.01.1983 Tarih ve 17941 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan

TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM
MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ
HAZIRLANMASI

2634 SAYILI
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
TURİZM BÖLGE, ALAN VE MERKEZLERİNİN
BELİRLENMESİ, PLANLAMASI VE
YAPILAŞMASINA İLİŞKİN ESASLARI DÜZENLER

TURİZM
BAKANLIĞI

Turizm bölge, alan ve merkezlerinin konum
ve sınırlarının belirlenmesi için ÖN ÇALIŞMA

- 1 / 25.000 ve 1 / 50.000 ölçekteki Nazım İmar Planları

BAYINDIRLIK VE İSKAN
BAKANLIĞI

KOMİSYON TARAFINDAN
SON ŞEKLİNE GETİRİLİR

K
*
O
M
İ
S
Y

TURİZM BAKANLIĞI’nın görüşü alınmak
suretiyle
- Turizm Amaçlı Uygulama İmar Planları ise
Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde
BELEDİYE MECLİSİ’nin, bu sınırlar dışında
İL İDARE KURULLARI’nın vereceği
görüş doğrultusunda

TURİZM BAKANLIĞI’nca

- Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanının
koordinatörlüğünde
- DPT Müsteşarlığı Temsilcisi
- Genel Kurmay Başkanlığı
- Milli savunma Bakanlığı Temsilcisi
- Çevre Genel Müdürlüğü Temsilcisi
- İçişleri Bakanlığı Temsilcisi
- Maliye ve Gümrük Bakanlığı Temsilcisi
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi
- Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcisi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi

- Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi**
konusunda da önce buralardaki taşınmaz mallar
TURİZM BAKANLIĞI’nın tasarrufu altına alınıyor
sonra, tahsis talepleri Bakanlıkça değerlendiriliyor

Soun:3194 sayılı İmar Kanunun 4. maddesindeki istisnalar arasında yer alan
2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası uygulamaları da kent kimliğini yok
edebilmekte, yerel ölçekteki planların delinmesine yol açarken, imar
ayrıcalıkları ve aşırı rant artışları ile adaletsizlik ve kentsel gerilimlere neden
olmaktadır.

Bakanlar Kurul Kararıyla tespit edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri
Resmi gazetede ilan olunur.

Şekil 4.65. Turizmi Teşvik Kanunu
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Amaç:
Sanayiinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak,
kentleşmeyi yönlendirmek,
çevre sorunlarını önlemek,
bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak,
imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri

Yer seçimi:
Yer seçimi komisyonu incelemesi

Mülkiyet sınırları
içinde sağlık
bakanlığınca
öngörülen sağlık
koruma bandı
bırakılır.

1/25000 ölçekli çevre düzeni planı kararları
dikkate alınarak oybirliği ile yapılır
Meri mevzuat gereğince korunması gereken ve sanayi tesislerinin
kurulmasına izin verilmeyen
alanlar OSB yeri olarak incelemeye alınmaz.

Araç:
arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleri
sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılma
belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesi
Yer seçiminin kesinleşmesinden
sonra OSB sınırları dışında kalan
alanların planlanması Bayındırlık
ve İskan Bakanlığınca veya ilgili
belediye tarafından en geç bir yıl
içinde yapılır.

Afet etkilerinin azaltılabilmesi için
minimum ölçüler sanayiinin
içeriklerine bağlı olarak
yönetmeliklerde yer almalı

Bakanlık onayı
OSB ilan edilir
OSB mevzii imar ve
parselasyon planları ve
değişiklikleri,.
yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanır

Hazırlayan: OSB

Ruhsat, izin, denetim

Onaylayan: Bakanlık
OSB yönetimi

Endüstri Bölgeleri kanunu ile tüm bu yasal
işlemler ortadan kalkmakta
Sürdürülebilirlik açısından önemli
problemlerle karşılaşılması kaçınılmaz
olmakta

Yürürlüğe girme:İl İdare Kurulu
Dağıtım: ilgili kurumlar
Şekil 4.66. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
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Yapı denetim şirketleri ile ilişkilendirilebilir

Özel araziler
Kamu arazileri
Hazine
Arsa ofisi stoku

Kamulaştırma

Bakanlık gerekli gördüğü taktirde, OSB’de yer tahsis edilecek özel yada tüzel
kişilerin temel vasıfları ile iştigal konularını kuruluş protokolünde
belirleyebilir.

satış

OSB

Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı
dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun
tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz.

MADDE 26.--- Bu kanundaki usuller göre belirlenen yerlerde, özel
hukuk tüzel kişilerince ve gerçek kişilerce de OSB kurulabilir.
Ancak, özel OSB kuracak olanlar kamulaştırma yapamazlar.
OSB’nin kuruluş talebi, kurulacağı ilin valiliğinin uygun görüşü ile
Bakanlığa iletilir.

spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik
tedbirleri almakla Bakanlık yetkilidir.

OSB’nin yer seçimi Bakanlığa yapılan talep üzerine, 4 ncü
maddedeki usule göre yapılır.
Arazi temini, OSB’nin planlanması, projelendirilmesi, altyapı inşaatı
ile ilgili harcamalar bölgeyi kuracak gerçek ve tüzel kişilerce
karşılanır.
OSB ile ilgili plan ve projeler bu konudaki yetkili kurum ve
kuruluşlar yanında Bakanlığın uygun görüşü ve onayına tabidir.
OSB’deki arazi, parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak
suretiyle satılabilir veya kiraya verilebilir.

Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda
olursa olsun tahsis veya satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis
ve satışı yapılır.
OSB’lerde yer alacak sanayi kuruluşlarının müşterek yararlarına yönelik hizmet vermek
üzere, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Sosyal
Sigortalar Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.
Telekomünikasyon A.Ş., Türk Patent Enstitüsü, müteşebbis heyette temsil edilen oda gibi
kurum ve kuruluşlara müteşebbis heyet tarafından mülkiyeti OSB’de kalmak üzere arsa
tahsis edilebilir.

Şekil 4.67. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu- 15.04.2000 Cumartesi Sayı: 24021 (Asıl) Son Güncelleme: 15.04.2000
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Amaç: OSB‘ nin yer seçimi
aşamasını düzenlemek
Süreç
OSB kurmak isteyen kurum ve
kuruluşlar tarafından
hazırlanacak ve içeriği Bakanlık
tarafından belirlenen OSB
gerekçe raporu
Bakanlık uygunluğu

yer seçimi çalışmaları

Yer Seçimi Etüdü RaporuBakanlık hazırlar
Yer Seçimi Komisyonunu
I. İlin/İlçenin Genel Değerlendirmesi
a)Coğrafi Konum,
b)Doğal Yapı ve Arazi Kullanım Durumu
c)Jeolojik Yapı
d)Sosyal Yapı
e)Kültürel, Tarihsel ve Doğal Varlıklar
f)Kentleşme ve Planlama Kararları
g)Ekonomik Yapı
II. Eşik Analizleri
III. Alternatif Alanların Değerlendirilmesi
IV. Sonuç

Veri temin edilecek kurumlar
• Köy Hizmetleri GM.lüğü Merkez ve Yerel Teş
• Orman Bakanlığı Merkez ve Yerel Teşkilatları
• Devlet Su İşleri GM. Merkez ve Yerel Teşkilatları
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez ve Yerel Teş.
• Kültür Bakanlığı Merkez ve Yerel Teşkilatları
• Turizm Bakanlığı Merkez ve Yerel Teşkilatları
• Karayolları GM.lüğü Merkez ve Yerel Teşkilatları
• Meteoroloji GM.lüğü Merkez ve Yerel Teşkilatları
• TEAŞ ve TEDAŞ GM.lükleri Merkez ve Yerel Teş.
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve Yerel Teş.
• Çevre Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı
• Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri GM
• BOTAŞ Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları
İnşaatıGenel Müdürlüğü
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Yer seçimi komisyonu bu kurum temsilcilerinden oluşur
Yapılan iş bölge planlama analiz çalışması
alternatif yerler belirleniyor
1/100000 Ve 125 000 ölçekte değerlendirme

Veri temin edilecek kurumlar
• 1/100.000ölçekli Toprak Kaynağı Envanter Haritası
• 1/100.000 ölçekli orman alanı, milli parkları
• 1/100.000 ölçekli mevcut, inşaat halinde ve proje halindeki sulama
alanları; göl, gölet, baraj, baraj rezervuarı, akarsuları, yeraltı su
kaynakları nı içme ve kullanma su kaynaklarının mutlak,kısa, orta
ve uzun mesafeli koruma alanlarının sınırlarını
• Subaskını, heyelan, deprem, kaya düşmesi alanları
• varsa Çevre Düzeni Planı, nazım imar planı.
• Mevcut doğal, kentsel,arkeolojik ve tarihi sit alanları.
• Turizm merkezleri ile,turizm potansiyeli taşıyan alanlar.
• Mevcut, proje ya da inşaat halindeki yollar, çevre yolları.
• Meteorolojik verileri gösterir tablo.
• Mevcut, inşaat ve proje halindeki enerji tesisleri.
• Su ürünleri üreme ve istihsal sahaları ile ilgili bilgiler.
Bölgede Çevre Bakanlığıncahazırlanan ve yürütülen projeler,
Hassas Kirlenme Bölgeleri ile tür ve alan koruması amacıyla, Çevre
Kanunu, Kıyı Kanunu ve taraf olduğumuz uluslar arası
sözleşmelerle koruma altına alınmış tür ve alanlar.
• Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı: Özel Çevre Koruma
Bölgeleri ile bu bölgelerle ilgili çevre düzeni planları.
• Maden Kanununa tabi ruhsatlı alanları gösterir harita.
• Mevcut, inşaat ve proje halindeki boru hatları.
• İlin/ilçenin jeolojik durumu hakkında bilgiler
• Mevcut, proje veya inşaat halindeki demiryolları, limanlar ile hava
alanı mania planları, demiryolları

Rapor hazırlama
Afet işleri gözlemsel jeolojik rapor,
İhtisas OSB’si ise ÇED belgesi
Mera ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görüşü

Bakanlık değerlendirmesi
Yatırım programına teklif

Özel OSB’ler içinde bu süreç geçerli

Çok kapsamlı bir iş, uzman olmayan bu grubun bir araya gelip böyle bir işi yapması çok güç

Şekil 4.68. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
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Amaç:
ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata
yönelik bir yapıya kavuşturulması

Hedefler:
• teknolojik bilgi üretmek,
• üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,
• ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,
• verimliliği artırmak,
• üretim maliyetlerini düşürmek,
• teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
• teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
• küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere
uyumunu sağlamak,
• teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak,
• araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
• teknoloji transferine yardımcı olmak
• yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin
ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak

Araç
üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları
İşbirliğin sağlanması
üretim sektörleri

Teknoloji geliştirme Bölgesi
Yönetici Şirket
• Üniversite
• TOBB-odalar ve borsalar
• yerel yönetimler,
• bankalar ve finansman kurumları
• yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri,
• AR-GE ile ilgili vakıf ve dernekler,
• ilgili kamu kuruluşları,
• ihracatçı birlikleri

Hazırlayan
Yönetici Şirket

imar plânları ve
değişiklikleri,
parselasyon plânları
ve değişiklikleri

Kurucu Heyet
ARGE Merkez
veya

Üretim
Birimleri

Onay
Sanayi Bakanlığı

Girişimci

Değerlendirme Kurulu
Sanayi Araştırma ve Geliştirme GM.-başkan
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,
TÜBİTAK Başkanlığı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel
kuruluş
Birer temsilci
değerlendirme

başvuru

Karar-Bakanlar Kurulu
Kararı

Kurucu Heyet

Şekil 4.69. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
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izin

Dağıtım:
ilgili kurumlara

Hazırlanacak
özel yönetmeliğe
göre

yönetmelik ARGE ve sanayi
potansiyelinin
yeterliliği kriterleri

denetleme

Ruhsat işleri

Arazi temini, plânlama ve
projelendirme, alt yapı ve
üst yapının inşası ile ilgili
harcamalar yönetici
şirkete aittir

Kamulaştırma

Amaç:
yatırımları teşvik etmek,
yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma
yönlendirmek
yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak

yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler
ÇED

Çevre Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
değerlendirme
kabul
Sabit yatırım tutarının %0.5
arazi temini ve alt yapı ile ilgili
giderler
hazine adına tescil edilir

izin, onay ve ruhsatlar verilir.
Bütün bu işlemler üç ay içerisinde tamamlanır.

Ancak bu faaliyetler
yer tetkiki kararından
muaftırlar.
Denetim süresi 2 ay
Düzeltme süresi 15
gün

Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu
Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında;
Maliye,
Bayındırlık ve İskân,
Tarım ve Köyişleri,
Sanayi ve Ticaret,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar,
Kültür, Turizm ve Çevre bakanlıkları müsteşarları,
Devlet Plânlama Teşkilâtı,
Hazine,
Dış Ticaret ve Denizcilik müsteşarları,
Köy Hizmetleri Genel Müdürü ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi

yönetim ve işletilmesi,
il valisinin başkanlığında,
ilgili belediye başkanı
üye bakanlık ve kuruluşların temsilcileri

Endüstri Bölgeleri

Endüstri bölgelerinde yeni işe başlayan gerçek ve tüzel kişilerin bu bölgelerde yapacakları yatırımlara
yatırım teşvik kararnamesi çerçevesinde hangi teşviklerin verileceği ve verilecek tüm teşviklerin hangi
yatırımlara ne şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı hususlarında Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Mekansal gelişme ile ilişkisi yok, sektörel gelişme ile ilişkisi yok, kalkınma politikaları ile ilişkisi yokOSB’lerden farkının ne olduğu belirsizi, sadece yapım sürecinde ruhsat işlerini kolaylaştırıcı bir
boyutu bulunmakta

Şekil 4.70. Endüstri Bölgeleri Kanunu
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Ruhsat verilebilmesi
İmar planı ve Parselasyon planı
bulunması zorunlu
Teknik altyapısının yapılmış olması
zorunlu
Altyapı tevsii veya değişikliği var ise
mülk sahipleri katılma payları
alınabiliyor
Kamu kurumlarına avan projeye göre
ruhsat verilmekte???

Köy yapıları için ruhsat alma
zorunluluğu yok
Muhtardan izne bağlı???

Uygulamada böyle bir durum yok
Yasada teknik altyapının bulunmaması durumunda istisnai
durumlar için açık kapılar bırakılmış
“Altyapı parasının % 25’ini ödeme
Altyapı tamamlandıktan sonra 6 ay içinde % 75’ini taahhüt
etme eğer bitmemişse fosseptik yapma şartı ile ruhsat verilir”
Buna ilişkin madde Şehircilik yasasında kalkmış
Buna ilişkin madde Şehircilik Yasa Tas. kalkmış
Şehircilik Yasa Tasarısında Küçük ilaveler var ancak aynen
geçerli
köy alanları da afete maruz olabilir, yapı koşulları farklı olabilir,
ya tip proje uyma zorunluluğu veya bazı kriterler (kat adedi
gibi) için ruhsat zorunluluğu getirilmeli, köy dokusu peyzajı da
önemli bir konu
“Yapı ruhsatı valilikçe düzenlenir.Md 23, Bu yapıların projeleri
valilikçe hazırlanabilir Yapı denetim hizmetleri valilikçe
düzenlenir.” hükümleri ŞYT ilave edilmiş. Ancak
uygulanabilirliği tartışılmalı

İmara açılma ve parselasyon planı yapılması durumunda alan
içindeki herkesin katılım payının bir miktarını ödeme zorunluluğu
getirilmesi önerilmeli,
Bu koşulda belediyenin altyapıyı tamamlamaması durumunda
tazminat açma hakkı doğmalı
Plana göre yapı yapılabiliyor, katılım payları belediyeye veriliyor,
ancak bu kaynak başka alanlar için harcanıyor. Katılımın
vatandaş için bir anlamı kalmıyor.

Denetimden muaf bu nedenle sakıncalı, ortak kullanım malı
olması nedeniyle daha sıkı denetim gerekli

Bu konu İstanbul çevresindeki köyler için daha da önem
taşımakta ayrı bir statüde değerlendirme kapsamına alınmalı
Bu konuda ŞYT hüküm bulunmamakta.

3194 İmar kanununa göre yapının uygulaması aşamasında denetim-Yapı Denetim Kanunu ile yürürlükten kalkan uygulama-Şehirleşme Yasasında da yer
Rusat ve eklere aykırılık var ise

Üç gün içinde belediyeye bildirmek zorunda

Yapının Fenni Mesulü
(Yapı Denetim Sorumlusu-ŞYT)

Fenni mesul işi bırakırsa

Uyg. Şantiye şefi yürütür.
Müteahhit

Yaptırım Madde 32, Madde 38-yaptırım gücü düşük cezalar

Yerine yeni bir fenni
mesul gelmedikçe yapının
devamına müsaade
edilmez

Müteahhit sicilleri belediyece
tutulur

Fenni mesulün gereği gibi işini
yapmaması, belirli iş sınırlamalarının
olmaması temel sorunu oluşturuyor.

Şekil 4.71. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Şehircilik Yasa Tasarısına göre yapı ve yapı ile ilgili esaslar- ruhsat işleri
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Harçlar her ilçe belediyesinde farklı???
Eşitsizlik-denetim

İmar Durumu
Yapı Ruhsatı

Yapılarda fonksiyon değişikliği harca tabii buda fonksiyonların dönüşümünü belediye
açısından cazip kılıyor plan kararları ile ancak fonksiyon değişikliğine izin verilebilmeli
böyle bir ilişki söz konusu değil

Dilekçe ile müracat
Ekler:
Tapu
Mimari Proje

İmar için belediyeye ödenmesi gereken harçlar
Altyapıya katılım payı

Belediye ve Valilik

Plan koşulları ve estetik açısından uygunluk onayı

Mimari Uygulama Projesi
Statik Proje
Elektrik ve tesisat projeleri
Resim ve hesapları
Röperli kroki

Belediye gelirleri yasası harçların
belirlenmesi

Parselasyon harcı
İfraz ve tevhit harcı
Plan proje tastik harcı
Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı
Yapı iznin ve denetleme harcı
Yapı kullanma izin harcı
Bina inşaat harcı

Harç alımı ile ilgili istisnalara afet
etkilerini azaltmak üzere yapılan
güçlendirme ve yeniden yıkılıp
yapılacak binalar da eklenebilir
Kent geneli için yapılacak microbölgeleme (Zemin incelemesi) içinde
harc alınabilir

30 gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir

Uygulamada verilemiyor

Hata var ise 15 gün içerisinde yazı ile bildirilir

Bildirilmiyor, herkes sürekli sormak için belediyeye gidiyor

Ayrı ayrı kurumları gezerek onay almak,her odadan ayrı ayrı vize
almak,zaman kaybı, caydırıcı olabilmekte
Tüm denetimin tek çatı altında toplandığı, koordinasyon ve eşgüdümün
sağlanabildiği bürokrasiyi azaltan bir sistem üzerinde çalışılmalı

İSKİ onayı
TEK onayı
Vs.

Bürokrasinin caydırıcılığı, kaçak yapılaşma için bir
teşvik unsuru oluşturuyor

Bu anlamda Yapı denetim Kanunu ve İmar Kanunu tekrar gözden geçirilerek
işlerin hızlandırılması, vatandaşın mağduriyeti engelleyecek ve hak arama yolları,
işlerini kötü niyetle yapanlar için cezai yaptırımlar tanımlanmalı

Şekil 4.72. 3194 sayılı İmar Kanunu yapı ve yapı ile ilgili esaslar -ruhsat alma şartları
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İmar Durumu

Yapı Ruhsatı
Aplikasyon planı
Mimari Projesi
Statik Proje
Zemin kaya etüd rapuru
Elektrik ve mekanik tesisat
projeleri
Resim ve hesapları
Röperli kroki

İmar Durumu
İlgili afet haritası

Diğer bilgiler

İlgili idare

Hata var ise 15 gün içerisinde yazı ile bildirilir
20 gün içinde onaylanır, yapı ruhsatiyesi verilir

Belediye ve Valilik

Dilekçe ile müracat
Ekler:
Tapu
Aplikasyon krokisi

Şehircilik Yasa Taslağında, Yapı Ruhsatı alma başlığı altında gerek
imar durumu alınması, gerekse yapı ruhsatı alınması sürecinde
“ilgili idare” terimi geçmekte dolayısı ile bu terim ile Belediye veya
Valilikler mi yoksa yapı denetim şirketlerinin mi kastedildiği müphem
kalmaktadır.
Oysa Yapı Kullanma İzninin verilmesi başlığı altında, Yapı denetim
sorumluluğunu üstlenen mimar ve mühendisler terimi
kullanılmaktadır.
Proje ve Yapının Yapım, Uygulama ve Denetimi başlığı altında,
“İlgili idareler, ilgili meslek odasının il düzeyinde örgütlenmiş olması
halinde, yapı proje ve eklerinin, odaca mesleki denetimden
geçirilmesini ister” ve Yapıların, uygulanması ve denetiminden
sorumlu yapı sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları
yönetmelikle belirlenir şeklinde hükümler içermektedir. İlçe
Denetim komisyonlarının kurulması konusu yasada yer almaktadır.
Ancak tüm bunlar değerlendirildiğinde bu konunun netleşmediği ve
sürecin net bir şekilde oturtulamadığı izlenimi vermektedir.

Mevcutta uygulanamayan bir madde, yaptırım konusunda yeni
Şehircilik Yasa Taslağında bir hüküm içermiyor.

Yukarıda 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında Yapı Ruhsatının alınması, Denetimin sağlanması, gibi çeşitli konularda getirilmiş olan
eleştirilerin Şehircilik Yasa Taslağında da çözümlenememiş olduğu tespit edilebilmektedir. Yasal yollardan yapı yapılmasını teşvik edici bir
mekanizma bu yasa taslağında da yer almamaktadır.
Şekil 4.73. Şehircilik Yasa Taslağında yapı ve yapı ile ilgili esaslar -ruhsat alma şartları
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Yapı kullanma izni
Belediye / Valilik

Tamamen veya kısmen bittiğinde
• ilgili idarenin görevlendirdiği mim. ve
müh.
• yapı denetim sorumluğunu üstlenen
mim. ve müh., müteahhit,
• Varsa şantiye şefi ve teknik
danışman (ŞYT)

Yapının, ruhsat ve eklerine,
plan ve tüm mevzuat
hükümlerine uygun olup,
kullanılmasında fen ve sağlık
bakımından sakınca
olmadığı denetleniyor (ŞYT)

Yapı kullanma için izin alınıyor

30 gün içinde müracaatın yanıtlanması
gerekiyor,
Aksi takdirde yapı kullanımına izin
verilmiş sayılıyor

İdare 30 gün içinde yapı kullanma izni
verilmemesinin gerekçesini bildirmek
durumunda (ŞYT)
Uygun raporu verilmez ise yapı ruhsatı
alınamıyor (ŞYT)

Sorun:
Kullanma izni olmayan pek çok yapı içinde
oturuluyor, altyapı hizmetlerinden
yararlandırılıyor
Af Yasası ile getirilen istisnalar ile

Otopark yapılamadığı takdirde ücret alınıyor, ancak bu kaynak otopark temini
için değil başka amaçlar için kullanılabiliyor. Toplanan kaynağın amacı
doğrultusunda kullanma zorunluluğu getirilmeli

Otopark tesis etmeden kullanma izni verilmez (madde 37)

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik su
kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden
yararlandırılamazlar (madde 31)

Bu altyapı hizmetinden yararlanmaya olanak sağlayan ...yasa yürürlükten
kalkmalı

Şekil 4.74. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Şehircilik Yasa Taslağına göre yapı ve yapı ile ilgili esaslar-yapı kullanma izni
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Ruhsatsız yapılar veya
ruhsata aykırı yapılar

Belediye

Durum anlaşıldığı takdirde

Yapı mühürlenir
İnşaat durdurulur
Ruhsatsız yapılar yıktırılır.

•Yapı sahibine
•Müteahhite
•Hisseli satış
yapana
•Fenni mesule

Cezai müeyyide
Genelde tespit yapılamıyor veya bu işlemler
genelde uygulanmıyor bu nedenle İstanbul
kaçak yapıların cenneti
Bildirildiği halde belediye tarafından
işlem yapılmayabiliyor

Bu sürecin takip edilebilmesi
nasıl olacak ?
Yaptırımlar ne olmalı??

Bir ay içinde ruhsata
uygun hale getirilir

Mahkemeye suç duyurusu

Mahkemeye itiraz

Para cezaları
yetersiz, yaptırımcı
olmaya yetmiyor
Belediye cezayı
almayı tercih ediyor
ruhsatsız veya hatalı
yapı devam ediyor.

Durumun anlaşılabilmesi için
bildirim kanalların açılması,
teknoloji kullanımı, bu işlemleri
yapmayanlar hk. ağır yaptırımlar
Bina ruhsatsız yapıldığında harç
alacağı doğmuş sayılıyor

Kararın kesinleşmesi

İlgililer hk. hapis
cezası

Cezalar belediyeye gelir
Bu nedenle ceza kesmek
yıkmanın yerine daha cazip hale
gelebiliyor
Kaçak yapıp binayı yasal hale
getirmenin yolu çok açık teşvik
edici bir yol

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar
Belediye ve Valilik tarafından tespit ediliyor
Civarının boşaltılması gerekiyorsa zabıta tarafından
tahliye edilir
Sahibi tarafından tamir edilir veya yıktırılır.
Yıktırılmazsa belediye tarafından yıktırılır
Madde 41:Mahzurlu bina bulunan bina yüzlerinin
kapatılmasına belediye ve valiler yetkilidir “verilen
müddet içinde gayrimenkul sahipleri bu yerleri
kapatmaya mecburdurlar.

Bu yapıların nasıl tespit edildiği /edileceği
konusunda bir süreç tarif edilmemiş
Uygulamada mümkün olamıyor ve sürecin
nasıl işlediği kesin tarif edilmemiş
Deprem riski olarak anılmamakla birlikte
sağlık ve güvenliği tehlikede olan yapılar
için belediyeye yetkiler verilebileceğinin
işaretini taşıyor. Deprem riski ile
ilişkilendirerek süreç tanımlanmalı

Binaların tehlikesinin tespiti, bu
tespitin gerçekleştirilmesi için
hanelere nasıl girilebileceği
konusunda süreç ve hukuki
süreçlerin tanımlanması gerekiyor.
Bu bildirimin nasıl yapılacağı
tanımlanacak. Direnenler için
yaptırımların neler olacağı
Tehlikenin hasıl olması durumunda
ekonomik kayıpların nasıl
karşılacağı bu gibi hususlarda teşvik
unsurlarının neler olacağı

Yapı ruhsatı alıp sonra binayı genişleten
için % 10 artırıma kadar her fazla m2 için
inşaat mal. Ceza olarak alınması
% 10 dan fazla büyüklükte ise kamunun
bu alana hissedar olarak girebilme
olanağı ceza olarak tanımlanmalı
Tamamı kaçak yapılar için ise sadece %
50’si için kamunun hissedar olacağı yasal
düzenlemede yer alması önerilebilir, bu
yaptırım göze alınmayacağı için kimse
kaçak yapmak istemeyecektir. Bu oranlar
yapının satış bedeline göre tanımlanabilir,
üzerinde çalışılmalı

Şehirleşme Yasa Taslağında gerekli düzeltmeler yapılmış, ancak cezai yaptırımların tanımsız olması, uygulanamamasını doğurabilir, çok radikal kararlar sosyal çözümlerde geliştirilebilir
Bu tür yapıların alınıp satılamayacağı konusunda Tapuya şerh konabilir

Şekil 4.75. 3194 sayılı İmar Kanunu Yapı ve yapı ile ilgili esaslar -ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar
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Proje uygundur raporu veriyor

Ödeme yapılır

Sicil Tutma:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Yapı
Denetim Üst
Komisyonu

İzin belgesi verir
Sicil tutar
İzin belgesi alır

Yapı Denetim
Kuruluşu
(tüzel kişilik)
Oluşum:
uzman mühendis
ve mimar

İl Denetim
Komisyonu

imar mevzuatı
uyarınca ilgili
idareye karşı
öngörülen teknik
sorumlulukları
üstlenir

Denetim şirketinden
uygundur raporu
gelmedikçe ruhsat
verilmez

Yerel Yönetim

Onayı ile
Projeyi onaylattırıyor

İlçe Denetim
Komisyonu

Onayı ile
Projeyi onaylattırıyor

Sicil Raporu veriri
Sicil Tutma
İlgili meslek odaları

proje müellifi
Yapı müteahhidi

Yapı sorumlularının sicillerin tutulmasına dair
usul ve esaslar,Bakanlıkça hazırlanacak
yönetmelikle düzenlenir

Yapı denetim üst komisyonu
Bakanlık bünyesinde, Yüksek Fen Kurulu
Başkanlığının koordinatörlüğünde;
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İçişleri Bakanlığı
mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği temsilcileri

şantiye şefi

İl Yapı Denetim Komisyonu
il bayındırlık ve iskan müdürlüğünün
koordinatörlüğünde valilik, bayındırlık
ve iskan müdürlüğü, merkez
belediyesi, büyük şehirlerde büyük
şehir belediyesi ve ilgili meslek odaları
temsilcileri

İlçe yapı denetim komisyonu;
kaymakamlığın
koordinatörlüğünde;
kaymakamlık, bayındırlık ve iskan
müdürlüğü, ilçe belediyesi ve ilgili
meslek odaları temsilcileri

Yapı Denetim
Hesabı
İl özel idare veya
Belediye adına
açılır

Müeyyide
oluşan hasarı
karşılama
Ağır-yıkık orta

Sigortalama
zorunluluğu

Sigorta Şirketi

Hasarı karşılamakla yükümlüyapı hasarından10 yıl
Diğer hasarlar 2 yıl

Yapı Denetim Kurumu Görevleri;
• malzemelerin standartlara uygunluğunu
denetlemek
• jeoteknik raporları, uygulama projelerini
kontrol etmek
• denetim faaliyetlerinin her aşamasında
diğer yapı sorumluları ile birlikte tutanak
tanzim etmek,
• gerektiğinde raporlar düzenlemek

Şekil 4.76. 595 sayılı KHK-Yapı Denetimi-(Yürürlükten kalkmıştır-yerine 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu yürürlüğe girmiştir
537

Ceza Kanunu 3. Md.

Sicil Tutma

İzin belgesi verir
Faaliyetlerini
denetler
Sicil tutar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Yapı
Denetim
Komisyonu

İş güvenliğini sağlama
Laboratuar deneyleri yaptırma
Bakanlık Denetleme yetkisine sahip
Yapıya ilişkin belgeleri gönderir

Belge verme yönetmelikle belirlenir

Bölge çalışma md.

Sicil raporu gönderilir

Yapı Denetim
Kuruluşu
(tüzel kişilik)

Oluşum:
inş mühendis
mimar
elektrik müh
Makine müh.

Denetçi mimar
Müh. Yardımcı
kontrol elemanı

İlgili idareye karşı
fenni
sorumluluğu
üstlenir
Yapı
tamamlandığında
aykırılık tespitinde
bildirim
Denetin ile ilgili tüm
belgeleri teslim

sözleşme

Aykırılık varsa il
sanayi ve ticaret
odasına bildirim

Yerel Yönetim

İlgili idarenin onayı ile

Yapı kullanma izni

İlgili İdareye
bildirim

Yapıyı durdurma

Denetim şirketinden
uygundur raporu
gelmedikçe ruhsat
verilmez

Yapı Denetim Hesabı
İl özel idare veya Belediye
adına açılır

Denetlenen yapılara sertifika verilir

yapı sahibi
proje müellifi

Hata tespit
edildiğinde

İş güvenliğinde
sorun var ise

Yapı denetim komisyonu
Bakanlıkça görevlendirilecek,
konu ile ilgili en az genel
müdür yardımcısı seviyesinde
bir başkan ile en az şube
müdür seviyesinde dört
üyeden oluşur.

Proje uygundur raporu veriyor

Ödeme yapılır
İlgili idareye
taahhütname

Yapı müteahhidi

Denetim Kuruluşu
Hasarı karşılamakla
yükümlüyapı hasarından 15 yıl
Diğer hasarlar 2 yıl

Plan ile bağlantının
kurulmamasının bir
sonucu kim karşılayacak?

Parsel dışında, Yer
kayması, çığ düşmesi,
kaya düşmesi, sel
baskınından doğan
hasardan sorumlu
değildir.

Yapı Denetim Kurumu Görevleri;
• malzemelerin standartlara uygunluğunu denetlemek
• İmar mevzuatına uygunluğu denetlemek
• Projeleri denetlemek
• Yapı ruhsat ve eklerine yapımı denetlemek
• jeoteknik raporları, uygulama projelerini kontrol etmek
• denetim faaliyetlerinin her aşamasında diğer yapı sorumluları ile birlikte tutanak
tanzim etmek,
• gerektiğinde raporlar düzenlemek

Şekil 4.77. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği 12.08.2001
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4.2.6

ANAYASA MADDESİ İÇİN ÖNERİLER

4.2.6.1 Önerilen Yeni Anayasa Kurallarının Genel Gerekçesi
Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, Anayasamız, aslında sağlıklı ve düzenli bir
kentleşme için ileri düzeyde bir dayanak oluşturmaktadır. Ancak deprem ve doğal afet riskleri
gerçek boyutlarıyla anayasal düzenlemelere etkili olmuş ve yansımış değildir. Yasal
düzenlemeler üzerinde yapılan inceleme şu gerçeği ortaya koymaktadır. Yasalarımız plan
bütünlüğünü yeterince gözetmekten uzaktır. Hatta özel amaçlı plan türlerinin giderek
çoğalması bu bütünlüğü bozan etkenlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda planlama düzeni
bir eşgüdümden yoksundur. Bu da zaman zaman bir yetki kargaşasına yol açmaktadır.
Yasaların biçimsel açıdan birbirine eş değerde olması nedeniyle planlamaya ilişkin çeşitli
yasal düzenlemelerin çatışması durumunda, özel normun genel normun yerini almasını
önlemek, hukuksal olarak mümkün olamamaktadır. Bu durumda tek çözüm, gerek sağlıklı ve
düzenli bir kentleşmeyi, şehirlerin özelliklerini, çevre şartlarını ve özellikle deprem ve diğer
doğal afet risklerini gözetecek olan plan bütünlüğünü ve gerekse planlama sürecindeki uyum
ve eşgüdümü belirleyici ilke, kural ve kurumları yasalara göre daha üstün hukuk kaynağı
olan Anayasa’da düzenlemektir. Böylece yasalar, üst hukuk normu olan Anayasaya aykırı
olamıyacağından, sorun temelde çözülmüş olacaktır.
Öte yandan bu bağlamda altı çizilmesi gereken önemli bir nokta, anayasal
düzenlemelerin özellikle Türkiye’de eğitici, özendirici ve bütünleştirici bir işleve sahip
olmasıdır. Yakın tarihimizdeki gelişmeler de açıkça göstermiştir ki her Anayasa değişikliğini
bu değişikliği yasal düzeyde gerçekleştirmeye yönelik bir yasama etkinliği izlemektedir. Bu
tür yasalara “Uyum Yasaları” denildiği biliyoruz. AB’ye giriş süreci içinde bunların çarpıcı
örneklerini gördük. Oysa yine biliyoruz ki Anayasa değişikliği olmadan da teorik olarak bu
tür yasaların çoğunluğunu gerçekleştirmek mümkündü. Bu tür reformların hep Anayasa
değişikliğinin arkasından gelmesi, Türkiye’nin siyasal sosyal ve hukuksal gerçeğidir. Bu
nedenle önereceğimiz Anayasa kuralları, imar hukuku ve şehircilik alanında da etkisini
süratle doğuracak ve yasal düzlemdeki karmaşık ve çelişkili yapının hızla ayıklanmasını ve
uyumlu bir bütünlüğe kavuşmasını sağlayacaktır.
Yasa sürecine göre daha zor koşullara tâbi olan Anayasa değişikliğinin gerçekleşme
şansı bakımından Türkiyemiz şu sıralar oldukça elverişli bir siyasal konuma sahiptir. Şu an
Türkiye’de tek başına iktidar olma şansını yakalamış bir hükümet işbaşındadır. Parlamentoda
görev yapan muhalefet partisi ise bu tür bir değişikliği içtenlikle destekleyecek bir sosyal
görüş ve programa sahiptir. Kaldı ki önereceğimiz Anayasa kuralları, insanın değerini ön
plana çıkaran ve onu korumayı esas alan içeriği ile her türlü siyasal görüşün benimseyeceği
bir yenilik niteliği taşımaktadır.
4.2.6.2 Önerilen Yeni İlke, Kural ve Kurumlar
Öneriler iki yeni maddeden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi planlama ile ilgilidir. İkincisi
ise “Doğal Afetlere Karşı Özel Koruma” başlığını taşımaktadır:
1) Bilindiği üzere Anayasa’nın “Planlama” başlıklı 166. maddesi, esas itibariyle ülke
kalkınma palanlarını ve buna ilişkin kurumsal yapıyı düzenlemektedir. Bu maddede fizik
planlama ile ilgili bir hüküm yer almamıştır. “Planlama” başlığı yerine her ikisini de
kapsayacak biçimde “Planlama Esasları” başlığını kullanmak ve buna bağlı olarak da
planlama olgusunu, “Kalkınma Planlaması” ve “Fizik Planlama” olarak iki alt başlık altındaki
iki ayrı maddede düzenlemek hem kanun sistematiği yönünden ve hem de yukarda
açıkladığımız gereksinimler yönünden yeterli olacaktır. Aşağıdaki öneride Anayasa’nın 166.
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maddesi açıklandığı şekilde 166 A ve 166 B olarak düzenlenmiş 166 A maddesinde
yürürlükteki 166. madde hükümleri ayne bırakılmış ve yeni düzenleme 166 B içinde
toplanmıştır. Başlık numaraları ya da harflerinde Anayasanın sistematiğine uyulmuştur.
I. Planlama Esasları (Anayasanın 165. maddesinden sonra gelen “İkinci Bölüm:
Ekonomik Hükümler” başlığından sonra gelmek üzere alt başlık)
A.Kalkınma Planlaması
Madde 166 A ( Yürürlükteki AY m. 166 aynen)
B. Fizik Planlama
Madde 166 B - Yerleşme hürriyeti ve konut hakkı ile ticari, sınai, tarımsal, sağlık,
eğitim, turizm, ulaşım, genel hizmet ve benzer amaçlı arazi kullanım ve yatırım
hakları, sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi, şehirlerin özelliklerini, çevre, tarih, kültür
ve tabiat varlık ve değerlerini dengeli bir biçimde gözeten ve özel olarak deprem ve
diğer doğal afet risklerini en aza indiren bir planlama çerçevesinde kullanılır. Devlet,
planlamanın bu ilkelere bağlılığını, planlar arasındaki uyumu ve bütünlüğü sağlayacak
tedbirleri alır ve bunun için etkili katılım yollarını açar.
Yukarda anılan ilke ve amaçlara uygunluğun yargı öncesi aşamada denetimini
sağlamak,
planlama yetkisine sahip merciler arasındaki eşgüdüme katkıda
bulunmak üzere ilke kararları almak, alt planların ülke ve bölge planlarına, bölge
planının da ülke planına aykırılığı ve bu çerçevede plan bütünlüğünün bozulduğu
iddiasıyla kanunun yetkili kıldığı kişi, kurum ya da kuruluşlarca yapılacak başvuruları
inceleyip karara bağlamak ve ulaştığı sonuçları ilgili kişi ve mercilere iletmek ve
kamuya duyurmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip bir plan denetçileri kurulu
oluşturulur.
Kurulun yukarıdaki fıkra uyarınca kendisine yapılacak başvurularla ilgili olarak
verdiği kararlara, bu kararın bildirim tarihinden başlayarak 60 gün içinde uyulmaması
halinde, kanunun yetkili kıldığı kişi ya da kuruluşlar, uyuşmazlığın çözümü için dava
açma süresi içinde ilk derece Mahkemesi olarak DANIŞTAY’a başvurabilirler.
Kurul üyeliğine atanacak kişilerde konuyla doğrudan ilgili uzmanlık ve yeterli
deneyim aranır. Kurul, yedi üyeden oluşur. Bir üye Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği tarafından önerilecek üç misli aday arasından, bir üye büyükşehir
belediyelerinden her birinin önereceği birer aday arasından, bir üye ise Yükseköğretim
Kurulunun, Şehir ve Bölge Planlaması alanında tanınmış üniversite profesörleri
arasından belirleyeceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ve 6 yıl
süre ile atanır. Diğer dört üye Bakanlar Kurulu tarafından aynı süre ile atanır.
Bakanlar Kurulunun atayacağı üyelerden biri tabiat ve kültür varlıkları koruma
kurullarında en az üç yıl görev yapmış şehir ve bölge plancıları arasından; diğer iki
üye doğal afet ve çevre koruması alanlarında uzmanlığı ile tanınmış kişiler arasından
her iki alanı da yansıtacak şekilde seçilerek atanır. Dördüncü üye ise Türkiye
Belediyeler Birliği’nin önereceği üç aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilerek
atanır. Bu şekilde oluşan Kurul, ilk toplantısında kendi içinden başkanını seçer. İlk
altı yıllık dönem için atanan üyelerden, ikinci yılın sonunda adçekme sonucunda
belirlenecek iki üye ve dördüncü yılın sonunda kalan üyelerden, adçekme sonucu
belirlenecek iki üyenin yerine, yukardaki yönteme uygun olarak yeni üye atanır.
Başkan kuraya dahil edilmez.
Kurul, gereksinim duyulan bölgelerde geçici ya da sürekli görev yapmak üzere
yasada öngörülecek usule göre bölge kurulları oluşturabilir.
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Plan Denetçileri Kurulu üyeleri ile Kurula bağlı olarak çalışacak merkez ve bölge
örgütü mensuplarının nitelikleri, özlük hakları, görev, yetki ve çalışma koşul ve
usulleri yukardaki amaçları sağlayacak şekilde ve özerklik ilkelerine uygun olarak
kanunla düzenlenir.
Madde Gerekçesi :
Birinci fıkrada planlamanın konusunu oluşturan haklar bütününün genel kullanım
çerçevesi çizilmiştir. Bu çerçeve doğrudan anayasadan kaynaklanan bir sınırlama
niteliğindedir ve bu sınırlamanın içeriği, planlamaya ilişkin belli anayasal değerlerin
korunmasına yönelik ilke ve amaçlardır. Bunlar aynı zamanda planlamanın içeriğini
oluşturan ve dengeli bir biçimde gözetilmesi gereken ana unsurlar niteliğindedir.
Ancak bu unsurlar içinde “deprem ve sair doğal afet risklerinin en aza indirilmesi”
unsuruna özel bir vurgu yapılmıştır. Bu vurgu, aşağıda ele alınacak olan 173 A
maddesi ile daha ayrıntılı bir somutluğa kavuşturulmaktadır.
1) Aynı fıkranın 2. cümlesinin iki anahtar kavramı, planlar arasındaki uyum ve
bütünlük ile bunu realize etmenin bir aracı olarak katılımdır. Devlet bunları
sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır.
2) İkinci fıkrada ilk fıkradaki ilke ve amaçlara uygunluğun yargı dışı denetimini,
özellikle plan bütünlüğünü sağlamak üzere “ombudsman” modeli bağımsız ve özerk
bir kurul:
“plan denetçileri kurulu” önerilmektedir. Konunun doğrudan ilgili
uzmanlarından oluşturulması gereken bu kurul, yargıdan önceki aşamada yapılacak
başvuruları inceleyerek ilke kararları üretecek ve yargının yükünü önemli ölçüde
azaltarak gerek plan yetkisine sahip mercilerin bu alandaki etkinliğini ve gerekse
yargı organının aynı alanda sağladığı denetimi, bilgi ve fikir yönünden besleyecektir.
Konunun uzmanlık gerektiren teknik boyutu nedeniyle bu kurula herkesin
başvurmasının etkili bir işleyişi önleyeceği düşünülerek, “kanunun yetkili kıldığı kişi,
kurum ve kuruluşlar” sınırlaması tercih edilmiştir. Bunlar öncelikle katılımcı birimler
olarak düşünülmüştür; vatandaş da bunlar aracılığı ile kurula ulaşabilir.
3) Üçüncü fıkrada uyuşmazlığın plan denetçileri kurulunda çözülememesi halinde
kanunun yetkili kıldığı kişi ya ra kuruluşlara ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da
dava açma hakkı tanınmaktadır. Böylece alt planların ülke ve bölge planlarına, bölge
planının da ülke planına aykırılığına ilişkin uyuşmazlıklar bu çerçevede en kısa yoldan
çözüleceğinden, planlamaya ilişkin diğer uyuşmazlıklar da buna bağlı olarak önemli
ölçüde azalacak, idare Mahkemeleri üzerindeki yük de ayni ölçüde hafifletilmiş
olacaktır.
4) Dördüncü fıkrada Plan Denetçileri Kurulu’nun oluşumu, özerk ve bağımsız statüye
ve konunun gerektirdiği uzmanlığa uygun olarak düzenlenmiş ve iki yılda bir
Kurul’un başkan dışındaki üyelerinin üçte birinin yenilenmesi sağlanarak Kurulda
sürekli bloklaşmanın sakıncaları önlenmek istenmiştir.
5) Beşinci fıkrada gerektiğinde Bölge Kurulları oluşturma olanağı sağlanmıştır.
6) Altınca fıkra, bu alanda hazırlanacak olan yasanın yön ve içeriğine ilişkindir. Plan
Denetçileri Kurulu ve ona bağlı olarak çalışacak örgütle ilgili sair hususlar, özerklik
ilkesine, kurulun amaç ve işlevine uygun olarak kanunla düzenlenecektir.
2) Doğal afetlere karşı özel koruma ile ilgili yeni düzenleme Anayasanın 173. maddesinden
sonra gelmek üzere MADDE 173 A olarak düzenlenmiştir.
Doğal Afetlere Karşı Özel Koruma
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Madde 173 A - Deprem ve diğer doğal afet risklerini enaza indirmek Devletin başta
gelen ödevlerindendir. Devlet bu alandaki önlemlerini bilimin en son verilerinden
yararlanarak sürekli geliştirmek ve bunlara aykırı işlem ve yapılaşmaları, etkili bir
denetlemeye bağlı olarak önlemekle yükümlüdür. Bu aykırılıkların yaptırımları, etkili
ve caydırıcı olacak şekilde kanunla düzenlenir. Bu aykırılıkların yol açtığı zararlardan
devletin sorumluluğu asıldır. Ancak devlet, sigorta önlemleri de dahil olmak üzere,
deprem ve diğer doğal afetlerin yol açtığı zararlarda kusur payı olanları da sorumlu
kılacak ve rücu imkanlarını sağlayacak tedbirleri de almakla yükümlüdür. Bu zararlar
nedeniyle açılacak davalarda zamanaşımı işlemez. Ancak kanun doğal afetin
vukubulduğu andan itiabaren makul bir dava süresi öngörebilir. Afete maruz kişilerin
İdareye karşı açacakları tazminat davaları nisbi harçtan muaftır. Devletin, deprem ve
diğer doğal afet risklerini en aza indirme amacıyla aldığı yasal ve kurumsal önlemlere
aykırı yapılaşmaların affı mümkün değildir.
Deprem ve diğer doğal afetlere karşı alınacak önlemlerde yerel yönetimlerin görev,
yetki ve sorumlulukları kanunla belirlenir. Yerel yönetimlerin bu alandaki görevleri
özel kaynaklarla desteklenir.
Madde Gerekçesi:
1) Maddenin ilk cümlesinde “Deprem ve diğer doğal afet risklerini enaza indirmek”,
Devletin başta gelen ödevlerinden biri olarak düzenlenmiştir. Böylece bu ödev, diğer
devlet ödevleri arasında öncelik kazanmıştır. Bu öncelik Anayasa’nın 65. maddesinin
2001 Anayasa Değişikliği ile kazandığı anlam uyarınca, Devletin mali kaynaklarının
kullanılmasında göz önünde tutulması zorunlu olan bir önceliktir.
2) Bu önerinin bir başka özelliği, anılan devlet ödevi ile ilgili önlemlerin sürekli
geliştirilmesi, buna aykırı yerleşim ve yapılaşmanın düzenli ve etkili bir biçimde
denetlenmesi ve bu denetimle bağlantılı olarak da önlenmesidir. Yasa, bu aykırılıkları
etkili ve caydırıcı yaptırımlara bağlayacaktır.
3) Öneride afet zararlarında devletin asli ve sürekli sorumluluğu sağlanmış; ancak
bunun yanında bu zararların oluşumunda kusur payı olanların da sorumlu tutulmasını,
onlara rücu edilmesini sağlama ödevi de devlete yüklenmiştir. Deprem ve doğal
afetlerin uzun yıllar sonra ortaya çıkmasının bu gibi sorumlulukları gündemden
çıkaracağı gözönüde tutularak, bu sorunu,
sigortanın sorumluluğunu devreye
sokmak suretiyle aşma ve dolayısıyla etkili bir yapı denetimini de sağlama yolu
açılmıştır.
4) Bunlara bağlı olarak afet zararlarında kusur ve sorumluluğu bulunanların hesap
verme yükümlülüğü önündeki zamanaşımı engeli ilke olarak kaldırılmakla birlikte,
afetin gerçekleştiği andan itibaren işleyecek makul bir dava süresi de kaçınılmaz bir
gereksinim olarak düşünülmüştür.
5) Ayrıca deprem ve diğer afet durumlarında hak arama özgürlüğünün, nisbi harcın
ağırlığından kurtarılması gerekir. Bu nedenle dava harcı maktu harç olarak
sınırlandırılmıştır.
6) Nihayet son cümlede deprem ve diğer doğal afetle ilgili normlara aykırı
yapılaşmalarda kesin bir af yasağı öngörülmektedir.
7) İkinci fıkrada deprem ve diğer doğal afetlere karşı alınacak önlemlerde yerel
yönetimlere de görev, yetki ve sorumluluk verilmesi ve yerel yönetimlerin bu yöndeki
faaliyetlerinin özel kaynaklarla desteklenmesi, Devletin özel koruma yükümlülüğünün
ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir.
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4.2.7

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUNU TASARISI ÜZERİNE İŞLENEN ÖNERİLER

Master Plan çerçevesinde düşündüğümüz somut yasa önerilerinin bir bölümü İmar ve
Şehirleşme Kanunu Tasarısı içine yansıtılmıştır.
Tasarı metni ile buna eklenen önerilerin kolaylıkla ayırt edilebilmesi için, öneriler,
ilgili maddenin hemen altında, bir paragraf sağa kaydırılmış biçimde verilmiştir.
Değişiklik önerilen maddelerin altına italik karakterde kısa gerekçeler eklenmiştir.
Tasarı metni içinde yer alan altı çizili ve italik karakterdeki bölümler Türk Mimar ve
Mühendisleri Odaları Birliğinin değişiklik önerileridir. Bunlardan grubumuzca da benimsemiş
olanlar öneri maddelerinde altı çizili ve italik olarak bırakılmıştır.
4.2.7.1 Birinci Bölüm
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1. Bu Kanun, ülke genelindeki tüm alanlarda yerleşme ve yapılaşmanın; bilim, teknik
sanat ve sağlık kuralları ile plan ve yöresel koşullara uygun, doğal, tarihi ve kültürel çevreyi
korumaya duyarlı, sürdürülebilir gelişme ilkesi ile uyumlu, afetlere karşı dayanıklı ve yaşam
kalitesini artırıcı oluşumunu, kullanımını ve denetimini sağlamak, bunlarla ilgili şehirleşme
politika, ilke ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2. Bu Kanun, ülke genelindeki tüm alanlarda yapılacak her tür ve ölçekteki planlar ile
inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapının, Kanunun amacına uygun yapılmasını
sağlamaya yönelik süreç, örgütlenme ve uygulama araçlarını, katılım, kullanım ve denetim
kurallarını ve esaslarını kapsar.
Öneri:
Madde 2. Bu Kanun, ülke genelindeki tüm alanlarda yapılacak her tür ve ölçekteki
plan tanımlarını, bu planların uygulama araçlarını, örgütlenme biçimlerini, planlara
girdi sağlayacak kurumları, planlama sürecine katılım olanaklarını, bu konudaki yetki
ve sorumlulukları, planların denetim süreçlerini ve inşa edilecek resmi ve özel her
türlü yapının, Kanunun amacına uygun yapılmasını sağlamaya yönelik süreç,
örgütlenme, katılım, kullanım ve denetim kurallarını ve esaslarını kapsar.
Gerekçe:
Madde, planlama yönünden yapılan önerilerin bütününü kapsayacak şekilde formüle
edilmiştir.
Genel Esaslar
Madde 3. Bu Kanunun uygulanmasında; planlama, yerleşme ve yapılaşmada, toplum ve
kamu yararının üstünlüğü, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının gözetilmesi, kentli haklarına
saygılı, afete duyarlı, doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyan ve yaşatan ve kaynaklarla
dengeli kentsel ve kırsal gelişmeyi sağlamaya yönelik plan hiyerarşisinin kurulması, sosyal ve
teknik altyapının ve yaşanabilir çevrenin oluşturulması ile kurumlar ve disiplinler arası
eşgüdümün sağlanması, esastır.
Herhangi bir alan, her tür ve ölçekteki plan esaslarına, imar programına, şehircilik ilkelerine,
bulunduğu bölgenin çevre ve yerbilimi koşullarına ve ilgili mevzuata aykırı amaçlar için ve
yasal hükümlere uygun planlama yapılmadan kullanılamaz ve kullandırılamaz.
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Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile
kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda ilgili standartlara uyulması, mevcut
yapı ve alanlarda gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
Öneri:
Madde 3. Bu Kanunun uygulanmasında; planlama, yerleşme ve yapılaşmada, toplum
ve kamu yararının üstünlüğü yanında iyelik haklarının adil bir biçimde korunması,
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının gözetilmesi, kentli haklarına saygılı,
afete duyarlı, doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyan ve yaşatan ve kaynaklarla
dengeli kentsel ve kırsal gelişmeyi sağlamaya yönelik plan hiyerarşisinin kurulması,
sosyal ve teknik altyapının ve yaşanabilir çevrenin oluşturulması ile kurumlar ve
disiplinler arası eşgüdümün sağlanması esastır.
Herhangi bir alan, her tür ve ölçekteki plan esaslarına, imar programına, şehircilik
ilkelerine, bulunduğu bölgenin çevre ve yerbilimi koşullarına ve ilgili mevzuata aykırı
amaçlar için kullanılamaz ve kullandırılamaz. Üzerinde kullanım talebi olan herhangi
bir alan için yapılmış bir plan yok ise, o alan veya o alanı da içeren bölge için yetkili
makamın belirlenen süre içerisinde, o alanı da kapsayan üst ölçekli plana uygun bir
plan hazırlaması gerekir.
Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları
ya da nazım imar planına bağlı olarak yapılan eylem planları ile kentsel, sosyal, teknik
altyapı alanlarında ve yapılarda ilgili standartlara uyulması, mevcut yapı ve alanlarda
gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
Gerekçe:
Tasarı metni genelde korunmuş, ancak 1.fıkrada “sağlıklı çevre” yerine Anayasadaki
terim tercih edilerek “sağlıklı ve dengeli bir çevre” şeklinde düzeltilmiş, ayrıca aynı
fıkraya
“mülk sahiplerinin hakları açısından plan kararlarında bir denge
sağlanması” ilkesi eklenmiştir. İkinci fıkrada ise alan kullanımı bakımından bölge
koşulları, “bölgenin çevre ve yerbilimi koşulları” şeklinde somutlaştırılmıştır.
Türkiye’de henüz kadastrosu tamamlanmamış ya da planlanmamış pek çok yer
bulunduğu, özellikle ikinci konut ya da turizm yapılarının böyle alanlar üzerinde
kaçak ya da mevzii planlarla yapıldığı gözönünde tutularak plan zorunluğunun
bunları da kapsaması sağlanmıştır.
Eylem planı kavramına yasada yer verilmiş, böllece proje niteliğindeki bu planlarla
ilgili olarak yasal boşluk doğmaması önemenmek istenrmiştir.
Eşgüdüm ve İstisnalar
Madde 4. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 383/444 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2960 sayılı
Boğaziçi Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Teşkilatı Hakkında Kanun, 4342/4368 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan
alanlarda anılan kanunlardaki korumaya ilişkin ilke ve esaslar dikkate alınır. Ancak planlama
ve yapılaşma konularında bu Kanun hükümleri uygulanır.
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Hakkında Kanun, 388 sayılı Güneydoğu Anadolu
Projesi Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 1164 sayılı
Arsa Ofisi Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
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3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun, 775 sayılı Gecekondu
Kanunu, 442/3367 sayılı Köy Kanunu ve diğer özel kanunlarla belirlenmiş ve belirlenecek
alanlarda anılan kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Hüküm bulunmayan
hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır.
Öneri:
Eşgüdüm ve Başka Kanun Hükümleri
Madde 4. Anayasanın (Çalışma grubumuzca önerilen) 166 B maddesinde yer alan
ilke ve amaçlar çerçevesinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 383/444 sayılı
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 6831 sayılı
Orman Kanunu, 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanun, 4342/4368 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan alanlarda anılan
kanunlardaki doğal, kültürel, ekolojik ve tarımsal amaçlı korumaya ilişkin ilke ve
esaslar dikkate alınır. Ancak planlama ve yapılaşma konularında yetki, izinler ve
denetim için bu Kanun hükümleri uygulanır.
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Hakkında Kanun, 388 sayılı Güneydoğu Anadolu
Projesi Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut
Kanunu, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 442/3367 sayılı Köy Kanunu, 4708
sayılı Yapı Denetim Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer özel
kanunlarla belirlenmiş ve belirlenecek alanlarda anılan kanunların, bu kanuna aykırı
hükümleri, Anayasa’nın (Çalışma grubumuzca önerilen) 166 B maddesinin 1.
fıkrasındaki temel ilkeleri gözönünde tutulmak kaydıyla uygulanmaz.
Orman dışına çıkan alanlar planlama yapılmadan yapılaşmaya açılamaz; bu alanlarda
mevzii plan yapılamaz.
Çevreye ilişkin ilke ve politikalar, Çevre Kurulları tarafından planlamaya girdi olarak
sunulur. Bu konuda kanunun yetkili kıldığı merciler, planlama biriminin gereksinim
duyduğu verileri hazırlamakla yükümlüdür.
Kıyı kenar çizgilerinin tüm ülke için hazırlanması sağlanır; kıyıların korunmasına
yönelik ilke ve politikalar planlamaya girdi olarak sunulur.
Gerekçe:
Bu madde ile ilgili önerimizde İmar ve Şehirleşme Kanunu’nun diğer kanunlarla
ilişkisi, Anayasa’nın (Çalışma grubumuzca önerilen) 166 B maddesinin 1. fıkrasındaki
temel ilkeler göz önünde tutulmak kaydıyla benimsenmiştir. (AY önerisi, m.166 B :
“Yerleşme hürriyeti ve konut hakkı ile ticari, sınai, tarımsal, sağlık, eğitim, turizm, ulaşım, genel
hizmet ve benzer amaçlı arazi kullanım ve yatırım hakları, sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi, şehirlerin
özelliklerini, çevre, tarih, kültür ve tabiat varlık ve değerlerini dengeli bir biçimde gözeten ve özellikle
deprem ve sair doğal afet risklerini en aza indiren bir planlama çerçevesinde kullanılır. Devlet,
planlamanın bu ilkelere bağlılığını, planlar arasındaki uyumu ve bütünlüğü sağlayacak tedbirleri alır
ve bunun için etkili katılım yollarını açar.”

Tanımlar
Madde 5. Bu Kanunda kullanılan bazı terimler aşağıda tanımlanmıştır:
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Mekansal Strateji Planı: Genel ve uzun dönemli ilke ve hedefler ile mekansal ana
yönlendirme kararlarını belirleyen sınırları ve niteliği Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşen
Ülke Fiziki Planı, Bölge Planı ve Alt Bölge Planıdır.
Öneri:
Üst Ölçekli Mekansal Strateji Planları: Ülke Mekansal Strateji Planı, Bölge Planı ve
Alt Bölge Planlarını kapsar. Bu planlar, ana karar, politika, ilke ve esasları: eylem
alanlarını; eylem konularını alt ölçekli planların yetki sınırları ile bu planlarda
uyulması gerekli ilke ve esasları, izlenecek yol ve yöntemleri belirleyen stratejik
planlardır.
Gerekçe:
Planlar hiyerarşisi içinde yön verici niteliği ile plan bütünlüğünü sağlama işlevini
yerine getireceği düşünülen stratejik planların tümünü bir başlık altında toplayarak
bunlara ortak unsurları belirleme amacı güdülmüştür. Anılan işlevin realize
edilebilmesi için daha sonraki maddelerde bu planların ayrıntılı tanımları verilmiş ve
her birinde değerlendirecek olan konular sınırlı sayım ilkesine bağlı olmaksızın
sıralanmıştır.
Ülke Fiziki Planı: Ülke bütününde eşitsiz büyümenin önlenmesi, çevre ve yaşam
kaynaklarını koruma ve kullanma dengesini sağlamaya ilişkin politika ve stratejileri içeren,
Kalkınma Planları ile uyumlu ve karşılıklı veri oluşturarak mekansal stratejileri belirleyen
1/1.000.000 veya 1/250.000 ölçekli, plan ve programlar ile kapsamlı rapor ve eklerinden
oluşan belgedir.
Öneri:
Ülke Mekansal Strateji Planı; ülkenin toplumsal, ekonomik ve mekansal yapısını
yeniden biçimlendirmek üzere geleceğin kestirimini, geleceğe hazırlık çabalarını ve
yapısal değişimi öngören, ülke bütününde eşitsiz büyümenin önlenmesi için çevre ve
yaşam kaynaklarını koruma ve kullanma dengesini sağlamaya ilişkin politika ve
stratejileri belirleyen, sektörlerin mekansal gelişme eğilimlerini değerlendirerek büyük
ölçekli yatırımları ülke bütününde saptayıp yönlendiren, hükümet tarafından ülkenin
fiziki ve sosyo-ekonomik sorunlarını çözmek ve potansiyellerini değerlendirmek
amacıyla üretilen makro düzeydeki politikaları mekansal olarak tanımlayan ve alt
ölçekli planlara yön vermek suretiyle bakanlıklar arasında eşgüdümü sağlayan,
Kalkınma Planları ile uyumlu ve karşılıklı veri oluşturarak mekansal stratejileri
belirleyen, Kalkınma Plan ve Programları arasındaki bağlantıyı kuran plan ve
programlar ile kapsamlı rapor ve eklerinden oluşan belgedir.
Gerekçe:
Ülke mekansal strateji planı, ‘kalkınma planlarının haritası niteliğindedir. Planlama
sistematiğinde ülke düzeyinde belirleyici ve yön verici bir işlev üstlenen ve planlar
hiyerarşisinde en üst düzeyde yer alan bu plan türü bu konumuna uygun bir biçimde
ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu tanımı somutlaştırmak üzere planın içeriğini
oluşturacak belli başlı konular 8. maddenin a bendinde sıralanmıştır.
Bölge Planı: Kalkınma Planları ve yıllık programlarla biçimlenerek, planlama amaç ve
ihtiyaçlarına göre Ülke Fiziki Planında belirlenecek bölgelerde, doğal, beşeri, sosyal, kültürel
ve ekonomik kaynak, olanak ve potansiyeli değerlendirmek üzere yapılan çalışmalar ile,
ekonomik, sosyal, kültürel, sektörel ve fiziksel faaliyetlerin korunması, kullanılması,
sınırlandırılması ve gelişimi ile bu faaliyetlerin bölge içinde dağılımına yönelik hedef ve ilke
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kararlarından oluşan, alt ölçekli planlara veri teşkil edecek politikaları oluşturan, açıklama
raporu ile bir bütün olan plandır.
Öneri:
Bölge Planı: Kalkınma Planı ve Ülke Mekansal Strateji Planı kararlarına uygun olarak
hazırlanan, ülke mekanını boşluk bırakmayacak şekilde tüm bölgeler için hazırlanan,
doğal, beşeri, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynak, olanak ve potansiyeli korumak ve
değerlendirmek üzere yapılan çalışmalar ile, ekonomik, sosyal, kültürel, sektörel ve
fiziksel faaliyetlerin geliştirilmesi, korunması, kullanılması, sınırlandırılması ve bu
faaliyetlerin bölge içinde dağılımına yönelik hedef ve ilke kararlarından oluşan bir
plandır. Bölge planı ekonomik, toplumsal ve fiziki planlama çalışmaları arasında
eşgüdümün sağlandığı, bölgedeki yerleşmelerin gelecekte üstlenecekleri rolleri
bölgedeki kurumlardan toplanan bilgilere ve bilimsel verilere, kestirimlere dayanarak
tanımlayan, buna bağlı olarak bölgedeki arazi kullanışlarını, ve hedefleri belirleyen,
düzenleme esaslarını getiren, toplumun kalkınması için gerekli düzenlemeleri tarif
eden, sürdürülebilirliği sağlayan, alt ölçekli planların uyması gereken politikaları
oluşturan, araçlara işaret eden, uzun dönemli mekansal hedeflerin uygulama
aşamalarını belirleyen, açıklama raporu ve programı ile bir bütün olan, 1/200.000
veya gerekli durumlarda 1/100.000 ölçekli plandır.
Gerekçe
Bölge planları alt ve üst ölçekli planlara girdi teşkil edecek politikaları içerir. Bölge
planlarının hazırlanmasındaki amaç, bölgenin sorunları, sınırlamaları, talep, tehdit ve
fırsatları çerçevesinde bölgenin mekansal değişimini en iyi yönlendirecek politika ve
araçları öngörmek, uzun dönemli mekansal hedeflerin uygulama aşamalarını
belirlemektir. Bölge planlarında detaylı yer seçim konuları yer almaz, yatırım
kararlarına ve bu yatırımların hangi kent ya da kasaba etrafında yer alabileceğine
ilişkin işaretler verilir.
Planlama hiyerarşisi çerçevesinde, ülke mekansal strateji planında tanımlanan
kararları bölge planları ile hayata geçirilir. Türkiye’de uygulanmış bölge planların
sayısının sınırlı olmasına karşın, ülkemizde bu sürecin gerektirdiği bilgi birikimi gerek
DPT bağlamında kurumsal, gerekse de bölge planlamayı planlama eğitim
programlarına katmış üniversiteler bağlamında akademik anlamda mevcuttur. Kaldı
ki, mevcut sistemde dahi ‘...gerekli görülen hallerde...’ bölge planı yapabilmenin yasal
dayanağı vardır ve bu gerekli görülen hallerden biri de depremdir
Bölge planları bölgenin, doğal, beşeri, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynaklarını, ve
potansiyelini değerlendirmek üzere yapılan çalışmalardır. Ekonomik, sosyal, kültürel,
sektörel ve fiziksel faaliyetlerin korunması, kullanılması, sınırlandırılması ve gelişimi
ile bu faaliyetlerin bölge içinde dağılımına yönelik hedef ve ilke kararları bölge planı
kapsamındadır.
Bölge planını somutlaştırmak üzere planın içeriğini oluşturacak belli başlı konular ve
bu planın tabi olduğu esaslar 8. maddenin b bendinde düzenlenmiştir.
Alt Bölge Planı: Mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları
bütününde veya bir kısmında, varsa ülke fiziki planı ve bölge planı kararlarına uygun olarak,
demografik, kültürel, ekonomik, sosyal, fiziksel araştırmaların ve verilerin değerlendirilmesi
ile hazırlanan, bölge ve havza ölçeğinde korunacak tabiat ve kültür varlıkları, su havzaları,
ormanlar, tarımsal alanlar ve benzeri doğal kaynak ve varlıklar, afete maruz yerleşme ve
alanlar, temel altyapı, enerji, sanayi, ticaret, turizm merkezleri, ulaşım merkez ve eksenleri ile
ana ulaşım ve altyapı kararlarını içeren, makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluğunu veren,
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yerleşme gelişme yönünü gösteren, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi
ana kullanımı kararlarını yürürlükteki tüm mevzuat hükümleri doğrultusunda belirleyen,
sektörler arasında koruma kullanma dengesi sağlayan, idareler ve disiplinler arası eşgüdüm
esaslarını içeren, açıklama raporları ve plan notları ile bir bütün olan 1/50.000 veya 1/25.000
ölçekli plandır.
Öneri:
Alt Bölge Planı: Metropoliten Alan Planı veya Çevre Düzeni Planını kapsar.
Mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününde
veya bir kısmında, ülke mekansal strateji planı ve bölge planı kararlarına uygun
olarak, demografik, kültürel, ekonomik, sosyal, fiziksel araştırmaların ve verilerin
değerlendirilmesi ile hazırlanan Alt Bölge Planları, konut, sanayi, tarım, turizm,
ulaşım gibi sektörler ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler
arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen
yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, kalkınma planları ve
bölge planları temel alınarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun ekonomik
kararlar ile ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren doğal kaynakların
rasyonel kullanımını sağlayan ve üst düzey plan kararları çerçevesinde, alt ölçekli
planlara yol gösterici, çevreden yaklaşım sağlayıcı, nitelikte hazırlanan, bölge planları
ile kentsel ölçekli nazım imar planları arasındaki geçişi sağlayan, idareler arası
koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/25000, 1:50000, ölçekte hazırlanan, plan notları
ve raporuyla bir bütün olan planlardır.
Gerekçe
Yukarıda değinilen bütüncül yaklaşım, İstanbul’un (ve ülkemizdeki diğer sağlıksız
biçimde yayılmış tüm kentlerin) kentsel saçaklanma ve metropoliten çeper oluşumu
bağlamında üç önemli kent probleminin çözümüne katkı sağlayacaktır:
İlk problem doğrudan fizik mekan ile ilgilidir. Nüfusu, ağırlıklı olarak kırsalda
mülksüzleşme ve kente göç sürecinin etkisinde hızla artan metropollerin, yakın
çevrelerine yarattığı baskı ve saçaklanma eğilimi, metropol çeperlerinde parçacıl
gelişen ve kent makro formu ile bütünleşemeyen alanların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu alanların tek elden ve büyük şehir belediyeleri tarafından planlanması,
fiziksel olarak kentle bütünleşmelerinin sağlanması açısından şarttır.
İkinci problem kentte sunulan temel kamu hizmetlerinden yararlanma ve kent
yönetimine katılım süreci ile ilgilidir. Metropoliten kent çeperinde bulunmak, politik
anlamda kentten dışlanmak/soyutlanmak anlamına gelmektedir. İstanbul örneğinde,
belde belediyelerinde ikamet edenler kentle ekonomik ve sosyal anlamda
yaşamalarına karşın, büyük şehir belediye başkanı ve meclis üye seçiminde oy hakkına
sahip değildirler. Bu nedenle, büyük şehir belediyesi sınırlarında yapılması öngörülen
değişiklikler ile bu kesimlerin metropol bütünü ile ilgili konularda söz sahibi
olmalarının sağlanması, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması yönünde önemli katkılar sağlayacaktır.
Üçüncü problem ise büyük kentlerin ihtiyaç duydukları sermaye birikiminin
yaratılmasında gerekli rekabet gücünün artırılmasına ilişkindir. Bu konuda planlama
literatüründe kentsel yayılma (urban sprawl) kavramı ekseninde kentlerin gerek kendi
çeperleri ile, gerekse de çeperlerinde bulunan ancak bağımsız tanımlanmış
yerleşmeler ile işbirliği yapmalarının, birbirleri ile yarışmalarına kıyasla daha olumlu
sonuçlar yaratacağı düşüncesi hakimdir (Johnson, 1998). Kentsel ekonomik gelişme
açısından sağlıklı gelişmiş kentlerin etrafında yer alan banliyö ve kırsal yerleşmeler,
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‘yayılarak’ gelişmiş kentlerin çevresinde yer alan yerleşmelere oranla daha şanslı
olarak tanımlanmaktadır. Bunun temel nedeni olarak yerel veya küresel girişimcinin
değişen tercihleri gösterilmekte ve günümüzde girişimcinin yatırım ve büyüme
hedeflerinin yer seçiminde, yerel olarak işbirlikçi (locally cooperative) ancak küresel
olarak yarışmacı (globally competitive) bölgeleri tercih ettiği vurgulanmaktadır.
Diğer bir deyişle, bölgesel ekonomik gelişme, bölgesel arazi kullanım planlaması,
etkili yerel yönetim, yerel yaşam kalitesi ve küresel ekonomi içinde yarışmacılık
kavramları arasında sıkı bağların oluşturulduğu yerler yatırımcı gözünde
sivrilmektedir. İşte bu noktada bölgesel/metropoliten işbirliği kuşkusuz her
zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır.
Not:Bu maddenin işlerlik kazanabilmesi için 3030 sayılı Büyük Şehir Belediye
Kanununda değişikliğe gidilerek Metropoliten Alan Sınırlarının Belirlenmesi veya
Metropoliten Alan Bölgelerinin belirlenerek Büyük Şehir Belediy’sinin bu alandaki
yetkileri tanımlanmalıdır. İstanbul özelinde İl bütünün İstanbul Büyük Şehir Belediye
sınırları içerisine alınmalı, bu sınır içerisindeki planların onay ve denetim yetkisi
Büyük Şehir Belediyelerine ait olmalıdır.
İmar Planı: Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve
güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin
ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve
verilere dayalı ve varsa alt bölge planı kararlarına uygun olarak hazırlanan, kentsel yerleşme
ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı,
koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve
notlardan oluşan belgedir. İmar planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olmak üzere
iki aşamadan oluşur.
Öneri:
İmar Planı: Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, doğal ve
kültürel mirasın korunduğu sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini
artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel,
tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı, bölge ve alt
bölge planı kararlarına uygun olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme
eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı,
koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve
plan notlarından oluşan belgedir. İmar planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı
olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Gerekçe:
Tasarıdaki tanım ilke olarak benimsenmiştir. Yapılan değişiklik alt bölge planlarına
uygunluk unsurunun “varsa” koşuluna bağlı olmaktan çıkarılması ve TMMO
tarafından eklenen “doğal ve kültürel mirasın korunması” unsurunun grubumuzca da
benimsenmesidir. (Alt bölge planının bulunmamasının imar planı yapılmasını
engelleyeceği düşünülüyorsa, bunun alt bölge planı için makul bir süre öngörecek bir
geçici madde ile çözüme bağlanması mümkündür.)
Nazım İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durum, jeolojik bilgiler
ve afet verileri işlenmiş olarak, varsa bölge ve alt bölge planlarına uygun biçimde hazırlanan,
arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki
nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, yerleşme alanlarının gelişme yön ve
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları ve
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uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olan ve zaman ve mekan etaplarını belirleyen,
plan notları ve detaylı açıklama raporu ile bir bütün olan plandır.
Öneri:
Nazım İmar Planı: Onaylı standart topografik kadastral haritalar üzerine, jeolojik
harita önerileri ve mikro bölgeleme haritaları ve analiz aşamasında diğer ilgili
kurumlardan temin edilecek tüm bilgi ve veriler doğrultusundan hazırlanan bütünleşik
afet haritaları ve afet strateji plan önerileri dikkate alınarak, bölge ve alt bölge
planlarına uygun biçimde hazırlanan, arazi parçalarının doğal ve kültürel mirasın
korunması gözetilerek genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin
gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, yerleşme alanlarının
gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin
çözümü gibi hususları, imar uygulama alan sınırlarını ve uygulama imar planlarının
hazırlanmasına esas olan zaman ve mekan etaplarını, eylem planlarının yapılabileceği
alanların sınırlarını ve konuları belirleyen, plan notları ve detaylı açıklama raporu ile
bir bütün olan 1/10.000 veya 1/5.000 ölçekli plandır.
Gerekçe:
Nazım imar planı planlama sistematiğinde kendisine verilen işleve uygun olarak
tanımlanmıştır.
Uygulama İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durum, jeolojik
bilgiler ve afet verileri işlenmiş olarak nazım imar planı kararlarına uygun biçimde hazırlanan
ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için
gerekli imar programlarına esas olacak uygulama etaplarını, esaslarını ve yapılaşmaya ilişkin
tüm bilgileri ayrıntıları ile gösteren raporuyla bir bütün olan plandır.
Öneri:
Uygulama İmar Planı: Onaylı standart topografik kadastral haritalar üzerine, jeolojik
harita önerileri ve mikro bölgeleme haritaları ve bütünleşik afet haritaları ve afet
strateji plan önerileri dikkate alınarak, Nazım İmar Planılarına uygun biçimde
hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları
ve uygulama için gerekli imar programlarına esas olacak uygulama etaplarını,
esaslarını, eylem alan sınırları ve konuları ile imar uygulama alan sınırlarını belirleyen
ve yapılaşmaya ilişkin tüm bilgileri ayrıntıları ile gösteren raporuyla bir bütün olan
1/1000 veya 1/500 ölçekli plandır.
Gerekçe
Kent planlarının fizik mekanı katı bir bakış açısı ile, diğer bir tanımla yerel
dinamiklerden kopuk bir anlayışla hazırlanması bir çok sorunun kaynağını
oluşturmaktadır. Bu bağlamda stratejik ve kapsamlı planlama anlayışı problemin
çözümünde etkin rol oynayacak temel araçlardır. Gerek nazım, gerekse de uygulama
imar planları her türlü kurumsal ve/veya bireysel talep ve görüşe açık olacak şekilde
esnek olmalıdır. Özellikle de uygulama imar planları konulara göre farklılaşabilecek
eylem planlarının (talebe göre eylem planları ve probleme göre eylem planları vb.)
desteği ile statik yapısından kurtarılabilir. Sözü edilen bu eylem planları, nazım imar
planı ve hatta bazı durumlarda uygulama imar planı ölçeğinde sorunların çözümünde
yetersiz kalındığı durumlarda mahalle planlaması veya soruna bağlı tanımlanan
eylem alanları çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu yaklaşım, afet riski taşıyan ya da afete
maruz kalan alanlarda yerel taleplerin iletilmesi ve fiziksel/sosyal problemlere
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yaratıcı yerel çözümlerin bulunması yönünde yerel yönetimlerin yükünü bir ölçüde
hafifletecek ve üretilecek projelerin uygulama şansını artıracaktır.
Ek Öneri
Eylem Planı: Özel konular (afet riski, koruma, çevre, kentsel tasarım vs gibi) ve
sorunlara dayalı olarak belirlenen, saptanan problemlerin çözülmesine ve/veya
toplumun geliştirilmesi ve kalkınmasına yönelik olarak sınırları her ölçekli planda
tanımlanabilen, bu tanımlı alan çerçevesinde çok aktörlü, katılımlı bir süreçle
hazırlanan ve proje geliştirmeye yönelik, yapılaşmaya ilişkin tüm bilgileri ayrıntıları
ile gösteren, fizibilite raporlarını, ilgi grupları arasındaki teknik ve maddi katılım
biçimlerini tanımlayan ön sözleşmeleri içeren, raporuyla bir bütün olan fiziki boyutu
1/1000 veya 1/500 ölçekli olarak düzenlenen plandır.
Gerekçe
Eylem planları, afet risklerine karşı önlemler almak, yaşam çevrelerinin yaşanabilir
kılmak, doğal ve tarihi çevreyi korumak, toplumu geliştirmek ve kalkındırmak, kentsel
kaliteyi arttırmak taşınmaz ve çevrelerinde koruma amaçlı önlemler almak, fiziksel
çevreyi sağlıklaştırma ve güvenli hale getirmek amaçlarını gerçekleştirmek için
herkesin planla ilgili bilgilendirildiği, yaşayanların plana önderlik etmesinin, kaynak
ve hizmetin etkin ve adil olarak dağıtılmasının ve paylaşılmasının sağlandığı bir süreç
ile kentsel yenileme ve sağlıklaştırma, kentsel dönüşüm, kentsel canlandırma, kentsel
tasarım vb. gibi konuların işlendiği bu konuda sorumlulukların belirlendiği örgütlü bir
şekilde, imar planları ile sorunun çözümlenemediği noktalarda katılımlı ve birlikte
karar alma süreçleri ile sorunun çözümlenebildiği bir süreçtir.
Kentsel Tasarım Planı: Kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanımları
açısından önem arz eden ve/veya yenileme suretiyle kente kazandırılması hedeflenen ve
sınırları imar planı ile belirlenen kesimleri için hazırlanan, kent kimliğini vurgulayıcı özel
uygulama ayrıntıları içeren 1/5.000, 1/1000, 1/2000 veya 1/500 ve 1/200 ölçekli plan ve her
ölçekteki projelerdir.
Öneri:
Kentsel tasarım planının bir eylem planı niteliğinde olması nedeniyle, bu plan eylem
planı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Koruma Amaçlı İmar Planı : SİT alanlarındaki her türlü imar uygulamasını yönlendirmek
üzere, temel ilke ve kuralları KTVKYK’nca belirlenen, tarihsel, kültürel ve doğal mirası
koruyarak yaşatmaya dönük toplumsal kullanım ve mimari hedefleri belirleyen, tasarım
rehberleri ve raporlarıyla bir bütün olan 1/5000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli planlardır.
Öneri:
Koruma Amaçlı İmar Planlarının uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için planının bir
eylem planı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu amaca
yönelik eylem planlama sürecinin ve katılım, onama biçimleri Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu’nda ayrıca tanımlanmalıdır.
İmar Programı: İmar planının uygulanmasını sağlayacak yönetsel, mali öneri ve önlemleri
de içeren süreç ve yöntemleri belirleyen, imar planı ile birlikte onaylanan imar ana programı
ve buna dayalı 5 yıllık uygulama programlarından oluşan düzenlemedir.
Parselasyon Planı: Mevzuata, uygulama imar planı ve plan notlarına uygun yapılaşmaya
temel oluşturmak ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacıyla
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hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan
arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren belgelerdir.
Öneri:
Parselasyon Planı: İmar planının araziye uygulanmasından (aplikasyonundan) sonra
yapılacak rölöve ölçülerine göre kadastro standartlarında düzenlenmiş, boyut
değiştirmeyen paftalar üzerine bütün mevcut nirengi noktaları, kullanılan eski ve yeni
tesis edilmiş poligon noktaları gösterilerek çizilen, uygulama imar planı, plan notları
ve mevzuata uygun oluşmuş kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil
işlemlerinde esas alınan belgedir.
Gerekçe:
Tanım, tüm teknik boyutları kapsayacak biçinde düzeltilmiştir.
Halihazır Harita: Herhangi bir bölgenin coğrafik, topografik özelliklerini, fiziksel yapısını
ve mevcut kullanım şekillerini ve varsa kadastro bilgilerini de gösteren ekleriyle bir bütün
olan haritalardır.
Öneri:
Standart Topografik Kadastral Harita: Herhangi bir bölgenin coğrafi, topografik
özellikleri, fiziksel yapısı ve mevcut kullanım şekilleri ile kadastral durumunu, ülke
nirengi ve nivelman ağına dayalı, ülke pafta bölümleme sisteminde, yersel,
fotogrametrik ya da günün gelişmiş teknolojilerinden (uydu teknikleri) yararlanılarak
sayısal, çizgisel ya da diğer yöntemlerle gösteren haritalardır.
Gerekçe:
Hizmetlerin bir bütün olarak kent bilgi sistemine yönelik sürdürülmesinde; toprak
yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinde, sayısal üretilen standart-topografikkadastral haritalara (STKH) olan gereksinme giderek artmaktadır. Ülkemizdeki
planlama sürecinin, ülke nirengi ve nivelman ağına dayalı ve ülke pafta bölümleme
sisteminde, standart birlik içinde sayısal olarak üretilmiş standart-topografikkadastral haritalara bağımlı olması sağlanmalıdır. Bu şekilde üretilmiş haritalara
bağlı olmadan üretilen planlar (ne kadar nitelikli olursa olsun) hem mekan hem de
iyelikte çeşitli sorunların ortaya çıkmasına ve planların uygulanabilirliğinin tehlikeye
düşmesine neden olur. STKH yapımı, Türkiye’deki harita mühendislik hizmetlerinde
köklü değişimlerin önkoşuludur. STK harita olmaksızın mekana dayalı bir coğrafi
bilgi sisteminin ya da kent bilgi sisteminin oluşturulması olanaksızdır. Bu nedenle
imar planı mesnedi olarak “halihazır harita” kavram ve tanımı yerine “standart
topografik kadastral harita” terim ve tanımının kullanılması tercih edilmiştir.
Jeolojik Harita: Onaylı halihazır haritalar üzerinde arazinin jeolojik yapısı ve litolojik
özellikleri açısından yerleşime uygunluğunu irdeleyen, afet haritalarının hazırlanmasına veri
oluşturan, açıklama raporu ile bir bütün olan haritadır.
Öneri:
Jeolojik Harita: Onaylı standart-topografik-kadastral haritalara STKH üzerinde
arazinin jeolojik yapısı ve litolojik özelliklerini gösteren afet haritalarının ve Deprem
(Sismik) Tehlike Haritalarının hazırlanmasına veri oluşturan, açıklama raporu ile bir
bütün olan 1/100000 ve 1/25 000 ölçekli olarak hazırlanan haritadır.
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Ek Öneri:
Bölgesel Deprem (Sismik) Tehlike Haritası: Fay hatları, fay bölgesi, kuvvetli yer
sarsıntısı, sıvılaşma, heyelan ve diğer zemin zayıflıklarının ve deprem yönetmeliğine
altlık oluşturacak şiddet bölgelerinin gösterildiği 1/10000 ve veya 1/25000 ölçekli
haritalardır.
Gerekçe:
Bunlar, tektonik hareketler sonucu, meydana gelebilecek depremin parametrelerinin,
büyüklüklerinin, (şiddet, magnitüd, spekral ivme, maksimum ivme değerleri) bölge
içindeki dağılımlarına göre farklı özelliklerdeki alt bölgelerin tanımlandığı
haritalarıdır. Bu haritalar Probabilistik(olasılıksal), Deterministik olmak üzere iki
farklı yaklaşıma göre oluşturulur. Bu haritalar, Deprem Kaynakları (Kaynak zonları),
Fay hatları, fay bölgesi, tarihsel sismik veriler, kuvvetli yer sarsıntısı, (maksimum
ivme, veya specktral ivme), sıvılaşma, heyelan ve diğer zemin zayıflıklarını içerir,
1/10000 ve veya 1/25000 ölçekli haritalar olarak hazırlanır, deprem yönetmeliğinin
temelini oluşturur ve kayıp tahmin çalışmalarına ve deprem strateji planlarına girdi
sağlar.
Ek ÖneriBölgesel Sel Tehlike Haritaları: Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgelerin
gösterildiği 1/10000 ve veya 1/25000 ölçekli haritalardır.
Gerekçe:
Kentlerde ve ilçelerde kamu sağlığını ve güvenliliğini korumak ve bu tehlikeleri
azaltmak üzere sağlıklı ve doğru arazi kullanım politikalarının ve yönetmeliklerin
teşvik edilebilmesi için sel tehlike bölgelerinin belirlenmesi ve haritaların
oluşturulması gerekmektedir.
Ek Öneri
Afet Tehlike Haritaları:Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgelerin, yer
sarsıntısı, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir
bölgelerin, diğer meydana gelen her türlü afetin bölgesel ölçekli haritalara işlendiği,
etkilerinin raporlara yansıtıldığı hazırlanan harita ve eklerinden oluşan belgelerdir.
Ek ÖneriMicro-bölgeleme Haritası:, Detaylı zemin ve kalite analizi, zemin tabakalaşması,
zemin tabakalarının özelliklerine göre oluşturulan bölgeleme analizlerine dayanan,
kayma mukavameti (Şev kaymaları), sıvılaşma, heyelan gibi zemin zayıflıklarını
içeren, parsel bazında yapılacak çalışmalar için veri sağlayan ve bu çalışmaların
denetiminde kullanılan açıklama raporu ile bir bütün olan 1/5000 ve/veya 1/1000
ölçekli haritalardır.
Gerekçe:
Bu haritalarda zemin sınıflarına göre bölgeleme, zemin tabakalarının büyütmesine
göre bölgeleme, etkin ivme tasarımına göre bölgeleme, hakim periyoda göre
bölgeleme gibi analizler yapılır. Bu haritalar, bölgelerin çakıştırılması ile ortaya
çıkan bölge özelliklerine göre şehir plancılar için belli tavsiyeler içerir. (yoğunluk
tavsiyeleri, alınması gerekli önlemleri, özel fonksiyonların yer seçimi konusundaki
önerileri, yaklaşık maliyet artışları gibi konulardaki tavsiyeler) Parsel bazında
yapılan çalışmalar doğrultusunda bu haritaların güncelleştirilmesi, yeniden
değerlendirilmesi, bu konuda oluşturulan uzmanlardan oluşan kurulların görüşü
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alınarak sağlanır. Bölgesel Deprem (Sismik)Tehlike Haritası, 1/25000 ölçekli microbölgeleme haritaları, 1/25000 ölçekli jeoloji haritaları 1/5000 veya 1/1000 ölçekli
micro-bölgeleme haritalarının hazırlanmasında bölgenin sismik yapısı, jeolojik yapısı,
ana kaya derinliği vs gibi belirli girdileri sağlar. İşte yukarda açıklanan ihtiyaçlar,
micro-bölgeleme haritaların oluşturulması gerekmektedir.
Zemin/Kaya Etüdü: Ruhsata esas statik projelerin hazırlanmasından önce yerinde ve/veya
laboratuarda yapılacak zemin/kaya mekaniği deneyleri ile olası bir deprem anında zemine
gelecek dinamik yüklere karşı zeminin davranışının ve zemin-temel-yapı etkileşiminin
belirlenmesine esas teşkil eden araştırmaları ve zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin
emniyet gerilmesi hesaplarını kapsayan etüttür.
Ek Öneri:
Afet Risk Haritaları (Kayıp Tahmin Haritaları) (Afet Senaryo Belgeleri): Deprem,
yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerde; yapıların ve
kamu tesislerinin genel hayata etkili olacak derecede zarar görmesi muhtemel olan
yerlerin saptanabilmesi ve tedbirlerin alınabilmesi amacıyla, afet kaybının
azaltılmasına yönelik strateji ve programların oluşturulabilmesi ve afet sonrası acil
yardım plan ve programlarının hazırlanabilmesi için girdi sağlamak üzere Bölgesel
Deprem Tehlike haritaları ve /veya diğer afet tehlike haritaları ile altyapı, üstyapıya
ilişkin ve sosyal ve ekonomik verilerin ve hasar görebilirlik modellerinin kullanımı ile
kayıp tahminlerine dayalı risk derecelemesinin yansıtıldığı, Afet Riskli alanların
saptandığı haritalar ve raporlarından oluşan dokümanlardır.
Gerekçe:
Bu tanım kapsamında yer alan ulaşım (demiryolu, metro, karayolu, kent içi ulaşım
sistemi-ana ve tali yollar), altyapı (doğal gaz, kanalizasyon, içme suyu dağıtım
şebekesi, barajlar ve göller, haberleşme sistemi, santral binaları, elektrik üretim ve
dağıtım sistemi, benzin istasyonları, yanıcı ve patlayıcı maddeler, fiziksel yapı (bina
özellikleri) sosyal ve ekonomik verilerin kapsam ve nitelikleri ve dokümanları temin
süreçleri, bu verilerin hazırlanmasından sorumlu olacak kurum ve kuruluşlar (nüfus
özellikleri ve ekonomik değerler) Afet Kurullarınca hazırlanacak rehberler
kapsamında tanımlanabilir.
Bu harita ve belgelerin hazırlanmasından yerel yönetimler sorumludur. Yerel
yönetimler deprem risk kayıp tahminlerini hazırlar veya hazırlatır, bu belgeler bağlı
bulunduğu Valiliğe iletilir. Risk kayıp tahmin çalışma rehberi ve yapılarda risk
belirleme kriter, standart ve yöntemleri (Afet Kurullarınca veya Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca) hazırlanır ve güncelleştirilir.
Ek ÖneriBölgesel Bütünleşik Afet Haritası: Bölge Planlama Teşkilatınca bölge ölçeğinde
hazırlanan ya da yaptırılan, jeolojik haritalar ve raporları, Bölgesel Deprem (Sismik)
Tehlike Haritası, Bölgesel Sel Haritası, Bölgesel Afet Haritası, Afet Risk
Haritaları kullanılarak deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ,
tasman, gibi doğal ve teknolojik afetlere maruz, afete uğramış ya da afet etkisine açık,
alanlara ait harita bilgilerinin onaylı standart topografik kadastral haritalar üzerine
bütünleştirilerek işlenmesi ile elde edilen ve raporu ile bir bütün oluşturan, planlama
alanında oluşabilecek tüm afet risklerini ortaya koyan ve planlamayı yönlendiren
haritadır.
Ek Öneri
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Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı:
Afet riskini azaltmak için yer bilimleri, araştırma ve teknoloji, eğitim ve bilgi,
ekonomi, arazi kullanım, mevcut binalar, yeni yapılar, hizmet ve ulaşım, acil durum
hazırlıkları ve iyileşme konularında ne yapılması gerektiğine ilişkin politikaları içeren,
tüm uygulama stratejileri ile yürütücü ve yasal organlara yol gösteren, tasarım, inşaat
metot ve uygulamalarının geliştirilmesi, tehlikeli binaların rehabilitasyonu, arazi
kullanım, yeniden gelişme, yenileme planlarının uygulanmasını, kamu bilgilendirme
ve eğitim programlarının geliştirilmesi, uzun dönem sosyal-ekonomik iyileştirme ve
geliştirme stratejilerinin geliştirilmesi, kuvvetli yer hareketi kayıt sistemlerinin
güncelleştirilmesi, afet olaylarının fiziksel boyutlarının araştırılması, kamu ve özel
sektörün birlikte yer alacağı acil durum planlanmasının koordinasyonu, konularında
yerel ölçekten ve ilgili kamu ve özel kurumlardan gelen rapor ve belgelere dayanarak
afet etkilerini azaltmak için alınması gerekli önlemleri içeren, bunlara ilişkin
öncelikleri mali kaynakları ve yönetim biçimlerini belirleyen rapor ve eklerinden
oluşan plan ve program bütününüdür.
Gerekçe:
Bu plan uzun dönemde afet riskini azaltmak için ne yapılması gerektiğine ilişkin
politikaları içermekte, tüm uygulama stratejileri ile yürütücü ve yasal organlara yol
göstermektedir. Afet Risklerinin azaltma planı, “ülke afet fonundan” yararlanabilmek
için hazırlanması gerekli bir belgedir. Bu plan, hasar görebilme riski yüksek olan
binaların nasıl tespit edileceği, bu yapıların nasıl güçlendirilmesinin ve /veya
yenilenmesinin önemini, yeni inşaatların daha iyi ve ekonomik tasarımını ve bütün bu
alanlarda yapılması gereken hazırlıkları, kaynak temini, konularını vurgular, yeniden
inşaat ve iyileştirme gayretleri için yol gösterir. Afet kayıplarını azaltma plan ve
programı yerel ölçekten gelen rapor ve belgelerin değerlendirilmesi önceliklerin
saptanması ile oluşur. Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planında yer bilimleri,
araştırma ve teknoloji, eğitim ve bilgi, ekonomi, arazi kullanım, mevcut binalar, yeni
yapılar, hizmet ve ulaşım, acil durum hazırlıkları ve iyileşme konuları ele alınır.
Ek Öneri
Afet Risklerini Azaltma Fonu (Depreme Hazırlık Fonu)
Afet risklerini azaltmak üzere Büyük Şehir Belediyeleri (yerel yönetimler)
bünyesinde özel yapıların (konutların) inceleme ve güçlendirme/taşıma projesi, yeni
yerleşim alanları geliştirme projesi vb gibi sürekli finansman gereksinimi olan ve
kapsamı kısmen veya tamamen açık olan afet risklerinin azaltılması amacıyla
yapılacak “sürekli işler” için “sürekli kaynak” üretmeye ve kaynağı döndürmeye
yönelik Fondur.
Gerekçe
Hem deprem sigortası satabilen hem de afet bonosu çıkartabilen bir Depreme
Hazırlık Fonu Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, mevcut sigorta şirketleri ve
bankaların bir konsorsiyumu veya ortaklığı şeklinde örgütlenerek kurulabilir. Fonun
faaliyet sahası ve işletme politikası tamamen afet risklerinin azaltılması kapsamı ile
sınırlıdır.Bu fonun oluşumu için gerekli olan kaynaklar üç ana başlık altında
özetlenebilir:
1. Çeşitli kaynaklardan temin edilen ulusal ve uluslararası kaynaklar
2. Belediyelerin bütçelerinin % ....’ı Afet Riskleri Azaltma Fonuna aktarılır.
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3. Merkezi bütçeden, bölgeden gelen Afet Strateji Plan ve Programları çerçevesinde
geliştirilen bu iş için gereken tahmini bütçelerin değerlendirilmesi ile merkezi
bütçeden belirli bir pay Afet Risklerinin azaltılması amacıyla ayrılır. Yerel
yönetimlerce hazırlanan projeler yönetmeliklerde belirlenecek proje kabul
kriterlerine bağlı olarak bu kaynaktan desteklenmek üzere Afet Risklerinin
Azaltma Fonuna aktarılır.
4. Riskin menkulleştirilmesi amacıyla kanunla kurulan fonu yönetecek idare
tarafından afet bonosu (Finans Raporu-Akkiray, V. ve diğerleri) çıkarılabilir.
Umumi tesisler hariç yeni inşa edilecek yapıların, yapı ruhsatına esas inşaat alanı
5000 m2’yi aşaması durumunda, inşaat alanının % 10’u kamuya terk edilir,
karşılığının hisseli olduğu durumlarda veya bütünlüğü bozulmayacak fonksiyonlar söz
konusu olduğunda kamuya terk edilmesi gereken miktar raiç bedeller üzerinden bedele
dönüştürülür. Bu taşınmazlar Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü üzerine tescil edilir, afet
risklerini azaltmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak amacıyla yapılacak eylem
alanlarında olmak üzere iyelik takası amacıyla kullanılır. Gerek hisseli kısımlar
karşılığında bedele dönüştürülen kısım gerekse bu malların nakde çevrilmesi
karşılığında elde edilen miktarlar “Afet Hazırlık Fonunda” toplanır.
Not: Bu fonun oluşumu, kaynakları yönetimi bu raporun Finans Bölümünde yer
almakta olup ve fondan yararlanma esas ve usulleri Yerel Yönetimler Kanunu’nda
ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.
Ek Öneri
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) veya Fonu (GYF): Yaygın yerli sermaye
katılımını sağlamak ve uluslararası finans çevrelerinin ilgisini çekebilmek için Arazi
Geliştirme İdare’si tarafından geliştirilen stratejik plana uygun bir şekilde yönetilen ve
gayrimenkullerin menkulleştirilmesi (“securitization”) amacıyla etkin olarak
kullanılan fondur.
Gerekçe:
Büyükşehir Belediye’sinin tek başına bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması
mümkün olmakla birlikte, kapsamı bu çapta büyük bir projenin tek başına başarılı
olma şansı, belediyenin tek başına kuracağı bir GYO ile, daha düşüktür. Belediye
gücünü diğer kamu kuruluşları ve piyasa oyuncuları ile birleştirilerek başarı şansının
arttırılması ve deprem için gerekli finansman kaynağının önemli bir bölümünü bu
şekilde bir yapılandırılması amaçlanmıştır.
Arazi geliştirme stratejik planına uygun olarak, Arazi Geliştirme İdaresi’nin
denetlemesi altında önerilen GYO şirketinin faaliyet alanları, Finans grubu
raporunda ayrıntılı olarak açıklanmış olup, bunlardan yasalarda düzenlenerek
somutlaştırılacak konuları başlıklar halinde özetlemekle yetiniyoruz.
Ön finansman temin etmek amacıyla, yurtiçi ve ağırlıkla yurtdışı borsalarda hisse
senedi satışı; yüksek miktarda sermaye cezbedilmesi için stratejik plan çerçevesinde
geliştirilecek konut projeleri; bu projeler uyarınca ‘geliştirilen’ yeni arazileri ihale
yolu ile satışa çıkarma; altyapısı çok daha çağdaş, sosyal imkanlarla (havuz, otopark
ve parklar gibi) desteklenerek çekicilikleri arttırılan konutlar üretme ve bunların
deprem riski yüksek bir bölgede mülkü olan kişilerin konutlarıyla değiş-tokuşunu
sağlama; boşaltılan bölgeden etkilenecek konut ya da işyeri kiracı ve mülk sahipleri
için Deprem Hazırlık Fonunu da devreye sokarak belli bir bütçe çerçevesinde belli
bir süre için kira ve diğer türlü parasal destek sağlama; boşaltılacak bölgelerde
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depreme dayanıklı yapılaşmanın sağlanması için ek denetim olarak sigorta
şirketlerinin devreye sokulması; değerli bölgelerde yapılacak
dönüşümden
gelebilecek ek ‘rantların’ adil paylaştırılması için ön prensiplerin tespiti, GYO hissesi
gibi finansal enstrümanlar ile eski hak sahiplerine bu değerlerin aktarılması.
Ek Öneri (Yerel Yönetim Yasasına ek)
Mahalle Fonu: Mahallenin gelişimi ve umumi tesislerinin elde edilmesi ve
geliştirilmesi amacı ile Yerel Yönetimler tarafından yönetilen mahalle adına
oluşturulan Fondur.
Gerekçe:
Bu fonun harcanması konusundaki ilkeler Yerel Yönetim başkanlığında, mahalle
konseyinin katılımı ile oluşturulur. Mahalle Konseyince denetlenir.
Mahalle Fonu aşağıdaki kaynaklardan oluşur.
•

Yerel yönetim tarafından o mahalle kapsamında otopark yapılamaması nedeniyle
taşınmazlardan alınan otopark harçları

•

Mahalle kapsamında yerel yönetimler tarafından kesilen cezaların yarısı

•

Arsa ve arazi düzenlemesi kapsamında düzenleme nedeniyle verilmesi gereken
DOP’un mevcut durum nedeniyle elde edilememesi durumunda bedele
dönüştürülen bedeller Mahalle Fonuna yatırılır.

•

Bağışlar

Ek Öneri
Ulusal Afet Konseyi:Ulusal Deprem Konseyi yerine kullanılmıştır. Bu Konseyin
Genel Sekreterliğinin DPT Müsteşarı olması, Konseyin sekretarya ve teknik işlere
ilişkin yürütme komitelerinin DPT bünyesinde kurulacak bir birim tarafından
üstlenilmesi önerilmektedir.
Ek Öneri
Bölge Afet Kurulu
Yetki alanı içerisinde yer alan yerel yönetimlere deprem, sel, yangın gibi tehlikelere
karşı afet risklerinin azaltılmasını sağlamak üzere, bölgenin sismik
tehlike
haritalarının hazırlanması için rehber oluşturma, sismik tehlike bölgelerini
hazırlanmasında öncelikleri belirleme, kent ve il düzeyinde kamu kurumlarının
sorumluluklarını gösteren politika ve kriterleri oluşturma, risk azaltma önlemlerini
tavsiye eden ve risk değerlendirilmelerine ilişkin rehberi hazırlama, bunların
gerçekleştirilebilmesi için gerekli prosedürleri hazırlama gibi sorumlulukları yerine
getirmek üzere kurulan özerk ve bağımsız bir kurumdur.
Gerekçe:
Afet etkilerinin azaltılması konusunda, bölgeye ilişkin yapılması gereken çalışmaları
yönlendiren, kamu ve yerel yönetimlerce afetlere ilişkin hazırlanan rapor ve
çalışmaların toplandığı, bütünleştirildiği, değerlendirildiği, stratejilerin oluşturulduğu,
kaynakların yönlendirilebilmesi için merkeze (ulusal deprem konseyine) sunulmak
üzere bölgeye ilişkin afet strateji plan ve programının hazırlanmasını, yapılmış
çalışmaların bütünleştirilmesini ve koordinasyonun sağlayan bir kuruma gereksinim
duyulmaktadır.
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Kurumun yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Bu
yönetmelikte yer alabilecek kuralların ana noktaları şöyle sıralanabilir:
Bölge Afet Kurulu yetki alanları, DPT tarafından tanımlanan Plan Bölgelerine göre
oluşturulur.
Bölge Afet Kurulu, jeolog, sismolog, inşaat mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge
planlama dallarından oluşmak üzere 5 Üniversite temsilcisinden, Çevre Mühendisliği
ve Şehir Plancıları ve TMMOB tarafından belirlen sayıdaki ilgili oda temsilcilerinden,
Afetler ile ilgili üye sayısı 100 ’ ü aşan STK temsilcilerinden, Vali tarafından
görevlendirilen Afet Müdürlüğü ve nüfusu en büyük üç yerleşmenin belediye
başkanları tarafından görevlendirilen yerel yönetimlerin afet konuları ile sorumlu
temsilcilerinden oluşur.
Kurul ayda bir defa toplanır, yılda iki kez Belediye Başkanlarının katıldığı
genişletilmiş toplantılar düzenlenir. Kurulun verdiği görevleri, araştırmaları ve
çalışmaları yapmak üzere Bölge Planlama Teşkilatı kapsamında alt çalışma komiteleri
oluşturulur. Bu komiteler afetler ile ilgili konuları araştırmakla, kurul tarafından
verilecek görevleri yapmakla ve afetler ile ilgili politika ve düzenlemeleri Kurula
iletmekle sorumludur. Komiteler, çalışmalarına katkı sağlamak üzere yılda üç kez
kent, ilçe, bölgedeki yerel yöneticileri ve kamu kurum yöneticileri temsilcileri, sigorta
şirketleri temsilcisi, ilgili meslek oda temsilcileri ve STK’ların katıldığı toplantılar
düzenler.
Bölge Afet Kurulu tarafından verilen görevler, yetki sınırları içerisindeki afet ile ilgili
taşra teşkilatları ve yerel yönetimlerce yerine getirilir, protokoller düzenlenir.
Bu kurumun tavsiye (çalışma) komitesi, jeolog, sismolog, inşaat mühendisi, şehir
plancısı ve mimardan oluşur. Komiteler, yılda üç kez kent, ilçe, bölge yerel ve kamu
kurum yönetim temsilcisi, sigorta şirketleri temsilcisi, ilgili meslek oda temsilcileri ve
STK’ların katıldığı toplantı düzenler. Çalışma Komitesi Bölge Planlama Teşkilat
kapsamında görev yapar.
Yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere Bölge Afet Kurulu,
yüksek tehlikeli alanlardaki yerel kurumlarla, Afet Etkilerinin Azaltılması Konusunda
Program Modelleri geliştirmeleri için sözleşmeler yapma yetkisine sahiptir.
Afet Risk Harita ve belgeleri hazırlama Rehberi ve Yapılarda Risk Belirleme kriter,
standart ve yöntemleri Afet Kurullarınca ve/veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
hazırlanır ve güncelleştirilir.
Bölge Planlama Teşkilatına İlişkin Ek Öneriler:
Not: Planlama Hiyerarşisi içerisinde yer alan Bölge Planlarının hazırlanmasından
sorumlu kurum DPT’dir. Bu planların bölge bazında ve yerinde katılımlı bir süreçle
hazırlanabilmesi için Bölge düzeyinde teşkilatlanmaya gidilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle aşağıda önerilen Bölge Planlama Teşkilatının kurulması ve yetki ve
sorumluluklarına ilişkin önerilen maddelerin DPT Kuruluş Yasasına, Bölge Konseyine
ilişkin öneri maddenin Yerel Yönetimler Yasasına eklenmesi gerekmektedir. Bu
yapılanma iki alternatifli olarak önerilmiş olup, bu farklı alternatifler Öneri 1 ve Öneri
2 şeklinde verilmiştir.
Ek Öneri 1:(DPT Kuruluş Yasasına ek)
Bölge Planlama Teşkilatı: DPT’nın, Bölge planlarını yapma görev ve yetkisini
taşıyan ve buna ilişkin katılım süreci içinde Afet, Çevre, Koruma Bölge Kurulları ve
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bölgede yetki alanı içerisindeki yatırımcı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan
bölge örgütüdür.
Gerekçe:
Bölge planı, Ülke mekansal strateji planını bölgelere göre somutlaştırma ve alt
planları yönlendirme işlevine sahiptir. Tüm ülkenin bu amaçla bölgelere ayrılması;
gerek bölgelerde yapılacak planlar arasında ve gerekse Ülke mekansal strateji planını
ile bölge planları arasında uyumun sağlanması bakımından, bu görevin, merkezi
idarenin planlama konusunda uzmanlaşmış danışma organı olan DTP tarafından
sağlanması zorunlu görülmüştür. Ancak bölge özelliklerinin de göz önünde
tutulabilmesini sağlamak üzere DPT’nin her bölge için bölge planlama örgütü
kurması ve bu örgütün yerel birimlerle iletişim ve eşgüdüm içinde bu görevi yerine
getirilmesi gerekmektedir.
Bölge Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, merkezle ve yerel
kuruluşlarla ilişkileri, personel kadrosunun, konusunda uzman şehir plancıları, inşaat
ve harita mühendisleri, mimarlar, hukukçular ve diğer teknik personel ile yardımcı
personelden oluşmasının sağlayacak nitelik koşulları ve özlük hakları, DPT’nin kendi
yasası içinde anılan göreve uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
Bu düzenlemede, Bölge Planlama Teşkilatının görevleri, bölge Planlarının
hazırlanması ve güncelleştirilmesi; İlgili kurumlardan verilerin toplanması; Bölge
CBS nin oluşturulması,1/5000 ölçekli Planların Bölge Planlarına uygunluğunun
denetlenmesi ve rapor hazırlanarak Bölge Konseyine, Afet Çevre, Koruma
Kurullarına gönderilmesi, yerelden gelen Eylem Plan önerilerinin değerlendirilmesi
ve Bölge Konseyine, Afet, Çevre, Koruma Kurullarına iletilmesi, görüşlerin
toplanması şeklinde sıralanabilir. Ayrıca Bölge planlarının hazırlanması aşamasında
Bölge içerisindeki yerel yönetim kadrolarında görev yapan plancıların, Bölge
Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde görevlendirilebilmesi sağlanabilir.
Ek Öneri 2:(Yerel Yönetimler Yasa Tasarısına ek)
Bölge Planlama Bürosu
Kendi görev ve yetkileri ile sınırlı olarak, Bölge Konseyi tarafından verilecek
görevleri yapmak, Afet, Çevre, Koruma Bölge Kurulları ve bölgede yetki alanı
içerisindeki yatırımcı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Bölge
sınırları içinde Bölge planlama yetkisine haiz Bölge Planlama Büroları kurulur. Bölge
Planlama Büroları Yerel Yönetimlerin birlikteliği ve finansmanı ile oluşturulur, Bölge
Planlama Büro Müdürü DPT tarafından atanır. Bölge Planlama Büro Müdürü Bölge
Konseyi ile merkezi idare arasında ve bölgedeki kurullar arasındaki koordinasyonu
sağlar.
Bölge Planlama Teşkilatlarında konusunda uzman şehir plancıları, inşaat ve harita
mühendisleri, mimarlar, hukukçular ve diğer teknik personel ile yardımcı personel
istihdam edilir. Personelin sayısını ve niteliklerini, verilecek ücret ve diğer sosyal
hakları belirleme yetkisi Bölge Konseyine aittir. Bölge planlarının hazırlanması
aşamasında Bölge içerisindeki yerel yönetim kadrolarında görev yapan plancılar,
Bölge Planlama Bürosu koordinatörlüğünde hazırlanacak Bölge planlarının
hazırlanması konusunda görevlendirilebilirler. Bölge Planlarının hazırlanmasında
Bölge Konseyinin kararı doğrultusunda uzmanlar görevlendirilebilir.
Bölge Planlama Teşkilatının/Bürosunun Görevleri, Hakları ve Yetkileri
•

Bölge Planlarının Hazırlanması ve Güncelleştirilmesi
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•

İlgili kurumlardan verilerin toplanması

•

Bölge CBS nin oluşturulması

•

1/5000 ölçekli Planların Bölge Planlarına uygunluğunun denetlenmesi ve rapor
hazırlanarak Bölge Konseyine, Afet Çevre, Koruma Kurullarına iletilmesi

•

Yerelden gelen Eylem Plan önerilerinin değerlendirilmesi Bölge Konseyine, Afet,
Çevre, Koruma Kurullarına iletilmesi, görüşlerin toplanması

Not:Şehirçilik Bakanlığı’nın kurulması yaklaşımı tarafımızdan da desteklenmekte olup,
bu Bakanlığın kurulması durumunda Bölge Planlama Teşkilatlarının bu Bakanlıkça
teşkilatlandırılması önerilir.
Ek Öneri :(Yerel Yönetimler Yasa Tasarısına ek)
Bölge Konseyi, DPT tarafından tanımlanan “plan”bölge sınırları içinde yerel yönetim
birimleri arasında planlama, hizmet ve yatırımlarda uyum ve bütünlük sağlamak
amacıyla görev yapan ve bu Kanunla verilen yetkileri kullanan heyettir.
Gerekçe:
Bölge Planının hazırlanmasında önemli bir rol oynayacak olan Bölge Konseyinin o
bölge ile ilgili tüm unsurların yer alacağı bir meclis olarak Yerel Yönetimler Yasası
içinde düzenlenmesi gerekir. Bu düzenlemede yer alabilecek kurallar şöyle
sıralanabilir:
Bölge Konseyi, İl ve ilçe merkez Belediye Başkanları, İl Genel Meclislerinin en fazla
oy alan ve Konseyde temsil edilen belediye başkanlarını sayısını geçmeyecek kadar
üyesi merkezi idarenin ilde görevli müdürlerinden Valinin seçeceği beş üye ve il özel
idaresi müdüründen oluşur. Yatırımcı kuruluşların o bölge için yetkili müdürleri de
Bölge Konseyi toplantılarına katılır.
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, Bölge Konseyi yerine büyükşehir belediye
meclisi kaim olur. Şu kadar ki Büyükşehir Belediye Meclisinin Bölge Konseyi olarak
yapacağı toplantılara İl Genel Meclisinin en fazla oy alan beşte bir üyesi, merkezi
idarenin Vali tarafından belirlenecek olan ilde görevli beş müdürü ile il özel idaresi
müdürü de doğal üye olarak katılır.
Bölge Konseyinin başkanı, bölge içerisinde yer alan nüfusu en büyük illin il belediye
başkanı, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye Başkanıdır.
Toplantılara başkan veya kurul tarafından seçilmiş başkanvekili başkanlık eder.
Toplantılar, DPT Bölge Teşkilat mekanında yapılır.
Büyükşehirler hariç olmak üzere, Bölge Konseyi yılda dört kez toplanır. Toplantıların
yapılması ve kararların alınması Belediye Meclislerinin toplantı usulüne tabidir.
Belde belediye başkanları, kendi beldeleri ile ilgili hususlarda toplantılara katılmak ve
bu hususta görüş ve taleplerini bildirmek ve oy kullanmak hakkına sahiptir.
Bölge Konseyinin görev yetkileri
•

Bölge sınırlarını kapsamak üzere Bölge strateji planları için ekonomik ve
toplumsal kalkınmaya ilişkin stratejileri belirlemek,

•

Bu stratejileri Bölge Planlama Teşkilatına iletmek.

•

Bölge Planında sınırları belirlenmiş alanlarda 1/50.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planlarını yapmak veya yaptırmak, görüşüp karara bağlamak,
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•

belediye imar ve mücavir alanları dışındaki yerlerde 1/5.000 ölçekli nazım imar
planlarını çevre illerle bütünlük oluşturacak şekilde yerleşim, tarım, sanayi, ticaret,
turizm alanları kararlarının Bölge veya Çevre Düzeni Planlarını uygun olup
olmadığını denetlemek. Uygunsuz bulunduğunda gerekçesi ile ombusmana
müracat ederek, yerel yönetim ile uzlaşma sağlanma yollarını denemek, bu yol ile
de uzlaşma sağlanıp, plan düzelttirilemediği takdirde Bölge İdare Mahkemelerine
dava açılır.

İkinci öneri olarak sunulan Bölge Planlama Büroları bütçesi, Büro içerisinde
oluşturulacak komisyon tarafından hazırlanıp Bölge Konseyi tarafından onaylanarak
yürürlüğe girer. Büyükşehir belediyesi statüsündeki iller hariç olmak üzere, Bölge
Planlama Teşkilatı giderleri ile Bölge Konseyi Plan Bölge içerisinde yer alan
mahalli idare birimleri tarafından kurula verdikleri üye oranınca karşılanır. Merkezi
idare temsilcileri, bu anlamda il özel idaresi tarafından verilmiş üye olarak kabul
edilir.
Ek Öneri (Yerel Yönetim Yasa Tasarısına ek)
Kent Konseyi:Yerel düzeyde sivil katılımın en geniş anlamda kamu yönetimine
katılmasını, yerel toplumun yararını gözetmeyen uygulamalarda, talep ve tepkilerin
etkin biçimde dile getirilmesini sağlamak, kentin doğası, kültürel mirası, fiziki
gelişmesi ve sosyoekonomik yaşantısı ile bütünleşecek doğru stratejileri belirlemek ve
uygulanmasını sağlamak, kentin sürdürülebilir gelişme ve kalkınmasını
gerçekleştirecek uygulamaların ve yatırımların önceliklerinin belirlenmesi ve
programlarının yapılmasını sağlamak, kent siyasetini farklı toplumsal kesimlerin
talepleri ve bakış açıları ile zenginleştirerek; esnaf ve meslek odaları, dernekler,
vakıflar, sendikalar, kooperatifler, muhtarlıklar ve siyasi partiler gibi kesimlerin,
kentin ortak çıkarları için ortak akıl üretmeleri için ortam sağlamak amacıyla kurulan
konseydir.
Kentin ana sektörleri olan; Sanayi Sektörü, Ticaret Sektörü, Turizm Sektörü, Çevre ve
Tarım Sektörü, Ulaşım ve Trafik Sektörü, Planlama ve Yatırım Sektörü, Sağlık
Sektörü, Sosyal Hizmetler Sektörü, Eğitim Sektörü, Kültür Sektörü, Spor Sektörü,
Altyapı ve Yol Sektörü, Konut ve Kentsel Islah Sektörü, Resmi ve Sivil Kurumlar
Sektörü, gibi sektörlerin geliştirdikleri sektör master planlarının Kent Stratejik Nazım
Planına aktarılmasında etkin rol üstlenen sivil bir insiyatiftir.
Sektör Master Planı taslakları, Sektör Komitelerinin koordinasyonu ve denetimi
altında Belediye tarafından hazırlanır. Kent Sektör Konseyleri, sektöre ilişkin sorunları
ve gelişmeleri Sektör Master Planında belirtilen ilkeler ve esaslar çerçevesinde takip
eder.
Kent Sektör Kongrelerince onaylanan Sektör Master Planlarında belirtilen ilke ve
esaslar doğrultusunda; Kentin genelini ve bütün sektörleri kapsayan "Kent Stratejik
Nazım Planı Taslağı” , Kent Konseyinin denetim ve koordinasyonu altında, belediyece
hazırlanır.
Kent Konseyi aşağıdaki görevleri yerine getirir;
1. Kent kongresinden elde edilen sonuçları değerlendirir ve “Sektör Bildirisi”ni ve
“Kentsel Yaşam ve Gelişme Şartı”nı hazırlar.
2. Kent Bildirisi, Kentsel Yaşam ve Gelişme Şartı ile Kent Kalkınma Ana Planı
tasarılarının Kent Kongresinde sunuşunu yapar.
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3. Kentin gelişmesi için bilimsel çalışmalar yaptırır, araştırmalar yapar, Kent
Kalkınma Ana Planının geliştirilmesi ve revizyonu için çalışmalar yaparak
müteakip Kent Kongresine hazırlıkları yürütür.
4. Kente ilişkin panel, konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenler.
5. Gerekli hallerde, karar alarak; kentlinin eğilimlerini belirlemek veya yansıtmak
amacıyla, her ölçekte kamuoyu yoklamaları, referandumlar, imza kampanyaları
düzenler. Bunların sonuçlarını değerlendirir, gerekli ise kamuoyuna açıklar veya
muhatap kişi veya kurumlara gönderir.
6. Kent yararına önemli katkılar sağlayan kişi veya kuruluşlara; alacağı kararlara göre
çeşitli sektör ve konularda ödüller verir. Kent yararına yarışmalar düzenler.
7. Kent ortamında ortaya çıkan toplumsal ihtilaflar ile yönetimsel anlaşmazlıklar için
Ombudsman seçer.
8. Kent hizmet ve yönetiminin denetlenmesi için Fahri Kent Denetmenlerini seçer ve
denetmenlerin tanzim edecekleri raporları inceler, incelemelerin sonuçlarını
kamuoyuna duyurur.
9. Belediyenin yerel yönetime ilişkin hazırlayacağı kent mevzuatını (yönetmelikler)
inceler ve görüş bildirir.
Kent Konseyi Kararlarının Uygulanması: Konsey kararlarının, Konsey Genel
Sekreteri veya başkan vekilleri tarafından bir basın toplantısı ile kamuoyuna
duyurulması esastır. Ayrıca, alınan kararlar Konsey Genel Sekreterliği tarafından
Konsey kurucu üyesi olan kuruluşlar ile muhatabı olan kişi ve kurumlara bildirilir.
Uyarı veya protesto kararları alınması halinde Konsey kurucu üyesi olan tüm
kuruluşlar; ayni konuda, ayrı ayrı, kendi hazırlayacakları metinleri, Konsey tarafından
belirlenen muhataplarına yazılı olarak ulaştırmak zorundadırlar. Kuruluşlar,
muhataplara ulaştırdıkları yazılı metinleri Konsey Genel Sekreterliğine gönderdikleri
muhatapların listesi ile birlikte bildirirler.
Not: Çalışma grubumuzun görüşlerini yansıtan “Aydın Kent Konseyi Tüzüğü” ekte
sunulmaktadır. Bu tüzük bir çıkış noktası olarak daha da geliştirilebilir.
Mahalle Konseyi: Muhtar başkanlığında, ihtiyar heyeti ve mahalle içerisinde faaliyet
gösteren Toplum Temelli Kuruluşların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşan Mahalle Konseyi oluşturulabilir. Mahalle halkının sorunlarını
tespit etmek, ve ortaklaşa çözüm bulmak amacı ile toplantılar yapar veya yaptırır.
Mahallelinin bilinçlenmesi yönünde ilgili kuruluşlarla işbirliğine girerek eğitim
seminerleri düzenleyebilir. Mahalle Konseyi tarafından düzenlenen bu seminerlerde
ve çalışma alt komitelerinde çalışan gönüllüler kayıt edilir, yapacağı işler tanımlanır,
tüm bu işler altı ayda bir Valiliğin ilgili kurumuna rapor olarak sunulur.
Belediyeler ve il özel idareleri, hizmetlerin planlanması ve yürütülmesinde mahalle
ve/veya köy muhtarlığının ve halkının katılımını sağlayıcı tedbirleri alır, mahalle veya
köy halkının önereceği ve katkı sağlayacağı projeleri öncelikle değerlendirir ve
imkanları ölçüsünde mahalle veya köy muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görevlerini
yapmalarına ve bu kapsamda muhtarlık bina ve/veya bürolarını yapmalarına yardımcı
olur.
Mahalle ve köy muhtarları, mahalle veya köyleriyle ilgili konuların görüşüleceği
belediye veya il genel meclisi toplantılarına katılıp konu hakkında görüşlerini
açıklayabilirler.
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Mahalli idareler, önceden ilan edecekleri yerde ve saatte mahalle veya köy halkının
katılımıyla toplantılar yapabilir, mahalle veya köy halkının görüş ve şikayetlerini
alabilir, belediye veya il özel idaresi çalışmaları hakkında halkı bilgilendirebilirler.
Kent Yenileme Yatırım Birliği: Toplu Konut Müsteşarlığı, Yerel Yönetim ve Finans
kurumları, DASK ortaklıklarından oluşan, kentin yenileşmesini sağlamak üzere
Valilikçe karara bağlanmış (Yüksek Riskli Afet Bölgelerinde, Koruma, Sağlıklaştırma
ve Yenileme Alanlarında), Yerel Yönetim kapsamında Planlama ekiplerince
hazırlanmış projelerin veya Yerel Yönetimlerce onaylanmış projelerin hayata
geçirilmesi ile sorumlu, kar amacı gütmeyen, Afet fonlarından yararlanmada önceliği
bulunan, tüzel kişiliği haiz idari ve mali özerkliği bulunan kuruluştur.
Arazi (Kent) Geliştirme İdaresi: Atıl Belediye ve Hazine arazilerinin sağlam ve
çağdaş konut üretme, dönüşüme konu olan kent kimliğinin gelişmesine katkı
sağlayacak cazibe alanlarının oluşturulması, kentlerde bulunan gayrimenkul stokunu
daha iyi değerlendirerek ortaya çıkacak kaynağı öncelikli olarak deprem riski yüksek
olan bölge ve yapılarda oturanlara aktarmak için piyasa koşullarına uygun, çevreye
duyarlı ve çoklu katılımcı çözümler üreten, Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde
TOKİ, Milli Emlak ve Arsa Ofisi temsilcilerinden ve yürütücü organa yardımcı
olabilecek danışman ve denetmen niteliğinde çalışacak mühendisler / mimarlar odaları
(TMMOB gibi), ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının içinde yer aldığı tüzel kişiliği
haiz özerk bir kurumdur.
Gerekçe:
Bu İdare ile ilgili esaslar şöyle özetlenebilir: Bu idare, çalışmalarında gerekli her
türlü desteği ilgili kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından
sağlayacaktır. Bu konuda kapsamı ve sınırları çıkarılacak kanunda iyi belirlenmiş
protokoller hazırlanır, İdaresi’nin diğer üst ve alt kurumlarla olan resmi ilişkileri
yönetmeliklerce ayrıntılı olarak düzenlenir.
Arazi (Kent) Geliştirme İdaresi’nin kâr portföyünün % ....’ı Kent Yenileme Yatırım
Birliği tarafından yürütülen projelere kullandırılır.
Arazi (Kent) Geliştirme İdaresi ve Kent Yenileme Yatırım Birliği, taşınmaz sahipleri
ile projede gösterilen taşınmaz kısım ve bölümlerine göre kurulan irtifaklara dayalı
Proje Ortaklıkları oluşturabilirler. Proje Ortaklıklarının yönetimi, Arazi (Kent)
Geliştirme İdaresi ve Kent Yenileme Yatırım Birliği kuruluş kanununda ve çalışma
usul ve esasları düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenir.
Arazi (Kent) Geliştirme İdaresi, Likit olmayan varlıkların menkulleştirilmesi
yaklaşımıyla kentlerin gayrimenkul zenginliğinin daha iyi değerlendirilebilmesi ve
öncelikli olarak deprem riski yüksek olan bölgelerde yeniden yapılandırılması için
sürekli kaynak modeli oluşturma amacıyla önerilmektedir. Kentlerdeki atıl duran
varlıklarını aktifleştirecek finansal çözümler yetersizdir. Yerleşim yerlerinde eski
şartnamelere göre yapılmış yapıların süratle rehabilite edilmeleri hatta önemli bir
kısmının yıkılıp yeniden inşa edilmeleri gerekmektedir. Yeni yerleşim bölgelerinin
kurulabilmesi için ‘arsa üretme’ işlevi tam olarak yerine getirilememektedir.
Gayrimenkul rantı adil, hukuka uygun ve dengeli bir şekilde kamu (merkezi ve yerel
idare) ve özel sektör arasında bir yardımlaşma anlayışı içinde
paylaştırılamamaktadır. Bu rantlar genelde kişilere yansımakta, kamuya dönüşü
sağlanamamaktadır. Arazi Geliştirme İdaresi’nin bu gereksinimleri karşılayacağı
düşünülmektedir.
Harita ve Parselasyon Planı Denetim Komisyonu: İlgili idarelerce, yapılan veya yaptırılan
halihazır haritaları ve parselasyon planlarını onaylanmadan önce mevzuat, teknik yeterlilik,
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toplum ve kamu yararına uygunluk açısından denetlemekle görevli olan, çalışma usul ve
esasları Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelikle belirlenen komisyondur.
Öneri:
Harita ve Parselasyon Planı Denetim Komisyonu: İlgili idarelerce, yapılan veya
yaptırılan standart topografik kadastral harita ve parselasyon planlarını
onaylanmadan önce mevzuat, teknik yeterlilik, toplum ve kamu yararına uygunluk
açısından denetlemekle görevli olan, çalışma usul ve esasları ilgili meslek odalarıyla
eşgüdüm içinde Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelikle belirlenen komisyondur.
Gerekçe
Yukardaki önerimizle uyum sağlaması için halihazır harita terimi yerine “standart
topografik kadastral harita” terimi eklenmiştir.
Plan Denetim Komisyonu: İlgili idarelerce yapılan veya yaptırılan imar planlarını
onaylanmadan önce mevzuat, teknik yeterlilik, planların kademeli birlikteliği ilkesi, şehircilik
ilke ve planlama esasları ile toplum ve kamu yararına uygunluk açısından denetlemekle
görevli olan, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelikle belirlenen
komisyondur.
Öneri:
Plan Denetim Komisyonu: İlgili idarelerce yapılan veya yaptırılan Nazım ve
uygulama imar planlarını onaylanmadan önce mevzuat, teknik yeterlilik, planların
kademeli birlikteliği ilkesi, şehircilik ilke ve planlama esasları doğal ve kültürel
değerlerin ve çevrenin korunması ile toplum ve kamu yararına uygunluk açısından
denetlemekle görevli olan, ilgili idarelerin, meslek kuruluşlarının ve üniversitelerin de
temsil edildiği, ve Afet, Çevre, Koruma Bölge Kurul temsilcilerinin yer aldığı, çalışma
usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelikle belirlenen, Bölge yetki alanları için
oluşturulan, sekretarya görevi DPT Bölge Teşkilatlarınca yürütülen komisyondur.
Gerekçe:
Tasarıdaki tanımda yer alan “toplum ve kamu yararına uygunluk” yerine “toplum ve
kamu yararı ve iyelik hakları dengesine uygunluk” ibaresi tercih edilmiş ve Kurulun
yapısında ilgili idareler, meslek kuruluşları ve üniversite temsilcileri yanında Afet,
Çevre, Koruma Bölge Kurul temsilcilerinin de bulunması zorunlu görülmüştür.
Yerel Yapı Denetim Komisyonu: Yapının projelendirme ve yapım sürecinde görev alan tüm
sorumluların ve bunlara ait kuruluşların faaliyetlerini izlemek, faaliyetleri sırasında ortaya
çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, itirazları karara bağlamak, mevzuata aykırı uygulamalar
hakkında kararlar almak ve uygulanmasını sağlamakla görevli olan, ilgili idarelerin, meslek
kuruluşlarının ve üniversitelerin de temsil edildiği çalışma usul ve esasları Bakanlıkça
çıkarılan Yönetmelikle belirlenen komisyondur.
Yerleşme Alanı: İmar planı sınırları içindeki yerleşik ve planlanmış gelişme alanlarının
tümüdür.
İmar Adası: İmar planında belirli kullanımlar için ayrılan, çevresi yol ile yada dere, göl,
kanal, yeşil alan gibi kamusal kullanıma ait eşiklerle sınırlı alandır.
İmar Parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin Kanun, imar planı ve
yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş imar planı, yönetmelik ve yapılaşma koşul ve emsal
hesabına esas mülkiyet alanıyla kesinleşmiş şeklidir.
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Yapı : Karada ve suda, kalıcı veya geçici, zemine doğrudan veya dolaylı olarak bağlı, resmi
ve özel, yer altı ve yerüstü inşaatları ile bunlara bağlı eklerini, alt yapı tesislerini ve bunların
ilave, değişiklik, güçlendirme ve esaslı onarımlarını içine alan sabit veya hareketli tesislerdir.
Bina: İçinde yaşamak veya çeşitli eylem ve işlevleri gerçekleştirmek üzere inşa edilen yapıdır.
Plan Müellifi: Plan yapma yetkisine sahip şehir plancısıdır.
Öneri
Plan Müellifi:Plan türleri, alan büyüklüklerine göre planlama ekibinde yer alabilecek
ilgili uzmanlık dalları ve yetki ve sorumlulukları yönetmelik ile belirlenir.
Not:Yürürlükte olan mimarlık ve mühendislik yönetmeliğinin ve plan yapma
yönetmeliğinin ve tescile konu olan harita ve planlar yönetmeliğinin gözden
geçirilerek yenilenmesi gerekmektedir.
Plan sınıflamaları, bu sınıflamalara bu planlama ekiplerinin oluşumu, plan müellifinin
nitelikleri yönetmelikle belirlenir.
Yapı Sorumluları: Proje ve yapım işinde görev alan ilgili odaya kayıtlı proje müellifi, yapı
denetim sorumlusu, varsa teknik danışman, müteahhit, şantiye şefi ve fen adamıdır.
Öneri:(İnşaat Mühendisleri Odası Yapı Denetim Yasa Taslağı)
Yapı Sorumluları:Bir yapının yapılmasında görev alan ilgili odaya kayıtlı Yapı
müteahhiti, Proje Müellifi, Şantiye Şefi, Proje ve Yapı Denetim Mühendis ve
Mimarıdır.
Harita müellifi: Halihazır harita standart topografik kadastral harita ve parselasyon planı
yapma yetkisine sahip ilgili odaya kayıtlı harita ve kadastro mühendisidir.
Öneri:
Harita müellifi: Halihazır harita standart topografik kadastral harita ve parselasyon
planı hazırlama yetkisine sahip olduğu ilgili odaca belgelenmiş ilgili odaya kayıtlı
harita ve kadastro mühendisidir.
Proje Müellifi: Yapı ruhsatına esas her türlü etüt ve projeleri hazırlama yetkisine sahip
olduğu ilgili odaca belgelenmiş ilgili odaya kayıtlı mimar ve mühendislerdir. Mimari
projelerde müellif mimar, diğer projelerde müellif uzmanlık alanına göre ilgili
mühendislerdir.
Öneri
Proje Müellifi: Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak
seçmiş, Yapı ruhsatına esas her türlü etüt ve projeleri hazırlama yetkisi ve
sorumluluğuna sahip olduğu ilgili odaca yönetmeliklerle belirlenen kriterlere göre
belgelenmiş ilgili odaya kayıtlı mimar ve mühendislerdir. Mimari projelerde müellif
mimar, diğer projelerde müellif uzmanlık alanına göre ilgili mühendislerdir.
Ek Öneri (İnşaat Mühendisleri Odası Yapı Denetim Yasa Taslağı)
Proje Denetim Mühendis ve Mimarları:İlgili idare adına yapının uygulama projesini
kontrol eden, uygun görüş veren, ve Yönetmelik ile tanımlanan kriterlere göre
Denetim Üst Kurulundan ilgili idare adına aldığı yetki belgesi ile çalışan ve sadece bu
işle iştigal eden, mesleğini uygularken müşterisinin yasal çıkarını kamu yararı da
gözeterek koruyan, meslek etiğinin sınırları içinde tam doğruluk ve dürüstlükle
uygulayan mühendis ve mimarlardır.
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Yapı Denetim Sorumlusu: Yapının ruhsat ve eki projelerinin uygulanması için mal sahibi
veya vekili tarafından görevlendirilmiş ilgili idareye karşı sorumlu ve ilgili odaya kayıtlı
mimar ve mühendisler veya kuruluşlardır. Projenin müellifi mimar ve mühendisler, yapı
denetiminde öncelikle görevlidirler.
Öneri
Yapı Denetim Mühendis ve Mimarları: Yapının, Proje Denetim Mühendis ve
Mimarınca onaylanmış projesini, yapım süresince ve yapının başlangıcından
tamamlanmasına kadar olan sürede, her türlü kontrolü üstlenen ve uygulama projesine
uygun olarak yapılmasını sağlayan, yönetmelik ile tanımlanan kriterlere göre Denetim
Üst Kurulundan ilgili idare adına aldığı yetki belgesi ile çalışan ve sadece bu işle
iştigal eden ve mesleğini uygularken müşterisinin yasal çıkarlarını kamu yararı da
gözeterek koruyan, meslek etiğinin sınırları içinde tam doğruluk ve dürüstlükle
uygulayan mühendis ve mimarlardır.
Teknik Danışman: Planlama, projelendirme, uygulama ve denetim gibi teknik işleri yürüten,
idare ve diğer ilgililerle olan ilişkileri sağlayan şehir plancısı, mimar ve mühendisler veya bu
meslek mensuplarından oluşan kuruluşlardır.
Müteahhit: Ticari amaçla yada kendisi için, şahsi finans kaynakları ile yapım işini üstlenen,
yapının yürürlükteki plan ve mevzuata, bilimsel ve teknik kurallara, ruhsat eki projelerine
uygun olarak ve ilgili uzmanların denetimi altında inşa edileceğini yapı sahibine ve ilgili
idareye taahhüt eden ,inşaat müteahhitliği alanında kurulmuş meslek odasına kayıtlı gerçek
veya tüzel kişidir.
Öneri
Müteahhit: Ticari amaçla yada kendisi için, şahsi finans kaynakları ile yapım işini
üstlenen, yapının yürürlükteki plan ve mevzuata, bilimsel ve teknik kurallara, ruhsat
eki projelerine uygun olarak ve ilgili uzmanların denetimi altında inşa edileceğini bir
sözleşme ile yapı sahibine ve ilgili idareye ve yapı denetim firmalarına taahhüt
eden ,inşaat müteahhitliği alanında kurulmuş meslek odasına kayıtlı gerçek veya tüzel
kişidir.
Şantiye Şefi: Bir yapının uygulama projelerine uygun olarak yapılmasında yapı denetim
sorumlusuna karşı sorumlu olan, yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneten ve uygulayan
mesleki yetkisi bulunduğu ilgili odaca belgelenmiş yetkili mühendis ve mimarlardır.
Fen Adamı: Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita kadastro ve benzeri
alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise
mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla
tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık
belgesine sahip olan elemanlardır.
İlgili İdare: Belediye sınırları içinde bu yasada öngörülen teknik ekipmanı yeterli belediye,
belediye sınırları dışında valiliktir.
Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'dır.
Ayrıca bu kanunla ilgili diğer tanımlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde yer alır.
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4.2.7.2 İkinci Bölüm
Planlama Esasları
Haritalar ve Planlar
Madde 6. Halihazır haritalar ile jeolojik ve afet haritalarının hazırlanmasında ve planların
yapılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.
a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritası ilgili yönetmelik
yürürlüğe girdikten bir yıl içinde belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu
haritalar ilgili meslek odasınca denetlendikten ve harita ve parselasyon denetim
komisyonunda görüşüldükten ve uygun görüldükten sonra, belediye veya valiliklerce
onaylanır. Tasdikli bir nüshası Bakanlığa ve ilgili kadastro müdürlüklerine gönderilir. Hali
hazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinde hiçbir imar uygulaması yapılamaz. Süresi
içinde yaptırmayan ilgili idare sorumluları hakkında yasal işlem yapılır.
Planlamaya esas afet haritalarına işlenmek üzere hazırlanacak jeolojik haritalar ile afet
haritaları da ilgili idarelerce yapılır veya yaptırılır. İlgili meslek odasınca denetlendikten sonra
Bakanlıkça onaylanır.
7269 sayılı Kanun kapsamında kalan ve planlama işleri Bakanlıkça yapılacak alanların
halihazır haritaları ve afet haritaları aynı süreler içinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır ve
ilgili meslek odası denetiminden sonra re’sen onaylanır.
b) Halihazır haritaların ölçümlendirilmesi veya imar planlarının uygulanması ile ilgili
görevlendirilenler, görevlerini yaparken 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/i maddesindeki
yetkilere sahiptir.
c) Halihazır harita belge ve bilgilerinin daha etkin kullanılmasını ve böylece elde edilecek
sayısal haritaların yaygınlaştırılmasını sağlamak ve güncelleştirmek üzere ilgili idare gerekli
önlemleri alır. Güncelleştirilmeyen haritalar üzerinde imar planı ya da değişikliği yapılamaz.
Bakanlık, bu önlemlerin alınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdümü sağlar.
d) Yeni kurulan belediyelerde de halihazır harita yapım ve onayına ilişkin işlemler bir yıl
içinde tamamlanır. Aksi halde ilgili belediye imarla ilgili işlem yapamaz ve yetki kullanamaz.
e) Belediye teşkilatı kurulan her yerleşmede halihazır harita onayından itibaren 1 yıl içinde
imar planı yapılması veya yaptırılması ve onayı zorunludur. Aksi halde ilgili belediye imarla
ilgili işlem yapamaz ve yetki kullanamaz. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
f) Belediye sınırları içinde ve dışında, alt bölge ve imar planı kapsamında kalmayan alanlarda
Bakanlıkça hazırlanan ve yöresel-çevresel koşulların gözetildiği Yönetmelik esaslarına göre
uygulama yapılır.
g) Alt bölge planı ve nazım imar planlarında, olası afet sonrasında kullanılmak üzere rezerv
alanların ayrılması zorunludur. Bu alanlar 7269 sayılı Kanun doğrultusunda kullanılıncaya
kadar kamuya açık alanlar olarak değerlendirilir ;geçici ruhsatla da olsa yapılaşma izni
verilemez.
h) Planlama alanı içinde Özel Kanunlarla belirlenmiş alanların bulunması halinde, planı yapan
veya yaptıran idare ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak zorundadır. Özel
kanunlarla belirlenmiş alanlarda, üst ve alt ölçekli planlardaki genel kurallara, öngörülen
yoğunluklara ve planlama hedeflerine aykırı yapılaşma ve kullanım kararı getirilemez.
ı) Bu Kanun uyarınca yapılması ve onaylanması zorunlu harita ve planlar, uzmanlık ve
çalışma konularına göre Bakanlıktan Harita Müteahhitlik Karnesi veya İmar Planı Yapım
Yeterlilik Belgesi almış olan mühendisler ,mimarlar ve şehir plancıları tarafından hazırlanır.
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Öneri
Madde 6 A. Standart topografik kadastral haritaların hazırlanmasında aşağıda
belirtilen esaslara uyulur.
a)Standart Topografik Kadastral haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin standart
topografik kadastral haritası ilgili yönetmelik yürürlüğe girdikten bir yıl içinde
belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritalar harita ve parselasyon
denetim komisyonunda görüşüldükten ve uygun görüldükten sonra, belediye veya
valiliklerce onaylanır. Tasdikli bir nüshası Bakanlığa ve ilgili kadastro müdürlüklerine
gönderilir. Standart Topografik Kadastral haritası bulunmayan yerleşim yerlerinde
hiçbir imar uygulaması yapılamaz. Süresi içinde yaptırmayan ilgili idare sorumluları
hakkında yasal işlem yapılır.
b) Standart topografik kadastral haritaların ölçümlendirilmesi veya imar planlarının
uygulanması ile ilgili görevlendirilenler, görevlerini yaparken 3402 sayılı Kadastro
Kanununun 47/i maddesindeki yetkilere sahiptir.
c) Standart topografik kadastral harita belge ve bilgilerinin daha etkin kullanılmasını
ve böylece elde edilecek sayısal haritaların yaygınlaştırılmasını sağlamak ve
güncelleştirmek üzere ilgili idare gerekli önlemleri alır. Güncelleştirilmeyen haritalar
üzerinde imar planı ya da değişikliği yapılamaz. Bakanlık, bu önlemlerin alınmasında
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdümü sağlar.
d) Yeni kurulan belediyelerde de standart topografik kadastral harita yapım ve onayına
ilişkin işlemler bir yıl içinde tamamlanır. Aksi halde ilgili belediye imarla ilgili işlem
yapamaz ve yetki kullanamaz.
e) Belediye teşkilatı kurulan her yerleşmede standart topografik kadastral harita
onayından itibaren 1 yıl içinde imar planı yapılması veya yaptırılması ve onayı
zorunludur. Aksi halde ilgili belediye imarla ilgili işlem yapamaz ve yetki kullanamaz.
Sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
Gerekçe:
Altıncı. maddenin üç ayrı madde olarak düzenlenmesinde yarar görülmüştür. Madde 6
A’da standart topografik kadastral harita (halihazır harita) ile ilgili esaslar
düzenlenmiştir. Bu maddenin b fıkrası bakımından Harita ve plan tescil
yönetmeliğinde imar planı ve imar uygulaması arasındaki geçişi sağlıklaştırmak üzere
yönetmeliğin gözden geçirilmesi gereklidir. Madde 6 B’de afetle ilgili haritalara
ilişkin esaslar, Madde 6 C’de ise Plana ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
Madde 6 B. Afet ile ilgili haritaların hazırlanmasında aşağıda belirtilen esaslara
uyulur.
a)Jeoloji Haritası, bulunmayan illerin jeolojik haritası ilgili yönetmelik yürürlüğe
girdikten sonra 5 yıllık bir program kapsamında MTA tarafından hazırlanır. Büyük
Şehir Belediye sınırları içerisinde belediyeler 1/25000 ölçekli jeolojik haritalarını
yapar ya da yaptırır. Bu haritalar Bölge Afet Kurullarınca incelenir ve denetlenir. Bu
haritalar ilgili meslek odalarına ve ilgili kurum jeologlarına, üniversitelerin ilgili bilim
dallarına gönderilir. 60 gün içerisinde ilgili görüşler Bölge Afet Kuruluna gönderilir.
Bu görüşler doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak onaylanır. Tasdikli bir
nüshası Bakanlığa ve ilgili kadastro müdürlüklerine, ilgili yerel yönetimlere ve
Valiliklere gönderilir.
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b)Bölgesel Sismik Tehlike Haritası, her bölge için ilgili yönetmelik yürürlüğe
girdikten sonra 5 yıllık bir program kapsamında MTA tarafından hazırlanır. Büyük
Şehir Belediye sınırları içerisinde belediyeler 1/25000 ölçekli Sismik Tehlike
haritalarını yapar ya da yaptırır. Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan haritalar
denetlenmek ve bölge ile ilgili stratejileri oluşturmak üzere Bölge Afet Kuruluna
gönderilir Bu haritalar Bölge Afet Kurullarınca 60 gün içerisinde incelenir ve
denetlenir. Bu haritalar ilgili meslek odalarına ve ilgili üniversite bilim dallarına
gönderilir. 30 gün içerisinde ilgili görüşler Bölge Afet Kuruluna gönderilir. Bu
görüşler doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak ve/veya yaptırılarak onaylanır.
Yasallık kazanan harita beş gün içerisinde tasdikli bir nüshası Bakanlığa ve ilgili
kadastro müdürlüklerine, kentin gelişme amaçları ve planlamada kullanılmak üzere
bölge planlama teşkilatına, Valilik ve Kaymakamlıklara, İl ve İlçe Planlama
Müdürlüklerine, yerel yönetimlere, Emlakcı Birliklerine ve Sigorta Şirket Birliklerine
iletilir ve basılarak satışa sunulur.
Merkezi İdarenin il yönetimi ve yerel yönetimler, çeşitli alan araştırmaları sonucunda,
üst ölçekte belirlenen tehlikenin bulunmadığını kanıtlayacak bulgular elde ederse, jeoteknik raporlar Bölge Afet Kurulunun görüşü doğrultusunda MTA tarafından revize
edilir. Bu yönetimler, revize edilmesini talep ettikleri hususları içeren jeo-teknik
raporun bir kopyasını 30 gün içerisinde revize edilerek onaylanmak üzere Bölge Afet
Kuruluna gönderir.
Tehlikeli bölge olarak gösterilmiş alan içerisinde, emlak bürolarının taşınmazları
satışında izlenecek prosedür yönetmelikle belirlenir.
Merkezi İdarenin il yönetimi ve yerel yönetimler, sismik tehlike bölgelerinde yer alan
plan ve projelere öncelik verir.
c)Sel Tehlike Haritası bulunmayan illerin Sel ve Taşkın Haritaları DSI bölge
müdürlüklerince hazırlanır ve onaylanır. Tasdikli bir nüshası Bakanlığa, DPT Bölge
Teşkilatlarına ve ilgili kadastro müdürlüklerine, Valilik ve Kaymakamlıklara ve ilgili
yerel yönetimlere gönderilir. Sel Tehlike haritalarının tamamlanmasından, yerel
yönetim sınırları dışında DSİ, yerel yönetim sınırları içinde yerel yönetimler
sorumludur. Bu kurumlar, yönetmelikle belirlenecek standartlara uygun olarak
hazırlanmış, sel tehlike haritalarına göre mevcut bilgileri kullanarak eylemleri
koordine edecek, hazırlanan haritalar sorumlu olan diğer kuruma iletilecektir.
c) Afet Tehlike Haritaları bulunmayan illerin Afet Tehlike Haritaları Afet İşleri
Genel Müdürlüklerince hazırlanır ve onaylanır. Tasdikli bir nüshası Bakanlığa, DPT
Bölge Teşkilatlarına ve ilgili kadastro müdürlüklerine, Valilik ve Kaymakamlıklara ve
ilgili yerel yönetimlere gönderilir. Valilik içerisinde yer alan Afet Müdürlüklerince, il
kapsamındaki afete maruz alanlar saptanarak, Afet İşleri Genel Müdürlüğüne her yıl
rapor olarak iletilir.
d) Bütünleşik Afet Haritası: Çeşitli kurumlardan Tehlike haritaları, bilgi, envanter ve
görüşler toplanarak DPT Bölge Teşkilatlarınca Bütünleşik Afet Haritası hazırlanması
zorunludur. Bütünleşik Afet Haritaları, Bölge Afet Kurullarınca incelenir ve onaylanır.
DSI, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, MTA ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü bu kanunda
belirtilen Tehlike Haritalarını hazırlayarak DPT Bölge Teşkilatlarına iletmekle
yükümlüdür.
e) Micro-bölgeleme haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin Micro-Bölgeleme
haritası ilgili yönetmelik yürürlüğe girdikten bir yıl içinde belediyeler veya valiliklerce
yapılır veya yaptırılır. Bu haritalar ilgili meslek odasınca denetlendikten ve Bölge Afet
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Kurulunda görüşüldükten ve uygun görüldükten sonra, belediye veya valiliklerce
onaylanır. Tasdikli bir nüshası Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel
Müdürlüğüne ve MTA’ya, ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve sigorta ve
Emlak Şirketlerine gönderilir. Micro-bölgeleme haritası bulunmayan yerleşim
yerlerinde plan hazırlanmakta ise 2 katı aşan yapılanma koşulu getirilemez. MicroBölgeleme haritasına katılım payı, mülk sahiplerinden harç olarak alınır.
f) Afet Risk Haritası: Afet Risk Haritası Rehberi ve Yapılarda Risk Belirleme kriter,
standart ve yöntemleri Afet Kurullarınca hazırlanır ve güncelleştirilir.
Yerel yönetimler, Afet Risk Haritalarını konularına (deprem, yangın, sel, çığ, fırtına,
volkanik patlama, tsunami, kar fırtınası, kıtlık, teknolojik afetler, sosyal temelli afetler)
göre ayrı ayrı hazırlar veya hazırlatır, bu harita ve raporlar dikkate alınmak üzere bağlı
bulunduğu Valiliğe ve ilgili Planlama Birimlerine, denetlenmek ve afet risklerinin
azaltılması konusunda öncelikleri belirlemek, bu doğrultuda gerekli bütçenin
hazırlanmasını sağlamak ve merkeze rapor edilmek üzere Afet Kurullarına iletilir.
Madde 6 C. Planların yapılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.
a) Planlama alanı içinde Özel Kanunlarla belirlenmiş alanların bulunması halinde,
planı yapan veya yaptıran idare ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak
zorundadır. Özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda, üst ve alt ölçekli planlardaki
genel kurallara, öngörülen yoğunluklara ve planlama hedeflerine aykırı yapılaşma
ve kullanım kararı getirilemez.
b) Belediye sınırları içinde ve dışında, alt bölge ve imar planı kapsamında kalmayan
alanlarda Bakanlıkça hazırlanan ve yöresel-çevresel koşulların gözetildiği Yönetmelik
esaslarına göre uygulama yapılır.
c) Alt bölge planı ve nazım imar planlarında, olası afet sonrasında kullanılmak üzere
rezerv alanların ayrılması zorunludur. Bu alanlar, üzerlerindeki iyelik hakları
korunmak ya da karşılanmak kaydıyla 7269 sayılı Kanun doğrultusunda kullanılıncaya
kadar kamuya açık alanlar olarak değerlendirilir, buralarda geçici ruhsatla da olsa
yapılaşma izni verilemez.
d) Bu Kanun uyarınca yapılması ve onaylanması zorunlu harita ve planlar, uzmanlık
ve çalışma konularına göre Bakanlıktan Harita Müteahhitlik Karnesi veya İmar Planı
Yapım Yeterlilik Belgesi almış olan mühendisler ,mimarlar ve şehir plancıları
tarafından hazırlanır, harita ve plan hazırlama esas ve usulleri yönetmeliklerce
belirlenir.
Planlama Kademeleri
Madde 7. Planlar kapsadıkları alanlar ve amaçları açısından, Mekansal Strateji Planları ve
İmar Planları olmak üzere hazırlanır. Mekansal Strateji Planları; Ülke Fiziki Planı, Bölge
Planı ve Alt Bölge Planıdır. İmar Planları ise, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı
olarak hazırlanır.
Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca, yürürlükteki üst düzey planların
kararlarına uymak, açıklama raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt düzeydeki planı
yönlendirmek zorundadır. Nazım imar planı onaylanmadan uygulama imar planı onaylanamaz.
Uygulama imar planları nazım imar planında belirlenmiş olmak koşuluyla etaplar halinde
yapılabilir ve uygulanır.
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Öneri:
Madde 7. Planlar kapsadıkları alanlar ve amaçları açısından, Mekansal Strateji
Planları ve İmar Planları olmak üzere hazırlanır. Mekansal Strateji Planları; Ülke
Mekansal Strateji Planı, Bölge Planı ve Alt Bölge Planıdır. Alt Bölge Planları,
Metropoliten Alan Planları ve Çevre Düzeni Planı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
İmar Planları ise, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde Eylem
Planları olarak hazırlanır. Eylem planlama süreci ile hazırlanan Kentsel Dönüşüm
Projeleri İmar Planı olarak değerlendirilir.
Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca, yürürlükteki üst düzey
planların kararlarına uymak, açıklama raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt düzeydeki
planı yönlendirmek zorundadır. Nazım İmar Planı ve uygulama imar planı birlikte
onaylanır. Uygulama imar plan sınırları, Nazım İmar Planında alt bölgeleri
tanımlayan mozaikler şeklinde belirlenir, etaplar halinde uygulanır. Uygulama İmar
Planı bir veya birkaç mahalle sınırını geçemez. Uygulama imar planları planlama
alanı içerisinde ikamet edenlerin katılımı ile hazırlanır.
Planların Hazırlanması, Bağlı Olduğu Esaslar ve Yürürlüğe Konulması
Madde 8. Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara
uyulur.
Öneri:
Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara
uyulur. Tüm planların elde edilişine ilişkin teknik konular, katılım ve kabul
süreçlerinin ayrıntısı yönetmelikle belirlenir. Planların yapılması, onanması ve farklı
ölçeklerle olan ilişkilerinin tanımlanmasında ‘hiyerarşi’ esastır. Farklı ölçeklerdeki
planlara çeşitli kurum, STK veya kişilerin de girdi vermesi, planı benimsemesi
desteklenir ve sağlanır.
Gerekçe
Tüm planlar için geçerli olan ilkeler maddenin başlangıç cümlesine eklenmiş; ilgili
plan türlerine ilişkin olanlar ilke ve esaslar bu aşlıklar altında belirtilmiştir.
a) Ülke Fiziki Planı: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının eşgüdümünde, ilgili tüm
Bakanlıkların ve meslek kuruluşlarının katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından
hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.
Öneri
a) Ülke Mekansal Strateji Planı: Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanır.
DPT Müsteşarlığının eşgüdümünde, ilgili tüm Bakanlıkların ve meslek kuruluşlarının
ve aşağıda belirlenen konularla ilgili organ ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı
sağlanarak ile oluşturulur. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.
Bu plan kapsamında ;
•

Ülke genelinde jeopolitik gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak:

•

Sınır ötesi işbirliği bölgelerini ve uluslararası işleve sahip bölgesel merkezleri
belirlemek

•

Ülke güvenliği açısından özel öneme sahip bölge ve merkezleri tanımlamak

•

Stratejik öneme sahip doğal kaynakları ve yeraltı rezerv bölgelerini tanımlamak
(petrol, bor, su vb.)
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•

Ülke genelinde sosyo-ekonomik gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak

•

Ülke bütünü için öngörülen önemli gelişme kutuplarını ve aksları belirlemek

•

Ana ulaşım ve enerji altyapısına ilişkin büyük ölçekli kamu yatırımlarını (oto
yollar, demiryolları, hava alanları, limanlar, petrol boru hatları ve büyük ölçekli
barajlar vb.) programlamak

•

Özel sektör yatırımlarını yönlendirecek ve bölgelere göre farklılaşacak temel
stratejileri ve uygulama araçlarını tanımlamak (teşvikler, serbest bölgeler, nitelikli
sanayi bölgeleri ve teknoparklar vb.)

•

Diğer büyük ölçekli kamu hizmetlerine
(üniversiteler ve uzmanlaşmış hastaneler vb.)

•

Ülke genelinde fiziki gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak:

•

Sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde ülke fiziki mekanına ilişkin eşik ve risk
alanlarını tanımlamak (fay hatları, şiddetli erozyona maruz kalan bölgeler, orman
alanları vb.)

•

Kentsel ve kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artırmak üzere, bölgelere göre
farklılaşacak temel stratejileri ve uygulama araçlarını tanımlamak

yönelik

yatırımları

belirlemek

gibi konular değerlendirilir.
b) Bölge Planları: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Bakanlık tarafından, ilgili
kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek odaları ve üniversitelerin uygun görüşleri de alınarak,
ortaklaşa yapılır veya yaptırılır, onaylanır.
Önerib) Bölge Planları: Devlet Planlama Bölge Teşkilatınca, ilgili kurum ve kuruluşlar,
ilgili meslek odaları, üniversitelerin ve üye sayısı yönetmelikte belirlenecek sayıdan
aşağı olmayan STK’ların görüşleri de alınarak, ortaklaşa yapılır veya yaptırılır, Bölge
Konseyi tarafından onaylanır.
Bölge Afet Kurulu, Çevre Kurulu, Koruma Kurulu bölgeye ilişkin envanterleri,
konuları ile ilgili ilke ve stratejileri Bölge Planlama Teşkilatına iletmekle yükümlüdür.
Bölge Konseyi, bölgeye ilişkin ekonomik ve toplumsal kalkınma plan ve projelerini
Bölge Planlama Teşkilatına iletir.
Plan hazırlandıktan sonra onaylanmadan kongre, panel gibi toplantılarla ve iletişim
kanalları ile kamuya duyurulur. İl ve İlçe Şuralarında tartışılarak oluşturulan görüşler,
gerekçeleri ile birlikte Devlet Planlama Bölge Teşkilatına rapor olarak iletilir.
Bölge planları ülke mekansal strateji planının kararları ile çelişemez. Bölge Planının
Ülke Mekansal Strateji Planına uygunluğu idari ve teknik yönden DPT tarafından
denetlenir.
Bölge Planının ülke mekansal strateji planına, alt düzey planların Bölge Planına
aykırılığına ilişkin uyuşmazlıklar idari yargıdan önce Plan Denetçileri Kurulunda
karara bağlanır.
Bölge planı kapsamında ülke mekansal strateji planından aktarılacak verilere ek olarak
ayrıca;
Yerleşmelerin nüfuslarına ve sunacakları hizmetlere göre projeksiyon yılında
üstlenecekleri kademelerin belirlenmesi
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Bölgelerin diğer bölgeler ile olan ekonomik ve sosyal işbirliği ve işbölümünün
oluşturulmasına yönelik kamu yatırımlarının belirlenmesi
Ekonomik havzaların (sanayi/turizm yığılmaları vb.) risklerinin azaltılması,
desantralize edilmesi veya havzaların geliştirilmesine ilişkin kararların verilmesi
Kültürel havzaların (benzer yaşam kültürüne sahip toplulukların ürettiği özgün kimlik
değerleri ve mekanlar vb.) sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine ilişkin kararların
verilmesi
Doğal havzaların (kıyı, nehir, dağ, bitki örtüsü vb.) korunması, sürdürülebilirliğinin
sağlanması, risklerinin azaltılması ve kullanımına ilişkin kararların verilmesi
Bölge içi tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve modernizasyonuna ilişkin kararların
verilmesi
Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak projelerin geliştirilmesi
gibi konular değerlendirilir.
Gelişmenin bütün toplumsal gruplar için, uzun vadede hakçalık ilkesine göre
dağıtılması, yerel düzeyde yöre sakinlerinin yetenek ve kabiliyetlerinden
yararlanılarak sağlanması ve küresel düzeye taşınması bölge planlarında temel ilkedir.
Bölge Planlarının yapılmasından sorumlu olan ilgili kurumun yürütücülüğünde, ilgili
kurumların katılımı ile bölge planlarının hazırlanmasına yönelik Bölge Planlama
Rehberi DPT tarafından hazırlanır ve güncelleştirilir.
Ekonomik etkinlik sınırları ile idari sınırların üst üste düşürüldüğü “Plan Bölge”
mozaikleri tüm ülkede DPT tarafından oluşturulur.
Gerekçe:
(b) bendinin ilk fıkrasında bölge planının oluşum yöntem ve süreci düzenlenmiştir.
İkinci fıkrada ise bölge planı odaklı uyuşmazlıkların yargı öncesi denetiminde
Anayasa önerisinde yer alan Plan Denetçileri Kurulu yetkili kılınmıştır.
Üçüncü fıkrada bölge planının içereceği konular sınırlı sayım olmaksızın sıralanmıştır.
Dördüncü fıkrada bölge planının temel ilkesi belirlenmiştir.
Beşinci fıkrada, özellikle batı merkezli gelişen ve literatürdeki bölgesel ekonomik
gelişme ve sürdürülebilirlik tartışmalarında sıkça yer alan güncel konu ve sorunların
da içselleştirildiği bir bölge planlama rehberinin hazırlanması ve bu rehberin sürekli
güncelleştirilmesi düzenlenmiştir. Söz edilen rehber Türkiye’de bölge planlama
geleneğinin pekiştirilmesine olanak tanımakla birlikte, uygulamadaki bölge
planlarının sürekliliğinin sağlanması yönünde de hayati önem taşımaktadır.
Altıncı fıkra, “plan bölge” mozaikleri oluşturulmasını hükme bağlamaktadır. 1970
döneminde DPT tarafından hazırlanan “plan bölgeler” ve Avrupa Birliği Uyum
Programı kapsamında düzenlenen kararnamede bölgesel istatistiklerin toplanması,
geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel
politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine
uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde
tanımlanan en üst kademe “İstatistiki Bölge Birimleri” bu mozaiklerin altyapısını
oluşturabilir.

573

c) Alt Bölge Planı: Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili
meslek odaları ve üniversitelerin, STK’ların uygun görüşleri de alınarak, yapılır veya
yaptırılır ve onaylanır.
Büyükşehir belediyelerinde, alt bölge planı yapma veya yaptırma ve onama yetkisi
büyükşehir belediye meclisine aittir. Ancak, planlama alanı içinde büyükşehir belediyesi
sınırları içinde kalan alanlar ile birlikte planlanması gereken farklı yetki alanlarının olması
halinde, Bakanlık görüşü alınarak ve yapıma ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenmek
kaydıyla, planlar büyükşehir belediyesi ve ilgili idarelerle meslek kuruluşları ve
üniversitelerin de uygun görüşü alınarak ortaklaşa yapılır veya yaptırılır ve Bakanlıkça
onaylanır. İlgili alt bölge planı yapılmadan, nazım imar planları hazırlanamaz.
Bu planların askı ve ilan sürecinde, imar planlarının askı ve ilan hükümlerine uyulur.
Öneri
c) Alt Bölge Planları, çevre düzeni planı veya metopoliten alan planı olarak
düzenlenir.
aa) Çevre Düzeni Planı; planlama alanı içerisinde yer alan ilgili belediyelerin
katılımı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek odaları ve üniversitelerin,
STK’ların görüşleri de alınarak, DPT Bölge Teşkilatınca yapılır veya yaptırılır.
İlgili Belediye Başkanlarından oluşan “Çevre Düzeni Planı Konseyince” onaylanır,
Bölge Konseyince ve Plan Denetim Komisyonunca denetlenir.
Çevre düzeni planının sınırları Bölge Planı kapsamında belirlenir. Çevre Düzeni
Planları, ekonomik havzaların (sanayi/turizm yığılmaları vb.) risklerinin azaltılması,
desantralize edilmesi veya yeni havzaların geliştirilmesine ilişkin kararların verilmesi;
kültürel havzaların (benzer yaşam kültürüne sahip toplulukların ürettiği özgün kimlik
değerleri ve mekanlar vb.) sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine ilişkin kararların
verilmesi; doğal havzaların (kıyı, nehir, dağ, bitki örtüsü vb.) veya bunların
kombinasyonunun bulunduğu alanlar için hazırlanır. Etkileşime ve havzaların
sürekliliğine bağlı olarak Çevre Düzeni Planlarının iki komşu bölge planlama yetki
alanları kapsamına girmesi durumunda, Çevre Düzeni Plan Yapımı, planlama alanının
fazla olduğu Bölge Planlama Teşkilatınca yürütülür, İlgili Belediye Başkanlarından
oluşan “Çevre Düzeni Planı Konseyince” onaylanır, her iki Bölge Planlama
Teşkilatınca denetlenir.
Çevre düzeni planı, demografik, kültürel, ekonomik, sosyal, fiziksel araştırmaların ve
verilerin değerlendirilmesi ile hazırlanır. Alt bölge veya havza ölçeğinde korunacak
tabiat ve kültür varlıkları, su havzaları, ormanlar, tarımsal alanlar ve benzeri doğal
kaynak ve varlıklar, afet riskli yerleşme ve alanlar, temel altyapı, enerji, sanayi, ticaret,
turizm merkezleri, ulaşım merkez ve eksenleri ile ana ulaşım ve altyapı kararlarını
içerir; makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluğunu veren, yerleşme gelişme yönünü
gösteren, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi ana kullanımı
kararlarını yürürlükteki tüm mevzuat hükümleri doğrultusunda belirler; sektörler
arasında koruma kullanma dengesi sağlar; idareler ve disiplinler arası eşgüdüm
esaslarını içerir.
Nazım imar planı yapılacak bütünlük arz eden alt bölge sınırları, sorunlara veya farklı
konulardaki stratejilere bağlı olarak saptanan eylem alanları sınırları çevre düzeni
planında belirtilerek, söz konusu alanlara ilişkin vizyon, ilke ve stratejiler, plan
raporunda yer alır. Çevre düzeni planları kapsadığı belediyelerin hazırladığı alt ölçek
planlar için bağlayıcı girdi sağlar.
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bb) Metropoliten Alan Planı: Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili belediyelerin
katılımı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek odaları ve üniversitelerin,
STK’ların görüşleri de alınarak, yapılır veya yaptırılır ve onaylanır.
Metropoliten Alan Planı, Büyükşehir Sınırları içerisinde, Bölge Planı kararlarına ve
Ülke Mekansal Strateji plan kararlarına uygun olarak hazırlanır. Bu planlara
uygunluğun denetimi plan süreci içinde Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları için
oluşturulacak “Plan Denetim Komisyonunca” sağlanır.
Metropoliten alan planları, çevre düzeni planda ele alınacak konulara ek olarak,
ekonomik ve sosyal anlamda birlikte yaşayan çeşitli aktivitelerin, dolayısıyla yoğun
yapılaşmış ve yakın çevresine (veya çeperine) kentsel dönüşüm anlamında baskı
yaratan alanların getirdiği problemlerin çözüm yaklaşımlarını da içerir.
Metropoliten alanlar içinde, mücavir alan belirlenemez.
Büyükşehir belediyelerinin sınırları, yakın çevrelerindeki (yakın etki alanlarındaki)
belde belediyelerini de içine alacak şekilde yeniden çizilir. Söz konusu alanlarda plan
bütünlüğünü sağlamak Büyük Şehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altındadır.
Alt Bölge planları için ortak gerekçe:
1) Alt bölge planları, tanımda belirtildiği gibi çevre düzeni planı ve metropoliten alan
planı olarak düzenlenmiştir. Bu noktada her iki plan tipi, ölçek ve bölge planlarında
alınan kararlara uygunluk açısından birbirine benzemekte, ancak kısmen ele aldığı
konu ve yapan kurum açısından farklılaşmaktadır.
2) Her iki plan türü ile ilgili bendlerin ilk fıkralarında bu planları yapmak ve
onaylamakla yetkili merciler belirlenmiştir.
3) Diğer fıkralarda bu planların içerikleri ve bağlı oldukları esaslara ilişkin
düzenlemelere yer verilmiştir.
4) Bu planlar strateji planı olması nedeniyle bunların askı sürecine tabi olması
zorunlu görülmemiştir.
5)Metropoliten alan planı bakımından Büyükşehir Belediyesi yakın etki alanı içindeki
belde belediyeleri sorunu, İstanbul metropoliten alanı özelinde, metropolün ölçeği ve
ülke ekonomik coğrafyasındaki etkisi açısından daha büyük ve ayrıcalıklı bir önem
taşımaktadır. Metropolün yakın etki alanı göz önüne alındığında İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi sınırları İstanbul il sınırlarını, kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yeniden
organize edilmelidir. Metropoliten Bölge sınırı olarak da batıda Tekirdağ ilini,
doğuda Kocaeli ve Sakarya İllerini kapsayan bir bölgenin Bölge Planlama Alanı
olarak belirlenmesi, DPT’nin bölge plan sınırlarını belirleme çalışmalarında ele
alınmak üzere önerilmektedir.
6)Büyükşehir olan yerlerde Büyükşehir belediyeleri yetki alanı kapsamında,
yönetmelikte belirlenecek görevleri yerine getirmek üzere Afet Kurulları
oluşturulmalıdır.
d) İmar Planları: İlgili idarece yapılan veya yaptırılan nazım ve uygulama imar planları,
plan denetim komisyonunca incelenir. Komisyon meslek odaları ve üniversitelerden de uygun
görüş alarak belirleyeceği gerekçeli görüşünü en fazla on beş gün içerisinde ilgili idareye
gönderir. İdarece incelenerek, en fazla otuz gün içerisinde belediye meclisince veya il genel
meclisince karara bağlanan planlar, varsa komisyon görüşüne aykırı kısımlarına ait
gerekçeleriyle birlikte idarece tespit edilen ilan yerlerinde otuz gün süre ile ilan edilmek ve
toplantılar düzenlenmek suretiyle halkın bilgi ve görüşüne sunulur. İlan süresi sonunda varsa
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plana yapılan itirazlar komisyon görüşüne aykırı olmamak koşuluyla, onbeş gün içerisinde
belediye meclisince veya il genel meclisince kesin karara bağlanır ve onaylanarak yürürlüğe
girer.
Onaylı imar planlarının bir kopyası Bakanlığa gönderilir.
İmar planları, belirlenen plan dönemi nüfusunun öngördüğü süre için geçerlidir.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde nazım imar planları, büyükşehir belediyesi
koordinatörlüğünde ilçe/alt kademe belediyeleri ile birlikte yapılır, yaptırılır ve meslek
odaları ve üniversitelerin de uygun görüşleri alınarak büyükşehir belediye meclisince
onaylanır. Nazım imar planına uygun olarak ilçe/alt kademe belediyesince yapılan, yaptırılan
ve onaylanan uygulama imar planları büyükşehir belediye meclisi kararı ile yürürlüğe girer.
Nazım imar planına aykırı olarak yapılmış uygulama imar planları onaylanmadan iade edilir.
İade olunan planlar, ilçe belediye meclisince altmış gün içerisinde değerlendirilerek nazım
imar planına uygun hale geçirilerek, gerekirse yeniden düzenlenerek yeniden büyükşehir
belediye meclisine gönderilir.
Büyükşehir belediye meclisi gündemine altmış gün içerisinde alınmayan ve karara
bağlanmayan uygulama imar planları Bakanlıkça re’sen incelenerek ve meslek odaları ve
üniversitelerin de uygun görüşleri alınarak altmış gün içinde yine re’sen yürürlüğe konabilir.
Nazım imar planlarına itirazlar büyükşehir belediyesine, uygulama imar planlarına itirazlar ise
ilçe belediyelerine yapılır.
Öneri
d) İmar Planları
aa) Nazım İmar Planı
Nazım imar planında uygulama imar planına konu olacak alt bölgeler ve bu alt
bölgelere ilişkin ilkesel kararlar tanımlanır. Nazım imar planlarında imar
uygulamasına temel oluşturacak, uygulama imar planı sınırları belirlenir. Uygulama
imar plan sınırları tanımlanmış bir alt bölgeyi içerir ve öneri nüfus büyüklüğü 2500’ün
altında ve öneri nüfusu 10000’ün üzerinde olamaz. Sorunlara veya farklı konulardaki
stratejilere bağlı olarak saptanan eylem alanları sınırları Nazım İmar Planlarında
belirtilir, söz konusu bu alanlara ilişkin vizyon, ilke ve stratejiler plan raporunda yer
alır. Nazım İmar Planılar alt ölçek planlar için bağlayıcı girdi sağlar.
Nazım İmar Planı, yerel yönetimlerce ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek odaları,
muhtarlar, STK, TTK ve üniversitelerin katılımı ile ve görüşleri alınarak, yapılır veya
yaptırılır ve onaylanır. Onay süreci, ön onay, kesin onay olmak üzere iki aşamalıdır.
Kesin onay 1/1000 ölçekli uygulama planlamalarının tamamlanması ile gerekli
revizyonlar yapıldıktan sonra gerçekleşir.
Büyük Şehir kapsamındaki yerlerde Nazım İmar Plan hazırlama ve onaylama yetkisi
Büyük Şehir Belediyesindedir. Ancak Nazım İmar Plan hazırlama aşaması Büyük
Şehir Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde ilçe yerel yönetim işbirliği içerisinde,
ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek odaları, muhtarlar, STK, TTK ve
üniversitelerin katılımı ile ve görüşleri alınarak ortaklaşa yürütülür.
İlgili idarece yapılan veya yaptırılan nazım ve uygulama imar planları, plan denetim
komisyonunca incelenir. Komisyon katılım süreci içindeki görüşleri de göz önünde
tutarak belirleyeceği gerekçeli görüşünü en fazla on beş gün içerisinde ilgili idareye
gönderir. İdarece incelenerek, en fazla otuz gün içerisinde belediye meclisince veya il
genel meclisince ön kabulü yapılan planlar , varsa komisyon görüşüne aykırı
576

kısımlarına ait gerekçeleriyle birlikte uygulama imar planı yapılmak üzere planlama
birimlerine gönderilir.
bb) Uygulama imar planı
Yerel yönetim kapsamında veya ihale yolu ile uygulama imar planının
hazırlanmasından sorumlu planlama ekibi oluşturulur. Sorumlu ekip otuz gün süre
içinde ön kabulü yapılmış Nazım İmar Planını asarak, toplantılar düzenleyerek halkın
bilgi ve görüşüne sunar, itirazları toplar ve görüşleri alır. Bu toplantılara Büyükşehir
Belediyesi Planlama ekibi veya temsilcileri katılır. Önemli boyuttaki değişiklik
talepleri gerekçeleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesine yazı ile iletilir, Büyükşehir
Planlama Ekibinin hazırlayacağı rapor Büyükşehir Belediye Meclisinde
değerlendirilerek sonuca bağlanarak Yerel Yönetime iletilir. Değişiklik taleplerinin
kabul edilememesi durumunda gerekçe ile birlikte Yerel Yönetime iletilir. Ön kabulü
yapılmış veya öneri değişiklerin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesi
durumunda Nazım İmar Planının ilkeleri bozulmaksızın, alınan görüşler ve sağlanan
uzlaşmalar göz önünde tutularak uygulama imar planı hazırlanır. Bu süreçte çıkan
anlaşmazlıklar Plan Denetçileri Bölge Kurulu’nca çözümlenir. Katılımlı bir süreç ile
hazırlanan uygulama imar planının ön kabulü yerel yönetim meclislerince yapılır.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve farklı planlama ekiplerince hazırlanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planları, plan denetim komisyonuna sunulur. Plan denetim
komisyonu görüşleri doğrultusunda itiraz raporları ile birlikte değerlendirilerek,
görüşleri ile birlikte 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planları Büyükşehir Belediye Belediyesine ve ilgili yerel yönetimlere sunulur.
Gerekli düzeltmeler ilgili belediyeler tarafından yapılarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
planlar Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak ve Belediye Başkanının
imzası ile yürürlüğe girer. Bir ay süreyle askıya çıkarılır.
Büyükşehir Belediyeleri dışında söz konusu süreç geçerli olup, planı hazırlama ve
onaylama yetkisi Yerel Yönetimlerindir.
İmar planlarında kentsel tasarım ve yaşam kalitesini arttırmak amacı birden fazla
parseli kapsayan alanlarda eylem plan alanları oluşturulabilir
Onaylı imar planlarının birer kopyası Bölge Planlama Teşkilatına, Plan Denetim
Komisyonuna, Bölge Afet, Çevre, Koruma Kurullarına ve Bakanlığa, gönderilir. Bu
kurulların itirazları üzerine ortaya çıkan uyuşmazlıklar, (Anayasa’nın önerilen 166 B
maddesinde öngörülen) Plan Denetçileri Bölge Kurulu’nca çözümlenir.
Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki planlar onaydan önce Büyükşehir Belediyesi
yetki alanındaki Plan Denetim Komisyonlarınca denetlenir.
İlçe Belediyeleri tarafından hazırlattırılan imar uygulama planları Büyükşehir Belediye
Meclisi gündemine en geç otuz gün içerisinde alınmak zorundadır. 45 gün içerisinde
gündeme alınmayan planlar “Plan Denetim Komisyonlarınca 30 gün içerisinde
incelenerek onaylanır veya düzeltme istenir.
İmar planları, belirlenen plan dönemi nüfusunun öngördüğü süre için geçerlidir.
Ek Öneri:
cc) Eylem Planı:
Eylem planları, afet risklerine karşı önlemler alma, yaşam çevrelerini yaşanabilir
kılma, doğal ve tarihi çevreyi koruma, toplumu geliştirmek ve kalkındırmak, kentsel
kaliteyi arttırmak taşınmaz ve çevrelerinde koruma amaçlı önlemler alma, fiziksel
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çevreyi sağlıklaştırma ve güvenli hale getirme amaçlarını gerçekleştirmek için
herkesin planla ilgili bilgilendirildiği, yaşayanların plana önderlik etmesinin sağlandığı,
kaynak ve hizmetin etkin ve adil olarak dağıtılmasının sağlandığı bir süreç ile
hazırlanır.
Kentsel yenileme ve sağlıklaştırma, kentsel dönüşüm, kentsel canlandırma, kentsel
tasarım vb. konulara yönelik katılımlı ve örgütlü proje geliştirme süreçleri eylem
planları kapsamında değerlendirilir.
Eylem planları ile alanının gelecekte nasıl olması gerektiğinin kararı, katılım ile
belirlenir. Bu karar alma sürecinin ön analizlerini, toplantı süreçlerini ve gerekirse ön
sözleşmeleri organize eden kurum, yerel yönetimlerce oluşturulan “Mahalle Planlama
Ekibi”dir. Proje Geliştirme, fizibilite çalışmaları, alternatif projeler Planlama
Birimleri tarafından geliştirilebileceği gibi, bu konuda yetkinlik belgesi almış
firmalara ihale yolu ile hazırlatılabilir.
Mahalle Planlama Ekibi, anketler ile sosyal ve ekonomik analizleri hazırlamak, ilgi
grupları ile toplantılar düzenlemek, mahalle içerisinde katılımcılar ile çalışma grupları
oluşturmak, fikir projeleri ve fizibilite çalışmaları yapmak, mahalle eğitim programları
hazırlamak ile sorumludur. Hazırlanan proje ve raporlar Planlama Müdürlüğüne
iletilir, Planlama Müdürlüğü hazırlanan projelerin üst ölçekli plan kararlarına
uygunluğunu denetler, gerektiğinde üst ölçekli planda plan değişikliği önerilerini
içeren raporu hazırlayarak Belediye Meclisine iletir, Belediye Meclisince karar
bağlanır, proje ile ilgili kararlar her ölçekli plana gerektiğinde bu kanun çerçevesinde
tanımlanan süreçler izlenerek gerekli değişiklikler yapılarak onaylanır.
Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek, onaylanan eylem planları uygulamayı
yapmak üzere gerektiği takdirde Kent Yatırım Birliğine sunulması yine Belediye
Meclisi tarafından karara bağlanır.
Eylem alanları problem ve stratejilere bağlı olarak yerel yönetimlerce belirleneceği
gibi, topluluğu geliştirmek, kalkındırmak, fiziksel çevreyi sağlıklaştırmak ve güvenli
hale getirmek için altyapı, rekreasyon ve konut alanlarının oluşması, iyileştirilmesi
amaçlarına yönelik olarak kurum, kuruluş, ve yerel örgütlerden STK, TTK gelen
eylem plan önerileri de yerel yönetimlerce değerlendirmeye alınır.
Kabul edilen eylem planlarının planlama ve projelendirilme süreçlerine teknik ve veya
mali destek sağlanır. Topluluğu geliştirme, kalkındırma riskleri azaltma, tarihi, doğal
ve kültürel değerleri koruma amacıyla hazırlanan eylem plan önerileri yerel
yönetimlerin onayını aldığı takdirde ilgili kamu kuruluşlarından, uluslararası kurum ve
kuruluşlardan mali ve teknik destek sağlanması yönünde girişimlerde bulunulur.
Eylem alanlarına ilişkin projelerin değerlendirme süreçleri yönetmelik ile belirlenir.
Eylem Alanları’nda yapılan düzenlemelerde, hisse sahiplerinin çoğunluğunu
oluşturduğu ortaklıklar kurularak projelendirme, irtifaklar kurma, şüyulandırma, iyelik
takası, ihale ve işletme işleri ilgili İdare’nin katılımı ile yürütülür. Taşınmaz
sahiplerinin, ilgili İdare tarafından yapılan bildirimden sonra yargıya başvurmaları
durumunda söz konusu uzlaşmazlıklar ilgili mahkemelerde öncelikle sonuçlandırılır.
Eylem Alanı uygulamalarında, yapılacak irtifak sözleşmesi kapsamında
kamulaştırmaya gerek kalmaksızın yapı yıkımına başvurulabilir.
Eylem Alanlarında ruhsat verildikten sonra en geç bir yıl içinde uygulama başlatılır.
Bu süre içinde küçük ölçüdeki zorunlu onarımlar dışında ekleme, değişiklik ve
kapsamlı onarım izni verilmez.
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“Planlama birimleri” tarafından soruna bağlı olarak saptanan eylem alanları ve bu
alanlardaki katılım süreçleri ile elde edilen kararlar üst ölçekli planlar için girdi
oluşturur, Eylem planları üst ölçekli kararlara uymak zorundadır; ancak sorunu
çözmek üzere ve fizibilite çalışmalarına dayanan gerekçeleri içeren kapsamlı rapor
doğrultusunda üst ölçekli planlarda revizyon talepleri değerlendirmeye alınır. Üst
ölçekli planların hazırlanması ve görüş bildirilmesi konusunda sorumlu kurumlarca
eylem alan kararları plan bütününde değerlendirilir, üst ölçekli ilke ve stratejilere
aykırı olmaması koşulu ile kabul edilerek, üst ölçekli planlarda gerekli revizyonlar
yapılarak, eylem planlarının uygulamaya geçiş süreci sağlanır.
Kentsel Tasarım Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Kentsel Yenileme Rehabilitasyon
Amaçlı İmar Planları gibi planlar Eylem Planı kapsamında hazırlanır.
İmar uygulama planında sınırları belirlenmiş olan eylem alanlarında katılım süreci ile
oluşturulan eylem projelerinin uygulanmasına geçilebilmesi için düzenleme alanı
içinde bulunan binalı ve binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin
üçte ikisinin onayı gerekir
Not: Koruma Amaçlı Eylem planlama süreci, (katılım ve onama biçimleri)
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun da ayrıca tanımlanmalıdır
Ek Öneri:
dd)Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı:
Afet Strateji Planının hazırlatılmasından sorumlu kurum Bölge Afet Kuruludur. Afet
Risk Harita ve raporları ve Yerel Yönetimlerce hazırlanan Yapısal ve Bölgesel Risk
Raporları Bölge Afet Kuruluna iletilir.
Afet Kurumunun harcamaları ve hazırlatılması gerekli projeler için gerekli kaynak
DPT Bölge Planlama Teşkilatı Bütçesinden karşılanır.
e) İlave ve Revizyon Planlar ve Plan Değişiklikleri: Yapılacak ilave ve revizyon planlar ile
plan değişiklikleri de yukarıdaki usullere ve bu konuyla ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir.
Onaylanarak yürürlüğe konulan imar planlarında kamu yararı ve zorunluluk olması ve bu
husus plan denetim komisyonunca uygun bulunması koşuluyla değişiklik (revizyon)
yapılabilir. İlave imar planı kararı için, ana planda plan hedeflerine ulaşıldığının aynı
komisyonca tespiti şarttır.
f) Planların Aleniyeti: Bu Kanunda adı geçen her tür ve ölçekteki planlar alenidir. Bu
aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. İlgili idare onaylı her ölçekteki, imar planlarının
tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar halinde çoğaltarak tespit edilecek ücret
karşılığında isteyenlere verir. Meslek odalarına ve üniversitelere bir kereye mahsus ücretsiz
verilir.
EK Öneri:
Planlama Kademeleri ve Afet Etkilerini Azaltma Strateji Plan Bağlantısı
Yüzey kırıklarının yol açacağı sismik etki, yer sarsıntısı, yer zayıflıkları, tsunami,
hortum, baraj yıkılmaları, heyelan, sıvılaşma, sel, yangın ve diğer tehlikelerle ile
ilişkili herhangi bir kabul edilemez riskten toplumu korumak için yerel planlarda
güvenlik unsurları dikkate alınır. Bu konularda, Bölge Afet Kurulu tarafından
belirlenen ve micro-bölgeleme haritaları, afet risk haritaları ve raporlarında belirtilen
ilke, öneri ve tavsiyeler dikkate alınır.
Afetin beklendiği her yerleşmede, yerel yönetimler planlama eylemleri ile bağlantılı
olarak, Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı kararlarını da dikkate alarak, yetki
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alanlarındaki iyileştirme, yenileme, dönüşüm (yeniden inşa) faaliyetlerini, afet
etkilerini azaltmaya yönelik afete hazırlık planları kapsamında değerlendirirler, yetki
alanlarındaki iyileştirme, yenileme, dönüşüm (yeniden inşa) faaliyetlerini düzenlerler.
Yerel yönetimler, riski yüksek olan bölgelerde plan ve projelere öncelik verir.
Yerel Yönetimler yetki alanlarındaki potansiyel afetlerden zarar görecek belirli
alanların hasar görebilirliğinin değerlendirilmesi, afetten sonra bu alanların
etkilenmesine yol açabilecek mevcut genel ve bölgeleme plan kararlarının uygun
şekilde düzeltilmesi için yasalarda tanımlanan süreçleri işletirler. Afet Risk
Haritalarına dayalı olarak, kısa ve uzun dönem için iyileşme ve yeniden inşanın
organizasyonuna ilişkin programları hazırlarlar.
Bu eylemleri gerçekleştirebilmek için “Kent Yenileme Yatırım Birliği” ve “Kent
Geliştirme İdaresi” oluşturulabilir.
Ek Öneri:
a)Afet Risklerinin Azaltılmasına ilişkin Mevcut Yapılaşmış Alanlarda Plan
Kararı ile Yoğunluk Azaltılması
Mevcut yapılaşmış alanlarda veya yapı ruhsatı alıp inşaatı halen devam eden alanlarda,
afet tehlike haritalarına göre plan kararı değiştirildiği takdirde; bu alanlar eylem alanı
kapsamında değerlendirilmek zorundadır.
Yapı sahiplerinin bu alanlarda üç ay içerisinde yapı ruhsatı yenilemesi zorunludur,
Yapının ayrıntılı güvenlik testlerinin, ve zemin/kaya etütlerinin yeterlilik belgesi almış
uzmanlarca yönetmelikte belirlenecek kriterlere uygun olarak yaptırılması, yapı
denetim komisyonlarınca onaylanması ve rapor halinde yerel yönetimlere sunulması
zorunludur. Plan kademelenmesindeki kararlara uygun olarak işletilmemiş olan
planlama sürecinde plan kararlarına aykırı hakların ve yapı ruhsatlarının verildiği
süreçler söz konusu ise, bu tür alanlarda risklerin tespitinden yerel yönetimler
sorumludur. Bu süreçte kusur payı olanlar saptanarak, olası zararların önlenmesi için
yapılması gerekli masraflarda kendilerine rucü edilir ve haklarında görevi ihmal ya da
kötüye kullanma suçlarından ötürü suç duyurusunda bulunulur. Bu konuda yerel
yönetimlere yapılacak ihbarların öncelikle dikkate alınarak gerekli araştırmanın
yapılması ve rapora bağlanması zorunludur.
Afet Risklerinin Azaltılmasında Yerel Yönetimlerin yetki ve görevleri
Ek Öneri:( Yerel Yönetimler Yasası için Ek)
Afet Potansiyelli Tehlikeli (Riskli) Yapıların Saptanması:
Yerleşmelerde, potansiyel tehlikeli binaların saptanması ile sorumlu kurum yerel
yönetimlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu sorumluluk ilçe
yerel yönetimlerine aittir. 1998 Afet Yönetmeliğine göre inşa edilmemiş tüm yapılar
bu tespit kapsamındadır. Bu görev yerel yönetimlerce yerine getirilebileceği gibi ihale
yolu ile de yapılabilir. Bu konuda çalışacak elemanların nitelikleri yönetmelik ile
belirlenir. Yerel yönetimler, bütün tehlikeli binaların tanımlanması, binanın mevcut
kullanımının, gece ve gündüz yoğunluklarının, tehlikeli olan yapıların maliyetlerinin
belirlenmesi, tehlike azaltma programının oluşturulması ile görevlidir. Her yerleşme
için hazırlanan rapor ve ilgili haritalar, Bölge Afet Kuruluna sunulur. Bölge Afet
Kurullarında Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı ve Programları hazırlanarak veya
hazırlattırılarak, Bölge Konseyi tarafından onaylandıktan sonra DPT’ye sunulur,
Ulusal Afet Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulan ilkesel kararlar doğrultusunda
DPT, Ülke Afet Strateji Plan ve Programını ve bütçesini oluşturur, Ulusal Afet
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Güvenlik Konseyine sunar.
Ulusal Afet Güvenlik Konseyince incelenen ve
değerlendirilen rapor Bakanlar Kuruluna sunulur. Ulusal Afet Güvenlik Konseyinin
Başkanı DPT Müsteşarı olup Kurulun sekretarya işleri DPT’ce üstlenilir.
Bu tespit ve görevlerin yapılmasında uyulacak kriterler, Afet Kurulları, Yerel
Yönetimler Birliği, TMMOB temsilcileri, Üniversiteler arasındaki işbirliği sonucunda
oluşturulur, Ulusal Afet Güvenlik Konseyi tarafından karara bağlanır.
Afet risk haritalarına göre riski yüksek olan alanlar “yüksek riskli afet bölgesi” olarak
yerel yönetim meclislerince belirlenir, Bölge Afet Kurullarınca “yüksek riskli afet
bölgesi” olarak ilan edilebilir. Yüksek riskli afet Bölgesi belirleme kriterleri Bölge
Afet Kurullarınca belirlenir.
Yapılacak işlemlere esas olmak üzere yerel yönetimlerce kurulacak ekipler tarafından
afet riski yüksek olan alanda bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek, güçlendirme
biçimleri ve maliyetleri çıkarılır, çözüm önerilerinin fayda ve maliyetleri, etkinlik
düzeylerini içeren raporlar hazırlanır.
İlan edilen yüksek risk bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek
veya esaslı tamir görecek resmi ve özel bütün yapıların tâbi olacağı teknik şartlar
yönetmelikle tespit olunur.
a)Yüksek Riskli Afet Bölgelerinde bir topluluğun kaldırılarak başka yerlere
taşınması
Yüksek Riskli Afet Bölgelerinde kesin zorunluluk üzerine, yerleşik bir topluluğun bir
kısmının veya tamamının kaldırılarak başka alanlara toplu olarak veya dağıtılarak
yerleştirilmesi Bölge Afet Kurullarınca incelenip önerildikten sonra Valiliğin görüşü
alınarak, Bakanlıkça karara bağlanır.
Planlama Ekiplerince hazırlanan projeler, bunların uygulama aşamasını yürütmek
üzere ilgili Kent Yenileme Yatırım Birliğine sunulur. Projelerin uygulamasına yönelik,
her türlü proje geliştirme, örgütlenme, ihale, anlaşma, sözleşmelerin tamamlanması ve
hukuki sorunların çözümü Kent Yenileme Yatırım Birliğince organize edilir ve
yürütülür.
b)Yüksek riskli bir yapının kaldırılarak başka yerlere taşınması
Bir kısmının veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu yerel yönetimlerce
veya valilik tarafından yetkin uzmanlara yaptırılan incelemelere dayalı olarak tespit
edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun ortadan kaldırılması için
belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması
halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmaz ise, varakası tebliğ
yerine kaim olmak üzere yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit
edilir.
Tebligat süresinden itibaren 30 gün içerisinde yapı sahibinin tebligatı yapan kurum ile
ilişkiye geçmesi durumunda, bu kanun çerçevesinde yer alan iyelik takası hakkından
yaralanma olanağı veya bulunduğu alan nedeniyle bir tehlike söz konusu değil ise
yerinde yeniden yapı yapabilme ve Özel Yapı Rehabilitasyon (Borçlandırma)
Fonundan yararlanma imkanı doğar.
Bu işlemler yapılmadığı ve anlaşmaya varılamadığı durumlarda, belediye ve valilikçe
yapı yıktırılır, yıkım masrafları daha sonra ilgilisinden tahsil edilmek üzere Yerel Afet
Fonundan karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını zorunlu
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kılıyorsa, o yapıda oturanlara gerekli geçici konaklama imkanları ilgili idarece sağlanır
ve yapı mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.
2863 sayılı KKVKK kapsamındaki tescilli yapılar için Koruma Kurulunun onayı
aranır.
c)Afet riski yüksek olan yerlerde hasara uğrayabileceği belirlenen taşınmazlarla, yine
aynı yerde veya başka yere nakledilmek ve üzerine bina yaptırılmak üzere yerel
yönetimlerce tespit edilen taşınmazların değerleri bu kanunun 56. maddesinde
öngörülen yönetmelikçe belirlenen değerleme uzmanları tarafından yönetmeliklerde
belirlendiği şekilde takdir ve tespit edilir.
Bu değerlere göre taşınmazlar için birer (Değer Takdir Sertifikası) tanzim edilir ve
bu belgelerin sahiplerine verilmesi karşılığında sözü geçen taşınmazın Arsa Ofisi
adına tescili yapılır
Değer Takdir Sertifikaları karşılığında Arsa Ofisi Müdürlüğünce bu değer takdir
belgelerine karşılık seçenek taşınmazlar sunularak takas imkanı sağlanır veya aynı
alanda bir yeniden yapılanma söz konusu ise, ilgili kişiye, taşınmazın toplam
yapılanma alanı içerisindeki hisse miktarı esas olmak üzere gerekli maliyet ve masraf
payları çıktıktan sonraki yeni değer üzerinden hisse karşılığı verilir. Başka yere nakil
veya takas söz konusu olduğunda da, yeniden yapılanan alandaki yeni değer artışından
payına düşen miktar, alandan nakil edenlere de hisseleri oranında dağıtılır.
Madde 9.
İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi
Madde 9. Bakanlık, ülke bütününü ve ekonomisini etkileyecek boyutta, olduğu Bakanlar
Kurulu kararıyla belirlenmiş havaalanı, baraj, karayolu, demiryolu, liman, enerji santralleri
gibi birden fazla yerleşme birimini doğrudan ilgilendiren ve etkileyen projeleri içeren yerlerle,
afete maruz veya afetler nedeni ile tahrip olan veya Gecekondu Kanunu ve Kıyı Kanununun
uygulanması gereken yerlerdeki her ölçekte planların tamamını veya bir kısmını, mekansal ve
işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününde veya bir kısmında birden
fazla idareyi ilgilendiren, sektörlerarası koruma kullanma dengesini sağlama amacı güden ve
idarelerarası eşgüdüm esaslarını belirleyen planları, ilgili idarelere ve konuyla ilgili tüm
kurum ve kuruluşlara bu yolda bilgi vererek ve işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya,
değiştirmeye ve ilgili üniversiteler ile meslek odalarının da uygun görüşünü alarak re'sen
onaylamaya yetkilidir.
Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadıyla, genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel
idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan
kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilere ait bina ve
tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği
takdirde, şehircilik ve planlama ilkeleriyle bu kanunun amaçlarına uygun olarak Bakanlıkça
valilik kanalı ile ilgili belediyeye talepte bulunulur; iki ay içerisinde yerine getirilmezse imar
planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını yukarıdaki eşgüdümü sağlayarak ve aynı
koşullarda re’sen yapar ve onaylar.
Ayrıca büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında planların hazırlanması ve
onaylanması konusunda anlaşmazlığa düşülmesi halinde, meslek odaları ve üniversitelerin de
görüşü alınarak belirlenecek olan Bakanlık görüşü doğrultusunda uygulama yapılır.
Kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde askıda ilan edilen ve 30 gün içindeki itirazların Bakanlıkça sonuçlandırıldığı bu
planların uygulanması zorunludur.
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Re’sen yapılan planlardaki değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.
Bakanlık, gerektiğinde yerleşmeleri gruplandırmaya, gruplara ve yerel özelliklere göre
planlama, yapılanma esaslarını tespite ve bu amaçla uygulama yönetmeliği düzenlemeye
yetkilidir. Büyükşehir belediyeleri de dahil, ilgili idareler, Bakanlıkça çıkarılan planlama ve
yapılaşmaya dair yönetmeliklerin ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla, yöresel özelliklere
göre, belediye meclis kararı veya il genel meclisi kararı ile kendi yönetmeliklerini
çıkarabilirler. Bu yönetmelikler Bakanlık uygun görüşü alındıktan sonra, belediye veya il
genel meclisi kararı ile yürürlüğe girer.
Öneri
Madde 9. Ülke bütününü ve ekonomisini etkileyecek boyuttaki havaalanı, baraj,
karayolu, demiryolu, liman, enerji santralleri gibi birden fazla yerleşme birimini
doğrudan ilgilendiren ve etkileyen projeler, Ülke Mekansal Strateji planında belirtilen
süreç ile karara bağlanır, Bölge Planlama Çerçevesinde yerelden gelen öneriler bu
kapsamda değerlendirilerek Kalkınma programlarına alınır. Bakanlık tarafından afete
maruz veya afetler nedeni ile tahrip olan veya Gecekondu Kanunu ve Kıyı Kanununun
uygulanması gereken yerler için temel ilke ve kriterler ve öneriler yerel yönetimlere
her ölçekte planlarda dikkate alınması veya gerekli değişikliklerin yapılması için
sunulur, sunulan öneriler bu kanun kapsamında planların değişiklik ve onay süreci ile
karara bağlanır. Bakanlık tarafından sunulan önerilere ilişkin uyuşmazlıklar idari
yargıdan önce Plan Denetçileri Kurulunda karara bağlanır.
Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadıyla, genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il
özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası
karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel
kişilere ait bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla
değişiklik yapılması gerektiği takdirde, şehircilik ve planlama ilkeleriyle bu kanunun
amaçlarına uygun olarak Bakanlıkça valilik kanalı ile ilgili belediyeye talepte
bulunulur; talepler plan revizyonu kapsamında belirtilen süreç ile öncelikli olarak iki
ay içerisinde karara bağlanır. Talebin yerine getirilemediği durumlarda ortaya çıkan
uyuşmazlıklar idari yargıdan önce Plan Denetçileri Kurulunda karara bağlanır.
Ayrıca büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında planların hazırlanması ve
onaylanması konusunda anlaşmazlığa düşülmesi halinde, uyuşmazlık, meslek odaları
ve üniversitelerin de görüşü alınarak Plan Denetçileri Bölge Kurulu’nca karara
bağlanır.
Bakanlık tarafından planlarda re’sen değişiklik yapılamaz.
yukarıdaki usullere tabidir.

Değişiklik süreci

Bakanlık, gerektiğinde yerleşmeleri gruplandırmaya, gruplara ve yerel özelliklere göre
planlama, yapılanma esaslarını tespite ve bu amaçla uygulama yönetmeliği
düzenlemeye yetkilidir. Bakanlık bu konuda Bölge Planlama Teşkilatından ve Afet,
Çevre ve Koruma Kurullardan yardım talep edebilir. Büyükşehir belediyeleri de dahil,
ilgili idareler, Bakanlıkça çıkarılan planlama ve yapılaşmaya dair yönetmeliklerin
ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla, yöresel özelliklere göre, belediye meclis kararı
veya il genel meclisi kararı ile kendi yönetmeliklerini çıkarabilirler. Bu yönetmelikler
Bakanlıkların ve Bölge Kurullarının görüşü alındıktan sonra, belediye veya il genel
meclisi kararı ile yürürlüğe girer.
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İmar Programları
Madde 10. İmar programları, imar ana programı ve bu programa dayalı olarak hazırlanan 5
yıllık uygulama programlarından oluşur.
İmar ana programı, imar planı ile birlikte onaylanır. Bu program, imar planı ile belirlenen
etaplara dayalı olarak yapılacak uygulama alanları ve süreleri ile yönetsel düzenlemelerini ve
mali kaynaklarını belirler.
İlgili idareler, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla üç ay içinde,
bu planı ve programını uygulamak üzere beş yıllık uygulama programlarını hazırlarlar.
Uygulama programlarında, kamulaştırma, parselasyon, altyapı yatırımları ile yenileme ve
yeniden yapılanma gibi plan ve projelere yer verilir. İlgili idareler, uygulama programlarını,
teknik ekipmanlarını araç-gereç ve eleman ve yıllık bütçelerini göz önünde bulundurarak
hazırlamakla yükümlüdürler.
İlgili yatırımcı kamu kuruluşları, uygulama programlarının görüşülmesi sırasında planın
uygulanmasını sağlayacak araçlara ilişkin görüş ve önerileri belirlemek üzere belediye meclisi
veya il genel meclisi toplantısına katılır. Bu programlar, plan denetim komisyonlarınca
görüşülüp uygun görüldükten sonra, belediye meclisinde veya il genel meclisinde kabul
edilerek kesinleşir.
Uygulama programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet ve tesislerine ayrılan
alanların bu program süresi içinde kamu eline geçmesi zorunludur. Bu amaçla gerekli ödenek,
kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.
İkinci programın uygulamaya konulabilmesi için, ilk program döneminin bitiminden en az altı
ay önce, yeni imar programı hazırlanarak plan denetim komisyonunun görüşüne sunulur.
Uygulama programlarına alınan işlerin öncelik sıraları belediye meclislerince ve il genel
meclisince belirlenir.
İmar programına alınan işlerden doğal ve teknolojik afetler nedeniyle program dönemi içinde
bitirilemeyen işler bir sonraki program döneminde öncelikle ele alınır. Uygulama dönemine
alınan işler tamamlanmadan gelecek dönemlere ait programın uygulamasına geçilemeyeceği
gibi imar programına alınan işlerin imar programından çıkarılması mümkün değildir.
İlgili idarece önem ve öncelik arz eden bir durumun ortaya çıkması halinde o yılın programına
ilave edilmek suretiyle ek program yapılarak belediye meclisi veya il genel meclisince
onaylanır.
İmar programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik, Bakanlıkça
hazırlanır.
Öneri:
İmar Programları
Madde 10. İmar programları, imar ana programı ve bu programa dayalı olarak
hazırlanan 5 yıllık uygulama programlarından oluşur.
İmar ana programı, imar planı ile birlikte onaylanır. Bu program, imar planı ile
belirlenen etaplara dayalı olarak yapılacak uygulama alanları ve süreleri ile yönetsel
düzenlemelerini ve mali kaynaklarını belirler.
İmar ana programının hazırlanması aşamasında, plana göre yatırım yapması beklenen
Kamu Kuruluşlarından beklenen yatırımlara ve bu yatırımın yapılması düşünülen
dönem ve sürelere ilişkin dökümü içeren rapor yazı ile ilgili kurumlara iletilir. İlgili
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Kamu Kurumları en geç iki ay içerisinde bütçeleri kapsamında bu yatırımları yapıp
yapamayacaklarına ilişkin görüşlerini yerel yönetimlere iletmekle görevlidir.
Bu süre makul gerekçelerle bir ay kadar uzatılabilir. Bu süre içinde cevap verilmemesi,
ilgili kurumun bu yatırımı yapmayacağı anlamına gelir ve ilgili plan ve program ona
göre revize edilir.
İmar uygulama programının oluşturulmasından önce ilgili kurumlarca yapılacak
yatırımlar için yerel yönetim ve ilgili kurumlar arasında protokoller hazırlanarak,
imzalanır.
İlgili idareler, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla üç ay
içinde, bu planı ve programını uygulamak üzere beş yıllık uygulama programlarını
hazırlarlar. Uygulama programlarında, kamulaştırma, parselasyon, altyapı yatırımları
ile yenileme ve yeniden yapılanma gibi plan ve projelere yer verilir. İlgili idareler,
uygulama programlarını, teknik ekipmanlarını araç-gereç ve eleman ve yıllık
bütçelerini ve ilgili kamu kurumlarından gelen görüşleri ve onaylanan protokolleri göz
önünde bulundurarak hazırlamakla yükümlüdürler.
İlgili yatırımcı kamu kuruluşları yetkilileri, uygulama programlarının görüşülmesi
sırasında planın uygulanmasını sağlayacak araçlara ilişkin görüş ve önerileri
belirlemek üzere belediye meclisi veya il genel meclisi toplantısına katılır. Bu
programlar, plan denetim komisyonlarınca görüşülüp uygun görüldükten sonra,
belediye meclisinde veya il genel meclisinde kabul edilerek kesinleşir. İlgili kamu
kurumları tarafından onaylanan protokoller program ekinde yer alır.
Uygulama programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet ve tesislerine
ayrılan alanların bu program süresi içinde kamu eline geçmesi zorunludur. Bu amaçla
gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.
İkinci programın uygulamaya konulabilmesi için, ilk program döneminin bitiminden
en az altı ay önce, yeni imar programı hazırlanarak plan denetim komisyonunun
görüşüne sunulur. Uygulama programlarına alınan işlerin öncelik sıraları belediye
meclislerince ve il genel meclisince belirlenir.
İmar programına alınan işlerden doğal ve teknolojik afetler nedeniyle program dönemi
içinde bitirilemeyen işler bir sonraki program döneminde öncelikle ele alınır.
İlgili idarece önem ve öncelik arz eden bir durumun ortaya çıkması halinde o yılın
programına ilave edilmek suretiyle ek program yapılarak belediye meclisi veya il
genel meclisince onaylanır.
İmar programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik, Bakanlıkça
hazırlanır.
Kamuya Ait Taşınmazlar
Madde 11. İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşil alan, mezarlık, çocuk bahçesi, otopark
ve pazar yeri, hal mezbaha, toplu taşım istasyonu, terminal gibi ilgili idarelerce
gerçekleştirilecek umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne
ait taşınmazlar, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan
doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç, hazine ve
özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye Bakanlığının onayı ile
belediye sınırları içinde belediyeye; belediye sınırları dışında il özel idaresine imar planı
hedeflerine uygun kullanım koşuluyla bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir.
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Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın rayiç değeri
için takdir edilecek bedel ödenir. Bedel ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur. Bu şekilde
oluşturulan arsa ve araziler belediye veya özel idare tarafından satılamaz ve imar planlarında
öngörülen dışında başka bir amaç için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar
hanesine gerekli şerh konur.
Bu yerlerin kullanılış şekli yeni bir imar planıyla değiştirilip mülkiyete konu olabilecek hale
getirildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye aynı usulle iade edilir Buna aykırı davranışı
sabit olan ilgililer şahsen sorumludur. Bu terkinler resim, harç ve vergiye tabi değildir.
Hazırlanan imar planı sınırları içindeki kadastral yollar ile meydanlar, imar planının onayı ile
bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek, onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanma
amacına konu ve tabi olurlar. Kadastral yolların ve meydanların imar planı ile özel mülkiyete
konu olması halinde bu alanlar belediye sınırları içinde belediye, bu sınırlar dışında il özel
idaresi veya köy sınırları içinde köy tüzel kişiliği adına tescil edilir.
Kıyılar hariç Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, tescil dışı bırakılan yerlerin imar planı
ile bu vasfını kaybederek mülkiyete konu olabilecek duruma gelmesi halinde arsa vasfı ile
hazine adına tescil edilir.
Öneri:
Kamuya Ait Taşınmazlar
Madde 11. İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşil alan, mezarlık, çocuk bahçesi,
otopark ve pazar yeri, hal mezbaha, toplu taşım istasyonu, terminal gibi ilgili
idarelerce gerçekleştirilecek umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan, hazine ve
özel idareye ait arazi ve arsalar, belediye veya valiliğin teklifi, Maliye Bakanlığının
onayı ile belediye sınırları içinde belediyeye; belediye sınırları dışında il özel idaresine
imar planı hedeflerine uygun kullanım koşuluyla bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı
terkin edilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, askeri yasak bölgeler,
güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler bu hükmün dışındadır.
Arazi ve arsa düzenlemesine tâbi alanlarda meydan, yol, park, yeşil alan, mezarlık,
çocuk bahçesi, otopark gibi alt bölgenin gereksinimleri için ayrılan yerler, öncelikle
yasanın öngördüğü oranda düzenleme ortaklık payından temin edilir. Düzenleme
ortaklık payının standartları karşılamadığı ölçüde, bu hizmetlere ayrılmış yerlere
rastlayan, hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaların yukardaki fıkraya göre ilgili
idareye terki sağlanır.
Kent ölçeğindeki donatı alanlarının elde edilmesinde hazine arazilerinin takasından
yararlanılır.
Yukardaki hükümlere göre terki sağlanacak olan yerlerin üzerinde bina bulunduğu
takdirde, arsası hariç yalnız binanın rayiç değeri için takdir edilecek bedel ödenir.
Bedel ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur. Bu şekilde oluşturulan arsa ve araziler
belediye veya özel idare tarafından satılamaz ve imar planlarında öngörülen dışında
başka bir amaç için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar hanesine
gerekli şerh konur.
Bu yerlerin kullanılış şekli yeni bir imar planıyla değiştirilip mülkiyete konu
olabilecek hale getirildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye aynı usulle iade
edilir Buna aykırı davranışı sabit olan ilgililer şahsen sorumludur. Bu terkinler resim,
harç ve vergiye tâbi değildir.
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Hazırlanan imar planı sınırları içindeki kadastral yollar ile meydanlar, imar planının
onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek, onaylanmış imar planı kararı ile
getirilen kullanma amacı kapsamında arazi ve arsa düzenlemesi kurallarına tâbi olur.
Vasıf değişikliğine uğrayan miktar, imar uygulaması sürecinde DOP miktarından
düşülür. Kapanan ve vasfını kaybeden kadastral yolların ve meydanların imar planı ile
özel mülkiyete konu olması halinde, bu alanlar arazi ve arsa düzenlemesi
çerçevesinde DOP oranından düşülür. Bu alanlar, belediye sınırları içinde belediye,
bu sınırlar dışında il özel idaresi veya köy sınırları içinde köy tüzel kişiliği adına tescil
edilemez.
Kıyılar hariç Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, tescil dışı bırakılan yerlerin
imar planı ile bu vasfını kaybederek mülkiyete konu olabilecek duruma gelmesi
halinde arsa vasfı ile hazine adına tescil edilir.
Gerekçe:
Dünya örnekleri incelendiğinde düzenli ve sağlıklı kentleşme kamunun elindeki arsa
veya arazi stokları doğru orantılı olduğu görülmektedir. Ülkemizde, kamu elindeki
arsa stoklarının düzenli ve sağlıklı kentleşmeyi yönlendirecek büyüklükte olmadığı,
bunların da iyi yönetilmediği bilinen bir gerçektir. Bu arsaların, belli alanlarda
yoğunlaşması nedeniyle de planlar aracılığı ile plan yapılan bölgenin gerekli mahalle
boyutunda kullanımı olan donatım alanları için bu kamu alanları tahsis edilmektedir.
Bu yaklaşım ile kamu arazilerinin yoğunlaşmadığı veya hiç olmadığı bölgelerde
donatı alanları arazi düzenleme uygulamaları ile mülk sahiplerinin maddi katılımı ile
elde edilirken, kamu arazilerinin yoğunlaştığı alanlardaki mülk sahipleri hiçbir arazi
terki yapmadan kamu alanları ile rantını arttırmış olmaktadır. Kamu arazi stokunun
azlığı nedeni ile bu alanların herkesin yararlandığı ve kentte yaşayan tüm insanların
kullandığı büyük kentsel donatılar için kullanılması zorunlu görülmektedir. Bunun
sağlanabilmesi, ayrıca herkesin malı niteliğinde olan hazine arazilerinin eşitsiz
dağılımını önlemek amacıyla yukarıdaki madde yeniden düzenlenmiştir.
İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler
Madde 12: Planlarda, meydan, yol, park, yeşil alan, mezarlık, çocuk bahçesi, otopark, açık
pazar yeri, hal, mezbaha, toplu taşım istasyonu, terminal, spor ve oyun alanı gibi umumi
hizmetler ile sağlık, eğitim, güvenlik amaçlı yapı ve tesislerle dini tesislere ayrılan alanlar, da
inşaata ve mevcut bina varsa esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmez. Ancak,
alanın imar programına alınıp kamu eline geçişi sağlanana kadar belediye meclisi veya il idare
kurulu kararıyla mevcut kullanma şekli devam eder.
Öneri:
Planlarda Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler
Madde 12. Planlarda meydan, yol, park, yeşil alan, mezarlık, çocuk bahçesi, otopark,
açık pazar yeri, hal, mezbaha, toplu taşım istasyonu, terminal, spor ve oyun alanı gibi
umumi hizmetler ile sağlık, eğitim, güvenlik amaçlı yapı ve tesislerle dini tesislere
ayrılan ve 10.madde uyarınca imar ana programına alınan alanlarda inşaata ve mevcut
bina varsa esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmez. Ancak bu kısıtlama
nedeniyle, bu karar tarihinde planlama alanı içerisindeki diğer parsellerin tümünde ya
da bir kısmında oluşmuş yapılanma değerinden yoksun kalanların uğrayacakları kayıp,
plan ve uygulaması çerçevesinde, arazi ve arsa düzenlemesi, iyelik takası, kamu arazi,
arsa ve konut stoklarına yönelik arsa ve konut sertifikası ve/veya kamulaştırma
yöntemlerinden biri veya birkaçı ile makul bir süre içinde hakkaniyete uygun bir
biçimde telafi edilir.
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Bu maddenin uygulanmasında İlgili İdareler, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine,
ilgililerin onayı durumunda, kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve
mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan ilgili İdarelere ait alanlardan
yer veya iyelik hakkı sertifikası verebilirler. Söz konusu alanın bu yöntemlerle kamu
eline geçişi sağlanana kadar mevcut kullanma şekli devam eder.
Ancak imar planlarında yukarda anılan hizmetlere ayrılıp da planın onay tarihinden
başlayarak üç yıl içinde arazi ve arsa düzenlemesi, iyelik takası, kamu arazi ve konut
stoklarına yönelik arsa ve konut sertifikası gibi yöntemlerle mal sahibinin kaybı telafi
edilmemiş, ya da 5 yıl içinde kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış bulunan
alanlarda ilgili yöntemlerden ve kamulaştırmadan vazgeçilmiş sayılır. Bu gibi
alanlarda, çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesini, ve doğal afet riskini
yeniden irdeleyerek hazırlanacak yeni imar plânına göre inşaat yapılabilir.
Gerekçe:
1) Tasarı metni, , 3194 sayılı İmar Kanunu’nun“ Resmi yapılara, tesislere ve okul,
cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha çocuk bahçesi, pazaryeri, hal ve mezbaha, ve
benzeri umumi hizmetlere ayrılan alanlarda inşaata ve mevcut bina varsa esaslı
değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilemez. Ancak imar programına alınıncaya
kadar mevcut kullanma şekli devam eder.” şeklindeki 13/1. maddesinin Anayasa
Mahkemesi’nin 29. 12.1999 gün ve E.1999/33 ve K. 1999/51 sayılı kararı ile iptal
edilmiş olmasının gerekçelerini karşılayacak bir değişiklik içermediği gibi, bu hükmün
alanını daha da genişletmektedir. Bu düzenlemenin, bir yandan imar gereksinimlerini,
diğer yandan Anayasa Mahkemesi kararını gözönüde tutacak bir dengede
düzenlenmesi gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi de gerekçesinde, maddede yer alan
kısıtlamaların ne kadar devam edeceği konusundaki
belirsizliği esas almış ve bu
“belirsizliğin kişisel yarar ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozarak mülkiyet

hakkını kullanılamaz hale getirdiği” bunun da “sınırlamayı aşan hakkın özüne
dokunan bir nitelik taşıdığı” sonucuna varmıştır. Şu halde Anayasa Mahkemesi kararı ile
imar gereksinimlerini iki şekilde bağdaştırmak mümkündür:
a) Tasarıdaki maddeye, bu maddede öngörülen kısıtlamaların ne kadar süreceği konusundaki
belirsizliği giderecek bir hüküm eklenebilir. (Örneğin: Bu tür alanlar için bu fıkrada

öngörülen kısıtlamalar, ancak bu alanların imar programına alındıkları yıl geçerli
olur.” ) Ancak bu seçenek, imar gereksinimlerini tam olarak karşılayacak nitelikte değildir.
b) İkinci seçenek, kısıtlamalar sonucu ortaya çıkacak değer kaybını telafi edecek bir çözümün
üretilmesidir. Çalışma grubumuz her iki seçeneği birleştiren bir yaklaşımla sorunu çözmeye
çalışmıştır.
2) Üçüncü fıkra, İmar Kanunu’nun 13. maddenin, Anayasa Mahmemesi tarafından aynı
kararda iptal edilen üçüncü fıkrasına bir karşılık olarak hazırlanmıştır.İptal edilen fıkra
şöyledir: “Ancak, parsel sahibi imar planlarının tasdik tarihinden itibaren beş yıl sonra
müracaat ettiğinde imar planlarında meydana gelen değişikliklerden ve civarın
özelliklerinden dolayı okul, cami ve otopark sahası ve benzeri umumî hizmetlere ayrılan
alanlardan ilgili kamu kuruluşunca yapımından vazgeçildiğine dair görüş alındığı takdirde,
tüm belirli çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesini yeniden irdeleyerek hazırlanacak
yeni imar plânına göre inşaat yapılır.Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan imar
planlarında, bahsedilen beş yıllık süre bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçerlidir.”
Kamulaştırmanın gerçekleşmesini yukardaki hükümde olduğu şekilde 5 yıllık bir süreyi
aşacak şekilde ilgili kamu kuruluşunun takdirine bırakmak da Anayasa Mahkemesi’nin
yukarda anılan kararında vurgulanan hukuksal belirsizliğin bir başka görünümüdür. Yeni
öneri, bir yandan bu belirsizliği gidermek üzere kamulaştırma için 5 yıllık, diğer telafi
yöntemleri için üç yıllık bir süre öngörmekte ve bu süre içinde kaybın telafisi sağlanamamışsa,
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buna, kamulaştırmadan ve diğer telafi yöntemlerinden vazgeçme sonucunu bağlamaktadır.
Öte yandan vazgeçmeye bağlı yapılaşmayı da, eski metinde yer alan ölçütler yanında doğal
afet riskini göz önünde tutacak olan yeni bir imar planına bağlı kılmaktadır.

Ek Öneri
İrtifak Hakları (3194 sayılı İmar Kanunu Madde 15)
Belediye veya Valilikler, imar planlarının uygulanması sırasında, bir gayrimenkulün
tamamını kamulaştırmadan o yerin muayyen saha, yükseklikte ve derinlikteki kısmı
üzerinde kamu yararı amacıyla irtifak hakkı tesis edebilir.
Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle,
bedelsiz irtifak hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir.
İfraz ve Tevhit
Madde 13. İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil alan, mezarlık, çocuk bahçesi, otopark,
açık pazar yeri, hal, mezbaha, toplu taşım istasyonu, terminal, spor ve oyun alanı, sağlık,
eğitim, güvenlik ve ibadet gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan taşınmazların bu
kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez.
İmar planı sınırları içinde ilgili idarece arazi ve arsa düzenlemesi yapılmamış alanlarda ifraz
ve tevhit yapılamaz.
İmar planı sınırları içinde ilgili idarece arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış alanlarda ve imar
planı sınırları dışında kalan alanlarda yapılacak ifraz ve tevhit işlemlerine ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
İfraz ve tevhit işlemlerinde belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu sınırlar dışında il
idare kurulu kararı aranır.
Arazi ve Arsa Düzenleme İşlemleri
Madde 14. a) Uygulama imar planı sınırları içinde bulunan müstakil, hisseli veya 9.11.1985
tarihinden önce hisse karşılığı satın alınan veya özel parselasyona dayalı yerler de dahil olmak
üzere, binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin kabulü
aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya ilgili idarelere ait yerlerle
birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil,
hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil
işlemlerini yaptırmaya belediyeler ve valilikler yetkilidir.
Arazi ve arsa düzenleme işlemleri, uygulama imar planlarının onaylanmasından sonra,
belirlenen etaplar dahilinde imar programına alınır. Program dönemi içerisinde, arazi ve
arsa düzenleme işlemlerinin yapılıp imar parsellerinin oluşturulması ve tapuya tescil
işlemlerinin tamamlanması zorunludur.
b) İlgili idarelerce arazi ve arsaların düzenlemeye tabi tutulması sırasında bunların
yüzölçümlerinden “düzenleme ortaklık payı” kadar alan, düzenleme dolayısıyla meydana
gelen değer artışları karşılığında düşülür. Düzenleme ortaklık payı, öncelikle kamuya ait arazi
ve arsalar düşüldükten sonra kalan miktardan hesaplanır. Düzenleme ortaklık payı oranı,
düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde
kırkını geçemez.
Düzenleme ortaklık payı ile elde edilen alanlar, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı
olan ve tescile tabi olmayan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi spor ve yeşil alan ile
sağlık tesisi, karakol, eğitim tesisi alanı, ve dini tesis alanlarından başka amaçla topluma açık
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olmayan özel hizmet ve kullanımlara tahsis edilemez kullanılamaz. Belediye ve valilikler
düzenleme ortaklık payından yararlanarak kendi adlarına arsa edinemezler.
Düzenleme ortaklık payı ile elde edilen alanlar, özel eğitim ve özel sağlık yatırımları için
kullanılamaz.
c) Düzenleme ortaklık payının uygulama imar planı bütününde hesaplanması esastır.
Düzenleme sınırının tespitinde bu esasa uyulur.
Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, (b) fıkrasında sözü geçen umumi hizmetler için
yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan
miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır.
Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınması, ancak yeni bir
imar planı nedeniyle yeni bir düzenleme yapılması ve daha önceki düzenleme ortaklık payı
oranının yeni düzenleme ortaklık payından az olması koşuluyla mümkündür. Bu hükmün
uygulanmasında alınan toplam düzenleme ortaklık payı oranı hiçbir koşulda yüzde kırkı
geçemez.
Düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu
düzenleme nedeniyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz.
d) Düzenlemeye giren aynı düzenleme alanında bulunması, mümkün mertebe aynı yerde veya
yakınında ve eşdeğer olması, esastır.
Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyu sadece zemine ait olup, şüyunun
giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.
Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı,
ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat
hükümlerine göre muhafazası mümkün görülmeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de
rastlayabilir, hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel
sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe
veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur.
Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya
valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz.
Düzenlenmeye tabi tutulmuş hisseli parsellerde bulunan yapılara, tüm parsel sahiplerinin
kabulleri olmadan ilave, değişiklik, esaslı tamir ve tadil izni verilmez.
e) Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine
ilgililerin kabulü halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat
hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya il özel idaresine ait alanlardan
yer verebilirler.
Öneri
Madde 14. a) Maliklerinin veya diğer hak sahiplerinin, kabulleri aranmaksızın, onları
bilgilendirmek koşulu ile uygulama imar planı sınırları içinde bulunan müstakil,
hisseli veya 9.11.1985 tarihinden önce hisse karşılığı satın alınan veya özel
parselasyona dayalı yerler de dahil olmak üzere, binalı veya binasız arsa ve arazileri
birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya ilgili idarelere ait yerlerle
birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya,
müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve
re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler ve valilikler yetkilidir.
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Arazi ve arsa düzenleme işlemlerinin yapılacağı bölgelerin sınırları, 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı alanlarında işlenir. Bu sınırların 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı bölgeleri ile çakışmasına dikkat edilir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
aşamasında gerekli görüldüğü takdirde uygulama araçları ve bunların uygulanacağı
alanlar ayrıntılandırılarak yeniden uygulama alan sınırları düzenlenebilir. Arazi ve
arsa düzenleme işlemlerinin genel çatkısı ve dağıtım biçimleri, parselasyon düzeni,
uygulama imar planı içerisinde çözümlenir. Uygulama biçimleri bu doğrultuda mülk
sahipleri ile görüşülerek karara bağlanır. Kat mülkiyeti yasasına göre hisselendirmeye
konu olabilecek alanlarda ilgi gruplarının katılımını sağlayan toplantılar düzenlenir; bu
alanlarda uygulamayı kolaylaştıracak örgütlenmeler teşvik edilir. Uygulama imar
planı çerçevesinde hazırlanan parselasyon ön raporu ve şematik parselasyon yapısı,
arazi ve arsa düzenleme işlemlerine esas teşkil eder.
Arazi ve arsa düzenleme işlemleri, uygulama imar planlarının onaylanmasından sonra,
belirlenen etaplar dahilinde imar programına alınır. Program dönemi içerisinde, arazi
ve arsa düzenleme işlemlerinin yapılıp imar parsellerinin oluşturulması ve tapuya
tescil işlemlerinin tamamlanması zorunludur.
b) İlgili idarelerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların yüzölçümlerinden yeteri
kadar alan, bu alanlarda yaşayacak bireylerin yol, meydan, park, genel otopark, aktif
yeşil alan, çocuk bahçesi gibi zorunlu kamusal gereksinimlerinin karşılanması ve bu
nedenle oluşacak değer artışı karşılığında “düzenleme ortaklık payı olarak düşülür ve
bu alanlar, başka amaçlar için kullanılamayacağı ve satılamayacağı konusunda tapuya
şerh konularak hazine adına tescil edilir.
İlköğretim, ibadethane, karakol, muhtarlık, mahalle afet merkezi, sağlık ocağı,
kütüphane, kreş, anaokulu gibi mahalle düzeyindeki kamu hizmetlerine ayrılan alanlar,
planlama alanında yaşayan insanların zorunlu gereksinimlerini karşılamaları nedeniyle
Kamu Ortaklık Payı olarak kesilir ve bu alanların başka amaçlar için
kullanılamayacağı ve satılamayacağı konusunda tapuya şerh konularak bu yapılardan
sorumlu ilgili kurum adına tescil edilir. Bu fonksiyonlar için ayrılmış alanlar yalnızca
bu fonksiyonlara tahsis edilir, başka fonksiyonlarla karma olarak kullanılamaz.
Planlarda belirlenen uygulama imar planı alt bölgeleri kapsamında, Düzenleme
Ortaklık Payı % 40’ı, Kamu Ortaklık Payı % 10’u geçemez. DOP ve KOP’un toplam
oranını ile imar yönetmeliğinde belirlenen standartların sağlanamayacağı brüt
yoğunluk değerleri verilemez. KOP olarak terk edilen miktarların ilgili kurumlar
tarafından kamulaştırılamayacağı imar programı hazırlanmadan önce protokol ile
kesinleştirildiği durumlarda KOP oranına tekabül eden inşaat hakkı artı inşaat emsali
olarak verilir.
Düzenleme Ortaklık Payının belirlenmesinde, yönetmelikte verilen standartlar esas
olmakla birlikte bunlar uyulması gereken minimum değerler olarak alınır, planlanan
alanın özelliğine bağlı olarak kişi başına düşen değerler kanun ile belirlenen % 40
DOP ve % 10 KOP oranlarını aşmamak kaydı ile arttırılabilir.
Düzenleme ortaklık payı ve Kamu Ortaklık Payı ile elde edilemeyen donatı alanları,
planlama alan kapsamındaki kamuya ait arazi ve arsaların bu amaca tahsisi ile temin
edilebilir.
Belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.
Düzenleme ortaklık payı ile elde edilen alanlar, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin
ihtiyacı olan Yol, meydan, park, genel otopark, aktif yeşil alan, çocuk bahçesi ve
Kamu Ortaklık Payı İlköğretim, ibadethane, karakol, muhtarlık, mahalle afet merkezi,
591

sağlık ocağı, kütüphane, kreş, anaokulundan başka amaçla kullanılamaz ve topluma
açık olmayan özel hizmet ve kullanımlara tahsis edilemez. Belediye ve valilikler
düzenleme ortaklık payından yararlanarak kendi adlarına arsa edinemezler.
Düzenleme ortaklık payı ile elde edilen alanlar, özel eğitim ve özel sağlık yatırımları
için kullanılamaz.
c)Düzenleme alanı büyüklüğü bir imar adasından küçük olamaz. Arazi ve arsa
düzenlemesi yapılabilmesi için düzenlemeye konu olan alanların parsel büyüklüğü
değerlendirmesine göre yüzde ellisinden fazlası yapılaşmış olmamalıdır.
Ancak eylem planları kapsamında mülk sahiplerinin ve uygulamaya yönelik ilgi
gruplarının örgütlenerek projelerin oluşturulduğu durumlarda yapılaşmış alanlarda da
arsa düzenlemesi, uygulama aracı olarak kullanılabilir. Bu tür alanlarda DOP % 30’a,
KOP % 5’e düşürülebilir. Bu durumda, İmar uygulama planında sınırları belirlenmiş
olan eylem alanlarında uygulamaya geçilebilmesi için düzenleme alanı içinde bulunan
binalı ve binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin üçte ikisinin
onayı gerekir.
d) Düzenleme ortaklık payı için yalnızca mahalle düzeyindeki günlük gereksinimlere
yönelik umumi tesisler esas alınır. Kentsel ölçekli umumi tesisler Düzenleme Ortaklık
payına konu edilemez. Düzenleme alan sınırı, donatılar ve donatılardan yararlanacak
alt bölgeler esas alınarak Nazım İmar Planında belirlenir.
Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, (b) bendinin 2. fıkrasında sözü geçen umumi
hizmetler için yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu
takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır.
Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınması, ancak yeni
bir imar planı nedeniyle yeni bir düzenleme yapılması ve daha önceki düzenleme
ortaklık payı oranının yeni düzenleme ortaklık payından az olması koşuluyla
mümkündür. Bu hükmün uygulanmasında alınan toplam düzenleme ortaklık payı oranı
ve kamu ortaklık payı bu kanun çerçevesinde belirlenen oranları geçemez.
Düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu
düzenleme nedeniyle ayrıca değerlendirme resmi alınamaz.
e)Düzenlemeye giren kadastral parsele tahsisi yapılan imar parselinin aynı düzenleme
alanında bulunması, mümkün mertebe aynı yerde veya yakınında ve eşdeğer olması,
esastır. Düzenleme alanının dışında başka alanlar ile takas yapılması, malikle ilgili
idare arasında noter önünde yapılacak bir sözleşme ile sağlanabilir.
Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyu sadece zemine ait olup, şüyunun
giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.
Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir
yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve
mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülmeyen yapılar ise, birden fazla
imar parseline de rastlayabilir.
Yapı kullanma izinli yapılar, arazi düzenlemesi sonucunda hisseli bir yapıya
dönüştürülemez.
Arazi düzenlemesi kapsamında, DOP kesintilerinin mevcut
yapılaşma durumu nedeniyle sağlanamadığı durumlarda, mülk sahipleri ile anlaşarak,
uygun bir ödeme planı dahilinde terk miktarı bedele dönüştürülür. DOP alanına
karşılık bedele dönüştürülen miktar, uygulamayı yapan yerel yönetimlerce oluşturulan
mahalle fonlarına yatırılır.
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Uygulama sonucu kadastral parsel üzerinden gerekli kesinti yapıldıktan sonra plan
notlarında belirtilen minimum imar parseli koşulunu sağlayan büyüklükteki imar
parselleri hisselendirmeye konu olamaz.
Bir imar parsel büyüklüğü oluşturamayacak büyüklükteki imar parselleri söz konusu
olduğunda hisseli alanlar mümkün olduğunca bir bütünlük oluşturacak şekilde
toplanarak, kat mülkiyeti esasına göre hisselendirilebilir. Bu alanlar uygulamanın
kolaylaştırılabilmesi için “Plan Uygulama Eylem Alanı” olarak ilan edilir. Hisse
sahiplerinin hisse miktarlarının raiç bedeli Mahalle Fonundan ödenmek üzere satın
alınabilir ve bu alanlar donatı alanı olarak hazineye veya ilgili kamu kurumu adına
satış yapılamaz şerhi ile tescil edilir.
Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel
sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin
edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından
kullanılmasına devam olunur.
Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye
veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz. Belediye Mahalle Fonunda yaratılan
kaynak, aynı mahallede kullanılmak kaydı ile donatı elde etmek amacı ile
kullanılabilir.
Düzenlenmeye tabi tutulmuş hisseli parsellerde bulunan yapılara, tüm parsel
sahiplerinin kabulleri olmadan ilave, değişiklik, esaslı tamir ve tadil izni verilmez.
f) Bu maddenin uygulanmasında belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma
bedeli yerine ilgililerin kabulü halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık,
plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya il özel
idaresine ait alanlardan yer verebilirler.
g)Belediyeler, yoğunluk azaltmasının veya koruma alanlarının söz konusu olduğu
aktaran bölgelerdeki arazi ve arsaların, konut veya işyerlerinin iyelik takasına konu
olabilmesi için yeterli boyutta aktarım bölgeleri planlayabilir. Arsa Ofisi aktaran
bölgelerdeki hak sahiplerinin tercihi doğrultusunda istenildiğinde aktarım bölgelerinde
kullanılabilecek “Değer Takdir Sertifikaları” çıkarır. Bu “Değer Takdir
Sertifikaları”nın Arazi Geliştirme İdaresince yönetilmesi bir yönetmelikle düzenlenir.
h)Düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yerinde
verilememesi halinde, alan ve değer ölçütüne göre eşdeğerlik ilkesi gözetilir. Bu ilke
gereğince hak sahiplerine verilen yeni arazi ve arsa alanları fazla veya eksik olduğu
durumda fazla veya eksik alan paraya çevrilir. Değerlendirmenin 36. md uyarınca
çıkarılacak yönetmeliğe göre veya 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 15. maddesi uyarınca düzenleme alanına tekabül eden
bilirkişi listelerinden adçekme yoluyla saptanacak üç kişilik bilirkişi komisyonu
tarafından değer ölçütüne göre de yapılması sağlanır.
Gerekçe:
Arsa düzenlemelerinde, genel hizmetlere ayrılan alanların toprak ihtiyacının
karşılanması ülkemizde, İmar Kanununun l8’inci maddesine göre yapılan arsa
düzenlemelerinde, düzenlemeye giren taşınmazlardan %35’e kadar eşit oranda alan
kesilerek karşılanmaktadır.
İmar Kanununun 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında düzenleme ortaklık payı
alınmasının gerekçesi, “düzenleme dolayısıyla oluşacak değer artışları” olarak
gösterilmiştir. Ancak, yürürlükteki uygulamaya göre, düzenlemeye giren parsellerin
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değerlerinde düzenleme dolayısıyla artış olup olmadığı ve değer artışı varsa bunun
kesilen düzenleme ortaklık payını karşılayıp karşılamadığı araştırılmamaktadır.
l8’inci madde ile düzenlemeye alınan parsellerden, düzenleme nedeniyle artan değer
karşılığı olarak %35’e kadar pay kesilebilmektedir. Basit bir hesapla, düzenleme
alanındaki parsellerden %35 oranında kesinti yapılabilmesi için, düzenleme
dolayısıyla oluşan değer artışının 35/(100-35)= %53.8 olması gerektiği görülebilir.
Dolayısıyla, yürürlükteki uygulamaya göre her düzenleme alanında düzenleme
dolayısıyla taşınmazların değerinin en az %54 oranında değer kazandığı varsayılmış
olmaktadır. Halbuki, düzenlemeden sonra her zaman parsel değerlerinde %54
oranında artış olmayabilir. Hatta bazen parsel değerlerinde düzenleme nedeniyle
eksilme de olabilmektedir. Bu durumda, meydana gelen değer artışı ile düzenleme
ortaklık payı oranı arasındaki fark, bedeli ödenmeksizin yani, üstü kapalı olarak
kamulaştırma olmaktadır ki, bu da Anayasanın kamulaştırmayı düzenleyen 46’ncı
maddesinde açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü Anayasanın 46’ncı maddesine
göre bedel ödenmeksizin kamulaştırma yapmak olanaklı değildir.
Nitekim, mülga, 6785 sayılı İmar Kanununun 1972 yılında değişmesinden önceki
42’nci maddesinde yer almakta olan aynı uygulama, Anayasa Mahkemesi kararı1 ile,
maddenin yazılış biçimi itibariyle ve üstü örtülü şekilde gerçek bedeli ödenmeksizin
kamulaştırma yapıldığı gerekçesiyle iptal edilmiştir2.
Aynı şekilde, 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında
düzenlenen düzenleme ortaklık payının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa
Mahkemesine başvurulmuş, yüksek mahkeme, ...arazi ve arsa düzenlemesi sonucu
düzenlemeye giren parselin yüzölçümü bakımından yüzde otuz beşe kadar noksanı ile
dağıtılmasına karşın, değer olarak artış göstermekte olduğundan taşınmaz malikinin
mal varlığında kural olarak bir azalmaya neden olmadığı, sonuç olarak özel mülkiyet
konusu taşınmazın yeni oluşmuş imar parseli durumuna getirilmek suretiyle kişinin
özel mülkiyetinde kaldığı, belediyenin almış olduğu bu miktarın kamu hizmeti
yapılması sırasında, yine malikin taşınmazının bulunduğu yer için kullanıldığı..,
gerekçeleri ile Anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı yönünde oy çokluğu ile
karar vermiştir3
Çalışma grubumuz, DOP’de Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak değer artışı
varsayımını korumuştur. Ayrıca KOP’nın hangi hizmetler için ve en fazla hangi
oranda alınacağına ilişkin düzenlemeler de maddeye eklenmiştir. DOP Tasarıya
uygun olarak yüzde kırk ve KOP yüzde on olarak belirlenmiştir.
1 Anayasa Mahkemesinin 22.11.1963 tarih 1963/65, 1963/278 K. sayılı kararı
2 Behlül AKSAY, Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Mahalli İdareciler Derneği yayını,
Ankara, 1999, sayfa: 101
3 Anayasa Mahkemesinin 21.06.1990 tarih 1990/7 k 1990 K. sayılı kararı
Ek Öneri
İyelik Takası:İlgili İdareler, imar ve eylem plan ve programları uyarınca, genelde
kamu yararı sağlamak üzere, korunması, yapılaşmaya sınır getirilmesi veya mevcut
yapılaşmanın kaldırılması gereken alanlarda yer alan taşınmazların değerine karşılık
planda gösterilen başka yerlerde kullanılmak üzere taşınmasını sağlayacak ve bu hakkı
bir menkul kıymete dönüştürecek İyelik Takası Sertifikaları düzenlemeye yetkilidirler.
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İyelik Takası Sertifikaları, imar planlarına bağlı olarak, İlgili İdarenin başvurusu
üzerine, Arsa Ofisi tarafından düzenlenen ve İdare tarafından hamiline yazılı menkul
kıymettir ve bu değişme işlemi Arsa Ofisi Müdürlüğü tarafından yürütülür.
İyelik Takasının işleyiş esas ve usulleri, yönetmelikle düzenlenir.
Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili
Madde 15. İmar planlarına göre yapılan parselasyon planları, harita-kadastro tekniğii, imar
planlarına uygunluğu ve mimari yapılaşmaya etkileri bakımından ilgili meslek odalarınca
denetlendikten sonra belediye sınırları içinde belediye encümeni, dışında ise, il idare
kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay süreyle ilgili idarenin uygun
göreceği yerlerde ilan edilir. Ayrıca her türlü iletişim aracıyla duyurulur. Bu sürenin sonunda
kesinleşir. Düzeltmeye konu parselasyon planları hakkında da bu hüküm uygulanır.
Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler
ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re'sen tanzim ve tesis ederler.
Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşaatı gibi bir parsel üzerinde birden fazla bina ve
tesislerin yapımı gerektiğinde parselasyon planları ifraza gerek kalmadan bu ihtiyacı
karşılayacak şekilde düzenlenir veya değiştirilir ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri
uygulanır.
Öneri
Madde 15. İmar planlarına göre yapılan parselasyon planları, büyük ölçekli
haritaların yapım tekniği, imar planlarına uygunluğu ve mimari yapılaşmaya etkileri
bakımından Harita ve Parselasyon Planı Denetim Komisyonu tarafından
denetlendikten sonra belediye sınırları içinde belediye encümeni, dışında ise, il idare
kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay süreyle ilgili idarenin
uygun göreceği yerlerde ilan edilir. Ayrıca bilgisayar ortamına aktarılarak, her türlü
iletişim aracıyla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Düzeltmeye konu
parselasyon planları hakkında da bu hüküm uygulanır.
Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu
daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re'sen tanzim ve
tesis ederler.
Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşaatı gibi bir parsel üzerinde birden fazla bina
ve tesislerin yapımı gerektiğinde parselasyon planları ifraza gerek kalmadan bu
ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenir veya değiştirilir ve Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümleri uygulanır.
Hisseli Satış Yasağı
Madde 16. Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şuyulandırılan ve Kat
Mülkiyeti Kanunu gereği yapılan hisselendirmeler hariç, her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve
parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları ve/veya satış vaadi sözleşmeleri
yapılamaz. Mahkemelerce yukarıda sayılan istisnalar dışında hisselendirme, hisse devir ve
temlikini gerektiren kararlar alınamaz.
Haritalar ve Planların Yapım, Uygulama ve Denetimi
Madde 17. a) Halihazır haritaların, jeolojik ve afet haritalarının, imar planı ve parselasyon
planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının denetim sorumluluğunu ve ilgili idarece
denetimini, uzmanlık çalışma konuları ve ilgili kanunlarına göre mesleği uygulama yetkileri
ilgili meslek odasınca belgelenmiş mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları yerine getirirler.
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İlgili idareler, harita ve planlar ile bunlara ait eklerin, ilgili meslek odasının ilgili belediye
ya da il düzeyinde örgütlenmiş olması halinde, odaca mesleki teknik denetimden geçirilmesini
ister. Meslek odaları gerek bu Kanunla gerekse diğer kanunlar ve yönetmeliklerle verilen
veya verilecek olan görevleri, kamu hizmeti olarak yerine getirmek ve üyelerinin mesleki
faaliyetlerini denetleyerek sicillerini tutmak zorundadır.
b) Harita ve Parselasyon Planı Denetim Komisyonu: Harita denetim komisyonu, ilgili idare,
halihazır harita müellifi ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsilcilerinden,
parselasyon planı denetim komisyonu, ilgili idare, parselasyon planı müellifi, imar planı
müellifi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası
temsilcilerinden oluşur.
Harita ve Parselasyon planı denetim komisyonları, il sınırları içinde halihazır harita ve
parselasyon planları ile ilgili tüm sorunların mevzuat kapsamında çözümlenmesine yönelik
görüş vermeye yetkilidir. Tereddüde düşülen hususlarda Bakanlık görüşü alınır ve bu görüşe
uyulur.
İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan halihazır haritalar için ayrıca
Komisyon denetimi aranmaz.
c) Plan Denetim Komisyonu: Bayındırlık ve iskan müdürlüğünün eşgüdümünde, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının, ilgili idarenin, ve ilgili belediyelerin şehir plancısı, mimar ve harita
ve kadastro mühendisi ünvanlı temsilcileri ile ilgili meslek odalarının temsilcilerinden oluşur.
Büyükşehir belediye sınırları içinde aynı şekilde oluşmuş plan denetim komisyonlarının
eşgüdümü büyükşehir belediyelerince sağlanır.
Plan denetim komisyonları, il sınırları içinde planlama ile ilgili tüm sorunların mevzuat
kapsamında çözümlenmesine yönelik görüş vermeye
yetkilidir. Tereddüde düşülen
hususlarda Bakanlık görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.
Öneri
Madde 17. a) Standart Topografik Kadastral haritaların, jeolojik ve afet haritalarının,
imar planı ve parselasyon planlarının hazırlanması uzmanlık çalışma konuları ve ilgili
kanunlarına göre mesleği uygulama yetkileri ilgili meslek odasınca belgelenmiş
mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları, ve bunların uygulanmasının denetim
sorumluluğunu bu kanun ile belirlenmiş denetim komisyonları yerine getirirler.
Denetim ile sorumlu komisyonlar inceledikleri belgelerin ve görüşlerinin bir kopyasını
ilgili odaya gönderir, bu şekilde ilgili meslek odalarının denetim komisyonların
çalışmasını denetlemesi sağlanır. Meslek odaları gerek bu Kanunla gerekse diğer
kanunlar ve yönetmeliklerle verilen veya verilecek olan görevleri, kamu hizmeti
olarak yerine getirmek ve üyelerinin mesleki faaliyetlerini denetleyerek sicillerini
tutmak zorundadır.
b) Harita ve Parselasyon Planı Denetim Komisyonu: Harita denetim komisyonu, ilgili
idare, standart topografik kadastral harita müellifi ve Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası temsilcilerinden, parselasyon planı denetim komisyonu, ilgili idare, parselasyon
planı müellifi, imar planı müellifi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir
Plancıları Odası ve Mimarlar Odası temsilcilerinden oluşur.
Harita ve Parselasyon planı denetim komisyonları, il sınırları içinde standart
topografik kadastral harita ve parselasyon planları ile ilgili tüm sorunların mevzuat
kapsamında çözümlenmesine yönelik görüş vermeye yetkilidir. Tereddüde düşülen
hususlarda Plan Denetçileri Bölge Kurulu’nun görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.
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Harita ve planların uygulanması ve denetiminden sorumlu kişi ve kuruluşların görev,
yetki ve sorumlulukları ilgili meslek odalarınca ve Bakanlıkça eşgüdüm içinde
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
c) Plan Denetim Komisyonu, ilgili idarelerin, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin
Afet, Çevre, Koruma Bölge Kurul temsilcilerinden oluşur. Çalışma usul ve esasları
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediye sınırları içinde aynı
şekilde oluşmuş plan denetim komisyonlarının eşgüdümü büyükşehir belediyelerince
sağlanır.
Plan denetim komisyonları, bölge sınırları içinde planlama ile ilgili tüm sorunların
mevzuat kapsamında çözümlenmesine yönelik görüş vermeye yetkilidir. Tereddüde
düşülen hususlarda Plan Denetçileri Bölge Kurulu’nun görüşü alınır ve bu görüşe
uyulur.
4.2.7.3 Üçüncü Bölüm
Yapı ve Yapı İle İlgili Esaslar
Madde 18.-Yapı
a)Yapı, kuruluş veya kişilerce, kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde
b)Kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları
tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile,
Kanuna, imar planına, parselasyon planına, onaylı projelerine diğer ilgili mevzuata,
ve eklerine uygun olarak yapılır.

ruhsat

Yapı Ruhsatı (Yapı İzni)
Madde 19. Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılar için belediye veya valiliklerden yapı
ruhsatı (Yapı İzni) alınması zorunludur. Yapı ruhsatı formu, parselde yer alan her yapı için
ayrı ayrı düzenlenir. İmar ve parselasyon planlarının itiraza konu alanlarında yapı ruhsatı
düzenlenemez.
Ruhsat alınmış yapılarda esaslı tadilat ve ilavelerde yeniden ruhsat alınması zorunludur.
Yönetmelikte tanımlanan basit tamir ve tadiller ruhsata tabi değildir. Yeniden yapı ruhsatı
düzenlenirken yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uyulur. Yapı inşaat alanını
artırmayan ve kullanım amacını değiştirmeyen değişikliklerde ruhsat, hiçbir vergi, resim ve
harca tabi değildir.
İmar Planı bulunan alanlarda Parselasyon planları onaylanmadan ve imar parselleri
oluşturulmadan kadastral parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez.
İlave-(3194 Kanunda bulunan madde eklenmiştir)
Ancak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan
kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve
yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar
yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar
ruhsata tâbi değildir.
Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında
uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya veya
kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tâbidir.
Yapı Ruhsatı Alma Koşulları
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Madde 20. Yapı ruhsatı almak için parsel sahibince veya görevlendirdiği teknik danışman
veya kanuni vekillerince ilgili idareye dilekçe ile başvurulur. Dilekçeye tapu, istisnai hallerde
tapu yerine geçecek belge ve aplikasyon krokisi eklenir.
İlgili idare; imar planı ve mevzuat hükümlerine göre parselin yapılanma koşullarını ,yakın
çevredeki diğer parsellerin yapılaşma koşullarıyla birlikte gösterir imar durumu belgesini,
parselin bulunduğu alanı gösterir afet haritası ve eki raporun ilgili bölümü ile imar planı ve
plan notu örneğini, yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağı belgelerini de ekleyerek, varsa
ilgili Koruma Kurulu kararıyla birlikte uygulama projelerine esas olmak üzere parsel sahibine
verir.
Parsel sahibince, imar durumuna uygun olarak aplikasyon planı, mimari proje, statik proje ve
eki zemin/kaya etüt raporu, mekanik tesisat ve elektrik tesisat projeleri ile bunların resim,
hesap ve krokileri ilgili meslek mensuplarınca hazırlanır. Ayrıca idare, yörenin, yapının ve
yapıldığı yerin özelliğine göre gerekli peyzaj, trafik güvenliği vb. projeleri de ister. Yapı
ruhsatı için gerekli tüm projelerin müelliflerinin, o proje hizmeti için serbest mesleki
yetkisinin bulunduğunu ve sürdüğünü meslek odasınca belgelenmesi zorunludur.
Yapı ruhsatı için hazırlanan proje ve ekleri, ilgili idare bünyesinde çalışan mimar ve
mühendislerce uzmanlık alanları gözetilerek ilgili mevzuat ve teknik kurallar çerçevesinde
onbeş gün içinde incelenir. İlgili idarede bu incelemeyle ilgili teknik eleman yoksa, ilgili
meslek odasından aynı hizmet talep edilir. Eksik ve yanlış bulunmuyorsa inceleme tarihinden
itibaren en fazla yirmi gün içinde ilgili idare tarafından projeler onaylanır ve yapı ruhsatı
verilir.
Eksik veya yanlış olduğu takdirde inceleme tarihinden itibaren on gün içinde bütün eksik ve
yanlışlıklar yapı sahibine yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlıklar giderildikten sonra yapılacak
başvurudan itibaren on gün içinde yapı ruhsatı verilir.
Yapı ruhsatında, yapı sahibi ve yapı sorumlularına ilişkin bilgiler ile imzaları yer alır.
Öneri:
Yapı Ruhsatı Alma Koşulları
Madde 20. Yapı ruhsatı almak için parsel sahibince veya görevlendirdiği teknik
danışman veya kanuni vekillerince ilgili idareye dilekçe ile başvurulur. Dilekçeye tapu,
istisnai hallerde tapu yerine geçecek belge ve aplikasyon krokisi eklenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki sene içinde tapuya intikal etmeyen
tapu tahsis belgeleri geçerliliğini yitirir.
İlgili idare; imar planı ve mevzuat hükümlerine göre parselin yapılanma
koşullarını ,yakın çevredeki diğer parsellerin yapılaşma koşullarıyla birlikte gösterir
imar durumu belgesini, parselin bulunduğu alanı gösterir jeolojik harita, microbölgeleme haritasını, bütünleşik afet haritasını ve eki raporun ilgili bölümü ile imar
planı ve plan notu örneğini, yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağı belgelerini de
ekleyerek, varsa ilgili Koruma Kurulu kararıyla birlikte uygulama projelerine esas
olmak üzere parsel sahibine verir.
Proje Müellifince veya Parsel sahibince imar durumuna uygun olarak aplikasyon planı,
cephe ve slüet etütlerini de içeren mimari avan proje taslağı, statik proje taslağı ve eki
zemin/kaya etüt raporunu hazırlayarak, yerel yönetim adına projeyi denetleme
yönlendirme yetkisine haiz Yapı Denetim Bürosuna sözü edilen dokümanları sunar.
15 gün içerisinde avan mimari ve statik tasarım projeleri incelenir, yerel yönetim
estetik kurulu mevcut ise estetik kurulun görüşleri de alınarak, uygun ise ön onay,
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uygun değil ise proje müellifinin görüşleri de alınarak, dikkat edilmesi gerekli hususlar
için rapor düzenlenerek proje müellifine iletilir. Uygun olmayan hususlara göre avan
projeler yenilerek müracaat tekrarlanır, aynı süreç işler.
Avan proje için ön onay alınan projelerde uygulama proje hazırlık safhasına geçilir.
Proje müellifince, imar durumuna uygun olarak aplikasyon planı, mimari proje, statik
proje, mekanik tesisat ve elektrik tesisat projeleri ile bunların resim, hesap ve krokileri
ilgili meslek mensuplarınca hazırlanır. Ayrıca idare, yörenin, yapının ve yapıldığı
yerin özelliğine göre gerekli peyzaj, trafik güvenliği vb. projeleri de ister. Yapı ruhsatı
için gerekli tüm projelerin müelliflerinin, o proje hizmeti için serbest mesleki
yetkisinin bulunduğunu ve sürdüğünü meslek odasınca belgelenmesi zorunludur.
Yapı ruhsatı için hazırlanan proje ve ekleri, Yapı Denetim Bürosu bünyesinde
çalışan yetkin mühendis ve mimar ekiplerince uzmanlık alanları gözetilerek ilgili
mevzuat ve teknik kurallar çerçevesinde bir ay içinde incelenir ve inceleme sonucu
ilgili idareye sunulur. İlgili idareler Yetkin mühendis ve mimar ekiplerince uygun
bulunmuş olan projeleri, kendilerine sunuluş tarihinden itibaren en fazla yirmi gün
içinde onaylar ve yapı ruhsatını verir.
Eksik veya yanlış bulunan proje ve eklerinin Yapı Denetim Bürosunca ilgili idareye
sunulduğu tarihten itibaren on gün içinde bütün eksik ve yanlışlıklar yapı sahibine
yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlıklar giderildikten sonra yapılacak başvurudan
itibaren onbeş gün içinde yapı ruhsatı verilir.
Öngörülen sürede yanıt verilmediği takdirde Yerel Yapı Denetim Üst Kuruluna
başvurulur. Yerel yapı denetim üst kurulu bir ay içinde kararını verir ve sonucu ilgili
idareye ve başvuru sahibine bildirir. Bu karar, bağlayıcıdır. Yukarda öngörülen süre
içinde de cevap verilmediği takdirde, başvuru sahibi, izni verilmiş sayarak inşaata
başlayabilir. Daha sonra ruhsat reddedildiği takdirde, inşaat sahibinin tüm zararları
ilgili idarece karşılanır ve idare bu duruma sebebiyet verenlere rücu eder. Ayrıca
sorumlular hakkında disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması soruşturma başlatılır.
Proje Müellifi ile Yapı Sahibi arasında, Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhiti arasında, Yapı
Müteahhiti ile Şantiye Şefi arasında ve Yapı Denetim Mühendisi ve Mimar ekibi ile
Yapı Sahibi arasında yapılan sözleşmeler ile Yapı Denetim Mühendis ve Mimarına ait
yetki belgesi, mali ve mesleki sorumluluk sigortası poliçesi ve primlerin ödendiğine
dair belgeler yapı sahibinden istenir. Bu sözleşmeler, her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftır. Yapı Sahibinin, Yapı Müteahhiti ve Şantiye Şefi olması durumunda sözleşme
şartı aranmaz. (İMO Yapı Denetim Yasası)
Bodrum katlar hariç, toplam inşaat alanı 200 m²’yi geçmeyen müstakil yapıların
denetiminde Yapı ve Proje Denetim Mühendisi tarafından denetlenme şartı aranmaz.
Not:
Bu kısım Yapı Denetim Yasası ile yakından ilişkili olup, Yürürlükte olan Yapı Denetim
Yasası ile güvenli yapı yapma olanağına halen kavuşulamamıştır, bu konuda getirilen
birçok eleştiri ve uygulamadaki kötü uygulamalar bulunmaktadır. Bu nedenle ana
iskeleti itibariyle İMO tarafından hazırlanan Yapı Denetim Taslağı birkaç nokta hariç
tarafımızdan uygun görülmüştür. Sorunlu olarak gördüğümüz en önemli nokta Proje
ve Yapı Denetim mühendis ve mimarlarının Belediye bünyesinden bağımsız her alanda
dağınık bir şekilde her yerde denetim yapabilir kılınmasıdır. Oysaki bu mühendis ve
mimarların Yerel yönetim adına iş yapmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle de hem
çalışma alanının dağınıklığının önlenmesi, hem de kamu görevinin belediye adına
yapılması nedeniyle bunların Belediye içerisinde veya komşuluğunda Yapı Denetim
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Büroları kapsamında toplanmaları uygun görülmüştür.
görüşlerimizin genel çerçevesi aşağıda aktarılmaktadır.

Bunun oluşumu hakkında

Her belediyede yerel yönetim adına denetim yapan Yapı Denetim Bürosu kurulur.
Yılda belirli sayının altında ruhsat verme durumu söz konusu olduğunda komşu birkaç
belediye birleşerek Yerel Yapı Denetim Bürosu kurabilir. Yerel Yapı Denetim
Büroları kapsamında çalışmak üzere belediyeler proje ve yapı denetim mühendis ve
mimar ekipleri ile sorumluluk sözleşmeleri oluştururlar. Proje ve Yapı denetim mimar
ve mühendislerinin profesyonel olarak çalışabilmesi için ilgili meslek odalarınca
hazırlanan, Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikteki kriterler doğrultusunda yetkinlik
belgeleri almış olmaları ve mesleki sigorta yaptırmış olmaları zorunludur. Yetkinlik
belgeleri sorumlu olacakları işlerin kapasitelerine bağlı olarak farklı derecelerde
yetkinlik belgeleri ile düzenlenir.
Yapı ve Proje mühendisleri aynı anda
yönetmeliklerde saptanan sayıyı aşan proje denetimi yapamazlar. Yapı Denetim
Bürosu kapsamında görev yapacak Yapı ve Proje Denetim ekip sayısı, yıllık ortalama
ruhsat sayısına ve yönetmeliklerde belirlenen maksimum sorumlu olunabilecek proje
sayısına göre Yerel Yapı Denetim Üst Kurullarınca belirlenir. Yerel Yönetimler bu
sayıda Yerel Yapı ve Proje Denetim ekiplerince sorumluluk sözleşmesi yapmak
zorundadır. Yerel Yönetim Yapı Üst Denetim Kurumu, Yapı Denetim Bürolarının
işleyişinden, yapı ve proje denetim mühendis ve mimarlarının sicillerinin tutularak,
ilgili odalara, sigorta şirketlerine ve Bakanlığa iletilmesinden ve proje denetim
işlerinin dengeli bir şekilde büro kapsamında görev yapan yapı ve proje denetim
ekiplerine dağıtımından sorumludur. Yerel Yapı Denetim Üst Kurulu, ilgili oda
temsilcileri, sigorta temsilcisi ve Bakanlık temsilcisinden oluşur. Yerel Yapı Denetim
Üst Kurulu sekretaryası yerel yönetimlerce oluşturulur.
Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı
Madde 21. Yerleşme alanı içinde olup da, imar planında gelişme alanı olarak ayrılmış
yerlerde yapı ruhsatı verilebilmesi için;
Bu alanların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon
planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş bulunması,
b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının pis ve içme suyu şebekeleri gibi
teknik alt yapısının ilgili idarece yapılmış veya yaptırılmış olması,
şarttır.
Bu koşula aykırı ruhsat düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır.
c) İmar planlarında öngörülen gelişme alanlarının alt yapı giderleri için ilgili idarede bir fon
kurulur. Gelişme alanlarındaki mülkiyet sahipleri, diğer ilgili idareler ve kamusal
kaynaklardan bu fona aktarım ve fonun kullanım koşulları yönetmelikle belirlenir.
Öneri
Madde 21. Yerleşme alanı içinde olup da, imar planında gelişme alanı olarak ayrılmış
yerlerde yapı ruhsatı verilebilmesi için;
a) Bu alanların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak
parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş
bulunması,
b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının pis ve içme suyu şebekeleri
gibi teknik alt yapısının ilgili idarece yapılmış veya yaptırılmış olması,
şarttır.
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Bu koşula aykırı ruhsat düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır.
İmar planlarında öngörülen gelişme alanlarında yer alan taşınmaz sahipleri tarafından
ödenecek alt yapı katılım payı veya harçları için söz konusu imar uygulama alanı
kapsamında ilgili idarede bir fon kurulur. Gelişme alanlarındaki mülkiyet sahipleri,
diğer ilgili idareler ve kamusal kaynaklardan bu fona aktarım ve fonun kullanım
koşulları yönetmelikle belirlenir.
Parselasyon planları tastik edilen imar uygulama alanlarında yol, pis ve içme su
şebekeleri gibi teknik alt yapının tamamlanabilmesi için, ilgili idarece hazırlanacak
projeye uygun olarak, bu etapda yer alan tüm parsel maliklerinin yapı ruhsatı talep
etmiş olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın kentsel arsa niteliği de kazandığı göz
önüne alınarak, altyapı proje bedelinin % 25’şini peşin ödemesi, geri kalan %75’ini de
projenin ilgili idaresince tamamlanmasından itibaren en geç altı ay içinde ödemesi
taşınmaz sahiplerine bildirilir. Altyapı katılım payına iştirak etmeyen taşınmaz
sahiplerinden, altyapı harcı katılım payı olarak saptanan bedelin faizi dahil edilerek,
yapı ruhsat alma aşamasında % 50 fazlası ile tahakkuk ettirilir.
Kamuya Ait Yapı ve Tesislere Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi
Madde 22. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak, veya yaptırılacak veya değiştirilecek
yapılar için, imar planlarında o amaca ayrılmış olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak,
mülkiyeti belgelemek ve proje müellifliği ile yapı denetim sorumluluğunun ilgili kamu
kurum ve kurullarında görevli mimar ve mühendislerce üstlenilmesi koşuluyla yapı ruhsatı
verilir.
Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması
bakımından gizlilik arz eden yapılar ve ilave yapılar için; mülkiyetin belgelenmesi, imar planı
ve mevzuata uyulması, proje müellifliği ve yapı denetim sorumluluğunun ilgili meslek
mensubunca üstlenilmesi ve bu durumun ilgili idareye yazı ile bildirilmesi koşuluyla, projeleri
kurumlarınca görevli teknik elemanlarca imar durumuna uygunluğu onaylanmak üzere, 20
inci maddede sayılan diğer belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapıların yapı denetim
sorumluluğunun kurumca üstlenilebilmesi için, bu görevin kurumun mühendis ve mimar
ünvanlı elamanlarınca yerine getirilmesi zorunludur. Bulunmaması durumunda yatırımın
gerçekleştirildiği ilin valiliğince bu görev protokole dayalı olarak üstlenilebilir.
Öneri
Kamuya Ait Yapı ve Tesislere Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi
Madde 22. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak, veya yaptırılacak veya
değiştirilecek yapılar da bu kanunda belirtilen ruhsat ve yapı kullanma izni alma
süreçlerine tâbidir.
Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması
bakımından gizlilik arz eden yapılar ve ilave yapılar için; mülkiyetin belgelenmesi,
imar planına ve mevzuata uyulması, proje müellifliği ve yapı denetim sorumluluğunun
kurumca üstlenilmesi ve bu durumun ilgili idareye yazı ile bildirilmesi koşuluyla,
projeleri, kurumda görevli ya da kurumun görevlendireceği teknik elemanlarca imar
durumuna uygun bulunmak ve Kurumca onaylanmak üzere, 20 inci maddede sayılan
diğer belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapıların yapı denetim
sorumluluğunun kurumca üstlenilebilmesi için, kurumda yetkin mühendis veya
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mimarın çalışması ve bu görevin kurumun yetkin mühendis ve mimar ünvanlı
elamanlarınca yerine getirilmesi zorunludur. Bulunmaması durumunda yatırımın
gerçekleştirildiği ilin valiliğince bu görev protokole dayalı olarak üstlenilebilir.
Köy Yerleşik Alanlarında Ruhsat
Madde 23. Belediye sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik
alanlarında valiliklerce afet haritaları yaptırılarak yapı yasaklı alanlar belirlenir. Milli Parklar,
Özel Çevre Koruma Bölgeleri, sit alanları ve kıyıdan 5 km’den fazla içerde yer alan Köy
yerleşik alanlarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların ihtiyacına yönelik
olarak yaptıracakları konut, hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapıların yapı ruhsatı bu alanlara
ilişkin imar yönetmeliğine uygunluğunun sağlanması ve denetlenmesi koşuluyla valiliklerce
düzenlenir.
Bu yapıların projeleri, sahiplerinin dar gelirli oldukları il ve il idare kurullarınca karar altına
alındığı taktirde yöresel koşullar da dikkate alınarak ilgili meslek mensupları sorumluluğunda
valiliklerce hazırlanabilir. Ayrıca Köy yerleşik alanlarında, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve
köyde sürekli oturanların ihtiyacına yönelik olarak yaptıracakları konut, hayvancılık ve
tarımsal amaçlı yapıların inşasına ilişkin yapı denetim hizmetleri valiliklerce üstlenilir. Bu
yapılar için harç ve bedel alınmaz.
Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde bulunan köy yerleşik alanlarında ruhsat verilmesi,
20.madde de belirtilen koşullara tabidir.
Öneri
Köy Yerleşik Alanlarında Ruhsat
Madde 23. Belediye sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik
alanlarında, bölgesel bütünleşik afet haritalarında tehlike işareti verilen yörelerdeki
yerleşik alan ve çevrelerinde valiliklerce micro-bölgeleme ve ilgili afet türüne ilişkin
ayrıntılı afet haritaları yaptırılarak yapı yasaklı alanlar belirlenir. Milli Parklar, Özel
Çevre Koruma Bölgeleri, sit alanları ve 5 km lik kıyı şeridi içerisinde yer alan Köy
yerleşik alanlarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların ihtiyacına
yönelik olarak yaptıracakları konut, hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapıların yapı
ruhsatı, bu alanlara ilişkin imar yönetmeliğine uygunluğunun sağlanması ve
denetlenmesi koşuluyla valiliklerce düzenlenir.
Bu yapıların projeleri, sahiplerinin dar gelirli oldukları il ve il idare kurullarınca
karar altına alındığı taktirde yöresel koşullar da dikkate alınarak ilgili meslek
mensupları sorumluluğunda valiliklerce hazırlanabilir veya yörelerin özelliklerine,
sosyal yaşam biçimlerine göre Üniversiteler ve odalar tarafından köyde yaşayanların
tercihine sunmak üzere tip projeler hazırlanır. Yapı alanının özelliğine bağlı olarak tip
projeler üzerinde revizyonlar yapılmasına Valilikten onaylanmak üzere izin verilir.
Ayrıca Köy yerleşik alanlarında, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli
oturanların ihtiyacına yönelik olarak yaptıracakları konut, hayvancılık ve tarımsal
amaçlı yapıların inşasına ilişkin yapı denetim hizmetleri valiliklerce üstlenilir. Bu
yapılar için harç ve bedel alınmaz.
Köy yerleşik alanlarında ve mücavir alanlarında 2 katı aşan yapılara izin verilmez.
Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde bulunan köy yerleşik alanlarında ruhsat
verilmesi, 20.madde de belirtilen koşullara tabidir.
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Ruhsat Süresi
Madde 24. Yapıya başlama süresi ruhsat tarihinden itibaren bir yıldır. Başlanmış olabilmek
için imar durumuna ve projeye uygun temel inşaatında imalatın yapılmış olması gerekir Bu
süre zarfında yapıya başlanmadığı veya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama
süresiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu
durumda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
Yapının süresi içinde bitirilemeyeceğinin anlaşılması ve ilgilisinin başvurusu halinde, inşaatın
ruhsat ve eklerine uygun olması şartı ve ilgili idarenin onayı ile ruhsat yenilemesi yapılır.
İlgili idare ruhsat yenilemesi sırasında, yapının özelliğine ve inşaatın durumuna göre, beş yılı
aşmamak üzere ek süre verir. Ruhsat yenilemesi de harca tabidir.
Ruhsatsız duruma düşen yapı ve ilgilileri hakkında Kanunun 30 uncu ve 32 inci maddeleri
uyarınca işlem tesis edilir. Yeniden alınan ruhsat harca tabi olup, harç miktarı her yıl için %25
artırılarak alınır. Yeniden ruhsat düzenlenmesi ve yapının inşasının sürdürülmesi, yapının
yürürlükteki Kanun, plan, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygunluğuna bağlıdır.
24.Maddeye Ek fıkra Önerisi:
Haklarında 30 ve 32 maddeler uyanıca işlem yapılmış bulunan inşaat sahiplerinin bu
yerleri ile ilgili olarak imar revizyonu yapılamaz. Makul ve haklı gerekçelere dayanan
istisnai durumlarda revizyon yapılması, Plan Denetçileri Bölge Kurulu’nun izin ve
onayına bağlıdır.
Madde 25. Yapının inşası tamamlandığında, kullanılabilmesi için, ilgili belediye veya
valilikten yapı kullanma izni alınması zorunludur. Yapı sahibinin veya teknik danışmanın
müracaatı üzerine yapının, ruhsat ve eklerine, plan ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olup,
kullanılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca olmadığının ve inşaatta çalışanların Sosyal
Sigortalar Kurumu prim borçlarının ödendiğinin tespiti gerekir.
Yapı kullanma izni düzenlenmeden önce ilgili idarenin görevlendirdiği mimar ve
mühendislerin yan ısıra, yapı denetim sorumluğunu üstlenen mimar ve mühendisler, proje
müellifi, müteahhit, varsa şantiye şefi ve teknik danışman yapı yerinde bulunur ve yapı son
kez birlikte denetlenir. Denetleme sonucunda bu görevlilerce müştereken düzenlenecek
uygun raporun ve proje müellifinin yapının projesine aykırı olmadığını ayrıca belirteceği
raporun ilgili idareye verilmemesi halinde yapı kullanma izni düzenlenemez.
İlgili idare yapı sahiplerinin müracaatlarını en fazla otuz gün içinde sonuçlandırmak veya
mevzuata aykırılığı veya yapı kullanma izni düzenlenmeme gerekçesini yapı sahibine
bildirmekle görevlidir.
Öneri
Yapı Kullanma İzni
Madde 25. Yapının inşası tamamlandığında, kullanılabilmesi için, ilgili belediye veya
valilikten yapı kullanma izni alınması zorunludur. Yapı sahibinin veya teknik
danışmanın müracaatı üzerine yapının, ruhsat ve eklerine, plan ve tüm mevzuat
hükümlerine uygun olup, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca
olmadığının ve inşaatta çalışanların Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarının
ödendiğinin tespiti gerekir.
Yapı kullanma izni düzenlenmeden önce ilgili idareye karşı sorumlu Yapı ve Proje
Denetim Ekibi, proje müellifi, müteahhit, varsa şantiye şefi ve teknik danışman yapı
yerinde bulunur ve yapı son kez birlikte denetlenir, Yapı ve Proje Denetim ekiplerince
yapı hakkında uygundur raporu hazırlanarak imzalanması ve proje müellifinin yapının
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projesine aykırı olmadığını ayrıca belirteceği raporun ilgili idareye verilmesi
zorunludur.
Belediye teknik ve sağlık görevlileri kullanma izni istenen yapıyı yerinde görür ve
inceler. İlgililerce yapı kullanma izni verilmek üzere yapılan inceleme sonunda
aşağıdaki özellikleri içerdiği anlaşılan yapıya kullanma izni verilir:
•
•
•
•
•

Yapıya inşaat izni alınmıştır.
Temel vizesi yaptırılmıştır.
Yapı inşaat izni ve eklerine uygun olarak yapılıp bitirilmiştir.
Kullanılmasında fen (teknik) ve sağlık yönlerinden bir sakınca yoktur.
Kanalizasyonun ruhsatiye ve eklerine uygun yapıldığı, eğer kanalizasyon tesisi
yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı güne kadar yapılmamışsa, fosseptik ve
benzeri geçici bir tesisin yaptırıldığı anlaşılmıştır.
• Bina inşaat harcı ödenmiştir.
• Emlak alım vergisi ödenmiştir.
• Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislerde otopark yapıldığı (IK, m. 37’ye göre
otopark ihtiyacı olan bina ve tesisler için otopark oluşturulmadıkça yapı kullanma
izni verilmez. Eğer OY, 4/b maddesi geçerli ise, ilgili idare bina kullanıma hazır
hale geldiğinde otoparkı tesis etmiş olmakla yükümlüdür) görülmüştür.
• Kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması mecburiyeti olan bina ve tesislerde kapıcı
dairesi ve sığınak yapılmıştır.
• Bir dairenin (bağımsız bölümün) tamamlanmış olmasına rağmen, 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilen ortak yerlerin (merdiven, asansör,
kapıcı dairesi, genel çamaşırlık, genel kömürlük, ortak garaj, kalorifer dairesi, çatı,
bacalar, yağmur olukları, kanalizasyon tesisleri vb) yapılmadığı durumlarda yapı
kullanma izni verilmez.
• Yapının depreme dayanıklılık yönünden ilgili yönetmeliklere uygun olup
olmadığı bu konuda yetkili ve sorumlu mercilerce denetlenip belgelenmeden yapı
kullanma izni verilemez.
• İlgili idare, yapı sahiplerinin başvurularını en fazla otuz gün içinde
sonuçlandırmak ve ret halinde, mevzuata aykırılık veya yapı kullanma izni
düzenlenmeme gerekçesini yapı sahibine bildirmekle görevlidir.
• Bu süre içinde ilgiliye yukarıdaki fıkra uyarınca bildirim yapılmamışsa, ilgilinin
yapacağı yazılı başvurudan başlayarak 15 gün içinde de cevap verilmemesi
halinde, iskan izni verilmiş sayılır. Bu şekilde verilmiş olan iznin (cezai. mali,
hukuki) her türlü sorumluluğu, ilgili idarenin, buna sebebiyet veren yetkililerine
ait olup, idare bu yetkililere rücu etmekle yükümlüdür.
Gerekçe:
Yürürlükteki yasada bulunan zımni kabul, bir yandan hak sahiplerinin oyalanmasını
önlediği, diğer yandan idareyi harekete geçirecek bir yaptırım gücü taşıdığı, göz
önünde tutularak,
maddeye yeniden
eklenmiş, ancak koşulları biraz daha
zorlaştırmıştır. Ayrıca buna sebebiyet verenlerin sorumluluğu ve onlara rücu
yükümlülüğü öngörülmüştür.
Beşinci fıkrada ise yapı kullanma izninin verilmesi, yapının depreme dayanıklılık
yönünden ilgili yönetmeliklere uygun olarak inşa edilip edilmediğinin belgelenmesi
koşuluna bağlı kılınmıştır.
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Diğer fıkralarda yapı izni verilebilmesi için yapılması gereken incelemeler ve buna
ilişkin usulün ayrıntıları düzenlenmiştir.
Proje ve Yapının Yapım, Uygulama ve Denetimi
Madde 26. a) Yapıların mimarı, statik, mekanik tesisat, elektrik tesisatı ve her türlü plan,
proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını, bunların uygulanması ve teknik denetimi ile ilgili
sorumlulukları ve idarece denetimini, mimar ve mühendisler ile uzmanlıkları ilgili Kanunları
ile belirlenen ve mesleki yetkileri ilgili odaca belgelenmiş mimar ve mühendisler yerine
getirirler.
İlgili idareler, ilgili meslek odasının il düzeyinde örgütlenmiş olması halinde, yapı proje ve
eklerinin, odaca mesleki denetimden geçirilmesini ister. Meslek odaları gerek bu Kanunla
gerekse diğer kanunlar ve yönetmeliklerle verilen veya verilecek olan görevleri, üyelerinin
mesleki faaliyetlerini denetlemeyi ve sicillerini tutmayı kamu hizmeti olarak yerine getirmek
zorundadır.
Yapıların, uygulanması ve denetiminden sorumlu yapı sorumlularının görev, yetki ve
sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
b) Yapının denetim sorumluluğunu üzerine alan kişi ve kuruluşlar, yapının Kanuna, imar
planına, yönetmeliklere, ruhsat ve eklerine ve standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını
denetlemekle, aykırı yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili belediye veya valiliğe
bildirmekle görevlidir. Bu görevini yerine getirmeyenler hakkında meslek odalarınca gerekli
mesleki yaptırımlar uygulanır. Bu ihbar üzerine 30 uncu ve 32 inci maddeye göre işlem
yapılır.
Yapının proje ve eklerinin düzenlenmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili işlerin (a) bendinde
belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması zorunludur.
İnşaat uygulaması şantiye şefi tarafından yürütülür. Hangi yapılarda şantiye şefi
bulundurulacağına ve fen adamı istihdam edileceğine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.
c) İlçelerde, ilçe yapı denetim komisyonu kurulur. İlçe Yapı Denetim Komisyonu kurulmayan
ilçelerde bu görevi, İl Yapı Denetim Komisyonu yürütür.
İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları; bayındırlık ve iskan müdürlüğünün
koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, ilgili idarenin mimar ve ilgili
mühendis ünvanlı temsilcileri ile ilgili meslek odaları temsilcilerinden oluşur.
Yapı denetim komisyonları, il sınırları içinde yapılaşma ile ilgili tüm sorunların mevzuat
kapsamında çözümlenmesine yönelik görüş vermeye
yetkilidir. Tereddüde düşülen
hususlarda Bakanlık görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.
d) İlgili idareler, yapı denetim sorumlularının veya kuruluşlarının hizmet bedellerinin
karşılanması amacıyla, il özel idareleri veya belediyeler adına Bakanlıkça belirlenen bir
bankada yapı denetim hesabı açtırır. Yapı denetimi için ilgili meslek odaları ve Bakanlıkça
müşterek düzenlenecek yıllık asgari ücret tarifelerine göre öngörülen hizmet bedelleri, yapı
sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. Hizmet bedelleri, yapı sahibi ve ilgili idarenin onayı ile
yapı denetim sorumlularına veya kuruluşuna bu hesaptan ilgili meslek odasının belirliyeceği
koşul ve miktarlarda ilgili idarece ödenir. Bu hesap, başka amaçlarla kullanılamaz. 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunda belirtilen borçlar da dahil olmak üzere
haczedilemez ve hesaba tedbir konulamaz.
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Öneri
Proje ve Yapının Yapım, Uygulama ve Denetimi
Madde 26. a) Yapıların mimarı, statik, mekanik tesisat, elektrik tesisatı ve her türlü
plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını, bunların uygulanması ile ilgili
sorumlulukları mesleki yetkileri ilgili odaca belgelenmiş mimar ve mühendisler ile
proje ve uygulama teknik denetimi, yerel yönetimler adına yetkinlikleri
yönetmeliklerde belirlenen kriterlere göre saptanan, Proje ve Yapı Denetim mimar ve
mühendisleri yerine getirirler.
Yetkin mühendis ve mimarın istihdam edilemediği veya Yapı Denetim Bürosu
oluşturamayan ilgili idareler, ilgili meslek odasının il düzeyinde örgütlenmiş olması
halinde, yapı proje ve eklerinin, odaca mesleki denetimden geçirilmesini ister. Meslek
odalarının bu denetimi gerçekleştirebilmesi için Yapı Denetim mimar veya mühendisi
istihdam etmesi zorunludur. Meslek odaları gerek bu Kanunla gerekse diğer kanunlar
ve yönetmeliklerle verilen veya verilecek olan görevleri, üyelerinin mesleki
faaliyetlerini denetlemeyi ve sicillerini tutmayı kamu hizmeti olarak yerine getirmek
zorundadır.
Yapıların, uygulanması ve denetimini üstlenecek yapı sorumlularının görev, yetki ve
sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
b)Yapının denetim sorumluluğunu üzerine alan yapı ve proje denetim mühendis veya
mimarı, yapının Kanuna, imar planına, yönetmeliklere, ruhsat ve eklerine ve
standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemekle, aykırı yapılması halinde
durumu üç iş günü içinde ilgili belediye veya valiliğe bildirmekle görevlidir. Bu
görevini yerine getirmeyenler hakkında meslek odalarınca gerekli mesleki yaptırımlar
uygulanır. Hatası belirlenen yapı ve proje denetim mimar veya mühendisi birinci de
uyarı alır, ikinci kez hata bulunduğunda denetim yetkisi geri alınır. Bu ihbar üzerine
30 uncu ve 32 inci maddeye göre işlem yapılır.
Yapının proje ve eklerinin düzenlenmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili işlerin (a)
bendinde belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması zorunludur.
İnşaat uygulaması şantiye şefi tarafından yürütülür. Hangi yapılarda şantiye şefi
bulundurulacağına ve fen adamı istihdam edileceğine ilişkin esaslar yönetmelikle
belirlenir.
c)Yerel yönetimler kapsamında, yerel yönetimler adına görev yapan ve Sigorta
Şirketlerine karşı sorumlu olmak kaydı ile Yerel Yapı Denetim Büroları kurulur, tüm
yapı ve proje denetim mimar ve mühendisleri bu büro kapsamında örgütlenmek ve
çalışmak zorundadır, Yerel Yapı Denetim Büroları eşliğinde, ilçelerde Yerel Yapı
Denetim Komisyonu kurulur. Yerel Yapı Denetim Komisyonu kurulmayan ilçelerde
bu görevi, İl Yapı Denetim Komisyonu yürütür.
İl ve Yerel Yapı Denetim Komisyonları; Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün
koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, ilgili idarenin mimar ve
mühendis ünvanlı temsilcileri ile ilgili meslek odaları temsilcilerinden oluşur.
Yapı denetim komisyonları, il sınırları içinde yapılaşma ile ilgili tüm sorunların
mevzuat kapsamında çözümlenmesine yönelik görüş vermeye yetkilidir. Tereddüde
düşülen hususlarda Bakanlık görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.
d)İlgili idareler, yapı denetim sorumlularının veya kuruluşlarının hizmet bedellerinin
karşılanması amacıyla, il özel idareleri veya belediyeler adına Bakanlıkça belirlenen
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bir bankada yapı denetim hesabı açtırır. Yapı denetimi için ilgili meslek odalarının
görüşü alınarak Bakanlıkça düzenlenecek yıllık asgari ücret tarifelerine göre
öngörülen hizmet bedelleri, yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. Hizmet bedelleri,
yapı sahibi ve ilgili idarenin onayı ile yapı denetim sorumlularına veya kuruluşuna bu
hesaptan ilgili meslek odasının belirliyeceği koşul ve miktarlarda ilgili idarece ödenir.
Toplanan meblağdan belirli bir pay Odaların denetim temsilcilerinin ücretleri ve odaya
gönderilen projelerin gözden geçirilmesi için ilgili odalara aktarılır. Bu hesap, başka
amaçlarla kullanılamaz. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
kanunda belirtilen borçlar da dahil olmak üzere haczedilemez ve hesaba tedbir
konulamaz.
Siciller
Madde 27. Proje müellifi, yapı denetim sorumluları, teknik danışman ve şantiye şeflerinin
sicilleri, ilgili idarelerce verilen görüşler doğrultusunda ilgi meslek odalarınca tutulur. Özel
inşaat yapan müteahhitlerin sicilleri ise ilgili idarece verilen görüşler doğrultusunda ve ticaret
odasına bilgi verilerek ilgili meslek odasınca tutulur.
Yapı denetim sorumlularının, her proje için sorumluluk ilgili mimar ve mühendislerde olmak
üzere birlikte kurabilecekleri yapı denetim kuruluşlarının büro tescilleri, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliğince yapılır.
Öneri
Siciller
Madde 27. Yapı denetim sorumlularının sicilleri, Yerel Yapı Denetim
Komisyonlarınca tutulur, ilgili idarelerce verilen görüşler doğrultusunda ilgi meslek
odalarına, Sigorta Şirketlerine ve Bakanlığa gönderilir. Proje müellifi ve teknik
danışman ve şantiye şeflerinin sicilleri ilgili odalarca tutulur. Özel inşaat yapan
müteahhitlerin sicilleri ise ilgili idarece verilen görüşler doğrultusunda ve ticaret
odasına bilgi verilerek ilgili meslek odasınca tutulur.
4.2.7.4 Dördüncü Bölüm
Denetim ve Cezalar
Belediyelerin Denetimi
Madde 28. Belediyelerin planlama ve yapılaşma ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, Bakanlıkça
tetkik, teftiş, tahkik edilir ve denetlenir.
Planlama ve Yapılaşmada İlgili İdarelerin Görev ve Yetkisi
Madde 29. İlgili idareler, görev ve yetki sınırları içindeki planlama ve yapılaşmanın, bu
Kanun ve ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamakla, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapı
yapılmasını ve gecekondulaşmayı kaçak ve kural dışı yapılaşmayı ve yasadışı kentleşmeyi
engellemek ve bu amaçla her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar
Madde 30. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya yapılmakta olan
yapıların o andaki durumu, belediye veya valilikçe görevlendirilen en az birisi teknik eleman
olmak üzere en az üç kişi tarafından tespit edilir, “yapı durdurma tutanağı” düzenlenir ve
inşaat mühürlenmek suretiyle durdurulur. İlgililer hakkında 32 inci madde hükmü uygulanır.
Durdurma, yapı durdurma tutanağının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş
sayılır. Yapı durdurma tutanağının bir nüshası da muhtara teslim edilir. Muhtarlık durdurma

607

kararına uyulup uyulmadığını kontrol eder. Durdurma kararına uyulmaması halinde durumu
ilgili idareye bildirmekle yükümlüdür.
Tebligat tarihinden sonra inşaata devam edilmesi halinde, bu kısımlar herhangi bir karar
alınmasına gerek kalmaksızın, belediye veya valilikçe 7 gün içinde yıktırılır. Mühür fekki
nedeniyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yıkım işlemini
gerçekleştirmeyen ya da bu işlem için gerekli güvenlik önlemlerini almayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılır.
İlgili idarece yapılan tespite göre:
a) Yapı ruhsatsız ise; yirmi gün içinde, belediye encümeni veya il idare kurulu tarafından
yıkım kararı alınır. Karar yapı yerine asılarak tebliğ edilmiş sayılır. İlgilisinden yapısını
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yıktırması istenir. Bu süre içinde yapı, sahibi
tarafından yıktırılmadığı takdirde, bunu takip eden on gün içinde belediye veya valilikçe
yıktırılır. Bu görevi yerine getirmeyen ve gerekli güvenlik önlemini almayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılır.
b) Yapı ruhsatlı, ancak ruhsat ve eklerine aykırı, ve bu aykırılıların Kanun, yürürlükteki imar
planı ve ilgili hükümlerine göre ve proje müellifinin onayı bulunmadığı için giderilmesi
mümkün değil ise; yapı yirmi gün içinde, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı
alınarak bu karardan itibaren on gün içinde yıktırılır. Bu görevi yerine getirmeyen ve gerekli
güvenlik önlemini almayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
c) Yapı ruhsatlı, ancak, ruhsat ve eklerine aykırı ve bu aykırılıkların Kanun, imar planı ve
yönetmelik hükümlerine göre giderilmesi ve proje müelliflerince uygun görülmesiyle mümkün
ise; ilgilisinden otuz gün içinde gerekli belgelerle birlikte belediye veya valiliğine başvurması
istenir. İlgilisince bu süre içinde başvuruda bulunulması halinde ve proje müelliflerince
gerekli tadilat projesinin düzenlenmesi en fazla on gün içinde tadilat ruhsatı verilmek
suretiyle mühür kaldırılır ve yapının devamına izin verilir. Aksi halde veya aykırılıkların
statik sistemi etkilediğinin tespiti halinde, yapı ruhsatı iptal edilir ve yapı yirmi gün içinde
belediye encümeni veya il idare kurulu kararı alınarak bu karardan itibaren on gün içinde
yıktırılır. Bu görevi yerine getirmeyen ve gerekli güvenlik önlemini almayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılır.
İlgili idareler gerektiğinde yıkım kararı verilen yapıların süresi içinde yıkılması için gerekli
olan araçlar, gereçler, elemanlar ile güvenliğin sağlanmasında diğer kamu, kurum ve
kuruluşlarından destek sağlamakla yükümlü olup ilgili kurumlar bu yükümlülüğü yerine
getirmek zorundadır. Ayrıca yıkımın uygulanması için özel veya tüzel kişilerden kiralama,
ihale yoluyla destek sağlanır. Yıkım işleminin yerine getirilememesi durumunda ilgili idare ve
yetkililer sorumluluktan kurtulamaz.
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olup da yıkım kararı alınmış, ancak, iskan edilmiş
yapıların tahliye kararı, o yerin mülki idare amirince alınır. Karar on beş gün içinde zabıta
veya kolluk kuvvetlerince yerine getirilir.
Başkasının arsa veya arazisi üzerinde yapılan veya yaptırılan yapılar ile hisseli arsa veya
araziler üzerinde tüm hissedarların kabulü alınmaksızın yapılan veya yaptırılan yapılar, ilgili
idarenin tespiti veya arsa veya arazi sahibinin veya hissedarlardan birinin başvurusu üzerine
başka hiç bir karar gerekmeksizin, ilgili idare tarafından yedi gün içinde yıktırılır. Yıkım
masrafı inşaat sahibinden tahsil edilir. Bu fıkra uyarınca yıktırılan yapıların enkazına ilgili
idarelerce el konulur. Enkazın kullanılabilecek olanları satılarak elde edilen bedeli irat
kaydedilir. Bu görevi yerine getirmeyen ve gerekli güvenlik önlemini almayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılır.
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İlgili Kanunlara göre imarla ilgili harçlardan muaf olan ancak, bu madde hükümlerine göre
ruhsata bağlanan yapılar için muafiyet hükümleri uygulanmaz ve ilgili şahıs veya idareden
harçların tamamı tahsil olunur.
İlgili idarece yapılan yıkım işlemlerine ilişkin masraflar yüzde elli fazlasıyla mal sahibinden
tahsil edilir. Para cezalarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. Mal sahibinin bulunamaması durumunda, masrafa
ilişkin alacak miktarı ipotek kaydı olarak tapu kaydına işlenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak alınan belediye encümeni ve il idare kurulu
kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemelerine
başvurulabilir.
Üzerinde bu kanuna göre ruhsat verilmesi mümkün olmayan yapı bulunan taşınmazlar için
tapuda satış, bağış, takas işlemleri yapılamaz. Bunu sağlamak üzere, taşınmazlar için tapu
işlemlerinden önce ilgili idareden gerekli imar kurallarına uygunluk belgesi alınması
zorunludur. Bu kurala aykırı tapu işlemi yapan sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
Öneri
Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar
Madde 30. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya yapılmakta
olan yapıların o andaki durumu, belediye veya valilikçe görevlendirilen en az birisi
teknik eleman olmak üzere en az üç kişi tarafından tespit edilir, “yapı tespit ve imalatı
durdurma tutanağı” düzenlenir ve inşaat mühürlenmek suretiyle durdurulur. İlgililer
hakkında 32 inci madde hükmü uygulanır.
Yapı tespit ve imalatı durdurma tutanağının bir örneği yapı sahibine veya vekiline
tebliğ edilir. Yapı sahibine ulaşılamadığı durumda, durdurma, yapı tespit ve imalatı
durdurma tutanağının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Yapı
durdurma tutanağının bir nüshası da muhtara teslim edilir. Muhtarlık durdurma
kararına uyulup uyulmadığını kontrol eder. Durdurma kararına uyulmaması halinde
durumu ilgili idareye bildirmekle yükümlüdür. Muhtarın bir hafta içinde ilgili idareye
bildirimde bulunmaması durumunda tespiti yapan ekip tekrar yapı inşaatının
durdurulup durdurulmadığını kontrol eder.
Tebligat tarihinden sonra inşaata devam edilmesi halinde, bu kısımlar herhangi bir
karar alınmasına gerek kalmaksızın, belediye veya valilikçe 7 gün içinde yıktırılır.
Mühür fekki nedeniyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yıkım
işlemini gerçekleştirmeyen ya da bu işlem için gerekli güvenlik önlemlerini almayan
sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
Yerel yönetimler bu amaca yönelik olarak yıkım ekipleri kurmakla görevlidir, bu
konuda teknolojik gelişmeler izlenerek, yapının tamamını ortadan kaldıracak
teknolojinin kullanılmasını sağlayacak önlemler alınır. Yerel yönetimlerce talep
edildiği takdirde yıkım ekiplerine Valilik tarafından görevlendirilen “güvenlik
ekipleri “ eşlik eder.
İlgili idarece yapılan tespite göre:
a)Yapı ruhsatsız ise; yıkım kararı, belediye encümeni veya il idare kurulu tarafından
yıkım kararı alınmasına gerek kalmaksızın doğrudan Belediye Başkanı veya vali
tarafından alınır, Karar yapı yerine asılarak tebliğ edilmiş sayılır. İlgilisinden yapısını
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yıktırması istenir. Bu süre içinde yapı, sahibi
tarafından yıktırılmadığı takdirde, bunu takip eden on gün içinde belediye veya
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valilikçe yıktırılır. ve yıkım bedeli % 25 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.Bu
görevi yerine getirmeyen ve gerekli güvenlik önlemini almayan sorumlular hakkında
yasal işlem yapılır.
b)Yapı ruhsatlı olduğu halde, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış ve bu aykırılıkların
Kanun, yürürlükteki imar planı ve ilgili hükümlerine göre giderilmesi mümkün değil
ise; yapı yirmi gün içinde, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı alınarak bu
karardan itibaren on gün içinde yıktırılır ve yıkım bedeli % 25 fazlası ile yapı
sahibinden tahsil edilir. Bu görevi yerine getirmeyen ve gerekli güvenlik önlemini
almayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
c)Yapı ruhsatlı olduğu halde, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış ve bu aykırılıkların
Kanun, imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre giderilmesi mümkün ise ve Proje
ve Yapı Denetim Mimar ve mühendisleri ve yapı müellifi tarafından yapının
düzeltilebileceğine ilişkin rapor verilirse, yapının deprem güvenlik testleri ve
zemin/kaya etütleri yaptırılarak ilgilisinden otuz gün içinde gerekli belgelerle birlikte
belediye veya valiliğine başvurması istenir. İlgilisince bu süre içinde başvuruda
bulunulması ve yapı güvenliği raporlarında yapının güçlendirilmesi gerekli görülüp de,
proje müelliflerince gerekli tadilat ve güçlendirilme projesinin düzenlenmesi halinde
en fazla on gün içinde tadilat ruhsatı verilmek suretiyle mühür kaldırılır ve yapının
devamına izin verilir. Aksi halde veya aykırılıkların statik sistemi etkilediğinin,
yapının güçlendirilmesinin mümkün olmadığının tespiti halinde, yapı ruhsatı iptal
edilir ve yapı yirmi gün içinde belediye encümeni veya il idare kurulu kararı alınarak
bu karardan itibaren on gün içinde yıktırılır ve yıkım bedeli yapı sahibinden tahsil
edilir. Bu görevi yerine getirmeyen ve gerekli güvenlik önlemini almayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılır.
İlgili idareler gerektiğinde yıkım kararı verilen yapıların süresi içinde yıkılması için
gerekli olan araçlar, gereçler, elemanlar ile güvenliğin sağlanmasında diğer kamu,
kurum ve kuruluşlarından destek sağlamakla yükümlü olup ilgili kurumlar bu
yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. Ayrıca yıkımın uygulanması için özel veya
tüzel kişilerden kiralama, ihale yoluyla destek sağlanır. Yıkım işleminin yerine
getirilememesi durumunda ilgili idare ve yetkililer sorumluluktan kurtulamaz.
d)Bu kanun yürürlüğe girinceye kadar ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olup da
yıkım kararı alınmış, ancak, iskan edilmiş yapıların tahliye kararı, o yerin mülki idare
amirince alınır. Karar on beş gün içinde zabıta veya kolluk kuvvetlerince yerine
getirilir. Yüksek riskli bir yapının kaldırılarak başka yere taşınması hükmü uygulanır.
e)Başkasının arsa veya arazisi üzerinde yapılan veya yaptırılan yapılar ile hisseli arsa
veya araziler üzerinde tüm hissedarların kabulü alınmaksızın yapılan veya yaptırılan
yapılar, ilgili idarenin tespiti veya arsa veya arazi sahibinin veya hissedarlardan birinin
başvurusu üzerine başka hiç bir karar gerekmeksizin, ilgili idare tarafından yedi gün
içinde yıktırılır. Yıkım masrafı inşaat sahibinden tahsil edilir. Bu fıkra uyarınca
yıktırılan yapıların enkazına ilgili idarelerce el konulur. Enkazın kullanılabilecek
olanları satılarak elde edilen bedeli irat kaydedilir. Bu görevi yerine getirmeyen ve
gerekli güvenlik önlemini almayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
f. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapımına başlanmış veya bitirilmiş yapılar
hiçbir altyapı olanağından yararlandırılamazlar. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine
aykırı inşa edildikleri “yapı tespit ve imalatı durdurma tutanağı” ile tespit edilmiş
yapıların sahip olduğu altyapı olanakları 10 gün içerisinde ilgili kurum tarafından
sözleşmeleri iptal edilerek engellenir ve ilgili bağlantı tesisatı kaldırılır.
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g. “Yapı tespit ve imalatı durdurma tutanağı” düzenlenmiş yapılardan faaliyetine
devam ettiği belirlenen yapılar 2. “yapı tespit ve inşaatı durdurma tutanağı” ile başka
hiçbir karar gerekmeksizin 10 gün içersinde yıkılır. Yapı tespit ve durdurma tutanağı
düzenlendiği halde faaliyete devam ettiği belgelenen yapı sahipleri, müteahhit, yapı
denetim görevlisi ve teknik uygulama sorumlusu hakkında suç duyurusunda bulunulur.
Bu görevi yerine getirmeyen ve gerekli güvenlik önlemini almayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılır.
h.) “Yapı tespit ve imalatı durdurma tutanağı” üzerinde plan ve kesit çizilerek gerekli
ölçüler ve kotlar belirlenir ve yeterli sayıda fotoğraflarla yapının son durumu
belgelenir.
ı). Herhangi bir yapı hakkında ruhsat ve eklerine aykırı inşaat yapıldığı dilekçe ile
ihbar edildiği durumda ilgili idare tarafından 7 gün içersinde ilgilisine yapı hakkında
yapılan işlem yazılı olarak bildirilir. İlgililerce dikkate alınmayıp halen inşaat
sürdürüldüğü takdirde Yerel Yapı Denetim Komisyonuna müracaat edilir.
İlgili Kanunlara göre imarla ilgili harçlardan muaf olan ancak, bu madde hükümlerine
göre ruhsata bağlanan yapılar için muafiyet hükümleri uygulanmaz ve ilgili şahıs veya
idareden harçların tamamı tahsil olunur.
İlgili idarece yapılan yıkım işlemlerine ilişkin masraflar yüzde elli fazlasıyla mal
sahibinden tahsil edilir. Para cezalarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. Mal sahibinin bulunamaması
durumunda, masrafa ilişkin alacak miktarı ipotek kaydı olarak tapu kaydına işlenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak alınan belediye encümeni ve il idare kurulu
kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemelerine
başvurulabilir.
Bu kanuna göre ruhsat verilmesi mümkün olmayan, yapı kullanma izni bulunmayan
taşınmazlar için noterde satış vaadi ve tapuda satış, bağış, takas ve tescil işlemleri
yapılamaz. Bu kurala aykırı işlem yapan noter veya tapu görevlisi hakkında yasal
işlem yapılır.
Kullanma İzni Almamış Yapılar
Madde 31. İnşaatın bitme günü yapı kullanma izninin verildiği tarihtir. Yapı kullanma izni
verilmeyen yapılar kullanılamaz. Yapı kullanma izni verilmeyen yapılar, elektrik, su,
kanalizasyon, telefon, gaz, doğalgaz gibi altyapı hizmet ve tesislerinden faydalandırılamaz.
Aksi halde hizmeti veren idare ve idarenin yetkilileri sorumlu olup, hizmeti veren idare ve
sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
ÖneriMadde 31. İnşaatın bitme günü yapı kullanma izninin verildiği tarihtir. Yapı kullanma
izni verilmeyen yapılar kullanılamaz. Yapı kullanma izni başvurusunda mal sahibi,
proje müellifi, müteahhit, yapı denetim görevlisi ve teknik uygulama sorumlusunun
yapının ruhsat ve eklerine uygun yapıldığına dair ortak başvurusu aranır. İlgili
idareden bir tanesi teknik elaman olmak üzere en az üç kişilik bir ekip tarafından
denetlenen ruhsat ve eklerine uygunluğu belirlenen yapılara yapı kullanma izni verilir.
Yapı kullanma izni verilmeyen yapılar, elektrik, su, kanalizasyon, telefon, gaz,
doğalgaz gibi altyapı hizmet ve tesislerinden faydalandırılamaz. Aksi halde hizmeti
veren idare ve idarenin yetkilileri sorumlu olup, hizmeti veren idare ve sorumlular
hakkında yasal işlem yapılır.
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Cezalar
Madde 32. Bu kanuna aykırı davranışların tümü “kente ve çevreye karşı suç” kabul edilir ve
cezasız kalması yönünde hiçbir işlem yapılamaz.
24 üncü ve 30 uncu madde kapsamında işleme tabi tutulan yapılarda, yapı sahibi, şantiye şefi,
ilgili yapı denetim sorumluları ve yapının müteahhidinden her birine, yapının yapıldığı kısım
kadar maliyet bedelinin bir mislinden az olmamak koşulu ile iki milyar TL'ndan, elli milyar
TL'na kadar para cezası, ayrıca üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Ayrıca, teknik
danışman, şantiye şefi, ilgili yapı denetim sorumluları ilgili meslek odasınca bir yıldan az
olmamak kaydıyla meslekten men edilir. Teknik danışman belirlenmiş ise, para cezası yapı
sahibi yerine teknik danışmandan tahsil edilir.
Ayrıca, hisse karşılığı belirli bir yer satana ve alana da, aynı ceza hükümleri uygulanır.
Ancak, 30 uncu maddede öngörülen süreler içinde yapısını yıkan veya ruhsata uygun hale
getiren yapı sahibinden, tahakkuk ettirilen para cezası alınmaz, diğer ilgililerden ise tahakkuk
ettirilen para cezasının yarısı tahsil edilir.
Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde, para cezaları iki kat arttırılır.
Miktarı yapının aykırılık durumuna ve derecesine göre belirlenmek üzere, para cezaları yetki
alanlarına göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararı ile verilir. Tahsil edilen
cezalar, belediye veya özel idare bütçesine imar uygulamalarında kullanılmak üzere gelir
kaydedilir.
Bu para cezalarına karşı, para cezasının tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden ve yanlış uygulanmasına neden olacak şekilde
plan veya plan değişikliklerini hazırlayan plan müelliflerinin fiilleri başka bir suçu oluştursa
dahi, ayrıca yeterlilik belgeleri Bakanlık tarafından bir ila üç yıl arasında iptal edilir.
Bu Kanunda öngörülen iş ve işlemler ile bu Kanuna istinaden Bakanlıkça çıkartılan
yönetmeliklere aykırı uygulama yapan ve/veya geciktiren kamu görevlileri, mahalli idare
organları veya bu organların üyeleri hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılır.
Ceza soruşturması veya kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilen
memurlar ve diğer kamu görevlileri ile mahalli idare organları veya bu organların üyeleri
yargılama sonuna kadar görevden uzaklaştırılırlar.
Bu Kanun hükümlerine aykırı diğer fiillerden dolayı iki milyar TL’den elli milyar TL’ye
kadar para cezası ve üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir, verilen hapis cezaları paraya
çevrilemez, tecil edilemez.
Yapı kullanma izni bulunmayan yapıları elektrik, su, kanalizasyon, telefon, gaz, doğalgaz gibi
altyapı hizmet ve tesislerden faydalandıran idarenin sorumluları hakkında da aynı para
cezaları uygulanır.
Yapının inşasına yönelik olarak tesis edilen elektrik, su ve diğer hizmetlerden iskan amaçlı
olarak faydalanılamaz. Bu gibi hizmet ve tesislerden izinsiz olarak yararlandırıldığının tespiti
halinde, bu hizmet ve tesislerden yararlanılması men edilir ve kullanılan miktar kıyaslama
suretiyle tespit edilerek, on katı fazlasıyla ilgililerinden tahsil edilir.
Bu Kanunda belirtilen para cezası miktarları her yıl 4421 sayılı Kanun hükümlerine göre
arttırılır.
Para cezalarının ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır.

612

Bu kanunda belirtilen uyuşmazlıklar ve yasa ihlaliyle ilgili suçlar için “imar ihtisas
mahkemeleri” kuruluncaya kadar yasalarla yetkili mahkemeler davalara bakmak ve
sonuçlandırmakla görevlidir.
Öneri
24 üncü ve 30 uncu madde kapsamında işleme tabi tutulan yapılarda, yapı sahibi,
yapının müteahhidi şantiye şefi ve ilgili yapı denetim sorumlularından her birine,
yapının yapıldığı kısım kadar maliyet bedelinin iki mislinden az olmamak koşulu ile
beş milyar TL'ndan, yüz milyar TL'na kadar para cezası, ayrıca üç aydan iki yıla kadar
hapis cezası verilir. Ayrıca, teknik danışman, şantiye şefi, ilgili yapı denetim
sorumluları, ilgili meslek odasınca bir yıldan az olmamak kaydıyla meslekten men
edilir. Teknik danışman belirlenmiş ise, para cezası yapı sahibi yerine teknik
danışmandan tahsil edilir.
Ayrıca, hisse karşılığı belirli bir yer satana ve alana da, aynı ceza hükümleri uygulanır.
Ancak, 30 uncu maddede öngörülen süreler içinde yapısını yıkan veya ruhsata uygun
hale getiren yapı sahibinden, tahakkuk ettirilen para cezası alınmaz, diğer ilgililerden
ise tahakkuk ettirilen para cezasının yarısı tahsil edilir.
Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde, para cezaları iki kat
arttırılır; ayrıca, teknik danışman, şantiye şefi, yapı denetim sorumluları ilgili meslek
odasınca beş yıldan az olmamak kaydıyla meslekten men edilir.
Miktarı yapının aykırılık durumuna ve derecesine göre belirlenmek üzere, para
cezaları yetki alanlarına göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararı ile verilir.
Tahsil edilen cezalar eylem planlarında kullanılmak üzere “yerel afet fonuna” aktarılır.
Bu para cezalarına karşı, para cezasının tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini
durdurmaz.
Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden ve yanlış uygulanmasına neden olacak
şekilde proje (plan) veya proje (plan) değişikliklerini hazırlayan proje (plan)
müelliflerinin fiilleri başka bir suçu oluştursa dahi, ayrıca yeterlilik belgeleri Bakanlık
tarafından bir ila üç yıl arasında iptal edilir. Fiililin 2. kez tekrarı halinde yeterlilik
belgeleri Bakanlık tarafından üç ile altı yıl arasında iptal edilir.
Bu Kanunda öngörülen iş ve işlemler ile bu Kanuna istinaden Bakanlıkça çıkartılan
yönetmeliklere aykırı uygulama yapan ve/veya geciktiren kamu görevlileri, mahalli
idare organları veya bu organların üyeleri hakkında ceza soruşturması veya
kovuşturması yapılır. Ceza soruşturması veya kovuşturması yapılarak kamu davası
açılmasına karar verilen memurlar ve diğer kamu görevlileri ile mahalli idare organları
veya bu organların üyeleri yargılama sonuna kadar görevden uzaklaştırılırlar.
Bu Kanun hükümlerine aykırı diğer fiillerden dolayı üç milyar TL’den yetmiş milyar
TL’ye kadar para cezası ve üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir, verilen hapis
cezaları paraya çevrilemez, tecil edilemez.
Yapı kullanma izni bulunmayan yapıları elektrik, su, kanalizasyon, telefon, gaz,
doğalgaz gibi altyapı hizmet ve tesislerden faydalandıran idare nin sorumluları
hakkında da aynı para cezaları uygulanır.
Yapının inşasına yönelik olarak tesis edilen elektrik, su ve diğer hizmetlerden iskan
amaçlı olarak faydalanılamaz. Bu gibi hizmet ve tesislerden izinsiz olarak
yararlandırıldığının tespiti halinde, bu hizmet ve tesislerden yararlanılması men edilir
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ve kullanılan miktar kıyaslama suretiyle tespit edilerek, on katı fazlasıyla ilgililerinden
tahsil edilir. Ayrıca ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış ve durumu “Yapı tespit ve
imalatı durdurma tutanağı” ile tespit edilmiş yapılara ait elektrik, su ve diğer
hizmetlerden yararlanma 10 gün içersinde ilgili idare tarafından tesisatlar sökülerek
engellenir.
Bu Kanunda belirtilen para cezası miktarları her yıl 4421 sayılı Kanun hükümlerine
göre arttırılır.
Para cezalarının ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır.
Bu kanunda belirtilen uyuşmazlıklar ve yasa ihlaliyle ilgili suçlar için “imar uzmanlık
mahkemeleri” kuruluncaya kadar yasalarla yetkili ve görevli mahkemeler davalara
bakmak ve sonuçlandırmakla görevlidir.
4.2.7.5 Beşinci Bölüm
Çeşitli Hükümler
Belediyelerde Görevlendirilecek Elemanlar:
Madde 33. Belediyeler nüfusları ile ekonomik ve sosyal gelişme durumlarına göre, Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığı
ve Bakanlıkça birlikte belirlenerek beş gruba ayrılır ve Resmi Gazetede ilan olunur.
Oluşturulan belediye grupları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren her üç yılda bir aynı
yönteme göre gözden geçirilerek yenilenir.
Belediyeler grupları itibariyle aşağıdaki özelliklere sahip elemanları Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde istihdam etmekle yükümlüdürler.
• 5 inci GRUP - en az 1 inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 harita ve kadastro mühendisi,
• 4 üncü GRUP - en az 1inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 şehir plancısı,
• 1 harita ve kadastro mühendisi,
• 3 üncü GRUP - en az 2 inşaat mühendisi, 2 mimar, 2 şehir plancısı,
• 2 harita ve kadastro mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 1 makina mühendisi,
• 1 jeoloji veya jeofizik mühendisi,
• 2 üncü GRUP - en az 4 inşaat mühendisi, 4 mimar, 3 şehir plancısı,
• 3 harita ve kadastro mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 2 makina mühendisi,
• 2 jeoloji veya jeofizik mühendisi, 1 peyzaj mimarı,
• 1 çevre mühendisi,
• 1 inci GRUP en az 5 inşaat mühendisi, 5 mimar, 4 şehir plancısı,
• 4 harita ve kadastro mühendisi, 3 elektrik mühendisi, 3 makina mühendisi,
• 3 jeoloji veya jeofizik mühendisi, 2 peyzaj mimarı,
• 2 çevre mühendisi, 2 kentsel tasarımcı, 1 bölge plancısı,
• 1 sosyolog, 1 ekonomist, 1 endüstri ürünleri tasarımcısı.
Yukarıda sayılan teknik elemanları istihdam edinceye kadar belediyeler, bu kanunda
belediyelere verilen yetkisini kullanabilmek için, işin niteliğine göre ilgili Bakanlık Taşra
Teşkilatından, İller Bankası Genel Müdürlüğünden ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliğinden teknik yardım almakla, bu kurumlar da bu yardımı sağlamakla yükümlüdür.
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Ayrıca bu belediyeler, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenecek
kuruluşlardan teknik danışmanlık hizmeti alabilirler. Teknik eleman eksikliklerini bu şekilde
gidermeyen belediyeler imar yetkilerini kullanamazlar.
Harçlar ve Katılım Payları
Madde 34. İmarla ilgili harçlar ve harcamalara katılma payları belediye sınırları içinde
belediye, belediye sınırları dışında kalan alanlarda valiliklerce tahsil edilir.
Tahsil edilen para cezaları, harç ve katılım payları bu Kanunla valiliklere verilen görevlerin
yerine getirilmesi amacıyla imarla ilgili işlerde kullanılmak üzere Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü hesabına aktarılır.
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar
Madde 35.
a) 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 2981/3290/3366 sayılı Kanun kapsamında yürütülen işlemler ilgili idarelerce bir yıl içinde
sonuçlandırılır ve Kanun yürürlükten kalkar.
Yönetmelik
Madde 36. Bu Kanunun uygulanmasını gösteren harita, planlama, arazi ve arsa düzenlemesi,
imar programı, yapılaşma, denetim, müellif veya müellif kuruluşlarının yeterliliği, yapı
denetim sorumlularının sicilleri, fen adamları, özel müşavir firmaların kuruluş, görev, yetki ve
sorumlulukları ve para cezalarının belirlenmesi ve tahsili ile ilgili yönetmelikler Kanunun
yayımından itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılır.
• Halihazır haritalar ve afet haritaları yapımı ve onayına ilişkin esaslar
• Planların yapımı ve onayına ilişkin esaslar
• Harita mühendislik hizmetlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının
yeterliliğine dair esaslar
• İmar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının
yeterliliğine dair esaslar
• İmar programları, kamulaştırma ve umumi hizmet alanları ile İlgili esaslar
• Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planları ile ilgili esaslar
• Halihazır harita, afet haritaları, jeolojik/jeoteknik etüt, imar planları, parselasyon
planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının teknik denetimine dair
esaslar
• Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ile ilgili esaslar
• Yapı denetim sorumluları, teknik sorumlu, proje müellifi, şantiye şefi, müteahhit
ve sicillerinin düzenlenmesine ile ilgili esaslar
• Fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları ile ilgili esaslar
• Teknik danışmanlık hizmeti verecek kuruluşların kuruluş, görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili esaslar
• Plan, yapı ve harita ve parselasyon denetim komisyonlarının kuruluş, görev, yetki
ve sorumlulukları ile ilgili esaslar
• Otopark, sığınak, yapılacak yapılar ve yapım esas ve kuralları ile Yangın
önlemlerine ilişkin esaslar
• Para cezalarının tespit, tahsil usul ve esasları
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• 8 kattan ve 24.00 m.den daha yüksek yapılacak yapılar ve bunlara ait kullanım,
tasarım, proje, uygulama, teknoloji ve denetim kuralları hakkında esaslar
• Yapı denetim sorumluluarına ödenecek ücretler için kurulacak yapı denetim harcı
fonu ve fonun kullanımına ait esaslar;
• İmar planlarında gelişme alanlarına ait alt yapı giderlerini karşılama fonu ve
fonun kullanımına ait esaslar;
Öneri
Madde 36. Bu Kanunun uygulanmasını gösteren harita, planlama, arazi ve arsa
düzenlemesi, imar programı, yapılaşma, denetim, taşınmaz değerleme, müellif veya
müellif kuruluşlarının yeterliliği, yapı denetim sorumlularının sicilleri, fen adamları,
özel müşavir firmaların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ve para cezalarının
belirlenmesi ve tahsili ile ilgili yönetmelikler Kanunun yayımından itibaren en geç altı
ay içinde Bakanlıkça çıkarılır.
o Standart topografik kadastral haritalar ve afet haritaları yapımı ve onayına
ilişkin esaslar
o Planların yapımı ve onayına ilişkin esaslar
o Harita mühendislik hizmetlerini yükümlenecek müellif ve müellif
kuruluşlarının yeterliliğine dair esaslar
o İmar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının
yeterliliğine dair esaslar
o İmar programları, kamulaştırma ve umumi hizmet alanları ile İlgili esaslar
o Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planları ile ilgili esaslar
o Taşınmaz değerleme ve değerleme yapacak uzmanlar ile ilgili esaslar
o Standart Topografik Kadastral Harita, afet haritaları, jeolojik/jeoteknik etüt,
imar planları, parselasyon planlarının hazırlanması ve bunların
uygulanmasının teknik denetimine dair esaslar
o Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ile ilgili esaslar
o Yapı denetim sorumluları, teknik sorumlu, proje müellifi, şantiye şefi,
müteahhit ve sicillerinin düzenlenmesine ile ilgili esaslar
o Fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları ile ilgili esaslar
o Teknik danışmanlık hizmeti verecek kuruluşların kuruluş, görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili esaslar
o Plan, yapı ve harita ve parselasyon denetim komisyonlarının kuruluş, görev,
yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar
o Otopark, sığınak, yapılacak yapılar ve yapım esas ve kuralları ile Yangın
önlemlerine ilişkin esaslar
o Para cezalarının tespit, tahsil usul ve esasları
o 8 kattan ve 24.00 m.den daha yüksek yapılacak yapılar ve bunlara ait
kullanım, tasarım, proje, uygulama, teknoloji ve denetim kuralları hakkında
esaslar
o Yapı denetim sorumlularına ödenecek ücretler için kurulacak yapı denetim
harcı fonu ve fonun kullanımına ait esaslar;
o İmar planlarında gelişme alanlarına ait alt yapı giderlerini karşılama fonu ve
fonun kullanımına ait esaslar;
o Yerel düzeydeki risklerin saptanma esasları
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

İmar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara
Bölge afet kurulunun yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları
Arazi (Kent) Geliştirme İdaresi’nin çalışma usul ve esasları
Harita ve parselasyon planı denetim komisyonu çalışma usul ve esasları
Plan denetim komisyonu çalışma usul ve esasları
Yapı denetim komisyonu çalışma usul ve esasları
Bölgesel sismik tehlike haritası hazırlanması ve bunların uygulanmasının
teknik denetimine dair esaslar
Sel tehlike haritaları hazırlanması ve bunların uygulanmasının teknik
denetimine dair esaslar
Micro-bölgeleme haritası hazırlanması ve bunların uygulanmasının teknik
denetimine dair esaslar
Değer takdir sertifikaları ile ilgili esaslar
İyelik takasının işleyiş esas ve usulleri
Plan denetim komisyonu çalışma usul ve esasları
Proje ve yapı denetim mimar ve mühendislerinin yetkinliklerine dair esaslar

4.2.7.6 Altıncı Bölüm
Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme
Geçici Madde 1. Mevcut mücavir alan sınırlarının Bakanlık görüşü alınmak suretiyle ilgili
mevzuata göre 1 yıl içinde belediye sınırı olarak onaylanması esastır. Aksi takdirde, bu
sınırlar valilik denetimindeki alanlara dahil edilir.
Geçici Madde 2. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış çevre düzeni planları,
bu Kanun hükümleri uyarınca alt bölge planı olarak yeniden yapılıncaya kadar geçerlidir.
Bakanlık bu planların yeniden yapımı için gerekli önlemleri alır.
Onaylı imar planları ile ilgili yapılacak işlemler yönetmelikte belirlenir.
Geçici Madde 3: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce İmar Planı Yapım Yeterlilik
Belgesi almış veya resmi kuruluşta çalışmakta olan ve almaya hak kazanmış olan mimarların
plan müellifliğine ilişkin kazanılmış hakları saklıdır.
Geçici Madde 4: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hazırlanmış beş yıllık imar
programları geçerli olup, süresi içinde tamamlanır. Program dönemi içinde bitirilemeyen işler
bir sonraki program döneminde öncelikle ele alınır.
Geçici Madde 5. Belediye sınırları dışında alınacak harç miktarları ve katılım payları ile ilgili
yasal düzenleme yapılıncaya kadar alınacak harç miktarları ve katılım payları, ilçe sınırları
itibariyle, 2464 sayılı Kanuna göre belirlenen belediye grupları esas alınarak, o ilçe merkez
belediyesinde uygulanan miktar kadar uygulanır.
Bu Kanun uyarınca yapılacak değerleme ve rayiç belirleme işlemleri 36. md uyarınca
hazırlanacak yönetmelik çıkarılıncaya kadar Kamulaştırma Kanunu 15. md uyarınca
oluşturulan bilirkişi kurulundan ad çekme usulü ile oluşturulacak komisyon tarafından
değerlendirilir.
Yürürlük
Madde 37. Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra ve 36.md.de belirtilen yönetmelikleriyle
birlikte yürürlüğe girer.
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Yürütme
Madde 38. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4.2.8

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER:

1) Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 11. maddesinin 3. fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmelidir:
Kat mülkiyeti kütüğü:
Madde 11 - Kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak (Kat mülkiyeti kütüğü) ne
tescil olunur, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili genel hükümler, kat
mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır.Kat irtifaklarının tescili kat mülkiyeti
kütüğüne yapılmayıp, bu kanunda yazılı ilgili hükümler gözetilmek şartiyle, irtifak haklarının
tesciline ait genel hükümlere göre yapılır. Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat
mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak (Kat mülkiyeti zabıt defteri)
ne tescil olunur.
İlave Öneri
Bu yerlerde iki kattan fazla bina yapılamaz.
Gerekçe:
Kadastro geçmemiş bir alanda plan da söz konusu olamayacağı için, plan dışı alanlarda yapı
yapılarak kat mülkiyetine geçiş, kaçak inşaata kapı aralamakolarak da yorumlanabilir.
Diğer yandan bu maddenin kırsal alanlar için geçerli olabileceği düşünülmekle birlikte, kırsal
alanda yapılar muhtar iznine tabi olması nedeniyle çok katlı yapılara bu alanlarda izin
verilmemesi koşula bağlanmalıdır. (Çok katlı yapıların denetimden geçmesi gerekmektedir,
oysaki kırsal alanda böyle bir süreç izlenme zorunluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan çok
katlı yapılaşma kırsal dokuyu ve peyzajı bozmaktadır. Hiçbir plan söz konusu olmadığı
zamanda sağlıksız ve denetimsiz yapı stokları çoğalabilmektedir. Yukarda önerilen hüküm,
bunu önleme amacını taşımaktadır.

2) Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 21. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, madde başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:
Sigorta anlaşması:
Madde 21 - Anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden
sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir. Sigorta yapılması halinde kat
malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler. Ana
gayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme
olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır. Yalnız bir veya bir kaç
bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa,alınacak
sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır, Kat malikleri
ana gayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi
bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde alınacak
sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere,
yalnız kendilerine ait olur. Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır.
Öneri
Sigorta Zorunluğu
Madde 21 - Ana gayrimenkulün yangın, deprem ve diğer doğal afet risklerine karşı
değeri üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Bu sigorta, her bir bağımsız bölüm
için öngörülmüş bulunan zorunlu deprem sigortası yükümlülüğünü kaldırmaz. Ana
gayrimenkulü sigorta ettirmek yöneticinin sorumluluğu altındadır.
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Kat malikleri, sigorta giderlerine arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler. Bu
yükümlülüğün yerine getirmeyen kat malikine karşı 20. maddenin 2. ve 3. fıkralarında
öngörülen yaptırımlar uygulanır. Böyle bir durum 33. madde uyarınca hakimin
müdahalesini talep hakkı doğuracağı gibi, yükümlülüğün aynı kişi tarafından birden
çok yerine getirilmemiş olması halinde, 25. maddede kat mülkiyetinin devir
mecburiyeti için öngörülen “çekilmezlik” koşulu yerine gelmiş sayılır.
Gerekçe:
Maddede önerilen değişiklik, yürürlükteki metne göre ana gayrimenkulün kat malikleri
kurulunun kararı ile yaptırılan sigortasının, böyle bir karar aranmaksızın zorunlu
hale getirilmesidir. Bu zorunluluğun yaptırımı olarak KMK’nun 20. maddesinin 2. ve
3. fıkralarına ve 33. maddesine gönderme yapılmış ve böylece sigorta giderlerine
arsa payı oranında katılma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kat malikine karşı her
bir kat malikinin ve yöneticinin dava açabilmesi veya icra takibi yapabilmesi ve ayrıca
sigorta giderinin kendi payına düşen kısmını ödemeyen kat malikinin ödemekte
geciktiği günler için aylık yüzde 10 gecikme faizi ödemesi ve hakimin müdahalesini
isteme imkanı sağlanmıştır. Öte yandan bu yükümlülüğün aynı kişi tarafından birden
çok yerine getirilmemesi halinde, o kişiye kat mülkiyetini devir zorunluğu getirilmiştir.
Belirtmek gerekir ki bu öneri, yürürlükteki Zorunlu Deprem Sigortası (KHK 587)
düzeni esas alınarak yapılmıştır. Bu KHK’de gerekli değişiklikler yapılarak depreme
karşı sigorta zorunluluğunun hem ana taşınmazı ve hem de bağımsız bölümleri
kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve bunu sağlama yükümlülüğünün de caydırıcı
yaptırımlarla güçlendirilmiş olarak apartıman yönetimine verilmesi çok daha köklü
bir çözüm olur.
3) Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 23. maddesine 2. fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmelidir:
Müsaade mecburiyeti:
Madde 23 - Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki
tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya
tesislerin yeniden yapılması için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o
bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve
bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. Anagayrimenkulün bir
kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak
yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan
bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin
malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka
sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm
malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.
İkinci fıkradan Sonra gelmek üzere ek öneri:
Yapının depreme dayanıklılığını ölçmek ya da yasaların öngördüğü sair durumlarda
yapı güvenliğini tespit için yetkili idarelerce yapılması gerekli teknik incelemelerde
de yukarıdaki hükümler geçerlidir.
Gerekçe:
Kat Mülkiyeti Kanunu’nda izin zorunluğu öngörülen durumlar bağımsız bölümler arasındaki
ilişkiler gözönünde tutularak düzenlenmiştir. Yukarda önerilen hüküm, deprem ve diğer doğal
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afetleri gözönünde tutarak yapı güvenliğini belirlemek amacıyla yapılması gereken teknik
incelemeler de de izin zorunluğu getirmektedir.

4) Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine 5. fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmelidir:
Faydalı olanlar:
Madde 42 - Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir
değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve
kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına
yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile
verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre,
ödenir.
Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz
kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa
payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi
halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda
yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.
Maddeye 5. ve 6. fıkralar olarak ek öneri:
Kat maliklerinden birinin istemi üzerine yapının depreme dayanıklığının ölçülmesi ve
buna ilişkin raporun alınması, kat malikleri kurulunun sayı ve arsa payı çoğunluğu ile
verecekleri kararla olur. Bu kararın uygulanmasının gerektirdiği giderlere tüm kat
malikleri arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Bu inceleme sonunda alınacak
rapor kat maliklerine tebliğ edilir. Rapor binanın depreme karşı güçlendirilmesi
zorunlu görülüyorsa ve Rapora 10 gün içinde itiraz edilmemişse, kat malikleri kurulu
sayı ve arsa payı çoğunluğu ile binanın depreme karşı güçlendirilmesine karar
verebilir. Ancak isteyen kat maliki, bu rapora karşı tebliğ tarihinden başlayarak 10 gün
içinde Kat Malikleri Kuruluna itiraz edebilir. İtirazda bulunan kat maliki ya da
malikleri, aynı süre içinde taşınmazın bulunduğu Sulh Mahkemesi’ne başvurarak
tespit talebinde bulunmak zorundadır. Bu talep üzerine Mahkeme, 15 gün içinde
üniversitelerin bu konuda uzman öğretim üyelerinden resen seçeceği üç kişilik bilirkişi
marifetiyle mahallinde keşif ve inceleme yapılmasına karar verir. Bilirkişi 15 gün
içinde raporunu sunar. Bu rapor, binanın depreme karşı güçlendirilmesinin zorunlu
olduğu sonucuna varırsa, bu durum Mahkemece tesbit edilerek kat maliklerine tebliğ
edilir. Bu tespit sonrasında, yönetici, kat malikleri kararına gerek kalmaksızın,
binanın güçlendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak ve gerekli önlemleri
almakla yükümlüdür. Kat malikleri binanın depreme karşı güçlendiririlmesinin
gerektirdiği giderlere de arsa payları oranında katılmak zorundadır. Bu yükümlülüğü
yerine getirmeyenlere karşı bu yasanın 22. maddesinin 2. ve 3. fıkraları, 25. maddesi
ve 33. maddesindeki hükümler uygulanır.
Yukardaki fıkranın uygulanması, devletin yapıyı güçlendirme veya yeniden yapma
imkanı için uzun vadeli ve elverişli kredi imkanlarını sunmasına bağlıdır. Bu fıkranın
uygulanmasına, yapılarda güçlendirme tespit ve proje ve uygulama yapacak teknik
elemanlarının yetkinliklerinin yasa ve yönetmeliklerle yürürlüğe girmesinden itibaren
geçilir. Yapıların güçlendirilmesi halinde ne düzeyde hasar beklendiğinin bu proje
müelliflerince yazılı olarak rapor edilmesi ve güçlendirme sonunda yapı hakkında
“güçlendirme sertifika verilmesi” ve “sigorta” ettirilmesi koşulu aranır.
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Gerekçe:
Bu fıkra, KMK’ndaki karar oranlarının depreme karşı alınacak önlemler bakımından
yetersiz kalması nedeniyle hazırlanmış ve bu konuda dengeli bir çözüm sağlama
amaçlanmıştır.
Yapılarda güçlendirilmenin şekline ve düzeyine bağlı farklı düzeylerdeki güçlendirme
maliyetleri ile bu harcanan maliyetler karşısında sağlanan faydaların ortaya konması
ve yapı maliklerine bu tercihlerin sunulması gerekmektedir.
Diğer yandan güçlendirme yapıldığı takdirde can kaybının önlenmesi mümkün olabilir,
ancak bunun yanı sıra bu tekniklerin doğru kullanılmadığı takdirde hasar görmeyecek
bir yapının hasar görme hatta yıkılır hale getirilme riski de söz konusudur. Bu
nedenle bu işlemin mutlaka bu konuda yetkin mühendis ve mimarlarca yapılması
garanti ve denetim altına alınmalıdır.
Üçüncü konu yasa ile bu şekilde kişilerin yapılarını güçlendirmesi konusunda yapılan
baskı, ödeme güçlüğü içinde olan kişiler için önemli sorunlar çıkaracak, belli bir süre
sonra mülkünün elinden gitmesi gibi durumlarla da karşılaşılabilecektir. Bu nedenle
elverişli ödeme koşullarını sunan uzun dönemli kredilerin sağlanması yine bu
maddenin yürürlüğe girebilmesi için ön koşul olarak aranmalıdır. Diğer yandan
yapılan tespitler sonucu güçlendirmenin rasyonel olmadığı, yıkılıp yeniden yapmanın
daha anlamlı olabileceği seçenekler de söz konusu olabilir, bu takdirde yukarı da
“İmar ve Şehircilik Yasa Taslak” önerisinde sunulan bu yöndeki dönüşümleri teşvik
edecek mekanizmaların da paralel süreçte yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır.
Deprem Risk Azaltma Strateji Planlarında saptanan toplu değerlendirmenin söz
konusu olduğu “yüksek risk potansiyelli alanlarda” ve yerel yönetimlerce saptan
“eylem alanlarında” bu maddenin uygulanamayacağı yine yasa maddesi içinde bir ön
koşul olarak sağlanmalıdır
4.2.9

3042 SAYILI KADASTRO KANUNU’NDA VE MEDENİ KANUN’ YAPILMASI GEREKEN
DEĞİŞİKLİKLER:

İmar ve Şehircilik Yasa Taslak önerisinde yol, meydan, parkın hazine adına tescil edilmesi
maddesi ile ilgili olarak yapılan değişiklik nedeniyle Kadastro Kanunun aşağıdaki
maddesinde değişiklik yapılması önerilmektedir.
Kadastro Kanununda Tescile Tabi Olmayan Alanlar ile ilgili maddeler
Kamu malları
Madde 16 - Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan
yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden:
A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi
bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer
sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak
ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri
(hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları,
il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tespit olunur.
B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı parasız kamunun
yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya
bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen (orta malı) taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel
numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır.
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Bu sınırlandırma, tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar, özel
kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşkil etmezler.
Yol, meydan, köprü gibi (orta malları) ise haritasında gösterilmekle yetinilir.
C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan
kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular
tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır.
D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan
hallerde, özel kanunları hükümlerine tabidir.
Öneri
Madde (16). maddenin a ve b maddelerinde değişiklik aşağıdaki şekilde önerilebilir)
A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla
yapılan resmi bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası,
hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, ibadethane, genel mezarlık,
çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve
bahçeler ve boşluklar ve benzeri (hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına
göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri
tüzelkişiliği, adlarına tespit ve tescil olunur.
B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı parasız kamunun
yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle
veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen (orta malı) taşınmazlar sınırlandırılır,
parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve hazine adına tescil edilir. Yol,
meydan, köprü gibi orta malları da hazine adına tescil edilir. Bu suretle tescil edilen
taşınmazlar, özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete
konu teşkil etmezler.
4.2.10 YAPI DENETİMİ KANUNU İÇİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Yapı denetimi fazla kaynak gerektiren ve maliyeti artıran bir etken değildir. Üretim ister
kamu, ister özel sektör tarafından yapılsın, sonunda ortaya çıkan yapılar tüm toplum
tarafından kullanılmaktadır. İşte bu yanıyla toplumsal bir değer ifade eden yapı denetimi bir
kamu görevi olmaktadır. Bunun için kişi, kuruluş ve tüm demokratik örgütlere büyük görevler
düşmektedir. Öncelikle yapı ile ilgili uzmanlık alanlarının sorunlarına sahip çıkmak, çözüm
yolları, alternatifler, somut program ve modeller oluşturmak onların başta gelen görevlerinden
olmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’de uygulanabilir yapı denetimi için öneriler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
• Planı yapan ya da yaptıran, onaylayan ve uygulatan kurumun aynı olması yanlışı
Imar Kanunu’nda mutlaka düzeltilmelidir. Bu doğrultuda getirilecek kararlar ile
bir avuç azınlığın elinde olan şehirleşme politikasının iyileştirilmesi yönünde
olumlu adım atılacaktır. Kendilerine plan yaptırma ve onaylama yetkisi verilen
bilgisizlerin planları ve plan notlarına bağlı olarak kazanılan katlar, yanlış arazi
kullanımları vb sonucu elde edilen rantların, çevre, peyzaj, tarih, doğal anıt
düşmanlığının yok edilmesi gereklidir.
• Yapının doğum evresi olan proje (tasarım), bilimsel ve teknik doğrular, standart
ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler doğrultusunda, uygunluğu ya da
minimum standart şartların sağlanmamasının teknik açıdan kabul edilip
edilmeyeceği bakımından denetlenmesi gereklidir. Proje denetimi; çevre, plan
ilkeleri, insan sağlığı ve yaşamının korunması için olmazsa olmaz bir denetimdir.
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Proje denetimini uygulayan kişinin aynen tasarımı gerçekleştiren gibi sorumluluk
yüklenmesi daha yararlı olabilir.
• Şehircilik denetiminin yalnız plan, kesit ve resimlerin bağlamında değil, bunun
yanı sıra; hem kentin tümü, hem de belli kesimleri kapsamında yapılan
uygulamalardan oluşması daha yararlı olabilir. Kentin tümünü kapsayan
denetimin;
o Projenin mimarlık özellikleri (genel görünüş, düzenleniş biçimi, malzemeler,
renk seçimi ve bunların çevredeki yapılarla uyumluluğu),
o Çevreye uygunluk (resmi yapılara, anıtlara, meydanlara, güzel görünümlü
alanlara uzaklık ve etki),
o Güvenlik,
o Sağlık (sağlık açısından tehlikeli madde ve alanlara olan uzaklık) ve
o Genel yapı
açılarından gözden geçirilmesi gereklidir.
• Kentin belli kesimlerini kapsayan mimarlık denetiminin ise; kentin tümüne değil,
sadece estetik açıdan önem taşıyan kesimlerine uygulanması daha uygundur. Bu
tür denetimle yeni yapılacak her yapının çevrenin bugünkü karakterine uyması ya
da bu karakterle çatışmamasının sağlaması gereklidir.
• Projeler, çizim standardı ve mimari anlatım düzeyi bakımından yeterli düzeyde
olsalar bile;
o Bulundukları çevre içinde sakıncalı konum taşıyorlarsa,
o Kütlesel açıdan kent peyzajına olumsuz etkileri varsa,
o Ortadan kaldırdıkları kentsel değerler ve toplumsal çevre gereksinimleri
bulunuyorsa,
o Tarihsel ya da doğal doku ile uygunsuzluk içeriyorsa ,
o Sosyal ve teknik altyapıya olumsuz müdahaleleri oluyorsa,
o Şehircilik ilkelerine aykırı imar planı değişiklikleri ile kamu yararı
içermeyen sonuçlar
yaratılmışsa vb özelliklere sahipse, inşaatında sakınca vardır. Ve bu projeler hakkında
önlemlerin alınması gereklidir.
• Bazı çevreler tarafından istenmeyen, lüks bulunan, yapı üretim işlemlerini daha da
uzatacağı söylenen, mimari çevresel etki değerlemesi mimarlığın toplum ve çevre
yararına uygulanabilmesi amacıyla yeğlenmesi daha uygun bir yöntemdir. Bu,
projeleri şehircilik yönünden inceleyen yerel yönetimlere karşı uygulanan
kamuoyu denetimi şeklinde olabilir. Bu bağlamda mimari projelerde;
o Çağdaş, insan haklarına saygılı, çevre, plan, fen ve sağlık açısından uygun
ortamlarda yaşama hakkını destekleyen Oda ilke ve politikalarına aykırı
konumların bulunduğu kesin kanaat taşıyan projelere, mesleki denetim
aşamasında çekince koyulması daha yararlı olabilir. Bu tür projelerin
başlarında Proje Denetimi aşamasında gerekli not düşülerek; yapı izninden
önce ilgili belediyesi ve koruma kurullarına da bir ek görüş yazmak suretiyle,
çekincenin gerekçeleri bildirilebilir.
ÇED uygulaması, mimari ve tasarım özelliklerine bir müdahale olmayıp, çevresel
etkileri bakımından sakıncalar yaratacağı kanaatine varılan projenin ortaya çıkmasına
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neden olan imar koşullarına yöneliktir. Özellikle dikkat edilmesi öngörülen alanlar ve
projeler şunlardır:
o Kentin ya da bölgenin genel imar kararlarına aykırı, mevzii-noktasal ya da
parsel ölçeğinde ayrıcalıklı imar hakları getiren ve plan bütünselliğini
zedeleyen yapılaşma koşullarının belirlendiği yerlerde, bu koşulları
uygulamak üzere düzenlenen projeler.
o Tarihsel ve doğal değerler ile kentsel kültür kimliğinin korunması açısından
özel önem taşıyan bölgelerde çevreyle uyumsuz yapılanma koşullarıyla
biçimlenen projeler.
o Kamuya ait olması gereken açık alanlara yapılaşma öngören ve komşu
alanlardaki genel yoğunlukların üzerinde inşaat alanı elde edilerek tasarlanan
projeler.
o Özellikle Istanbul tarihi yarımada örneğinde olduğu gibi, uygulama planları
yürürlüğe girmeden, geçici plan hükümlerine dayanılarak düzenlenen imar
durumu belgeleri ışığında tasarlanmış projeler vb.
• Üyelerinin yaptıkları mesleki/teknik çalışmaları “yasa, tüzük ve yönetmeliklere”
uygunluğunu değerlendirerek, bu hizmetlerin doğru kişi/kuruluşlarca yapılıp
Mimari denetim, yapıların salt yüzeyini ve biçimini değil, aynı zamanda, yol
meydan, park gibi yerlerden bakıldığında görülen herşeyi içine almalıdır. Projeler
incelenirken, yapılar ile yapılar, yapılar ile çevresindekiler arasında üç boyutlu
bağlantıya dikkat edilmesi gereklidir.
• Yapı izni verilmeden önce, Almanya örneğinde olduğu gibi, projeler üzerinde
komşuların onayının alınması mutlaka gereklidir. Bu amaçla, başvuru sırasında
yerel yönetimlerce istenen belgeler arasında yer alan projelerin komşularca
onaylanıp, imzalanmış olarak getirildiğinin kontrolü yapılabilir (Yapı izni şekilsel
kontrolü).
• Projelerin oda denetiminden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır. Bu denetim
sırasında proje müellifinin mesleki hizmetine yönelik hak ve çıkarlarını gözeten
kuralların yanısıra, projelerin de asgari çizim standartları açısından yeterli
niteliklere sahip olup olmadığının kontrol edilmesi daha uygundur. Amacı
yalnızca mühendislik hizmetlerinin ve mühendislik biliminin ülke yararına
kullanılarak, halkımızın plan, çevre ve sağlık koşullarına uygun konut ve
işyerlerinde oturmasını sağlamak olan mesleki denetim uygulamasının
amaçlarından biri de proje yapan mühendis ve mimarların sicillerinin
denetlenerek sahteciliğin önüne geçmektir.
Burada, yerel yönetimlerin üreteceği hizmetlerden olan imar kararlarının konumuna da dikkat
etmek gerekir. Imar kararları bir bölgenin yaşantısını etkileyecek, katılıma duyarlı kararlardır.
Katılım, bu tür kararların niteliğinde önemli değişmeler, iyileştirmeler yaratabilir. Bu nedenle,
katılıma duyarlı, her konuda olduğu gibi şehircilik denetiminde de yerel yönetim
kademelerinde yeterli şeffaflıkta, hesap vermeye açık, kötü yönetim ve yolsuzluk
suçlamalarını sınırlayıcı çağdaş demokratik denetim mekanizmaları getirilebilir. Yerel
yönetimler üzerinde;
1. Merkezi yönetim,
2. Yargı organı,
3. Kamuoyu ve
4. Iç
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denetimin etkisi daha yararlı olabilir (64, S. 21).
Kamuoyu Denetimi
Kamuoyu denetimi, imar uygulaması yönteminde açıklığın sağlanması, yerel yönetime ilişkin
bilgilere kolayca ulaşabilme ile etkili kılınabilir. Kitle iletişim araçlarının, yerel yönetim
üzerinde etkili bir denetim gerçekleştirmesi daha yararlı olabilir.
Bunun yanında, tek tek bireylerin ve birey gruplarının yerel yönetimi denetlemesine olanak
sağlayan kamu denetçileri oluşturulabilir. Belediyelerin, yaptıkları hizmetlerin yerindeliğinin
hesabını halkına vermesi daha uygun bir yöntemdir.
Kentsel yaşam ile ilgili önemli kararlar alan ve uygulayan belediyelerin karar sürecine ilgili
grupların temsilcilerinin (meslek örgütleri, odalar vb) katılabilmesi için gerekli yasalkurumsal değişiklikler yapılabilir.
Iç Denetim
Iç denetim, yerel yönetimin karar organının, doğrudan ya da yerel denetçi ve bağımsız
denetim kuruluşları aracılığı ile yürütme üzerinde gerçekleştirdiği denetim şeklinde olabilir.
Yerel yönetim makamlarının geriye dönüşü olmayan işlem ve eylemlerini önlemek, beldenin
tarihsel, çevresel ve estetik değerlerini korumak amacıyla, kendi alanında uzmanlık ve
saygınlığını kanıtlamış gerçek ve tüzel kişilerden oluşacak bağımsız bir yerel koruma kurulu
oluşturulabilir.
Yapı Denetiminde Dikkate Alınması Gereken Konular
Temel tabakaları ve zemin koşulları hakkında yeterli bilgi olmayan bir yapının hem istenen
fonksiyonlarını yerine getirmesi, hem de maliyeti açısından büyük bir belirsizlik söz
konusudur. Zemin faktörünün bilinmesi, incelenmesi ve etkin yöntemlerle araştırılması, olsa
da olur anlayışından çıkartılarak, yapı uygulamalarında yaşamsal bir zorunluluk haline
getirilmesi uygundur.
Uygun bir yapı denetim sisteminde zemin açısından dikkat edilmesi gereken özellikler şöyle
sıralanabilir:
1. Statik projelerde sayılan hesap, resim ve projeler dışında aşağıdaki içeriğe sahip deprem
raporu istenebilir:
• İnşaat zemininin jeofizik (yermühendislik) araştırmasının eksiksiz, deprem riski
yönetmeliğine uygun olarak yaptırıldığı,
• İnşaat öncesi bilinmesi aşağıdaki bilgilere ait belgelerin hazırlandığı:
o Yapı ömrü içinde olabilecek en büyük depremin;
o M- Deprem büyüklüğü,
o Zeminde yaratacağı ivme,
o Zeminin yer hareketini kaç kez büyüterek inşaata yansıtacağı,
o Zeminin egemen salınım peryodunun ne olacağı,
o Bina önem derecesine göre;
o Deprem riski katsayısının ne alınacağı,
o Binanın oturduğu yerde yer yapısı ( zemin+kum ),
o Gevşek birimleri kalınlığı,
o Içerdiği yeraltı suyu,
o Deprem bölgelendirme değeri;
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o I şiddet ve buna bağlı olarak yatay yük katsayısı,
o Makrosismik ve mikrosismik bölgelendirme ve ayrıntı bilgileri.
içeren belgelerin inşaat ve jeofizik açıdan tam olarak denetlenmesi gerekir.
2. Zemin emniyet gerilme katsayıları ve temel sistemi seçiminin ayrıntılı bir araştırma
sonucu belirlenmesi uygundur.
3. Üst yapı için istenen projelerin yanında; temel tasarımına esas alınan değerleri belirleyen
zemin sondajı ve deney raporları birlikte istenebilir.
4. Bu doğrultuda zemin araştırma laboratuvarları kurulması gereklidir. Bu laboratuvarların
gerekli mesleki eğitimi almış (lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimli), mesleğinde
belli bir süre çalışmış, deneyimli jeofizik ve inşaat mühendislerini bünyesinde
barındırılması uygundur.
5. Su, ses yalıtımı, yangın güvenliği gibi yapı fiziğinin arandığı koşulların; yapı ile ilgili tüm
tesisatın; normlara ve standartlara uygunluğun çok etkin ve bilinçli bir şekilde
denetlenmesi gereklidir. Bu doğrultuda malzeme araştırma laboratuvarları kurulabilir.
Malzeme laboratuvarlarının gerekli mesleki eğitimi almış (lisans, yüksek lisans ya da
doktora eğitimli), mesleğinde belli bir süre çalışmış, deneyimli mimar ve inşaat
mühendislerini bünyesinde barındırması uygundur. Tamamen teknik bir nitelik arz eden
zemin ve malzeme laboratuvarları kurulması Bayındırlık Ve Iskan Bakanlığı’nın
denetiminde, ruhsata bağlı olabilir. Işleyişlerinin ise merkezi yönetim (Bayındırlık Ve
Iskan Bakanlığı), yargı organı ve TMMOB ilgili odaları bağlamında kamuoyunca
denetlenmesi uygundur.
Tüm bu projelerin denetimleri gerçekleştirildikten sonra yapı izni verilmesi uygundur.
6. Projeyi yapan mimar ve mühendislerin de denetlenmesi gereklidir. Burada odalara önemli
görevler düşmektedir. Odaların işbaşına gelen tüm belediyelerle, parti farkı gözetmeksizin,
kent ve kentlinin yararına, sürekli olarak, karşılıklı yarara, anlayışa ve üretkenliğe dönük
çalışmalar gerçekleştirmesi yararlı olabilir. Bu koşullar altında üyelerinin hizmetlerini
denetlemesi, bunların kamu yararına uygun şekilde, günün teknolojik gelişmeleri ile
uyumlu, çağdaş bir düzeyde olmalarını sağlaması uygundur. Bu amaçla, meslek odalarının
diğer kamu kuruluşları katında imarla ilgili kararlara duyarlı ve onları sürekli izleyen,
denetleyen ve yasa dışı durumların giderilmesi yönünde yoğun çaba harcayan, hükümet
dışı, sivil toplum örgütü olma kimlik ve etkinliklerinin güçlendirilmesi yararlı olabilir.
IK’na meslek odalarının denetimi ile ilgili madde koyularak konunun yasallaştırılması
uygundur.
7. Yapıların sigortalanması kavramının ülkemize de getirilmesi gereklidir. Bu, Bayındırlık
Ve Iskan Bakanlığı’nın, 3194 sayılı IK’nda yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili yasa
tasarısında yer almıştır. Buna göre, tüm yapılara sigorta zorunluluğu getirilmekte; hiçbir
inşaatın yapımına yapı sigortası olmadan başlanamaması öngörülmektedir. Yangın, su
baskını, deprem gibi herhangi bir felaket sonrası oluşacak hasarlarda yapı sigortası
bulunmaması durumunda hiçbir maddi yardım yapılmayacağı da hükümler arasındadır.
Taslak halindeki yapı sigortasının devlet ya da şirket eliyle mi yapılacağına bir açıklık
getirilmemiştir. Deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde, yapıların proje, malzeme ve
uygulama bakımlarından kaliteli olması, teknik ve sağlık açısından önemli bir noktadır.
8. Kurulacak sigorta hem devlet, hem de şirket eliyle işletilebilir. Her durumda, projeyi
yapan kişi ya da şirket ve müteahhitin sigorta şirketine karşı sorumlu bulunması kararlı
olabilir. Sigorta şirketi tarafından gerekli kontroller yaptırılmadan hiçbir başvuruya yapı
izni, hiçbir uygulamaya da yapı kullanma izni verilmemesi uygundur.
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9. Inşaat aşamasında da; projelerin yerinde denetiminin yapılması gereklidir. Öncelikli
olarak projelere uyum, bu gerçekleşmiyorsa para cezası verilmesi yoluna gidilmesi uygun
yöntem olabilir;
10. Inşaatın her aşamasında hem malzeme, hem de imalat kalitesi kontrolünün yapılması
uygundur; ancak malzeme üretiminin üretim yerinde denetimi gözden kaçırılmamalıdır.
11. Bitişik düzende, birden fazla bodrum katı olması durumunda, komşu parsellerin temel
derinliğinin altına inildiğinde temel sisteminin denetiminin yapılması zorunlu tutulabilir;
12. Yapı üretiminde çalışan işgücü eğitilerek, vasıflı işçi kullanımının yaygınlaştırılması
gereklidir.
13. Bayındırlık Ve Iskan Bakanlığı denetiminde, gerekli mesleki eğitimi almış (lisans, yüksek
lisans ya da doktora eğitimli mimar ya da mühendis), mesleğinde belli bir süre çalışmış
(gelişmiş ülkelerde bu 5, 7 ya da 10 yıl arasında değişmektedir), deneyimli, çalışma
ehliyetini merkezi olarak yapılan sınav sonucu kazanmış (tıpta uzmanlık sınavı buna
örnek verilebilir) bağımsız yapı denetim mühendisleri ve bünyesinde bunları bulunduran
yapı denetim daireleri oluşturulabilir. Yapıların hem proje, hem uygulama, hem de yapı
kullanma izni aşamalarında bu mühendisler ya da dairelerce denetlenmesi daha uygun
olabilir. Bu dairelerin olumlu görüşleri sonunda yerel yönetimler yapı ve kullanma izni
verebilirler.
14. Yapı denetim mühendis ve daireleri yaptıkları uygulamalarda müteahhit ve sigorta
şirketleri ve yerel yönetimlere karşı sorumlu olmalıdır. Yanlış uygulamaları ya da
dejenere olmaları durumunda Almanya ve Fas örneğinde oluğu gibi ağır para ya da
meslekten ömür boyu men ile cezalandırılmaları düşünülebilir. Bu dairelerin yerel
yönetimlere doğrudan bağlı olarak yapılandırılması ile pek çok yarar sağlanabilir.
15. Yerel yönetimlerce gerçekleştirilecek şehircilik ve yapı denetim mühendisleri ya da
dairelerinin yapacağı uygulama denetimi sonunda yapı kullanma izni verilmesi uygundur.
16. Verilen yapı iznine aykırı yapılaşmaların olmamasını kontrol altına alacak, yıkım
olaylarını gerçekleştirecek, kolluk gücü niteliğinde, güçlü ve etkili yetkilere sahip yapı
polisi kurulması yararlı olabilir. Yapı polisi de normal polis gibi Iç Işleri Bakanlığı’na
bağlı olabilir.
17. Imar cezası oranları değiştirilerek, bu konuda daha etkili ve bağlayıcı yaptırımlar
getirilebilir. Ayrıca imarla ilgili kamu görevlileri için de cezai yaptırımlar getirilmesi
yararlı olabilir.
18. Yapı izni olmadan ya da izin ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların yıkımına başlama
süresi kısaltılabilinir.
19. Tüm yukarıda sayılanlar doğrultusunda kanunlar çıkarılarak, IK’da bu yönde düzeltmeler
yapılabilir. Bunun yanında, dikkatli ve ciddi bir şekilde de uygulanmasında yarar vardır.
Çünkü, kanunlar istenilen mükemmellikte olabilir, fakat dikkatli ve ciddi şekilde
uygulanmazsa kitap sayfalarında yer işgal etmekten başka işe yaramaz. Kanunların
yorumlanması ve uygulanmasında katı ve sözde olmamaya dikkat ederek, günü gününe
idare, durgun idare şeklinden kaçınılarak, idarenin ve idari usullerin yeniden
düzenlenmesi yoluna gidilmesi daha uygundur (67, S. v).
20. Ruhsatsız ve alınan ruhsata aykırı olarak yapılan inşaatın önleneceğine inanarak, bunu
sağlayıcı doğrultuda hareket etmenin benimsenmesi daha yararlı olabilir. Ancak bu
durumda beklenen sonuç alınabilir.
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21. Ayrıca Bir yanda merkezi yönetim, bir yanda yerel yönetimlerin kendi bünyesi içindeki
farklı yapı, kurum ve kademeleri, diğer yanda da yapı denetim mühendisleri ya da
daireleri, sigorta şirketleri, malzeme ve zemin laboratuvarları arasındaki ilişkiler sonucu,
yapı denetiminde kurumlararası işbirliğinin ve eşgüdümün güçlendirilmesi özel bir önem
taşımaktadır. Kaynakların daha akılcı ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, yapı
denetimi ile ilgili işlemlerin daha ucuza edinilebilmesi, bilgi ve deneyim alışverişinin
kesintisiz, hızlı ve güvenilir olarak sağlanması, daha planlı ve programlı bir çalışma
ortamının yaratılması vb büyük ölçüde, etkin bir eşgüdümün sağlanmasına bağlıdır.
Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan yönetimlerarası ilişkilerdeki uyumsuzluk ve
kopuklukların ortadan kaldırılması gereklidir. Açık, belirli, nesnel ve karşılıklı saygı,
etkileşim, işbirliği ve bilgi alışverişine dayalı bir anlayış, kurumlaşma ve yeni
yapılanmaya adım atılması daha uygundur.
22. Sistemler ve uygulanan işlemler, ancak bunları yapan, geliştiren, kullanan ve yönetenler
kadar iyidir. Bu nedenle insan kaynağının geliştirilmesine ve en iyi biçimde
kullanılmasına öncelik verilmesi gereklidir. Günümüzde özellikle yeni teknolojilerin
kullanımı, çoğu kez, bunları yönetebilecek insan gücünün yokluğundan dolayı, henüz
başlangıç aşamasında başarısızlığa uğramaktadır. Bilgi çağının koşullarına uygun, çağdaş
anlamda yapı denetiminin gerçekleştirilmesi, denetimi yapan personelin işlemleri tam
olarak yerine getirebilmesi, çalışma koşullarına uyum sağlayabilmesi öncelikle mevcut
insan gücünün belirlenmesi, bu gücün yeterli düzeyde eğitilerek, yeni duruma hazır hale
getirilmesi ile sağlanabilir.
• Denetim görevini yapan, yapıların proje, uygulama aşamalarını gerçekleştiren
kişilerin;
o Ilgili tüzeyi iyi bilmesi,
o Verilen ya da yapması gereken iş ve sorumluluktan kaçmaması,
o Üzerinde bulunan yetki ve sorumluluğu iyi kullanması gerekir. Eğer kişi bu
sayılanları gerçekleştirmezse, bunlar başkaları tarafından, kötü niyetli olarak
kullanılır. Bu başkaları da, ister denetleyici, isterse yapının yapımını
gerçekleştiren olsun, sonuçta kamunun hakkına tecavüz eden kişilerdir.
• Toplum olarak uygarlaşmamız, denetim bilincini edinmemiz gereklidir. Çözüm
kadercilik, başıboşluk değil, bilim, mühendislik, denetim, rüşvetlerin ve
yolsuzlukların önüne set çekilmesidir.
• Yapı denetiminin günümüzde kent bilgi sisteminin bir boyutu olarak düşünülmesi
gereklidir. Bu amaçla yapı denetimini oluşturan her bir işleme ait gereksinim
duyulan veriler ve bunların ne şekilde (ne tür formatta) oluşturulup, korunacağına
ait bilgilerin belirlenmesi yararlı olabilir.
Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda Tablo 4.21’de Türkiye için önerilen yapı denetim
sistemi Şekil 4.78’da Türkiye Yapı Denetim Sistemi Işlem Akışı izlenebilmektedir.
(Demir, 1996).
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Tablo 4.20. Türkiye İçin Önerilen Yapı Denetim Sistemi (Demir, 1996 sf. 124, 125)
Denetim
Proje Müellifinin
Mesleki Hizmetine
Yönelik Hak Ve Çıkarları
Gözeten Koşulların
Denetimi

İgili Denetim Birimi
Üzerindeki Kontrol
Mekanizmaları

Denetimi Yapan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TMMOB Jeofizik
Mühendisleri Odası
TMMOB HaritaKadastro Mühendisleri
Odası
TMMOB Mimarlar
Odası
TMMOB Inşaat
Mühendisleri Odası
TMMOB Makine
Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası

Yargı Organı Denetimi

Şehircilik Denetimi

İlgili Yerel Yönetim

1.
2.
3.
4.

Merkezi Yönetim Denetimi
Yargı Organı Denetimi
Kamuoyu Denetimi
Iç Denetim

Zemin Koşullarının
Denetimi

Bağımsız Zemin Araştırma
Laboratuvarları

1.
2.
3.

Merkezi Yönetim Denetimi
Yargı Organı Denetimi
TMMOB Jeofizik Mühendisleri
Odası ve TMMOB Inşaat
Mühendisleri Odası Bağlamında
Kamuoyu Denetimi

Norm Ve Standartlara
Uygunluk Denetimi

Bağımsız Malzeme
Araştırma Laboratuvarları

1.
2.
3.

4.

Merkezi Yönetim Denetimi
Yargı Organı Denetimi
TMMOB Mimarlar Odası ve
TMMOB Inşaat Mühendisleri
Odası Bağlamında Kamuoyu
Denetimi
TSE

Merkezi Yönetim Denetimi
Yargı Organı Denetimi
Sigorta Şirketleri Denetimi
Kamuoyu Denetimi

Proje Ve
Uygulama Denetimi

Bağımsız Yapı Denetim
Mühendisleri Ya da
Daireleri

1.
2.
3.
4.

Kolluk Denetimi

Yapı Polisi

Iç Işleri Bakanlığı

Yapım Işini Üstlenen
Müteahhitin Denetimi

Müteahhitler Birliği

1.
2.
3.
4.
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Yerel Yönetim Denetimi
Yargı Organı Denetimi
Sigorta Şirketleri Denetimi
Kamuoyu Denetimi

Yapı Sahibi Yada Vekili
Dilekçe ve ekleri ile
Başvurur

Sigorta Şirketleri

Yerel Yönetim
•
•
•

Mimari proje hariç projelerin
uygunluğunu
Yapı Denetim Mühendisleri
Ya da Dairelerine Kontrol
Ettirir

TMMOB Ýlgili Odalarý
Proje sorumlusunun mesleki
ehliyetini ve projelerin
uygunluðunu

Kent planlarýna,
Genel yerleþme ve
Çevreye

Denetler

Uygunluğu Denetler

Onay

Yapı Izni Verilir

Yerel Yönetim
•
•
•

Yapı Denetim Mühendisi
Ya da Daireleri

Kent planlarına,
Genel yerleşme ve
Çevreye

•
•

Yapı uygulamalarını
Kullanıma hazır inşaatı
Denetler

Uygunluğu Tekrar Denetler

Onay

Oturma Izni Verilir

Yapı Sigortalanır
Satış Yapılabilir

Şekil 4.78. Önerilen Türkiye yapı denetim sistemi ışlem akışı (Demir, 1996)
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Yapı Denetim Sistemi

Proje Ve Standart

Şehircilik
İdari
Kontrol

Proje
Kontrolü

Yerel Yönetim
Merkezi
Yönetim
Denetimi

Yargı
Organı
Denetimi

Statik

Malzeme

Proje
Kontrolü

Yönetmelik,
Standart Ve
Normlara
Uygunluk

İç
Denetim

Kamuoyu

Denetimi

Sigorta

İnsan Faktörü

Yapı Denetim
Daireleri
Zemin
Araştırma
Laboratuvarları

Meslek Içi Eğitim
Almış Ve Ilgili
Meslek Odasına
Kayıtlı
Malzeme
Araştırma
Laboratuvarları

Ilgili
Meslek
Odası

Yargı
Organı
Denetimi

TMMOB
İlgili
Odası
Yargı
Organı
Denetimi

Merkezi
Yönetim
Denetimi

Denetimi Yapan Birim
Denetimi Yapan Birimi Denetleyen
Birim/Birimler
Denetimi Yapan Birimi Denetleyen
Birim/Birimlerin Yöntemi
Gerçekleþtirmeleri
Denetim Ýþlem
Akýþý

Şekil 4.79. Türkiye’de uygulanabilir yapı denetimi (Demir, 1996)
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4.2.11 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KONUSUNDA ÖNERİLER
1. 2981/3290 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmalıdır.
2. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Değişiklik
Yapılması hakkındaki kanun yürülükten kaldırılmalı, Hazine adına kayıtlı malların
değerlendirilmesi yukarıda İmar ve Şehiçilik Yasa taslağında getirilen öneriler
çerçevesinde ele alınarak değerlendirlmelidir.
3. Toplu Konut Kanununa, riskli yapıların yeniden yapılması veya güçlendirilmesi gereken
yapıların güçlendirilebilmesi ve yapı risklerinin tespiti konusunda gereken kaynakların
uzun vadeli ucuz kredi olanaklarını sağlayıcı maddeler ilave edilmeli ve depreme
dayanıklı ekonomik yapıların geliştirilmesi yönünde araştırmalara ve uygulamalara teşvik
imkanları yaratılmalıdır. Yapıların yeterli güvenliğe sahip olup olmadığının araştırılması,
sismik güvenliği olmayan faaliyetlerin ve yapıların yeniden yer seçimi, yer değiştirmesi,
tamiratı, yeniden inşa edilmesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresi yönetiminde
kurulan Bölge Afet Kurulunca hazırlanan rehbere göre tarihi yapılar ve can kaybı riskinin
yüksek olduğu yapılar öncelikli yararlanmak üzere yönetilen ve dağıtılan
bir
borçlandırma fonu kurulabilir. Otonom karalar ile Toplu Konut Alanlarının belirlenmesi
yerine yerel yönetimlerle işbirliği içinde ve plan bütünselliği göz ardı edilmeden Toplu
Konut Uygulamalarının yapılması yönünde yasa maddelerinde gerekli değişiklikler
yapılmalıdır.
4. Arsa Ofisi Kanununda, yukarıdaki İmar ve Şehircilik yasa taslak önerisi kapsamında
sunulan önerilerin gerçekleşmesi için Arsa Ofisi Kanununda gerekli düzenlemeler
getirilmelidir.
5. Kadastro Kanunun da Orman Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü arasındaki görev veri
akışının tanımlandığı gibi özellikle afet ve planlamaya ilişkin veri akışını sağlayacak,
veriyi paylaşacak kamu kurumları arasında ilişki düzenin de Kadastro Kanununda
tanımlanması gerekmektedir.
6. Kooperatifler Kanunu yeniden düzenlenmeli, kentsel alanların yeniden üretilmesi
konusunda örgütlenme ve organizasyon ve ortaklıkların hukuki boyutlarına ilişkin
düzenlemeler tanımlanmalıdır.
7. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, afetler bakış açısı ile Kat Mülkiyeti ve Planlama
süreçleri ile ilişkilendirilerek gerekli değişikler yapılmalıdır. İşyeri açma süreci yeniden
tanımlanmalıdır.
8. 2872 sayılı Çevre Kanununda, çevreye ilişkin envanter çıkarma işlerinin sorumluları,
çevreye ilişkin ilke ve kriterlerin saptayacak sorumlular, bu kriterlere uygun özel hassas
bölgeleri saptayacak sorumlular ve bu alanların korunmasına ilişkin ilke ve stratejileri
geliştirecek sorumlular net bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu çerçeve de ayrı çevreyle ilişki
planlar yapmak yerine planlamayı kendi konuları çerçevesinde yönlendiren ve denetleyen
bir yapının oluşturulması önerilmekte, bu konuda yasal düzenlemelerin gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Çevresel Etki Değerlendirilmesinin planlama
aşamasında ve daha sonra birim bazında olmak üzere iki aşamalı bir yapıya
kavuşturulmasında yarar görülmekte, bu yönde düzenlemelerin gözden geçirilmesi
önerilmektedir.
9. Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu çok eski bir Kanun olup, güncel tehlikeleri ve teknoloji
kullanımlarını de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

632

10. Orman ve Mera Kanunu Anayasa’nın ormanları ve meraları koruma ve geliştirme ilkesi
bağlamında genel düzenlemeler için getirilen istisnaların hiç değilse bütüncül bir plan
çerçevesi içinde ve bazı denetim mekanizmaları ile değerlendirilerek karara bağlanacak
bir yapıya kavuşturulmalıdır.
11. Tarım Alanlarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanımı yönetmeliğinde de getirilen
istisnaların bütüncül bir plan çerçevesi içinde ve bazı denetim mekanizmaları ile
değerlendirilerek karara bağlanacak bir yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.
12. OSB, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ile ilgili Kanunlarda, bu karaların
Ülke Mekansal Strateji Planı ile karar bağlanacağı ve Bölge Planları kapsamında yer
seçimlerinin yapılacağına ilişkin düzenlemeler yer almalaıdır.
Ek Öneri-(Çevre Kanuna ek)
Bölge Çevre Kurulu
Çevre Kanunu çerçevesinde, DPT tarafından saptanan Plan Bölgeler yetki sınırları
içerisinde görev yapmak üzere Bölge Çevre Kurullarının kurulması önerilmektedir.
Bu kurulun oluşumu ve görevleri aşağıda sıralanmaktadır.
o Bölge de çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin
iyileştirilmesi için prensip, politika ve programlar hazırlamak ve gerekli
çalışmaları yapmak,
o Çevre korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve
uygulanmasında; insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması,
alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkilerinin ile
fayda ve maliyetleri dikkate alınarak hazırlattırılması, değerlendirmelerin
yapılması, Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda
alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanmasının sağlanması
o Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik
kararların bir arada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak
kullanımını sağlamak üzere, bölge planlarına, çevre düzeni planlarına ve
nazım imar planlarına temel teşkil edecek Bölge Çevre Strateji Planını
hazırlamak
o Çevrenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak,
yaptırmak, program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulama
esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak,
o Atık, artık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan ve havada, suda ve toprakta
kalıcı özellik gösteren kirleticilere ilişkin kontrol sistemini geliştirmek ve
laboratuvar kurmak ve belirlenen esaslara göre gerekli denetimleri yapmak,
çözüm önerileri getirmek.
o Yetki sınırları içerisindeki bölgede çevreye ilişkin envanterlerin
çıkarılmasını ve sistemli bir şekilde depolanmasını sağlamak, hassas yöreleri
ve doğal koruma bölgelerini tespit etmek, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik
önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı alanları, tabii
güzelliklerin ileriki nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli
düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak
tespit ederek, ilan edilmek üzere Bakanlar kuruluna sunmaya, bu alanlarda
uygulanacak koruma ve kullanma esaslarını belirlemeye ve denetlemeye
yetkilidir.

633

o Çevre konusunda görev verilmiş olan kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak, bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları
yönlendirmek, desteklemek, yerel yönetimlerin çevreyle ilgili her türlü
faaliyetini izlemek, denetlemek ve yönlendirmek,
o Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta yerel yönetimler
olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan
eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek ve çevre bilincini
geliştirmek
o Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama
programlarını il düzeyinde hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, ilgili
kurumlar ile bu konuda protokoller yapmak,
o Çeşitli bakanlık ve kuruluşların yetki sınırları içerisindeki faaliyetlerini
izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak,
o İlde sorumlu kurumlarca tespit edilerek, kuruma iletilen yetki sınırları
içerisindeki illerde kurulan tesis ve işletmelerin çevre kirliliği açısından
yapılan denetlemelerine ait raporları incelemek, değerlendirmek ve gerekli
önlemleri almak,
Çevre Kurulunun Oluşumu
Bölge Çevre Kurulları, konu ile ilgili 5 Üniversite temsilcilerinden, Çevre
Mühendisliği ve Şehir Plancıları ve TMMOB tarafından belirlen sayıdaki ilgili oda
temsilcilerinden, Çevre ile ilgili üye sayısı 300’ü aşan STK temsilcilerinden, Sanayi
ve Ziraat Oda temsilcilerinden, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisinden ve Vali tarafından
görevlendirilen Çevre Müdürlüğü temsilcilerinden oluşur.
Kurul ayda bir defa toplanır, yılda iki kez Belediye Başkanlarının katıldığı
genişletilmiş toplantılar düzenlenir. En büyük ilin Çevre Müdürlüğü Kurulun
sekreterya görevini üstlenir, Yetki sınırları içerisindeki Çevre ile ilgili kurumlarınca
Çevre Kurulu tarafından verilen görevler yerine getirilir. Verilen görevlerin yerine
getirilmemesi durumunda yaptırımlar yasada yer alır.
Ek Öneri (Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanuna ek)
Bölge Koruma Kurulu
Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kanununda yer alan Koruma Kurullarının yetki
sınırlarının DPT tarafından oluşturulan Plan Bölge Sınırlarına göre tekrar
düzenlenmesi önerilmektedir.
4.2.12 TAŞINMAZ DEĞERLERİ SAPTAMA YÖNETMELİK TASLAĞI ÖNERİSİ
4.2.12.1 Birinci Bölüm
Genel İlkeler, Kullanım Alanı ve Kavramlar
Kullanım Alanı
Taşınmaz rayiç bedellerini saptama ve değerleme işlemlerinde kullanılacak verilerin
sağlanmasında bu yönerge hükümlerine uyulur.
Bu yönerge şerh ve tescil gerektiren tüm hak ve yükümlülükler için de geçerlidir.
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1.Değeri Saptanacak Nesneler (Şeyler)
Değeri saptanacak şeyler; taşınmaz ya da taşınmazın bir kesimi ve bu kesimle bütünleşen yapı,
dış tesisler ya da diğer tesisler ve bunların tamamlayıcı parçalarıdır. Değerleme27 önceki
cümlede sayılan nesneler için teker teker de yapılabilir.
2.Taşınmazın Niteliği ve Genel Değer Eğilimleri
Bir taşınmazın rayiç bedelinin saptanmasında değerin saptandığı gündeki taşınmaz piyasası
koşulları göz önüne alınır. Bu aynı zamanda yasal ya da taşınmazın durumuna etkiyen diğer
nedenler için de geçerlidir.
Bir taşınmazın niteliği; rayiç bedele etki eden tüm yasal verilere, özniteliğine, diğer
özelliklerine ve konumuna göre belirlenir. Bu etkiler; çevrenin gelişmişliği, imar verileri
(yapısal kullanım biçimi, işlevi ve ölçütü), değere etkiyen hak ve yükümlülükler, teknik
altyapı katılım payları, yapısal ya da başka bir kullanım hakkı için bekleme süresi, taşınmazın
özgün nitelik ve kullanım şekli, konumsal özellikleri olabilir.
Taşınmaz piyasasında genel değer eğilimleri; değerlemeye temel alınan günde taşınmazın
bulunduğu yerdeki gelişmelere, sermaye piyasasına, ekonomik duruma vb. gibi olağan
taşınmaz değerleri oluşumunda arz ve talebi etkileyen koşullara göre belirlenir. Bu sırada
olağan dışı ya da kişisel eğilimler dikkate alınmazlar.
3.Arazi ve Zeminin Durumu ve Gelişmişliği
A)Orman ve tarım alanları aşağıdaki alanlardır:
• Özniteliklerine, diğer özelliklerine, konumuna, değerleme olanaklarına ve başka
eğilimlere göre öngörülen bir zaman diliminde salt tarım ve orman amaçlarına
hizmet eden ve edebilecek alanlar,
• Tarımsal ve ulaşımsal konumu, yerleşik alanlara yakınlığı ya da işlevi nedeniyle
hatta tarım ve orman amaçlı olarak kullanıma elverişsizliğiyle öne çıkan; normal
piyasasında da bu yönde talep gören fakat öngörülen bir zamanda imara açılması
söz konusu olmayan alanlar,
B)İmara açılacak alanlar, öznitelikleri, diğer özellikleri ve konumuna göre belli bir
zamanda gerçekten yapısal bir kullanımı mutlak beklenen alanlardır. Bu beklenti, çevre
düzeni planı, metropol alan nazım imar planı vb. üst düzey planlardaki tasarımlara,
belediyenin buna uygun davranışına ya da belediye sınırları içindeki genel kentsel gelişime
göre belirlenmelidir.
Ham imar alanları, imar tüzesine göre yapısal bir kullanım için ayrılmış ama henüz
altyapı oluşumu güvenceye alınmamış ya da konumu şekli ve büyüklüğüne göre yapısal
kullanımı yeterli tasarlanmamış alanlardır.
Olgun imar alanı, kamu hukuku hükümlerine göre imar edilecek alanlardır.
4.Diğer Hal Göstergeleri
Yapısal kullanımın (imar durumunun) tür ve ölçütü, kural olarak imar (şehircilik) tüzesine ve
ilgili diğer yasalara göre belirlenir. Değerleme günündeki caiz imar durumu, çevrede de bu
tüzeye uymuyorsa ya da caiz imar durumu tam kullanılamıyorsa; o yöredeki piyasa koşulları
temel alınır.
Değere etki eden hak ve yükümlülükler; irtifak hakları, şerhler, kullanım hakları,
taşınmaz ve yapı yükümlülükleri ve diğer şeylerle ilgili hak ve yükümlülükleri kapsar.
27 Ekspertiz sözcüğü karşılığı alınmıştır.
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Taşınmazın ödemekle yükümlü olduğu katkı payı ve harç ödentileri için donatıların
yasal kamusal ödenti payları ve vergi sayılmayan diğer harçlar ölçüt olarak alınır.
Bir taşınmazın yapısal ya da diğer kullanımlarına kadar olan bekleme süresi, kısıtlılık
halinin devamı ile sınırlıdır.
Taşınmazın nitelik ve öznitelikleri; öncelikle taşınmazın büyüklüğüne, şekline, toprak
niteliğine (örneğin toprak kalitesi, jeolojik yapısı, heyelan tehlikesi gibi) çevresel etkilere,
gerçek kullanım ve kullanım özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Yapılı taşınmazların
özellikleri yapı türü, yaşı, yapı tarzı, büyüklüğü, donatı durumu ve gelişimine göre belirlenir.
Taşınmazın konum özellikleri ise, ulaşıma olan bağlantısına, komşu parsel özelliklerine,
iskan ve ticaret merkezlerine uzaklığına ve çevresel etkilere göre belirlenir.
5.Alışılmamış veya Kişisel Davranışlar
Taşınmaz değerlemesinde gerekli verilerin türetilmesi için alışılmamış ya da kişisel
davranışlar altında kalmamış olan satış fiyatları ve kira paraları gibi diğer veriler ile işletme
giderlerine gerek vardır. Alışılmamış ya da kişisel davranışların etkisinde kalmış satış fiyatları
ve diğer veriler, ancak bunların satış fiyatları ve diğer veriler üzerindeki etkisi belirlenip
giderildikten sonra kullanılabilir.
Alışılmamış ya da kişisel davranışlardan etkilenen satış fiyatları ve diğer veriler
aşağıdaki durumlarda oluşabilir:
•
•
•
•

Karşılaştırılabilir satış fiyatları birbirine göre farklılık gösteriyorsa,
Devredenin ya da mirasçının, satışa ya da mirasa alışılmamış bir ilgisi varsa,
Taraflar arasında akrabalık, ticari veya diğer özel bir bağ bulunuyorsa ya da,
İşletme ve yeniden yapım masraflarının karşılaştırılması durumunda getirilerinde
önemli bir sapma varsa.
Miras ya da devir sırasında ortaya çıkan faiz, vergi, harç gibi giderler ve taşınmazın
daha önceki kullanımı, yenileme, faiz, vergi gibi giderler de satış fiyatları ve diğer verileri
etkileyebilirler.
6.Rayiç Değerin Belirlenmesi
Rayiç değerin belirlenmesi için karşılaştırma, gelir, maliyet ya da diğer değerleme
yöntemlerinden (Likidasyon Yöntemi/Kalıntı,Bakiye Yöntemi/Diferansiyel, Parçalara Ayırma
Yöntemi/Kestirim, İndirimli Nakit Akış Yöntemi/Projeksiyon Yöntemi/Basitleştirilmiş Gelir
Yöntemi) uygun olanları kullanılabilir. Karşılaştırma, gelir ve maliyet yöntemleri dışında
seçilen yöntemin seçilme nedeni değerleyicilerce taşınmaz değerleme raporunda
gerekçeleriyle açıklanmalıdır. Rayiç değer, taşınmaz piyasasının durumu da göz önünde
bulundurularak seçilen yönteme göre belirlenir. Birden fazla yöntem kullanıldığında, rayiç
değer bu yöntemlerin sonuçları irdelenerek bulunur.
Değerleme yöntemleri alışılmış piyasa koşullarına, değerlemenin niteliğine ve diğer
özelliklere uygun olarak ve tercih nedeni belirtilerek seçilirler.
Değerleyiciler (Değer Tespit Komisyonları) taşınmazların değerlerinin saptanmasında
2942 sayılı yasanın değer takdirine ilişkin hükümlerini de göz önünde tutarlar
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4.2.12.2 İkinci Bölüm
Gerekli Verilerin Belirlenmesi
1.Gerekli Veriler
Taşınmaz değerlemesi için gerekli veriler; taşınmazın taşınmaz piyasasındaki konumu göz
önünde bulundurularak elde edilen satış fiyatlarıdır. Taşınmazların değerlemesinde
endeksleme, dönüşüm katsayısı, taşınmaza özgü faiz katsayısı ve yapılı taşınmazlar için
karşılaştırma faktörleri oluşturulmalıdır.
2.Endeksleme
Taşınmaz piyasasındaki genel değer durumlarının değişimi endeks değerleri ile saptanmalıdır.
Arsa fiyat endeksleri, belirli bir zaman aralığında ortalama arsa fiyatlarına göre belirlenen
endeks sayılarından oluşturulmalıdır. Arsa fiyat endeksleri belirli bir güne dönüştürülebilir.
Arsa fiyatı endekslemesinde endeks sayıları, karşılaştırılabilir konum ve kullanım koşullarına
bağlı olarak, yapısız taşınmazlar için belli bir zamandaki satış fiyatlarına göre belirlenebilir.
Yapılar ya da başka endeks serileri üretimi için de ikinci ve üçüncü paragraflara uyulmalıdır.
3.Dönüşüm Katsayısı
Taşınmazların değerine etkiyen niteliklerinden kaynaklanan, özellikle benzer taşınmazlardaki
yapısal kullanımdan doğan değer farkları, dönüşüm katsayısı yardımı ile ele alınmalıdır.
Dönüşüm katsayıları, yeterli sayıda satış fiyatlarının belirli özellikler için sapmaları
gözetilerek türetilir. Fiyat farklılığı yaratan etkenler ekleme ya da çıkarmalarla diğer
yöntemler kullanıldığında da belirlenebilmelidir.
4.Taşınmaz Faiz Katsayısı
Taşınmaz faiz katsayısı, taşınmazların rayiç değerlerinin piyasaya uyan ortalama faiz
katsayısıdır.
Taşınmaz faiz katsayısı, uygun satın alma fiyatları ve aynı türde inşa edilmiş ve
kullanılmakta olan yapılara uyan net gelirlerine ve yapı kalan ömürlerine göre saptanmalıdır.
5.Yapılı Taşınmazlar İçin Karşılaştırma Faktörleri
Yapılı taşınmazlarda karşılaştırma faktörlerinin belirlenmesi için benzer nitelikli
taşınmazların satış fiyatlarından yararlanılır. Benzer nitelikli taşınmazlar özellikle konum, tür
ve yapısal kullanım, yapı alanları ve yaşlarıyla karşılaştırılabilir olmalıdır.
Birinci paragraftaki satış fiyatları, taşınmazın yıllık getirisine (gelir faktörü) ya da diğer
karşılaştırılabilir birimlerine özellikle de yapısal tesislerin hacim ve alanlarına göre (yapı
faktörü) karşılaştırılmalıdır.
Yapılı taşınmazların rayiç bedelleri yapı değeri zemin değerinden ayrılarak
karşılaştırma yöntemine göre belirlenecekse, ikinci paragraf uyarınca satış fiyatının yapıya ait
kısmı, aynı türde inşa edilmiş ve kullanılan taşınmazların hedeflenen yıllık gelirine ya da
diğer uygun karşılaştırma ölçütlerine göre saptanır.
4.2.12.3 Üçüncü Bölüm
Değerleme Yöntemleri
Birinci Bölüm
A.Karşılaştırma Yöntemi

637

1.Değerleme Altlıkları
Karşılaştırma yönteminde; değerlemesi yapılacak taşınmaza benzer nitelikteki taşınmazların
satış fiyatları kullanılmaktadır. Değerlemesi yapılacak taşınmazın yakınında yeterince benzer
emsal bulunmuyorsa, o zaman emsal taşınmazlar benzer başka bölgelerden seçilebilir.
Zemin değeri emsal taşınmazlarda olduğu gibi oluşturulacak değerleme haritalarından
da elde edilebilir.
Yapılı taşınmazlarda, emsal taşınmaz fiyatlarının yanında veya onun yerine
karşılaştırma faktörleri kullanılabilir.
Karşılaştırma değeri, yıllık gelirin katları ya da diğer ekleme/çıkarma düzeltmeleri
gerektiren etkenler gözetilerek bulunur. Bu kural, değerleme gününde karşılaştırma kümesine
alınan taşınmaz değerleri, genel değer eğilimlerinden sapmalar gösterse de geçerlidir.
Yalnızca yapıya ilişkin etkenlerin kullanılmasında; arsa değeri yapıdan bağımsız ayrıca
dikkate alınmalıdır.
2.Sapmaların Dikkate Alınması
Değerleri karşılaştırılan taşınmazlarda ya da değerleme verileri yapılı taşınmazlardan
türetilmiş taşınmazlarda değere etkiyen nitelikler farklılıklar gösteriyorsa; bunlar
ekleme/çıkarma düzeltmeleriyle dikkate alınır. Bu sırada ulaşılabilen endekslerden ve
dönüşüm katsayılarından yararlanılır.
B.Gelir Yöntemi
1.Değerleme Altlıkları
Gelir yönteminde, yapısal tesislerin değeri, özellikle bina değeri, zemin değerinden bağımsız
olarak 16 ve 19’uncu maddeler arasında açıklanan ilkelere göre bulunmalıdır.
Zemin değeri ise 13 ve 14’inci maddelerde açıklanan karşılaştırma yöntemine göre bulunur.
Zemin ve yapısal tesislerin değerleri toplamı taşınmazın gelir değerini verir. 20’inci maddede
açıklanan hesap şekli bundan farklıdır.
2.Yapısal Tesislerin Gelir Değerinin Bulunması
Depolama tesisleri, yapıya ait otoparklar, vb yapısal tesislerin gelir değeri, taşınmazın yıllık
net gelirine göre bulunmalıdır. Net gelir, brüt gelirden işletme giderlerinin çıkarılmasıyla elde
edilir (madde 17).
Net gelir, zemin değerinin makul faiz getirisi tutarı kadar azaltılır. Faiz hesabında üçüncü
paragraftaki esaslara uyan faiz oranına dayanılır (madde 11). Arsa yapısal kullanım için
yeterli büyüklüğü alansal olarak aşıyorsa ve ek kullanımlar için bazı parçalarla birleştirilmesi
zorunluysa; faiz getirisi hesabında parça getirileri dikkate alınmaz.
Uygun ekonomik koşullarda yapı gelir değeri, taşınmaz net gelirinden arsa gelir payının
çıkarılması ile elde edilen yapı gelirinin “V” katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunabilir. “V”
katsayısı, yapı ve tesislerin kalan ömrü, kredi ve amortisman faiz tabanlarına göre şu
formüllerle belirlenir:
V =

1

(4.1)

q −1
p
+
n
q − 1 100

G = R *V

(4.2)

(1)ve (2) formüllerinde;
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G: Yapı rayiç değeri,

R: Yapı net geliri,

V: Katsayı,

q: Amortisman faiz tabanı,

p: Kredi faiz tabanı,

n: Yapı kalan ömrü(yıl)

Yapı kalan ömrü, yapısal alanın kullanıma ve işletmeye uygun yıllar toplamı olarak
anlaşılmalıdır. Bakım onarım ve modernizasyon veya bakımsızlık yapı kalan ömrünü
uzatabilir ya da kısaltabilir. Değerlemesi yapılacak taşınmazın uygun ve özenli
kullanılmaması durumunda ömrü özellikle dikkate alınmalıdır.
3.Brüt Gelir
Brüt gelir, taşınmazın tüm işletme ve kullanımından sağlanan kira, ortakçılık vd gelirlerden
oluşur. İşletme giderlerinin karşılanması için bölüşülen giderler dikkate alınmamalıdır.
Taşınmazın ya da belli bir kesiminin hiç bir geliri bulunmuyorsa ya da olağandan farklı bir
geliri varsa; kira ya da icara (normal koşullarda) verildiğindeki getirisi esas alınır.
4.İşletme Giderleri
İşletme giderleri, olağan bir işletmede oluşan yönetim, işletme, bakım-onarım, kira riski gibi
giderlerdir İşletme giderlerini karşılamak için kullanılan destekler dikkate alınmaz. Aşınma
payları 16’ıncı maddenin üçüncü paragrafına göre hesaba katılırlar.
Yönetim giderleri:
• Taşınmazın yönetimi için gerekli işgücü ve donanımlar,
• Bakım giderleri ve yıllık bilançoların ve işletme yönetiminin yasal ya da isteğe
bağlı denetimi için giderlerdir.
İşletme giderleri; taşınmaz iyeliği ya da ana taşınmaz ile onun yapısal ve diğer
tesislerinin tüzeye ve/veya yönetim planı koşullarına uygun kullanımı nedeniyle ortaya çıkan
düzenli giderlerdir.
Bakım-onarım giderleri, yapısal tesislerin tüzeye ve/veya yönetim planı koşullarına
uygun kullanımı sırasında aşınma, yaşlanma ve hava etkilerinden korunması için yapılan
giderlerdir.
Kira riski, kiraya verilmeye hazır bir yerin boş kalması veya kira gecikmesinden dolayı
oluşan gelir kaybıdır.
İşletme bakım-onarım ve kira riski giderleri; yapı kalan ömrü ve kurallara uyan bir
kullanıma göre belirlenirler. İşletme giderleri olağan haller için belirlenemiyorsa,
deneyimlerden yararlanılarak bulunur.
5.Değere Etkiyen Diğer Durumlar
Rayiç değere etkiyen diğer durumlar, 16’dan 18’e kadar olan maddelerde ele alınmamış olan,
değeri arttıran ya da azaltan etkenler ve diğer koşullardır. Özellikle taşınmazların reklam
amaçlı kullanılması veya iskan ve kira yasalarıyla olan ilişkiler ya da normal yapısal
kullanımdan sapmalar gibi.
6.Özel Durumlarda Gelir Değeri Hesabı
Net gelirin zemin değeri payı kadar (madde 16, ikinci paragraf) azaltımı sırasında yapısal
tesislerin gelir değerinin belirlenmesi için bir pay kalmıyorsa; taşınmazın gelir değeri arsa
(zemin) değerine göre belirlenir. Bu durumda zemin değeri, üzerindeki enkaz vb şeylerin
temizlenmesi için gerekli giderler kadar azaltılır. Bu giderler normal ticari koşullara göre
belirlenmelidir.

639

Eğer arsa yasal ya da diğer nedenlerden dolayı hemen boşaltılamıyorsa ve bunun
sonucu zemin için uygun bir faiz getirisi saptanamıyorsa; bu durumda birinci paragrafın ikinci
cümlesindeki kullanım süresince değeri düşüren sınırlandırmalar ayrıca dikkate alınmalıdır.
Bu yolla saptanan zemin değerinin kapitalizasyonu ile gelir değeri bulunur. Taşınmaz rayiç
değerlerinin hedeflenen net gelirin kapitalizasyonu için ölçüt olan katsayı, taşınmazdan
yararlanmanın sınırlandırılması ve taşınmaz türüne uyan faiz tabanına göre belirlenir.
Binaların yıkılmasına uzun süreli olarak yasal ya da diğer nedenlerle engel olunursa ve
binalara yerel taşınmaz piyasasına göre değer verilirse gelir değeri; madde 15-19’a dayanarak
ve 15’inci maddenin ikinci paragrafına göre bulunan değerden sapan zemin değerine göre
belirlenebilir. Zemin değerinin belirlenmesinde zeminin bu sınırlı getirisi hem süre hem de
derece bakımından dikkate alınır.
C.Maliyet Yöntemi
1.Değerleme Altlıkları
Maliyet yöntemi kullanılırsa bina, dış tesis ve özel işletme donatıları gibi yapısal tesisler ile
diğer tesislerin değeri, arsa değerinden ayrı olarak hesaplanır.
Zemin değeri karşılaştırma yöntemiyle bulunur (Bkz. madde 13 ve 14).
Yapıların yeni yapım değerleri, yapı yaşına, hasar ya da eskimesine ve değeri etkileyen
diğer durumlara bağlı olarak bulunur. Özel işletme donatılarının maliyeti için 22-25’inci
maddelere uyulacaktır.
Dış tesislerin ve diğer yapıların yeni yapım değerleri, zemin değeri hariç olmak üzere,
deneyimlere dayalı ya da alışılmış yapım değerlerine bağlı olarak bulunur.
Zemin ve yapısal tesislerin toplam değeri taşınmazın maliyet değerini verir.
2.Yeni Yapım Değerinin Bulunması
Binanın yeni yapım değeri, binanın hacim ve alanına göre normal yeniden yapım maliyetine
göre belirlenmektedir. Değerlemeye katılmayacak bağımsız yapı bölümleri veya diğer
donatılar ve donanımlar artırım ya da azaltımda göz önüne alınır.
Normal yeni yapım maliyetine, olağan inşaat yan giderleri; özellikle planlama giderleri,
inşaat uygulamaları, kurumsal kontroller ve ruhsatlar ile ilgili giderler de katılır.
Normal yeni yapım maliyetinin bulunmasında deneyim önemli olduğunda bu da dikkate
alınmalıdır. Gerekirse inşaat birim fiyatlarının yardımı ile değerleme günündeki fiyatlara
dönüştürülebilmelidir.
Ayrıcalıklı durumlarda, yapının yeni yapım değeri tamamen ya da kısmen tek tek yapı
bölümlerinin alışılmış yeni yapım maliyetlerinden bulunabilir.
Binanın yeni yapım değeri, alışılmış yeni yapım maliyeti söz konusu olduğunda,
gerçekte oluşmuş yapım maliyetlerine göre değerlendirilebilir.
3.Bina Yaşından Ötürü Değer İndirimi
Bina yaşından ötürü değer indirimi, yapısal alanın toplam kullanım süresi içindeki kalan
kullanım süresine göre belirlenir.
Yapısal alan toplam kullanım süresinde bakım veya modernizasyon ile yapı kalan
ömründe bir uzama ya da bakımsızlık veya başka nedenlerden dolayı bir kısalma söz konusu
olduğunda, bina yaşından ötürü değer indiriminin belirlenmesinde değişen yapı kalan ömrü ve
yapısal alanın olağan toplam kullanım süresi dikkate alınmalıdır.
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4.Hasar ya da Eskimeden Dolayı Değer İndirimi
Hasar ya da eskimeden dolayı değer indirimi, 22 ve 23’üncü maddelere göre henüz kesin
değerleme yapılmadan değerleme günündeki gözlem ve tespit sonucu, deneyime dayalı olarak
bulunan maliyete göre belirlenir.
5.Değeri Etkileyen Diğer Hususlar
22 ve 24’e kadar olan maddeler dışında ele alınmamış, değere etki eden özellikle ekonomik
olarak yapı yaşının eskimesi, ortalamanın üzerinde bir gelir durumu gibi durumlar ya da değer
azaltım ve artırımı dikkate alınmalıdır.
Not:Bu Yönetmelik Taslağı Prof. Dr. Ahmet Açlar, Prof. Dr. Zerrin Demirel, Doç. Dr. Hülya
Demir ve Arş. Gör. Volkan Çağdaş tarafından hazırlanmıştır.
Gerekçe
Taşınmaz değerlemesi; bir taşınmaz, taşınmaz projesi ya da taşınmaza bağlı hak ve
faydaların belli bir tarihteki olası değerinin bağımsız, tarafsız ve objektif olarak
belirlenmesi, bulunmasıdır.
Günümüze değin ülkemizde ‘kıymet takdir komisyonları’, ‘bilirkişi kurulları’, ‘değer
tespit komisyonları’ ve özel ekspertiz (değerleme) şirketleri tarafından hiçbir uzmanlık
eğitimi almamış elemanlarca yürütülen değerleme hizmetleri, son yıllarda taşınmaza
dayalı sermaye piyasası araçlarının yaygınlaşması ve globalleşmesiyle giderek önem
kazanmıştır. Değerleme, gelişmiş ülkelerde bir meslek dalı, uzmanlık alanıdır.
Örneğin ABD, Kanada, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde değerleme hizmetinin;
mesleki ve etik kurallara, standartlara uygun ve şeffaf yapılmasını sağlamak için çok
sayıda ulusal ve uluslar arası etkinliği olan değerleme örgütleri kurulmuştur.
Birleşmiş Milletlere bağlı ‘Uluslararası Değerleme Standartları Komistesi’
(International Valuation Standarts Committe-IVSC) 42 ülkeden 53 kurumun üye
olduğu bir kuruldur (Bkz.: http://www.rics.org.uk).
Ülkemizde;
Anayasamız ile Kamulaştırma, Emlak Vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Arsa
Ofisi, Devlet İhale, Kamu İhale, Belediye Gelirleri, Harçlar, Kadastro, İmar, Kira,
Kat Mülkiyeti, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu vd.
yasalarımızın hakça uygulanabilmelerine yardımcı olmak,
Kamulaştırma, devletleştirme, özelleştirme, iyelik takası, vergi, sigorta, kredi ve
benzeri amaçlar için taşınmaz değerlemesi işlerinin uluslararası standartlara da uyan
ülkemizdeki gelişimini sağlamak üzere, gerekirse taşınmaz bilgi sistemi ve değer
haritaları oluşturma, kriterler-bağıntılar geliştirme, ölçüt değerler saptama
araştırmaları yapmak ya da yaptırmak ve bu amaçla teknik ve tüzel dayanaklar
oluşturmak,
•

4698 sayılı yasayla kurulan Konut Koordinasyon Kurulu’na yardımcı olmak;

•

Mesleki etiğe uygun çalışacak taşınmaz değerleme uzmanları seçmek, bu amaçla
sınavlar düzenlemek, onları yetkilendirmek amacıyla kural ve ölçütler koymak;

•

Yeni taşınmaz değerleme uzmanları yetiştirmek ve yetişmiş olanların mesleki
beceri ve bilgilerini artırmak amacıyla eğitim programları düzenlemek;

•

Taşınmaz değerleme uzmanlarının görevleri sırasında uyacakları teknik, mesleki
standartları ve etik kuralları düzenleyen yönetmelik ve tebliğler hazırlamak ve
denetlemek;
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•

Kural ve meslek etiğine aykırı davranan taşınmaz değerleme uzmanlarına
uygulanacak yaptırımları ve bilirkişilikten ihraç edilme koşullarını belirlemek;

•

Ulusal bir taşınmaz değerleme bilgi sistemi oluşturmak ve ilgili kurumlar arasında
veri akışını sağlamak;için;

gerekli yasal düzenlemelerin mutlaka yapılması zorunluluktur.
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Tablo 4.21. Öneri planlama kademeleri, hazırlayan ve onaylayan kurumlar

Yerel İmar Planları

Mekansal Strateji Planları

PLAN ADI

HAZIRLAYAN
KURUM
Ülke
Mekansal DPT
Strateji Planı
(ÜMSP)
Bölge Planı
DPT Bölge Teşkilatı
(BP)
Çevre Düzeni Planı DPT Bölge Teşkilatı
(ÇDP)
Metropoliten Alan Büyükşehir Belediyesi
Planı

GÖRÜŞ
VEREN
KATILIMCI ONAYLAYAN KURUM
KURUMLAR
Bakanlıklar
Bakanlar Kurulu
Meslek Oda temsilcileri STK temsilcileri

İlgili kurum, kuruluş, ,
Meslek Odaları , Üniversite ve
STK temsilcileri
Bölge Afet, Çevre, Koruma Kurul
temsilcileri
(Bölge Konseyi)
(Çevre Düzeni Planı Konseyi)
(Kent Konseyi)
Nazım İmar Planı
İlgili Belediye
ilgili kurum ve kuruluţlar, Kent Konseyi,
(NIP)
meslek odaları, Mahalle Konsey , STK,
TTK ve üniversite temsilcileri
Uygulama
İmar İlgili Belediye
ilgili kurum ve kuruluţlar, Mahalle
Planı
Konseyi, Meslek Odaları, STK, TTK ve
(UIP)
üniversite temsilcileri, BŞB temsilcisi
Eylem Planı
İlgili
Belediyenin ilgili kurum ve kuruluţlar, Mahalle
(EP)
Mahalli Planlama Ekibi Konseyi, Meslek Odaları, STK, TTK ve
üniversite temsilcileri,
BŞB temsilcisi diğer ilgi grupları
Parselasyon Planı
İlgili Belediye
(PP)
Ana İmar Programı
AIP +IP

Bölge Konseyi

DPT

Çevre Düzeni Planı Konseyi

(Bölge)
Plan
Denetim
Komisyonu
Plan Denetim Komisyonu

Büyükşehir Belediyesi

Belediye Meclisi
Ön onay:(BŞBM)
Onay:BŞBM
Belediye Meclisi
Ön onay:İlçe Belediyesi
Onay: (BŞBM)
Ön Onay:İlçe Belediyesi
Onay:Belediye Meclisi
Belediye Encümeni

İlgili Belediye

Tablo 4.22. Öneri harita türleri ve sorumlu kurumlar
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DENETLEME

Plan Denetim Komisyonu
Plan Denetim Komisyonu
Plan Denetim Komisyonu

Harita
Parselasyon
Planı
Denetim
Komisyonu
(HPPDK)
Kamuya Duyuru

HARİTA ADI

SORUMLU KURUM

İNCELEME-DENETLEME

Standart Topografik Kadastral Harita
(STKH)

Belediye veya Valilik

Harita Parselasyon Planı Denetim
Komisyonu (HPPDK)

Jeolojik Harita (JH)

MTA

Bölge Afet Kurulu

MTA + BŞB

Bölge Afet KuruluBŞ Afet Kurulu

DSİ Bölge Müdürlüğü

Bölge Afet Kurulu

1/25000-1/100000
Bölgesel Sismik Tehlike Haritası (BSTH)
1/10000 - 1/25000
Bölgesel Sel Tehlike Haritası1/10000 1/25000 (BSTH)

Yerel Yönetim

Afet Tehlike Haritaları1/10000 - 1/25000
(ATH)

Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Mikro Bölgeleme Haritası (MBH)

Belediye veya Valilik

1/5000 – 1/1000

İlgili Meslek Odası
Bölge Afet Kurulu

Afet Risk Haritası (ARH)

Yerel Yönetim

Afet Kurulu

Yapısal ve Bölgesel Risk Raporları

Yerel Yönetim

Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planı

İlgili Belediye Afet Kurulu

Afet Kurulu

Bölge Planlama Teşkilatı

Afet Kurulu

(AEASP) + (DEASP)
Bölgesel Bütünleşik Afet Haritası (BBAH)
Zemin Kaya Etüdü-Parsel ölçeğinde
Tablo 4.23. Öneri kurumlar, oluşumları ve görevleri (1)
KURUMLAR

• GÖREVLERİ

OLUŞUMLARI
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Ulusal Afet Konseyi
(UAGK)
Bölge Afet Kurulu
(BAK)

Bölge Planlama
Teşkilatı (BPT)

•

Ulusal Deprem Konseyi + DPT Müsteşarı
Jeolog, sismolog, inşaat mühendisliği, mimarlık,
şehir ve bölge planlama dallarından oluşmak üzere 5
Üniversite temsilcisi, Çevre Mühendisliği ve Şehir
Plancıları ve TMMOB tarafından belirlen sayıdaki
ilgili oda temsilcileri, STK temsilcileri, Vali
tarafından görevlendirilen Afet Müdürlüğü temsilcisi
Uzman şehir plancıları, inşaat ve harita
mühendisleri, mimarlar, hukukçular ve diğer teknik
personel ile yardımcı personel

Bölge Konseyi (BK)

Kent Konseyi (KK)

Kentin ana sektör temsilcileri, Resmi ve Sivil
Kurumlar,.
Mahalle Konseyi (MK) Muhtar, Ihtiyar heyeti ve mahalle içerisinde faaliyet
gösteren TTÖ ve STK temsilcileri
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• Bölgenin sismik tehlike haritalarının hazırlanması için rehber
oluşturma,
• Sismik tehlike bölgelerini hazırlanmasında öncelikleri belirleme,
• Kent ve il düzeyinde kamu kurumlarının sorumluluklarını gösteren
politika ve kriterleri oluşturma,
• Risk
azaltma
önlemlerini
tavsiye
eden
ve
risk
değerlendirilmelerine ilişkin rehberi hazırlama
• Bölge
Planlarının hazırlanması; İlgili kurumlardan verilerin
toplanması; Bölge CBS nin oluşturulması,1/5000 ölçekli
Planların Bölge Planlarına uygunluğunun denetlenmesi ve rapor
hazırlanarak
yerelden gelen Eylem Plan önerilerinin
değerlendirilmesi ve Bölge Konseyine, Afet, Çevre, Koruma
Kurullarına iletilmesi, görüşlerin toplanması
• Bölge strateji planları için ekonomik ve toplumsal kalkınmaya
ilişkin stratejileri belirlemek,
• Bu stratejileri Bölge Planlama Teşkilatına iletmek.
• Bölge Planında sınırları belirlenmiş alanlarda 1/50.000 ve/veya
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarını yapmak, yaptırmak.
• Belediye imar ve mücavir alanları dışındaki yerlerde 1/5.000
ölçekli nazım imar planlarını denetlemek, Uygunsuz
bulunduğunda gerekçesi ile ombusmana müracat ederek, yerel
yönetim ile uzlaşma sağlanma yollarını denemek,
• Geliştirilen sektör master planlarının Kent Stratejik Nazım Planına
aktarılmasında etkin rol üstlenmek
•

Tablo 4.24. Öneri kurumlar, oluşumları ve göreveleri (2)
KURUMLAR

• GÖREVLERİ

OLUŞUMLARI

Harita Parselasyon Planı
Denetim Komisyonu
(HPPDK)
Plan Denetim Komisyonu İlgili idarelerin, meslek kuruluşlarının ve
(PDK)
üniversite temsilceleri, Afet, Çevre, Koruma Bölge
Kurul temsilcileri

• standart topografik kadastral harita ve parselasyon planlarını
onaylanmadan önce mevzuat, teknik yeterlilik, toplum ve kamu
yararına uygunluk açısından denetlemek
• İlgili idarelerce yapılan veya yaptırılan Nazım ve uygulama imar
planlarını onaylanmadan önce mevzuat, teknik yeterlilik,
planların kademeli birlikteliği ilkesi, şehircilik ilke ve planlama
esasları doğal ve kültürel değerlerin ve çevrenin korunması ile
toplum ve kamu yararına uygunluk açısından denetlemek
• Yapının projelendirme ve yapım sürecinde görev alan tüm
sorumluların ve bunlara ait kuruluşların faaliyetlerini izlemek,
faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek,
itirazları karara bağlamak, mevzuata aykırı uygulamalar
hakkında kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.
• Valilikçe karara bağlanmış Yüksek Riskli Afet Bölgelerinde
Planlama ekiplerince hazırlanmış projelerin hayata geçirilmesi
• Atıl Belediye ve Hazine arazilerinde sağlam ve çağdaş konut
üretmek,
• dönüşüme konu olan kent kimliğinin gelişmesine katkı sağlayacak
cazibe alanlarının oluşturulması,
• kentlerde bulunan gayrimenkul stokunu daha iyi değerlendirerek
ortaya çıkacak kaynağı öncelikli olarak deprem riski yüksek olan
bölge ve yapılarda oturanlara aktarmak için piyasa koşullarına
uygun, çevreye duyarlı ve çoklu katılımcı çözümler üretmek
• Afet risklerini azaltmak üzere özel yapıların (konutların) inceleme
ve güçlendirme/taşıma projelerini , yerleşim alanları geliştirme
projelerini desteklemek

Yerel Yapı Denetim
Komisyonu (YYDK)

İlgili idarelerin, meslek kuruluşlarının ve sigorta
ve Bakanlık temsilcisi

Kent Yenileme Yatırım
Birliği (KYYB)
Arazi (Kent) Geliştirme
İdaresi (AGI)

TOKİ, Arsa Ofisi GM, Yerel Yönetim ve Finans
kurumları, DASK ortaklıkları
Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde TOKİ,
Milli Emlak ve Arsa Ofisi temsilcilerinden ve
yürütücü organa yardımcı olabilecek danışman ve
denetmen niteliğinde çalışacak mühendisler /
mimarlar odaları (TMMOB gibi), ilgili diğer sivil
toplum kuruluşlarının içinde yer aldığı tüzel
kişiliği haiz özerk bir kurum

Afet Risklerini Azaltma
Fonu (Depreme Hazırlık
Fonu) (DHF)

Yerel Yönetim (BŞB)

Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı (GYO) (GYF)

Arazi Geliştirme İdaresi

• AGI tarafından geliştirilen stratejik planın uygulanması için
gayrimenkullerin menkulleştirilmesini sağlamak

Mahalle Fonu (MF)

Yerel Yönetim

• Mahallenin gelişimi ve umumi tesislerinin elde edilmesi
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Ulusal Afet
Konseyi

DPT
Kalkınma
Programı-

KORUMA

Ülke Mekansal Strateji Planı

AFET

DPT-Bölge Teşkilatı
Bölge
Planları

Bölge
Programı

ÇEVRE
KORUMA

Bölge Alt
Konseyi

Alt Bölge Planları
Metropoliten
Alan

Kent Konseyi

AFET

Çevre Düzeni
Planı

Hazırlanan verilerin
denetimi ve onayı

Yerel Planlama Bürosu
Nazım İmar Planı
Uyg.İmar
Planları

Mahalle Konseyi

Üniversiteler- Uzmanlar- ilgili odalar

Kalkınma
Planı -

ÇEVRE

Eylem
Planları

İmar Programı

Şekil 4.80. Öneri planlama sistem şeması
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STK’lar +Odalar

Ekonomik
Konsey

Bölge
Konsey
Proje bazında sözleşme ve
AB destek programlarındanyararlanma

YPK

Veri sağlayan kurumlar

Yatırımcı veya destekleyici
kurum

TBMM

Uluslarası
Sözleşme
Tüzükler

KONGRE
veya
ŞURA

Kamuoyuna
duyuru
panel

Kamuoyuna
duyuru
panel

Ulusal
Afet
Strateji
Planı

Ülke
CBSülke
bilgi ağı

Afet
Etkilerini
Azaltma
Strateji
Planı

Bölge
CBSülke
bilgi
ağı

Afet Risk
Haritaları

Yerel
CBSülke
bilgi
ağı

Risk
saptama ve
Raporlar
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4.3

DEPREM ÖNCESİ VE SONRASINDA MEVCUT İDARİ YAPININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Hayat Kabasakal, Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Arzu İşeri Say, Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü
Öğr. Grv. Dr. Kıvanç İnelmen, Boğaziçi Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
Alp Eren Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü

4.3.1

GİRİŞ

Deprem öncesi ve sonrasında yer alan çeşitli aşamaların koordinasyonu ve organizasyonu,
yönetimde yer alan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, afet
yönetiminin etkinliği bakımından büyük önem arz etmektedir. Hazırlık, deprem zararlarının
azaltılması, müdahale ve iyileştirme aşamalarında merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin,
sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, çeşitli kamu ve özel organizasyonların,
kurumların ve vatandaşların sorumluluklarının olduğu bir gerçektir. Bu modülün amacı, afet
öncesi ve sonrasında yer alan faaliyetlerde sorumluluk taşıması beklenen tüm tarafları içeren
bir idari yapı önermektir. Bu amaç doğrultusunda:
1. Mevcut kanun ve yönetmeliklerde öngörülen merkezi ve yerel yönetimlerin yetki
ve sorumluluklarını belirlemek, idari organizasyonu ortaya çıkarmak,
2. Mevcut düzenlemelerdeki görev tanımları, yetki dağılımları ve organizasyondan
kaynaklanabilecek olası verimsizlik, etkinlik kaybı, kaynakların israfı ve
gecikmeleri belirlemek,
3. Afet yönetimindeki mevcut “uygulamalarda” ortaya çıkan durumu ve bu
uygulamaların kanun ve yönetmeliklerdeki düzenlemelerden farklılık gösteren
yönlerini belirlemek,
4. Diğer bazı ülkelerdeki afet yönetimi modellerini ve uygulamalarını incelemek,
5. Etkili bir afet yönetim modeli için ele alınması gereken yönetim fonksiyonlarını
ve işlevlerini belirlemek,
6. Hazırlık, deprem zararlarının azaltılması, müdahale ve iyileştirme aşamalarına ait
rolleri ve fonksiyonları belirlemek,
7. Yönetim ve uygulamaya ait rolleri ve fonksiyonları yerine getirecek olan
mercileri ve kurumları saptamak,
8. Merkezi ve yerel yönetimlerin yanı sıra, toplumun çeşitli kesimlerinden sivil ve
kamu kuruluşlarını ve vatandaşların gönüllü katılımını içeren yeni bir afet idari
modeli önermek,
9. Önerilen afet idari modelinin işlerlik kazanması için, planlama, koordinasyon,
motivasyon, liderlik ve denetleme fonksiyonlarına ilişkin çerçeve oluşturmak.
4.3.1.1 Yöntem
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, idari yapının belirlenmesi hususunda uygulanacak
araştırma yöntemi birkaç grupta özetlenebilir:
17. Mevcut yasa ve yönetmeliklerde belirtilen şekliyle afet öncesi ve sonrasının
yönetilmesine ilişkin idari yapı incelenmiştir:
a. 1959 yılında her türlü afet için çıkarılan 7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”
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b. 1988’de çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama
Esaslarına Dair Yönetmelik”
c. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
d. Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
e. 1958 tarihli 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
f. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği
g. Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair 600 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname
Diğer ülkelerdeki afet modellerini ve afet yönetimiyle ilgili Türkiye’de ve diğer ülkelerde
yapılmış bilimsel çalışmalar ve raporlar incelenmiştir.
Türkiye’deki mevcut kanun ve yönetmelikler, diğer ülkelerde uygulanan modeller ve bilimsel
araştırmaların ışığında, hazırlık, deprem zararlarının azaltılması, müdahale ve iyileştirme
aşamalarına ait yönetim ve uygulama ile ilgili fonksiyonlar belirlenmiştir.
Merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, özel ve kamu
kuruluşları temsilcileri28 ile mülakat yöntemiyle ve 172 kişiyle anket çalışması yapılarak veri
toplanmıştır.
4.3.1.2 Afet İdari Modelinin İşlerlik Kazanması İçin Ele Alınması Gereken Yönetim
Fonksiyonları
1999 Marmara Depremi sonrasında yapılmış araştırmalar ve gözlemler, deprem sonrasında
yaşanan krizle baş etmek için yapılan müdahalelerin, mevcut yasal düzenlemelerde öngörülen
yetki, sorumluluk paylaşımı ve iletişim yollarından ciddi ölçüde sapmalar gösterdiğini ortaya
çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, İstanbul’un genel olarak her türlü afete ve depreme hazırlıklı
olması ve afet öncesi ve sonrasının daha etkin bir biçimde yönetilmesi amacıyla, idari yapının
geliştirilmesine gereksinim doğmuştur. Ancak, idari modelin ortaya çıkarılmasının yanı sıra
bu modelin işlerlik kazanması da eş derecede önemlidir. Diğer bir deyişle, olası bir büyük
depremle başa çıkmak için oluşturulacak idari modelin etkin bir şekilde çalışabilmesine
yönelik olarak, bazı yönetim fonksiyonlarının da paralel olarak uygulanması gereklidir.
Yönetim fonksiyonları aşağıda belirtilmiştir:
1. Karar Verme ve Planlama
a. Amaçların belirlenmesi, standartların ve hedeflerin saptanması
b. Amaçlara ulaşılacak alternatif yolların belirlenmesi
c. Faaliyetlerin planlanması
2. Organizasyon
a. Rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi
28

Erkan Akol, İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi
Gökay A. Bostan, Afet Yönetim Merkezi İkinci Müdürü
Ünal Erdoğan, Büyükçekmece Kaymakamı
Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı
Nuri Atlı, Mimaroba Belediye Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Metin İlkışık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Hamit Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Prof. Dr. Gülay Altay, Boğaziçi Üniversitesi
Özden Gönül, Gayrettepe Mahallesi Muhtarı
İlhan S. Feyzioğlu, Batıköy Mahallesi Muhtarı
Ahmet Turhan Altınel, MAY Projesi Kurucusu
Marla Petal, İstanbul Afet Hazırlık Eğitim Projesi
Mehrinaz Baylan, AKAY
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b. Yetki hiyerarşisinin belirlenmesi
c. Haberleşme süreci ve geri-bildirimin temel ilkelerinin oluşturulması
d. Kullanılan dilin sadeleştirilmesi
e. İnsan kaynakları gereksinimlerinin belirlenmesi
f. Koordinasyonun sağlanması
3. Liderlik
a. Takım çalışmasının temel ilkelerinin saptanması
b. Motivasyonun sağlanması
c. Sürtüşme yönetiminin etkin bir biçimde ele alınması
4. Denetleme
a. Uygulamalar ile hedeflerin ve standartların karşılaştırılması
b. Hedeflerden ve standartlardan sapmaların nedenlerinin ortaya çıkarılması
c. Gerekli düzeltmelerin yapılması
d. Yeni amaçların ve hedeflerin belirlenmesi
4.3.1.3 Karar Verme ve Planlama
Afet öncesi ve sonrası ile ilgili idari modelin işlerlik kazanabilmesi için öncelikle, çeşitli
roller ve görevler üstlenmiş yöneticilerin ve uygulayıcıların, kendi fonksiyonları ile ilgili
amaçları ve hedefleri saptamaları gerekir. Bu amaç ve hedefler hem kısa vadeyi hem de uzun
vadeyi içermelidir. Diğer bir deyişle, kısa ve uzun vadede çözülmesi istenen sorunlar veya
gerçekleştirilmesi düşünülen durumlar belirlenmelidir.
Kısa ve uzun vadeli amaçların saptanmasının yanı sıra, bu hedeflere ve amaçlara
ulaşmak için seçilebilecek alternatif yolların da belirlenmesi gereklidir. Alternatif ve
seçenekler, amaçlara ulaşmak için fiziksel ve insan kaynaklarının nasıl kullanılacağını
göstermelidir. Seçeneklerin belirlenmesi sırasında, çeşitli faaliyetlerden sorumlu olacak
yöneticilerin “beyin fırtınası” veya “delphi” tekniği gibi yöntemleri kullanmaları önerilebilir.
Kullanılacak bu yöntemlerin, mümkün olduğunca geniş bir kesimin katılımıyla gerçekleşmesi,
sadece merkezi yönetimde yer alan uzmanları ve idarecileri içermek yerine, yerel
yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, ordunun ve ilgili sivil
organizasyonların temsilcilerini ve diğer vatandaşları dahil etmesi uygun olacaktır.
Geniş katılımla gerçekleştirilecek olan seçeneklerin oluşturulması aşamasından sonra,
ortaya çıkan seçenekler çeşitli kriterler bakımından değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır.
Değerlendirme aşamasında, teknik olarak uygulanabilirlik ve maliyet gibi etmenler rol
oynayacakır. Bu kriterler göz önüne alınarak verilecek kararların sonucunda, uygulanacak
faaliyetlerin ortaya çıkması ve başlangıç tarihlerinin belirlenmesi faaliyetlerin planlanmasının
önemli bir aşamasıdır.
4.3.1.4 Organizasyon
Afet öncesi ve sonrasına ilişkin planlanan faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için
organizasyonun ve idari yapının oluşturulması gereklidir. Bu aşamada, kimlerin hangi işi
yapacağı belirlenir, belirli tür işleri yapanlar gruplandırılır ve yetki hiyerarşisi belirlenir. İdari
yapının temel unsurları arasında hiyerarşik kademelerin sayısı, departmanlar, otorite dağılımı,
gerekli personelin nitelikleri ve bilgi akış sistemi gibi etmenler bulunmaktadır.
Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemeler, afet yönetiminde sorumluluğu temel olarak
merkezi yönetim birimlerine vermektedir. Mevcut yasal düzenlemelerde bir değişiklik
öngörerek, merkezi yönetimin sorumluluklarının tam manasıyla yerine getirilebilmesi için
“karma” bir yönetim modelinin geçerliliği incelenecektir. Bu karma model içinde, merkezi
yönetim birimleriyle beraber, yerel yönetimlerin ve sivil insiyatiflerin rolü de belirlenecektir.
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Diğer bir deyişle, merkezi yönetimin liderlik görevi üstlenmekle birlkte, adem-i merkeziyetçi
bir yönetim anlayışı çerçevesinde hareket etmesi afet yönetimi ilkelerine uygun olacaktır.
Önerilecek karma idari yapının, temel olarak merkezi unsurlar ile adem-i merkeziyetçi
yaklaşımı bir arada bulundurması beklenmelidir. Diğer bir deyişle, kriz durumlarında gerekli
koordinasyonu ve hızlı karar almayı sağlamak amacıyla merkezi otoritelere sorumluluk
vermekle birlikte, yerel ihtiyaçları gözetmek için mümkün olduğu kadar çeşitli yerel
birimlerin ve kurumların yönetime dahil edilmesi uygun olacaktır.
4.3.1.5 Liderlik
Bu bölümde önerilen karma yapının işleyebilmesi için liderlik fonsksiyonu ön plana
çıkmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, meslek odaları gibi asıl sorumluluğu afet
yönetimi olarak algılanmayan birimlerin ve kişilerin afet yönetimine katılmaları için teşvik
edilmeleri, konunun öneminin anlatılması ve katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Bu
aşamada, yöneticilerin liderlik fonksiyonları, yani başkalarını etkileme ve motive etme
işlevleri devreye girmektedir. İstanbul Batıköy Beldesinde yapılan bir araştırmada,
vatandaşların, afet öncesi ve sonrasına ait birçok faaliyetin yerine getirilmesinde, sivil
insiyatifin ve kendilerinin bir sorumluluğu bulunmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır (İşeri
Say, İnelmen, Kabasakal ve Akarun, 2002). Afet yönetimiyle ilgili faaliyetlerin genellikle
sadece merkezi ve yerel yönetimlerin sorumluluğu altında olarak algılanması, daha genel bir
katılım için liderlik işlevinin gerekli olduğunu göstermektedir. Bahsedilen araştırma,
vatandaşların katılımını sağlama konusunda muhtarların önemine işaret etmektedir. Bu
bölümde, vatandaşların ve diğer sivil kuruluşlarının afet yönetimine katılımlarını sağlamak
amacıyla, muhtarların da modele dahil edileceği bir dizi öneri geliştirilmiştir.
4.3.1.6 Denetleme
Deprem öncesine ve sonrasına ilişkin hazırlık, deprem zararlarının azaltılması, müdahale ve
iyileştirme faaliyetlerinin, belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda gelişip
gelişmediğinin denetlenmesi de ele alınması gereken bir başka husustur. İdari yapı içerisinde
yer alan yöneticilerin önceden saptanmış hedeflere ve standartlara ne derece yaklaştıklarını
ölçmek durumundadırlar. Belirlenmiş olan kısa ve uzun vadeli hedeflere ne derece
yaklaşıldığı ve eğer önemli ölçüde sapmalar bulunuyorsa, bunların nedenlerinin belirlenmesi
ve gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilmesi gündeme gelmelidir.
4.3.2

MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERDE BELİRTİLEN YASAL VE İDARİ YAPI

4.3.2.1 Yasal Yapı
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
Afetlerle mücadeleye dair mevcut yasal düzenlemeler içinde en kapsamlı olanı 7269 sayılı
kanundur. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra farklı dönemlerde meydana gelen çok sayıdaki
afetle mücadele amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Ancak meydana gelen her afet için
özel kanun çıkartılmasının zaruret halini almaya başlaması karşısında, tüm afetler için genel
bir kanun çıkartılması uygun görülmüş ve 1959 yılında “Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” çıkartılmıştır. Bu kanun
takip eden yıllarda çok sayıda ek ve geçici maddelerin eklenmesi ve görülen ihtiyaçlar üzerine
tadil edilmesine rağmen, halen yürürlüktedir. Kanun esas olarak deprem, yangın, su baskını,
yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde yapıları ve kamu tesisleri genel
hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak
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tedbirlerle, yapılacak yardımları ve bu görevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli kaynağın
sağlanabilmesine dair hükümleri içermektedir.
Bir deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımların yerine
getirilebilmesi için aranan iki temel koşul, oluşan afetin yapılara ve kamu tesislerine genel
hayata etki edecek ölçüde zarar vermesi veya gelecekte bilinmeyen bir zamanda oluşabilecek
bir afetin aynı etkiyi yapması ihtimalinin bulunmasıdır. Görüleceği üzere, bu kanun afete
hazırlık safhasını da içermekte ve önlemlerin alınması için mükellefleri belirlemektedir.
Devletin afet öncesi ve afet sonrası yapmakla yükümlü olduklarının tanımlandığı 7269 sayılı
kanun, bu ikili yapı çerçevesinde oluşturulmuş ve devletin yol göstericilik ve daha da
önemlisi denetim görevlerini hakkıyla yerine getirdiği taktirde, afet sonrası meydana gelecek
hasarın ve hasarı karşılama yükümlülüğünün daha az olacağını esas almıştır. Ancak kanunun
bütününe bakıldığında, esas itibariyle afet sonrasında yapılacaklara yoğunlaşıldığı
görülmektedir. Kanunun maddelerinin büyük çoğunluğu afetlerin meydana gelmesinden sonra
yapılacak kıymet taktir, parselleme, dağıtma gibi teknik işlerin yapım usulleri, fenni tetkik
komisyonlarının oluşturulması, afetten zarar görecek binaların islahı, yıkımı veya yeniden
imar gibi amaçlarla kullanılacak fonların teşkili ile fondan yapılacak yardımlar ve harcama
usulleri, vb. gibi reaktif bir yönetim tarzı çerçevesinde şekillenmektedir.
Afet öncesi hazırlığa dair olarak yasanın olmuş veya olması muhtemel afetlerin halka
duyurulması konusunundaki kaideleri belirleyen 2. maddesi başta olmak üzere, çok sayıda
maddenin olduğu görülmektedir. Bu tedbirler, yasanın 16. maddesinde tarif edildiği gibi, afet
riskinin yüksek olduğu tesbit edilen alanlarda, kesin lüzum halinde Bakanlar Kurulu Kararıyla
yerleşik alanların başka bir yere kaydırılabilmesi kadar geniş kapsamlı olabildiği gibi, 5.
maddede tarif edildiği gibi vatandaş hayatının ve milli servetin korunması maksadiyle
lüzumlu tedbirleri araştırmak, ilgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği yaparak öğretim ve
yayımlarda bulunmak, afetlerin neticelerini tahlil ederek kamunun faydalanmasına sunmak
üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı enstitü veya kurumların kurulabileceğini de
içermektedir. Görüldüğü gibi kanun konunun bilimsel olarak araştırılmasını esas almış ve
kamunun bilgilendirilmesi görevini de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına vermiştir. Kanunla
bu Bakanlığa afet öncesi de dahil olmak üzere hem planlama, hem de koordinasyon
konularında önemli görevler yüklenmekteyse de, bu konuda da reaktif bir yönetim tarzı
benimsenmektedir. Örneğin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında Milli
Savunma, Dışişleri, İçişleri, Maliye ve Gümrük, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor, Sağlık ve
Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım, Orman ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi
ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları Müsteşarları ile Türk Kızılay Derneği
Genel Başkanının yanısıra Genel Kurmay Başkanlığı temsilcisinin de katılacağı, Afetler
Merkez Koordinasyon Kurulunun29 ancak büyük bir afet meydana geldikten sonra toplanması
öngörülmektedir. Bu kurulun görevi Başbakanlık ile temas, koordinasyon ve yardımlaşmanın
sağlıklı bir biçimde yürütülmesi olarak belirtilmektedir. Kurul tarafından hazırlanan planlar
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderileceği ve uygulama konusunda burada karar
alınacağı anlaşılmaktadır.
Bir afetin meydana gelmesi veya olasılığının bulunması halinde, zararın o bölgenin
genel hayatının normal akışına etkili olup olmadığına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın
karar vereceği yasanın 1. maddesinin hükümlerinden biridir. Afet hali meydana geldiğinin
Bakanlıkça tesbitinin ardından, alınması gereken tedbirlerin belirlenerek yürürlüğe konulması
içinse en büyük mülki amirler olarak valiler yetkili kılınmıştır. Yani kanuna göre, tehlikenin
belirlenmesi işlevi ülke ölçeğinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen bir
29

Hükümetçe, tabii afetler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği hallerde ise koordinasyonun Başbakanlık
Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu ve Olağanüstü Hal Alt Komisyonunca yürütülmesi öngörülmektedir.
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işlevken, acil tedbir alma işlevi ise yerel düzeyde valilikler tarafından yürütülecektir.
Şengezer ve Kansu’nun (2001) da belirttiği gibi ülke geneli ve yerel kademe arasındaki ilişki
ve sürecin yeterince tanımlanmamış olmasına ilaveten yetki ile sorumluluk arasındaki bu
kopukluk, afet yönetimindeki en temel sorunlarının başında gelmektedir.
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
Meydana gelen afetlere müdahale konusundaki idari yapının oluşturulması, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı tarafından afet bölgesi ilanını takiben vali ve kaymakamlara olağanüstü
yetkiler tanıyan, 1988 tarihli Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına
Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir (Şekil 4.81).
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Şekil 4.81. Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
Gereğince Afet Sonrası İdari Yapılanma
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Bu yönetmeliğin amacı yapılacak acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin yerine
getirilmesinde devletin tüm kuruluş ve imkanlarının kullanılması noktasında etkin bir
planlama, teşkilatlanma ve koordinasyonun sağlanabilmesidir. Genel çerçevesi itibarıyla bu
yönetmelik, il ölçeğinde acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli vali ve kaymakamlar,
bakanlık ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlikler ve Kızılay’ın
afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil
yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı
yardımlaşma esaslarını kapsamaktadır. Yönetmelikte afet planlarının hazırlanması ve sürekli
güncelleştirilmesi gereği üzerinde durulmaktadır. Günümüzde afet planlama sistemlerinin
oldukça geliştiği ve planların yeni elde edilen bilgiler çerçevesinde revize edilmesinin
profesyonel bir işkolu olarak ortaya çıktığı dikkate alındığında, diğer ülkelerde olduğu gibi bu
konularda uzman kuruluşlardan destek alınması gerekebileceği düşünülmelidir (Şengezer ve
Kansu, 2001).
Valilik bünyesinde oluşturulacak İl Kurtama ve Yardım Komitesinin kuruluş esaslarının
yanı sıra, yetki ve sorumluluklarının çerçevesini belirleyen yönetmelik, acil yardım
hizmetlerinin planlanmasında öncelikle il hudutları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının
güç ve kaynaklarının kullanılmasını esas almakla birlikte, ihtiyaçların bu kaynaklardan
zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde sırasıyla, bölgedeki askeri birliklerden,
komşu vali ve kaymakamlıklardan da yardım isteneceği belirlemektedir. 7269 nolu Kanunun
6. ve 7. maddeleri bu konudaki amir hükümleri içermektedir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki KHK, Bakanlığın afet ile
ilgili görevlerini tanımlamaktadır. Deprem ve diğer afetler ile ilgili olarak Bakanlık çok
önemli görevler ile tanımlanmıştır. Özellikle deprem ve afetlerden behsedilen (g) ve (m)
maddeleri ile afet durumunda oluşabilecek durumları içeren (k), (o), (p) maddeleri Bakanlığı
ilişkiler ağında çok merkezi bir yere getirmektedir. Afetlerden önce ve sonra alınacak tedbir
ve yapılacak yardımları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak ve ilgili bakanlıklar ve kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, iskan planlarını değiştirmek, uygulatmak ve
onaylamak, ve ilgili tüm kanunların verdiği görevleri yapmak Bakanlığın ana görevleri
arasında bulunmaktadır. Afetlere ait planlama, uygulama, denetleme ve kaynak dağılımı karar
ve onaylarında belirleyici rol oynayabilme alanları tanınmıştır. İlgili görevlerin yerine
getirilmesinde çeşitli kuruluşlar ile “işbirliği” yapmak da Bakanlığın görevlerinden biri olarak
belirtilmiştir.
Ayrıca 7269 nolu Kanununun ek 5. maddesinde Bakanlığın afet hizmetlerini süratle ele
almak, düzeninde yürütmek ve sonuçlandırmak üzere gerekli teşkilatı kuracağı ve bu
teşkilatın merkez, bölge ve mahalli kademe ve ünitelerinin bu Bakanlıkça tespit olunacağı
hükme bağlanmıştır.
Bakanlığın teşkilatına dair hükümlere bakıldığında “ana hizmet birimleri” çerçevesinde
daha detaylı bir görev dağılımı görülebilmektedir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri
daimi iskan ile ilgili tüm işlemleri kapsamaktadır. Buradaki görevlerde de (f) ve (g) maddeleri
özellikle deprem ve afetler ile ilgili görevleri tanımlamaktadır. Afetle ilgili daimi iskana ait
görevlerin afet öncesi ve sonrasını kapsayabileceği düşünülebilir. Afet İşleri Genel
Müdürlüğünün diğer iki genel müdürlükten farklı olarak görevlerinin tümü afetlerle ilgili
olmak üzere oluşturulmuştur. Afet öncesi imar durumları ile ilgili tespit, planlama, tedbir ve
sonrası ile ilgili olarak da acil yardım bu Genel Müdürlüğün görevidir.
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün afetler ile ilgili (b) ve (c)
maddeleri özellikle deprem ile ilgilidir. Burada genel afet tanımı yerine deprem odaklı bir
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görev tanımı yapılmıştır. Genel Müdürlüğe verilen deprem kapsamlı görevlerin daha çok
deprem öncesi ile ilgili olduğu görülmektedir.
Bakanlığın taşra teşkilatında Karayolları Genel Müdürlüğü Bakanlığa bağlı olarak
çalışmaktadır. Bu kuruluşun afet öncesi ve sonrası için alternatif ulaşımın planlanması ve
bakımının yapılması ve acil yardım lojistik hizmetleri açısından önemi açıktır.
Bakanlığın görev tanımından anlaşıldığı kadarıyla afet işlerinin daha çok teknik
kısımları bu bakanlığın yetki alanı içinde kalmaktadır. Ancak Bakanlığın çeşitli
kademelerdeki afet yönetim sistemin kurullarında (örnek: Afetler Merkez Koordinasyon
Kurulu/Müsteşar-başkan; İl Kurtarma ve Yardım Komitesi/Müdür; İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi/Müdürlük temsilcisi) temsil edilmesi ve ilgilendiği alanların kapsamı, Bakanlığı afet
hazırlıklarının bir bölümü ve afet sonrası işler ile ilgili olarak güçlü ve önemli bir konuma
getirmektedir. Bu noktada işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve afetler ile ilgili işlerin
ayrıca ele alınıp incelenmesi önem kazanmaktadır.
Yapı Denetimi Hakkında KHK
Yapı Denetimi Hakkındaki KHK ile yapı denetim faaliyetlerinin yürütülmesi görevi pilot
bölgeler olarak seçilen Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale,
Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve
Yalova illerinde özel yapı denetim kuruluşlarına verilmiştir. Kararnameye göre özel yapı
denetim kuruluşlarının temel görevi, yapıların ruhsatları ile mevzuata uygun olarak
yapılmasını denetlemek ve yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik
şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol ederek sonuçlarını belgelendirmektir.
Yapı denetimi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla özel yapı denetim kuruluşları ile yapı
sahibi arasında Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi imzalanmaktadır. Yapılan sözleşmelerin
taraflarca uygulanması, Yapı denetim kuruluşlarına izin belgelerinin verilmesi, kuruluşların
sicil ve kayıtlarının tutulmasıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde kurulan Yapı
Denetim Komisyonu görevlendirilmiştir. Sözleşmelerdeki görevlerini ihmal ettiği kesinleşen
kuruluşların izin belgeleri komisyonca dondurulur ve bu tutumlarının devamında iptal
edilebilir.
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
Sivil Savunma Kanunu (no: 7126) ile belirlenen Sivil Savunma Teşkilatının görevleri; tabii
afet ve büyük yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirme, koruma ve kurtarma, yaşamsal
önemi olan resmi ve özel kuruluş ve tesisleri koruma, onarma ve yenileme ile savunmanın
sivil halk tarafından desteklenmesini sağlamaktır.
Tabii afetlere maruz kalması muhtemel bölgeler 7269 sayılı kanunun 2. maddesine göre
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesbit ve ilan
edilir. Hassas bölgelerde sivil savunmanın teşkilatlandırmasının ve sivil savunmanın eğitim,
idare ve genel kontrolundan ve mükelleflerin hizmete çağrılmasının uygun şekilde
planlanmasını, uygulanmasını ve hassas bölgeler arasındaki iş birliği ve yardımlaşmayı
sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı ve Bakana karşı sorumlu bir "Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü" kurulmuştur.
Sivil Savunma Merkez teşkilatı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile buna bağlı Sivil
Savunma Koleji, seyyar kollar, İkaz ve Alarm merkezlerinden oluşmaktadır. Taşra teşkilatı
ise Sivil Savunma müdürlükleri, memurlukları ve sivil savunma mahalli kuvvetlerinden (il ve
kasaba sivil savunma teşkilleri, korunma kılavuzları, resmi ve özel kuruluşların sivil savunma
teşkilleri) oluşmaktadır.
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Bu kanun çerçevesinde vali ve kaymakamlar kendi mülki hudutları içindeki hassas
bölgelerde sivil savunma teşkilat ve tesisatının kurulmasından, donatımından, sevk ve
idaresinden, kontrolundan ve sivil savunmayı uygulatmaktan sorumludurlar. Hassas
bölgelerdeki resmi ve hususi daire, kurum ve kuruluşlar arasında Sivil Müdafaa bakımından
işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma valiler ve kaymakamlar tarafından düzenlenir. Mahallin en
büyük mülki amiri sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve karşılıklı yardım hususlarında
mahallin garnizon kumandanı ve yoksa en büyük askeri amiri ile iş birliği yapar. Hassas
bölgedeki belediyeler ve hususi idareler Sivil Savunma isteklerini yerine getirmekle yükümlü
ve bu yönden mahallin mülki amirlerine karşı sorumludurlar. Vatandaşlar ve tüm kurum ve
kuruluşlar sivil savunma isteklerini yerine getirmekle, eğitim ve tatbikatlara çağrıldıklarında
katılmakla yükümlüdürler.
Tabii afetler ve büyük yangınlarda; 4373 sayılı (Taşkın sular ve su baskınlarına karşı
korunma) ve 4623 sayılı (Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler) hakkında
kanunlar hükümleri dairesinde yapılacak her türlü kurtarma ve yardım işlerine, mahalli mülki
amirliklerce görülecek lüzum üzerine, bu bölgede bulunan Sivil Müdafaa oluşumlarının da
katılması zorunlu kılınmaktadır.
17. maddede belirtilen halka önderlik etmek ve merkezi ve yerel sivil savunma birlikleri
arasında bağlantı kurmak amacıyla seçilmesi öngörülen “korunma kılavuzları”nın idari
mekanizma içinde uygulamada ne kadar hayata geçirildiğini tespit etmek ve işlerlik
kazanmasını sağlamak mevcut düzenlemelerin kullanılabilir hale getirilmesi açısından önem
taşımaktadır.
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’nin amacı, kriz durumlarında faaliyet
gösterecek olan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin (BKYM), teşkilatlanmasını,
tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle, krize
neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde krizi yaratan olayın
önlenmesi, ortadan kaldırılması ve sona erdirilmesi maksadı ile gereken hazırlık ve
faaliyetlerin yönlendirilmesini ve hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesini kapsar.
Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek Kriz ve Olağanüstü hal faaliyetlerinin
planlanması ve kararlaştırılmasıyla BKYM kapsamında Kriz Koordinasyon Kurulu (KKK)
tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkez bünyesindeki Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu
ise KKK’nın kararları çerçevesinde, yürütmeyle görevlendirilmiştir. Kamuoyunu
bilgilendirme işlevinin BKYM sekreterliği aracılıyla yürütülmesi öngörülmüştür.
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair 600 Sayılı KHK
Başbakanlık çatısı altında kurulan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY)
aracılığıyla, acil durum yönetimi gerektirecek olayların önlenmesi ve zararlarının azaltılması
için kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınması, kısa ve uzun vadeli planların
hazırlanması ile bilgi bankalarının kurulmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu görevlere ek olarak TAY kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum
merkezlerinin oluşturulması ve bu merkezler arası koordinasyonun hayata geçirilmesiyle
görevlendirilmiştir.
4.3.2.2 Afet Yönetiminden Sorumlu Kuruluşlar
Türk afet yönetim sisteminin en temel sorunlarından biri olarak ortaya çıkan merkezi
düzeydeki çok başlılık sık sık dile getirilmektedir. Yürürlükteki yasalarla görevlendirilmiş
hazırlık, müdahale ve iyileştirmeden sorumlu kurum ve kuruluşların bazıları şöyledir:
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• Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu
• Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu
• Kriz Koordinasyon Kurulu
• Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu
• Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
• Afetler Koordinasyon Baş Müşavirliği
• Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY)
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
• Afet İşleri Genel Müdürlüğü
• İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
• Ulusal Deprem Konseyi
• Zorunlu Deprem Sigortası Kurumu,
• İl ve İlçe Acil Yardım Teşkilatı
• İl Afet Bürosu
• Acil Yardım Hizmet Grupları
• İl ve İlçe Kriz Merkezleri
• Sivil Savunma arama kurtarma birlikleri
• Belediyeler
• İtfaiye Teşkilatı
• Kızılay
• Sivil Toplum Örgütleri ve Gönüllü Kuruluşlar
Çok sayıdaki kurum ve kuruluşun sorumluluğunda görülen afet yönetiminin bu tür bir
yapı içinde gereken etkinliğe, eşgüdüme ulaşması çok zordur. Afet yönetiminin sorumluluk
ve görevlerin tekrarlandığı yapısını sadeleştirip, daha verimli ve etkin bir biçimde işlemesini
sağlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda bir idari yapı modeli önerisi Türkiye Modeli başlığı
altında sunulmuştur.
4.3.2.3 İstanbul’daki Yeni İdari Yapılanma
1999 Marmara depreminden sonra mevcut yasal düzenlemelerin uygulamada yarattığı
tıkanıklığı aşmak amacıyla İstanbul’da Valiliğe bağlı Afet Yönetim Merkezi ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur.
Afet Yönetim Merkezi (AYM)
Valiliğe bağlı olan AYM 1999 Marmara depreminden sonra Cumhurbaşkanı’nın emriyle
kurulmuştur ve afet yönetiminin koordinasyonunu amaçlamaktadır. AYM’nin yapısı içinde
merkez konseyi, bilimsel danışma kurulu, idari kurul ve yönetim birimi bulunmaktadır. 2000
yılında bilimsel danışma kurulu hazırlık ve deprem zararlarının azaltılmasına yönelik bir
hareket planı önermiştir. Gerek bu planda önerilen gerekse AYM’nin süregelen görevlerinin
ağırlıklı olarak afet öncesine ait olduğu görülmektedir.
İlçelerde merkez AYM’ye bağlı ilçe AYM’lerin kurulması öngörülmüştür ve ilçelerdeki
AYM’ler kaymakama bağlıdır. İlçe AYM’de ilçe belediye başkanlarının kaymakam ile
birlikte valiye bağlı olarak çalışması öngörülmüştür. Valinin başkanlığında ayda bir defa
yönetim toplantıları, vali yardımcısı başkanlığında her hafta karar toplantıları yapılmakta ve

658

toplantı gündemi ile çıkan kararlar AKOM’a bildirilmektedir (her hafta yapılan toplantılara
AKOM’dan bir temsilci de katılmaktadır)
Afet anında Valiliğe acil müdahaleyi harekete geçirmek ve koordine etmek için
olağanüstü yetkiler verilmiştir. Ancak bu yetkiler mali ve diğer kaynaksızlıklar ile
sınırlandığından merkezi hükümetten, ordudan ve diğer illerden yardım istenmesi verilen
görevi yerine getirmek için şart olmaktadır.
Valiliğin diğer iller ile karşılıklı yardım protokolu bulunmaktadır.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinde bir iletişim kanalı oluşturmak ve İBB içindeki
kuruluşlararası koordinasyonu sağlamak amacıyla 2000 yılında Belediye Başkanının emri ve
Belediye Meclisinin onayı ile İtfaiye, sağlık birimi, İSKİ ve İGDAŞ’ın biraraya getirilmesi ile
kurulmuştur. İBB genel sekreter yardımcısı AKOM’un başkanı, İtfaiye Müdürü de başkan
yardımcısıdır.
AKOM’un İBB’ye bağlı belediyeler ve ilçe AYM’ler ile direkt bağlantısı yoktur. İBB
ve AKOM valiye bağlı olarak çalışır ancak ilçe belediye başkanları ile bağlantılı değildirler.
İSKİ ve İGDAŞ gibi önemli kuruluşlar AKOM’da yer almaktadırlar. Bu kuruluşlar
AYM’de bilgilendirme amacı ile AKOM bağlantısı ile irtibat içindedirler. Afet anında bu
kuruluşların başkanı valiliğe sorumlu olmakta, yardımcısı ise AKOM’da bulunmaktadır.
Valiliğe her ay durum raporu verilmektedir. Her hafta AYM’de yapılan toplantının bilgileri
bir sonraki gün AKOM’da toplantı yapılarak açıklanmaktadır.
Afet anında AKOM’un görevi karar vermekten çok valilikten gelecek emirleri yerine
getirmektir. AKOM içinde İBB, İtfaiye, İSKİ ve İGDAŞ’ın kurtarma birimleri mevcuttur ve
bu birimler afet anında Valilik tarafından göreve çağrılabilir.
Valiliğin aksine, İBB’nin diğer büyükşehir belediyeleri ile karşılıklı yardım protokolu
bulunmamaktadır.
4.3.2.4 “Uygulamalarda” Gözlenen İdari Yapı
Bu çalışmada, mevcut kanuni yapının çerçevesinde uygulamalarda bugüne kadar karşılaşılan
sorunlar ele alınmıştır. Türkiye’de geçmişte yaşanan büyük ve orta ölçekte depremler
sonrasında gerçekleşen bazı uygulamaların mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen idari
yapıdan farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Bu farklılıklar, mevcut idari yapının büyük
ölçekli afetler karşısında yetersiz kalabileceğine işaret etmektedir. Özerdem ve Barakat’ın
(2000) 1999 Marmara Depremi ile ilgili yaptıkları çalışmada, uygulamalarla ilgili bir dizi
gözlemleri ve önerileri bulunmaktadır. Sivil Savunma Müdürlüğü’nün müdahale aşamasında
faaliyetlerinin ve personel sayısının yetersiz kaldığı ve ortaya çıkan boşluğu uluslararası ve
ulusal arama-kurtarma ekiplerinin ve yardım teşkilatlarının doldurduğu belirtilmiştir. Ayrıca,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de arama-kurtarma ve yardım mekanizmalarında etkili bir rol
oynadığı gözlemlenmiştir. Genel bir değerlendirme olarak, merkezi ve yerel yönetimlerin
depreme dayanıklı olmayan binalara ruhsat verme konusunda başarısız olduklarına ve bu
fonksiyonun “yapı-denetim firmalarına” verilmesinin daha doğru olacağına işaret edilmiştir.
Nitekim, Temmuz 2001’de yayınlanan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile özel denetim
kuruluşlarına, yapı denetimi ile ilgili çeşitli yetki ve sorumluluklar verilmiştir.
1999 Marmara Depremi sonrasında Gölcük’te yapılan bir başka çalışmada da merkezi
ve yerel yönetim birimlerinin yavaş ve yetersiz kaldığını gözlemlenmiştir (Alp, Kabasakal ve
Sirman, 1999). Arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yönlendirilmesinde sivil insiyatifin
rolüne ilave olarak ordunun etkin çalışmaları da vurgulanmaktadır. Hatta, vatandaşlar
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arasından ortaya çıkan bir-iki kişinin, doğal önderlik görevini üstlendiği ve müdahale ve
iyileştirme çalışmalarında koordinasyon görevini yürüttükleri saptanmıştır. Yine aynı
dönemde, basında yer alan haberlerde, Kızılay’ın faaliyetlerinin yetersiz kaldığı
vurgulanmaktadır. Buna bağlı sorgulamaların sonucunda, Kızılay Genel Müdürü görevinden
ayrılmıştır. Özetle, 1999 Marmara depremi sonrasında, yasal düzenlemelerde öngörülen idari
yapının yetersiz kaldığı ve ortaya çıkan boşluğun uluslararası ve ulusal sivil insiyatifin yanı
sıra ordu tarafından doldurulduğu bulunmuştur.
Amerikan Kızılhaç’ı için hazırlanan bir raporda (Barbarosoğlu, Fişek, Kabasakal, İşeri,
İnelmen ve Aydoğdu, 2001), Osmaniye’de 2001’de yaşanan orta ölçekli bir depremin hemen
akabinde yer alan uygulamalar incelenmiştir. Bu araştırmanın bulgularına göre, gerçekleşen
müdahale çalışmaları kırsal alan ile şehir merkezinde farklılıklar göstermiştir. Kırsal alanda,
jandarma kuvvetleri ile Kızılay’ın etkin bir şekilde müdahale faaliyetlerinde bulundukları,
şehir merkezinde ise Osmaniye Belediyesi’nin ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın aktif bir
biçimde müdahalede bulundukları ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra, yasal düzenlemeler
doğrultusunda, Osmaniye Valiliği bir kriz masası oluşturmuş ve merkezi yönetim ve diğer
mercilerin faaliyetlerini koordine etmiştir. Ancak, merkezi yönetim birimlerinin bir kısmının
müdahale çalışmalarında yavaş kaldığı gözlemlenmiştir.
Daha önce gerçekleşmiş depremler sonrasında yapılan araştırmalar uygulamalarla ilgili
önemli ipuçları içermektedir. Bu bulgulara bağlı olarak, önerilecek yeni idari model içinde
belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de yer alması
düşünülmüştür. Ayrıca, deprem öncesinde ve sonrasında uluslararası kuruluşların
çalışmalarının ve yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılması için mevzuat yeniden
yapılandırılmalıdır. Bu hususta 7269 Sayılı Kanunun 43. maddesinde “afetlerden önce ve
sonra alınacak tedbirler arasında yabancı ülkelerden alınacak her türlü malzemenin
nakliyesinde asgari ücret tarifelerinin uygulanması” ve “İmar ve İskan Bakanlığınca ithal
edilen bu malların gümrük resminden ve diğer ödeneklerden muaf tutulmasına” dair ibareler
bulunmasına rağmen, 1999 Marmara Depremi’nden sonra yaşananlar, dış yardımların
hızlandırılması ve kolaylaştırılması yönünde yeni tedbirlere gereksinim duyulduğuna işaret
etmektedir. Bu çalışmada, daha önce yaşanan depremlerdeki uygulamalardan elde edilen
bulgular ve gözlemler değerlendirilerek ve etkin bir idari yapının oluşturulması için öneriler
geliştirilmiştir.
4.3.2.5 Değerlendirme
Afet yönetimi ile ilgili temel yasa ve yönetmelikler arasında, 7269 Sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126
Sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına
Dair Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Görev ve Teşkilatıyla İlgili Yönetmelik,
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği, Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair 600 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname bulunmaktadır.
Bu yasal düzenlemeler değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır.
1. Afet yönetimi ile ilgili temel yasa olan 7269 sayılı kanun, özünde afet sonrasına ağırlık
vermekle birlikte, afet öncesi planlama ve risk azaltılması konularında kimi görev ve
sorumlulukları içermektedir.
18. 7269 sayılı yasaya göre, merkezi yapı içinde koordinasyon ve afetlere karşı tedbir
alınması görevi temel olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na verilmiştir. Bunun yanı
sıra, merkezi yönetim birimleri arasında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık çatısı altında 1999 Marmara depremi sonrasında
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oluşturulmuş olan Türkiye Acil Durum Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY) de
koordinasyon, planlama ve teşkilat kurma yetki ve sorumluluklarına sahiptir. Bu üçlü
merkezi yapının çatısı altında koordinasyon, planlama, denetleme ve teşkilat kurma
işlevleri son derece karışık, çapraşık ve rollerin belirsiz olduğu bir idari yapı
yaratmaktadır.
19. Bu kuruluşlara ek olarak merkezi yapı içinde büyük bir afet olduğunda afet sonrasında
kurulmak üzere Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık Kriz Yönetim
Merkezi gibi koordinasyon kurulları yasalar ile belirlenmiştir. Bu durum yukarıda
belirtilen üçlü yapıyı daha da karmaşık hale getirmektedir.
20. Yerel düzeyde bakıldığında yine merkezi idarenin ağırlığı göze çarpmaktadır. Vali ve
kaymakamlar yasa tarafından afet sonrası olağanüstü yetki ve sorumluluklarla
donatılmış olarak, afet sonrası mücadeleyi yürütmekle görevlendirilmişlerdir. Yasalar
çerçevesinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar ve
vatandaşlar idari yapı içerisinde görev almayarak sadece kendilerine verilen görevleri
yerine getirmekle yükümlüdürler. Gerçek anlamda planlama, riskin azaltılması gibi
konularda karar süreçlerine etkin olarak katılımları öngörülmemektedir.
21. Yasalardaki karışık ve uygulanması zor hükümler dolayısıyla özellikle 1999 Marmara
Depremi sonrasında merkezi yönetim birimlerinin yavaş ve yetersiz kaldığı görülmüştür.
22. Özellikle afet öncesi hazırlıkların yapılabilmesi amacıyla İstanbul ili için İstanbul
Valiliği bünyesinde Afet Yönetim Merkezi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde de Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) teşkilatları faaliyet göstermektedir.
23. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha yalın bir idari yapının oluşturulması
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, oluşturulacak yapıya işlerlik kazandırılması için
planlama, liderlik ve denetleme işlevlerinin de genel çerçeve içerisinde ele alınması
uygun olacaktır.
4.3.3

DİĞER ÜLKELERDE GÖRÜLEN MODELLER

Türkiye’deki afet yönetimi sistemi kritik bir bakış açısıyla incelenmiş ve yapılan
değerlendirmeler neticesinde yeni bir model geliştirmek amacıyla farklı ülkelerdeki afet
yönetim modelleri de dikkate alınmıştır. Bu çalışma için Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve
Pasifik kökenli modeller incelenmiştir (Avrupa Konseyi Raporu, 1999; Farazmand, 2001;
İstanbul Teknik Üniversitesi Acil Durum Yönetimi Raporu, 2002; Şengezer & Kansu, 2001).
Özel olarak Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Belçika,
Danimarka, Fransa, Finlandiya,Güney Kore, Hong Kong, Hollanda, İspanya, İngiltere, İrlanda,
İtalya, Japonya, Kanada, Lüksenburg, Portekiz, Yunanistan ele alınmıştır.
Yukarıda sayılan ülkeler, yapısal ve idari özellikleri bakımından incelendiğinde kayda
değer benzerliklerin yani sıra önemli farklılıklar da görülmektedir. Bu ülkelerin bir kısmı
merkezi idareyi benimsemişken (örneğin Fransa, Japonya), bir kısmı ise federatif yapıyla
(örneğin ABD, Almanya, Avusturalya, Kanada) yönetilmektedirler.
İlgili ülkelerdeki afet yönetimi modellerinin gelişimi incelendiğinde, ilk kurulma
aşamasında karmaşık idari yapılar gözlemlenirken, büyük afetlere maruz kaldıktan sonra bu
tür idari yapıların sadeleştirilerek koordinasyonun daha kolay sağlanabileceği etkin yapılara
doğru bir geçiş olduğu izlenmektedir. Güney Kore ve Japonya bu tür gelişmelere örnek teşkil
etmektedirler. 1995 yılındaki Kobe depreminden sonra Japonya’da afet yönetimi ile ilgili 22
bakanlık ve kurumun sayılarının yarıya indirilmesi ve yapının küçültülerek daha verimli hale
dönüştürülmesi gerçekleştirilmiştir. 1970’lere kadar afetlerle mücadelenin pek çok farklı
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kurumun görev alanına girmekte olduğu ABD’de ise bu tarihten sonra bütün bu görevlerin
FEMA (Federal Emergency Management Agency) içinde toplanması sağlanmıştır. Özellikle
11 Eylül olaylarından sonra pek çok diğer birim ve kuruluşla beraber FEMA da yeni bir
yapılanma çerçevesinde Homeland Security30 (Ülke Güvenliği Bakanlığı) şemsiyesi altında
yeniden merkezileştirilme aşamasındadır.
Homeland Security uygulaması örneğinde de görüleceği gibi doğal ve fiziksel olayların
neden olduğu afetler ile insan aktivite ve ihmallerinin neden olduğu afetler birlikte
değerlendirilerek aynı yapı altında toplanmaktadır. Önerilen Homeland Security uygulaması
Şekil 4.82’de görülebilir. ABD’de görülen bu eğilim diğer bazı büyük afetlere maruz kalmış
ülkelerde de yaşanmaktadır. Güney Kore’deki örnekte, Sampoong Mağazası’nda yaşanan
büyük çaplı afet sonucunda 1995 yılında Afet Yönetimi Yönetmeliği oluşturularak doğal ve
insan kaynaklı afetler bir arada değerlendirilmeye başlanmıştır. Güney Kore Şekil 4.83’de
görülebilir. (Kim ve Lee, 2001)
Ülke
Güvenliği
Bakanlığı

Yurttaşlık ve
Göçmenler
Bürosu

Sahil Güvenlik
Komutanlığı
ABD Kongre Sayıştayı
Danışmanlar Konseyi
Haberalma Servisleri
Başkanlığı

İdari İşler
Müsteşarlığı
Mali İşler
Koordinatörü

Bilim ve
Teknoloji
Müsteşarlığı

Bilgi Analizi ve
Altyapının
Korunması
Müsteşarlığı

Sınır ve Taşıma
Güvenliği
Müsteşarlığı

Bilgi Analizi
Müsteşar
Yardımcılığı

Bilgi İşlem
Koordinatörü
İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü

Acil Durum
Hazırlığı ve
Müdahale
Müsteşarlığı

Gümrükler
Komiserliği
Sınır Güvenliğinden
Sorumlu
Müsteşar Yardımcılığı

Altyapı Koruma
Müsteşar

Şekil 4.82. ABD Ülke Güvenliği Bakanlığı Organizasyon Şeması
Ayrıca, yönetim şekli ülkemizle benzerlik arz eden bir Avrupa ülkesi olan Fransa’daki
afet yönetim modeli Şekil 4.84’de (Avrupa Konseyi Raporu, 1999) ve büyük afetlere maruz
kalan gelişmiş bir afet yönetim sistemi olan Japonya modeli de Şekil 4.85’de verilmektedir.
( Şengezer ve Kansu, 2001)

30

http://www.dhs.gov
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İç İşleri Bakanlığı

Sivil Savunma
Başkanlığı

Svil Savunma ve
Afet Kontrol
Başkanlığı

Var Olan Birimler

Yeni Kurulan Birimler

Ulusal İtfaiye
Akademisi

Merkezi 119 Kurtarma Birimi

Sivil Savunma Bürosu

Afet Yönetim Bürosu

Tehlike Önleme Bürosu

İtfaiye Bürosu

Planlama Departman ı

Genel Afet Kontrol Departman ı

Hazrılık ve Planlama
Departman ı

Yangın Söndürme
Departmanı

Organizasyon Departmanı

Afet Yönetim Departmanı

Tehlike Ölçüm Departmanı

Yangından Koruma
Departmanı

Eğitim Departmanı

Güvenlik Rehberliği Departmanı

Afet Sonrası İyileştirme
Departman ı

Yangın Önleme
Departmanı

Techizat ve iletişim
Departmanı

Şekil 4.83. Kore Afet Kontrol Başkanlığı
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İçişleri Bakanlığı
(Kabine)
Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğü

Diğer Bakanlıklar

Sivil Güvenlik
Operasyon Merkezi

Afet Bölgesi Üst
Yönetimi
BölgelerArası Sivil Güvenlik
Operasyonları Koordinasyon
Merkezi
Yardımlar Departmanı
Yönetim

Ordu

Kriz Müdahale
Birliği

Sivil Güvenlik Olanakları
İlgili Birimler

İlgili Birimlerin
Olanakları

Yardım Olanakları İtfaiye,
Polis,Jandarma
Sağlık Birimleri, Araç ve
Gereçler

Planlama
Yönetim
Raporlama
Yardım İsteme
Yardım Etme

Şekil 4.84. Fransa Sivil Güvenlik Modeli
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Merkez Afet Önleme Konseyi
Başbakan
Devlet Bakanları
Teknik Uzmanlar
Sekreterya

Büyük Afet Kontrol Merkezi
Başbakanlık Ofisi
Bakanlar Kurulu arasından seçilmiş bir başkan
atanan görevlendirilmiş yönetim organı
yerel yönetim organı

İl Afet Önleme Konseyi
Vali
Üyeler:
Yerel Yönetim Organları Başı
Ordu Genel Yetkilisi
Okul Yöeneticileri
Polis Şefi
İtfaiye Md.
Valinin atadığı ulusal veya yerel kamu tüzel
kişilerinin yönetim kurulu
Uzaman Üyeler

Olağanüstü durumda

Acil Afet Kontrol Merkezi

İl Afet Kontrol Merkezi
Vali
Vali tarafından atanan başkan yardımcısı
Üyeler

İl Afet Önleme Konseyi
Bağlanti Komitesi

Kent, Kasaba ve Köy Afet
Önleme Konseyi

Büyük Afet Yerel Kontrol Merkezi
Belediye Başkanı
Köy Başkanı
(afet olduğunda ve olasılığı bulunduğunda kurulur.)

Kent, Kasaba, Köy, Afet Önleme
Konseyi Bağlantısı

Şekil 4.85. Japonya Afet Yöentim Modeli
4.3.3.1 Afet Yönetiminden Sorumlu Üst Kurulun Yapısı
Afet yönetiminin gerektirdiği teknik beceri, kaynaklar, çok çeşitli kurumlar arası
koordinasyon ihtiyacı karşısında devletin afet yönetiminde etkin ve üst merci olarak yer
alması kaçınılmazdır. İncelenen ülke örneklerinde devletin en üst düzeyde teknik ve kaynak
sağlama ve koordinasyon görevini bir üst kurul aracılığıyla sağladığı görülmektedir. Bu
kurulun yapısı birkaç farklı şekilde ortaya çıkmaktadır:
1. Bakanlıklar üstü bağımsız kurul (örneğin ABD ve Avustralya)
2. Kabine veya Başbakanlık bünyesinde kurul (örneğin Japonya )
3. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurul (örneğin Kanada)
4. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurul (örneğin Belçika ve Güney Kore)
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4.3.3.2 Bölgesel Yapılanma
İncelenen ülkelerin birçoğunda afet yönetiminden sorumlu üst kurula bağlı olarak bölgesel
kurullar faaliyet göstermektedir. Örneğin, İsveç’de üst koordinasyonu sağlayan İsveç
Kurtarma Servisleri Kurumu’na bağlı olarak Bölge Yönetim Kurulları oluşturulmuştur. Bu
kurullar kendi bölgelerindeki Belediye Kurtarma Servisleri’nin aktivitelerini koordine
etmektedir. Benzer bir şekilde, Yunanistan’da İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel
Sekreterliği’ne bağlı 13 bölge oluşturulmuş ve bu bölgeler de ayrıca 54 ile ayrılmıştır.
4.3.3.3 İl Düzeyinde Yapılanma
İl düzeyinde yapılanmaya bakıldığında bazı ülkelerde valinin (örneğin Japonya) bazılarında
belediye başkanının (örneğin Hollanda) tek sorumlu, başka ülkelerde ise vali-belediye işbirliği
ile sorumluluğun paylaşıldığı (örneğin İtalya ve Portekiz) görülmektedir. Bu farklı
uygulamaların bir nedeni yerleşim birimlerinin büyüklüklerinin değişmesi, bir başka nedeni
de ülkenin genel idari yapısının merkezi ya da federal sistem olmasıdır.
Genelde, vali ya da belediye başkanına bağlı il afet önleme kurulları bulunmaktadır.
Ayrıca büyük afetler sonrasında kurulan afet kontrol merkezlerine de rastlanmaktadır.
Bazı ülkelerde (örneğin Japonya) valiye bağlı olarak kent-kasaba-köy gibi yerleşim
birimlerinde daha alt düzeyde örgütlenmelere rastlanmaktadır. Bunlar daha çok belediye
başkanlarının idaresinde çalışmaktadır.
4.3.3.4 Diğer Unsurlar
Birçok ülke modelinde silahlı kuvvetler idari yapının aktif bir parçası olarak yer almaktadır
(örneğin, Portekiz, Yunanistan, Fransa). Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve yerel
örgütlenmeler, sağlık ve teknik konularda uzmanlaşmış kurumlar ve vatandaşlar da idari
modelin içinde yer almaktadırlar (örneğin, Portekiz, Yunanistan).
4.3.4

TÜRKİYE MODELİ

Türkiye’de var olan afet yönetimi modeli ağırlıklı olarak afet sonrası müdahaleye yönelik bir
yapıyı içermektedir. Önerilen yeni modelde afet öncesi aşamalarını da içeren zarar azaltma ve
planlama işlevleri de müdahale aşamasının yanısıra önemle vurgulanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda genel prensiplerin belirlenmesinden sonra, afet öncesi ve sonrası tüm evreler
göz önüne alınarak ülke, il ve ilçe düzeylerinin her birinde zarar azaltma, hazırlık, müdahale
ve iyileştirmeye yönelik tüm faaliyetleri yürütecek ve ilgili kararları alacak merciler
saptanacaktır.
4.3.4.1 İdari Yapı’nın Genel Prensipleri
Türkiye’de bugünkü mevcut durumda, olası bir afet öncesinde yapılması gereken hazırlık ve
zararların azaltılması işlevlerinden hangi mercilerin sorumlu olduğu konusunda bir idari
boşluk bulunmaktadır. Yasalar, afet sonrasında yapılması gereken faaliyetler hakkındaki yetki
ve sorumlulukları bir ölçüde belirlemiş olmasına rağmen, aynı durum afet öncesindeki
faaliyetlerde söz konusu değildir. Mevcut idari yapı, ağırlıklı olarak deprem sonrasında
yapılacak faaliyetlerin organizasyonuna ve koordinasyonuna odaklanmaktadır.
İdari boşluklara ilaveten, mevcut yapı karmaşık ve verimsizliklere yol açan bir
organizasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok sayıda koordinasyon kurulunun bulunması
sonucu anlaşılması zor, karar alması uzun süren ve tekrarların verimsizliğe yol açtığı bir
sistem ortaya çıkmıştır. Eşgüdüm içinde çalışması gereken birimler arasında koordinasyonu
hiyerarşik olarak daha üstte olan mercilerin sağlaması gerekirken, bu görev zaman zaman aynı
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hiyerarşik düzeyde olan mercilere verilmiştir. Önerilen yeni model tüm bu olumsuzlukları
gidermeye yönelik bir takım prensipleri göz önüne alarak geliştirilmiştir. Bu model ve ilgili
kurullar ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak tarif edilecektir (bakınız Şekil 4.86, 4.87 ve
4.88.). Bu prensipler genel hatlarıyla aşağıda özetlenmektedir:
Afet Öncesi ve Sonrasında Yer Alan Faaliyetlerin Bütünleştirilmesi
Afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken işlevlerin sorumluluğuna ek olarak yürütmenin
de aynı merciler tarafından taşınması gerekmektedir. Bu ilken yola çıkarak, afet öncesinde
yapılması gereken faaliyetlerin sorumlularına dair tespit edilen boşluk, önerilen yeni modelde
giderilmiştir.
Planlama ve Denetimin Birlikte Ele Alınması
Sorumlulukları net bir biçimde belirlenmiş olan mercilerin kendi faaliyet alanları ile ilgili kısa,
orta ve uzun vadeli planları oluşturmaları beklenmelidir. Bu planların eşgüdüm içinde
oluşturulmasından merkezi düzeyde Başbakan’ın başkanlığında Afetler Müsteşarlığı ve
Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi, il düzeyinde Vali’nin başkanlığında yapılanmış
olan İl Üst Kurulu (bakınız Şekil 4.86) sorumlu olacaktır.
İlgili mercilerin oluşturmuş oldukları bu hedef ve planları gerçekleştirip
gerçekleştirmediklerinin de kısa, orta ve uzun vadede denetlenmesi gereklidir. Diğer bir
deyişle, gerçekleşen faaliyetlerin plan ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığının denetlenmesi
gereklidir. Denetleme görevini, planların eşgüdümünü sağlamaktan sorumlu olan merciler
gerçekleştirir.
Karma Bir Yapı
Karma bir idari yapı içinde, “merkezileşme” ve yerel yönetimlerin, sivil insiyatifin ve ilgili
tüm kuruluşların kararlara “katılımı” paralel olarak sağlanmalıdır.
Merkezileşme
Verilecek kararların stratejik önemi yüksek ve olası bir büyük kriz ile alakalı olduğundan
“merkezileşme” ve otoritenin tek elde toplanması kaçınılmazdır. Merkezileşme, ilgili birimler
arasındaki koordinasyonu sağlamak ve hızlı karar vermek bakımından gereklidir.
İlgili Birimlerin Kararlara Katılımı
Diğer bir yandan, yüksek bir düzeyde karmaşıklık, belirsizlik ve yerel şartlar hakkında bilgi
gereksinimi bulunduğundan, ilgili yerel birimleri, orduyu, sivil insiyatifi ve tüm ilgili
kuruluşları karar sürecine katmak zorunludur. Merkezi yönetim, tüm bu unsurların katılımını
sağlamakla ve eşgüdümü gerçekleştirmekle sorumludur.
Sade ve Kolay Anlaşılır Bir Yapı
Önerilen yapı “yalındır”. Koordinasyon kurullarının sayısı asgari düzeye indirilmiştir.
Koordinasyon hiyerarşik düzen içinde sağlanmaktadır.
Farklı Düzeyde Örgütlenmeler
Merkezi düzeyde, il düzeyinde ve mahalli düzeyde olmak üzere çeşitli kademelerde
örgütlenme biçimini kapsamakta ve her düzey için ilgili kuruluşları belirlemektedir.
Önerilen modelde, bölge düzeyinde ve il alt düzeyinde örgütlenmelere yer
verilmemiştir. Bu tür örgütlenmelerin idari yapıyı karmaşık hale getireceği ve Türk idari
sistemine uygun olamayacağı düşünülmüştür. Ancak, ek bir bürokratik örgütlenme
yaratılmamasına rağmen, komşu illerin valilerinin yardımlaşma ve eşgüdümü planlamaları
kaçınılmazdır. Bu eşgüdümün sorunsuz bir biçimde hayata geçirilebilmesi için Merkez Afet
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Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nden sorumlu Afetler Müsteşarı’nın başkanlığında çalışmaları
öngörülmektedir. Buna ilaveten, yine bürokratik olarak İstanbul ilinin Anadolu ve Avrupa
yakaları tek bir yönetim altında düşünülmesine rağmen, iki yakada gerçekleşecek faaliyetlerin
eşgüdümü aktif olarak planlanmalıdır. Bu planlamanın gerçekleştirileceği düzey ise İl Üst
Kurulu olacaktır.
Gönüllülerin Katılımı ve Esaslarının Belirlenmesi
Olası bir depremin büyüklüğü göz önüne alındığında, afet sonrasında ortaya çıkabilecek
ikincil afetlerle başetme, arama-kurtarma çalışmaları gibi faaliyetlerin yerine getirilmesinde
sadece resmi görevlilerin yeterli olması imkansız görünmektedir. Bu nedenle, resmi
sorumluluğu bulunan İtfaiye Müdürlüğü’nün yangın gibi ikincil afetler karşısında, Sivil
Savunma Müdürlüğü’nün ise arama-kurtarma faaliyetlerinde yararlanmak üzere gönüllülerin
katılımını ilçeler ve mahalleler düzeyinde geniş ölçekte planlaması önerilmektedir. Ancak,
gönüllülerin katılımına ve sorumluluğuna dair mevzuatın hazırlanması ve karşılıklı bir akit
çerçevesinde belirlenmesi gereklidir. Bu noktada Sivil Savunma Mükellefiyet anlayışının
sorunları ele alınarak, bunun da gönüllülük çerçevesi içinde incelenmesi uygun olacaktır.
İkincil afetlerle başetme ve arama-kurtarma faaliyetlerine ilaveten, mahallelerin
kapsamlı bir biçimde depreme hazırlanması, zararların azaltılması, müdahale ve iyileştirme
aşamalarında mahallelinin ve sivil insiyatifin gönüllü katılımının geniş ölçekte sağlanması
önemlidir. Mahalleler düzeyinde muhtarların aktif rol oynaması için bazı genel prensipler
oluşturulmuş ve bu prensiplere daha sonraki bölümlerde yer verilmiştir.
4.3.4.2 Önerilen Model
Türk afet yönetim sisteminin en temel sorunlarından biri olarak ortaya çıkan merkezi
düzeydeki çok başlılığa örnek olarak verilebilecek kurum ve kuruluşlar arasında Doğal
Afetler Koordinasyon Kurulu, Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Kriz Koordinasyon
Kurulu, Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon
Kurulu, Afetler Koordinasyon Baş Müşavirliği, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğü (TAY), Ulusal Deprem Konseyi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma
ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen çok başlılığın giderilmesi ve
bunlar arasındaki eşgüdümün sağlanması amacıyla kısa ve uzun vadede uygulanmak üzere iki
farklı öneri geliştirilmiştir
Uzun Vadede Uygulanması Öngörülen Model
A.B.D. ve Güney Kore gibi diğer ülke örneklerinde görüldüğü üzere, büyük afetler sonrasında
doğal ve insan kaynaklı afetler bir arada değerlendirilerek bunların tek bir yapı altında
toplanması eğilimi görülmektedir. Örneğin A.B.D.’de 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Ülke
Güvenliği Bakanlığı oluşturulmaktadır. Bu bakanlığın görevleri arasında acil durum hazırlığı
ve müdahale, haber alma, sınır güvenliği gibi çok sayıda fonksiyon bulunmakta ve
merkezileşme sayesinde etkinlik ve eşgüdüm gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de uzun vadede uygulanması önerilen modelde, afet yönetimiyle ilgili
bakanlıkların sayısında ciddi bir azaltmaya gidilmesi düşünülmelidir. Böylece, halihazırdaki
durumda farklı bakanlıklar altında toplanan birimler arasındaki koordinasyon sorunun
çözümlenip, daha etkin bir eşgüdüm sağlanması amaçlanmaktadır. Bu eğilimin bir örneği
olarak da Afet ve Sivil Güvenlik Bakanlığı’nın oluşturulması, bu konularla ilgili asli
sorumluluk, işlev ve mercilerin merkezileştirilerek yeni yapılandırılacak tek bir bakanlığa
bağlanması düşünülebilir. Böyle bir bakanlığın oluşturulması durumunda, hem bu bakanlığın
görev ve sorumluluklarının hem de diğer bakanlıklardan alacakları destek ve işbirliğinin yasal
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çerçevesinin net olarak oluşturulması gerekecektir. Ayrıca, doğal afetler ile insan ihmallerinin
ve aktivitelerinin neden olduğu afetlerin yönetiminin aynı yapı altında toplanması da
önerilmektedir. Böyle bir bakanlığın oluşturulmasına karar verilmesi durumunda çeşitli
alternatifler çerçevesinde yapılandırılması mümkün olabilir.
Afet Öncesi Yapılabma

Afetten Sonrası Dönüşüm
Başbakan

Afetlerden Sorumlu
Müsteşarlık

İlgili Kurumların
Başkanları

Başbakan
İlgili Bakanlıkların
Temsilcileri

Genel Kurmay
Başkanlığı Temsilcisi

Afet Üst Kontrol Merkezi

Teknik UzmanÜyeler
Afet Bürosu

Merkez Afet Haz ırlık ve Müdahale Konseyi
Vali

Vali
Garnizon Komutanı

Belediye Başkanı*

İl Üst
Garnizon Komutan
Yardımcısı

İl Afet Kontrol Merkezi

Kurulu
Belediye Genel
Sekreter Yardımcısı*

Vali Yardımcısı

İl Yürütme Kurulu

İl Afet İşleri
Müdürlüğü

İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi
Muhtar

Muhtar

Mahalle Afet Kurulu ve
Gönüllüler

Mahalle Afet Kurulu ve
Gönüllüler

*Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde merkez ilçe belediye başkanı ve yardımcısı bu görevleri üstlenir.

Şekil 4.86. Önerilen Türkiye Modeli
Kısa Vadede Uygulanması Öngörülen Model
Yürürlükteki kanunları, kamu düzenini ve yapılanmayı çok büyük değişiklikler
gerektirmeksizin devam ettirmeye yönelik olmakla beraber, aynı zamanda da mevcut
sorunları aşan, daha verimli ve eşgüdümün etkili bir şekilde sağlandığı bir yapı kısa vadede
uygulanmak üzere önerilmektedir. Kısa vadede uygulanması öngörülen modelde, hem
merkezi hem de il ve mahalle düzeylerinde yeni yapılanmalar önerilmektedir.
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Modelin oluşturulması aşamasında, diğer ülke örneklerinden yola çıkılarak ülke ve il alt
bölgeleri düzeyinde yapılanmaların Türkiye için uygun olup olmayacağı araştırılmıştır. Bu
konudaki ilk izlenimler ve uzman görüşleri, diğer bazı ülke örneklerinde (örneğin İsveç)
gözlemlenen komşu şehirlerin afete birlikte müdahalesini organize edecek bölgesel
yapılanmaların Türk kamu sistemine uygun olmayacağına işaret etmektedir. Bölgesel
yapılanmanın varolan sisteme ek ve yeni bir hiyeraşik seviye oluşturarak, eşgüdüm,
zamanında müdahale ve yönetim sorunlarını arttıracağı görüşü yaygındır. Buna rağmen,
İstanbul ili düzeyinde Anadolu ve Avrupa yakalarının hazırlık ve müdahale sistemlerinin
koordinasyonun planlanması da önemli bir mesele olarak önümüze çıkmaktadır.
Merkezi Düzeyde Yapılanma
Bu modelde Başbakan, Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin başıdır ve Başbakan
adına yürütmeyi Afetlerden Sorumlu Müsteşar yapar. Konseyde Başbakan ve/veya
Müsteşar’ın yanı sıra ilgili bakanlıkların, Genel Kurmay Başkanlığı’nın ve çeşitli kurumların
başkanları ve temsilcileri, teknik uzman üyeler yer almaktadır. Ayrıca üst kurulun içinde bir
de önemli sayıda personeli içeren ve sekreterya görevini üstlenecek olan bir Afet Bürosu
bulunması ve bu büronun ilgili bakanlık ve kuruluşlarla iletişimi sağlaması ve eşgüdümle
ilgili yürütme görevini üstlenmesi önerilmektedir.(Şekil 4.87.)
Diğer ülke örneklerinde daha önce incelendiği gibi, üst kurulun yapısının Başbakanlık
bünyesinde kurulması seçeneklerden biri olarak yer almaktadır. Bu model, büyük doğal
afetlerin sıklıkla yaşandığı ve kültürel açıdan da ülkemizle benzerlikler taşıyan Japonya ve
Yunanistan gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Önerilen modelde yer alan Merkez Afet Hazırlık
ve Müdahale Konseyi’nin amacı farklı bakanlıkların bünyesinde yer alan ve afetle doğrudan
ilişkili fonksiyonların ve bunların yürütülmesinden sorumlu müdürlüklerin arasındaki
eşgüdümü sağlamaktır. Ayrıca diğer afet yönetimiyle ilgili kamu kuruluşları ve kurumlarının
da bu eşgüdüm içerisinde yer bulması üst kurulun amaçları arasındadır. Türkiye’deki mevcut
uygulamalarda, eşgüdüm sorunu bulunduğu ve çok fazla sayıda kurulun bu amaca yönelik
olarak kurulmuş olduğu gözlemlenmiştir (Canpolat, 2003). Burada önerilen modelde, bu
karmaşık yapı sadeleştirilip, daha etkin bir yapının oluşturulması sağlanacaktır.
Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konsey’nin görevi, afetlerin etkisini azaltmaya
yönelik ulusal politikaları geliştirmek ve makro planları oluşturmaktır. Başbakan’ın
başkanlığında kurulan Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nde aşağıda belirtilen
bakanlık, kurum ve kuruluşların başkanlarının ve bakanların yer alması önerilmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İç İşleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Turizm ve Kültür Bakanlığı
Genel Kurmay
Kızılay
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
TÜBİTAK
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Türk Telekom
TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu)
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• TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
• Teknik üyeler
• Afet Bürosu (TAY’ın genişletilmiş şekli)
Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin yürütme işlevini gerçekleştirecek olan
Afet Bürosu, TAY’ın (Türkiye Acil Yönetim Genel Müdürlüğü) genişletilmiş şekli olabilir.
TAY’ın mevcut personeline ek olarak, Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nde yer
alan bakanlıklar ve kurumlarda görevli personel de Afet Bürosu’nda ikinci bir görev alarak
çalışabilirler. Bazı personelin hem Afet Bürosu’nda hem de ilgili kurumlarda görev alması
dolayısıyla kurumlar arasında koordinasyon etkin bir biçimde sağlanmış olur.
Afet Üst Kontrol Merkezi
Büyük afetlerden sonra, afete müdahale kapsamında acil insani yardım, arama kurtarma,
ulaşım, iletişim, tıbbi yardım, ikincil afetlerle mücadele, enkaz kaldırma, zarar tespiti ve
benzeri tüm çalışmalarla ilgili her türlü karar alma ve gerekli emirleri vermek üzere Afet Üst
Kontrol Merkezi harekete geçer ve Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin üye ve
planları temelinde çalışmalarına başlar. Bu merkez Başbakan’ın başkanlığında olağanüstü
yetkilerle donanmıştır ve kriz komuta merkezi olarak görev yapar.
İl Düzeyindeki Yapılanma
İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi
Yeni önerilen model çerçevesinde il düzeyinde İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin
oluşturulması ve çalışmalarına işlerlik kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu konseyin karar
verme merci İl Üst Kurulu’dur. Bu kurulun İl Valisi’nin başkanlığında Büyükşehir Belediye
Başkanı ve İl Garnizon Komutanı’nın iş birliğiyle oluşturulması önerilmektedir. Buradaki
amaç, valilik, belediye ve il garnizonuna verilmiş olan sorumluluk ve görevlerin tek bir amaç
doğrultusunda örgütlenerek afet yönetiminin daha etkin hale getirilmesidir. Vali Yardımcısı,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Genel Sekreter Yardımcısı ve Garnizon Komutanı
Yardımcısı’ndan oluşacak İl Yürütme Kurulu’nun, hazırlık safhasının yanı sıra afet sonrası
müdahale çalışmalarından da sorumlu olması ve ilgili işlevlerin bu mercilerin eşgüdümü
çerçevesinde çalışması uygun olacaktır.
Türkiye’de sadece 15 ilde büyükşehir belediyesi bulunduğu göz önüne alındığında,
diğer illerde Büyükşehir Belediye Başkanının yerine Merkez İlçe Belediye Başkanı ve
Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı yerine de Belediye Başkan Yardımcısı, İl
Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nde görev alır.
Afet yönetiminin belediyelerle ilgili ana işlevlerinin büyük bölümü büyükşehir
belediyesi ya da merkez ilçe belediyesinin sorumluluğu alatında olmakla birlikte, ilçe
belediyelerini ilgilendiren kararların uygulanması konusunda yeni bir düzenlemeye
gereksinim bulunabilir. Bu nedenle, ilçe belediyelerine, İl Afet Hazırlık ve Müdahale
Konseyi’nin aldığı kararları ve planları uygulamak ve sonuçlarını rapor etmek zorunluluğu
getirilmelidir.
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Başbakan

Afetlerden Sorumlu
Müsteşarlık

İlgili Kurumların
Başkanları

İlgili Bakanlıkların
Temsilcileri

Genel Kurmay
Başkanlığı Temsilcisi

Teknik UzmanÜyeler
Afet Bürosu

Merkez Afet Haz ırlık

ve

Müdahale Konseyi

Vali

Garnizon
Komutanı

Belediye
Başkanı*

İl Üst

Garnizon Komutan
Yardımcısı

Kurulu

Vali Yardımcısı

Belediye Genel
Sekreter Yardımcısı*

İl Yürütme Kurulu
İl Afet İşleri
Müdürlüğü

İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi
*Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde merkez ilçe belediye başkanı ve yardımcısı bu görevleri üstlenir.

Şekil 4.87. Türkiye Afet Yönetim Modeli
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Vali

Garnizon Komutanı

Belediye Başkanı*

İl İstişare Kurulu

Garnizon Komutan
Yardımcısı

Vali Yardımcısı

Belediye Genel
Sekreter Yardımcısı*

İl Afet İşleri
Müdürlüğü

İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi
Ulaşım

İnsani Yardım

Emliyet / Güvenlik

Sağlık

Yangın / İkincil Afet /
Arama Kurtarma

Bina / Mühendislik

Yerleşim Planlama

Teknik Altyapı

Halk Eğitimi
Halkla İlişkiler

*Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde merkez ilçe belediye başkanı ve yardımcısı bu görevleri üstlenir.

Şekil 4.88. İl düzeyinde yapılanma
İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi tarafından yönetilmesi gereken işlevler arasında şunlar
bulunmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emniyet / Güvenlik
Ulaşım
Sağlık
Halk Eğitimi / Halkla İlişkiler
İnsani Yardım
Yangın / İkincil Afet / Arama ve Kurtarma
Bina / Mühendislik
Yerleşim Planlaması
İletişim /Teknik Altyapı
Bu işlevler, çeşitli kaynaklardan tespit edilen yirmi kadar alt fonksiyonun birarada
değerlendirilmesi ve bütünleştirilmesi ile elde edilmiştir. Dokuz ana başlıkta toplanan bu
işlevleri yürütecek birimler belirlenerek, sorumlu eşgüdüm mercileri oluşturulmuştur.
Görüleceği gibi, il düzeyinde her ana işlevle ilgili kararlara katılması ve kararların
uygulanmasından sorumlu olaması önerilen çeşitli kurum ve kuruluşlar vardır. Her işlevi
yürütmekle görevli kurum ve kuruluşlar arasındaki eşgüdümü, planlama ve denetlemeyi İl
Yürütme Kurulu gerçekleştirir. İl Yürütme Kurulu her bir işlevle ilgili kurum ve kuruluşların
ildeki başkanlarıyla ortak toplantılar düzenleyip, o işlevle ilgili planlama ve yürütme
faaliyetlerinin eş-güdüm içinde gerçekleşmesini sağlar. Tüm işlevler arasındaki eşgüdüm ise
İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi tarafından sağlanacaktır. Büyük bir afet sonrasında ise
bu görev İl Afet Kontrol Merkezi tarafından yürütülecektir.
Bu modelde, İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin alacağı kararların etkin bir
biçimde yürütülmesi amacıyla, ilgili kurumlarla iletişim, yazışmaların yapılması ve
dosyalamanın gerçekleştirilmesi, planların yazılması ve takibi gibi işlevlerden sorumlu olacak
kuruluş İl Afet Müdürlüğü olacaktır. Mevcut AYM Afet İşleri Müdürlüğü’nün genişletilerek, İl
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Afet Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılması uygun olacaktır. İl Afet İşleri Müdürlüğü’nde
mevcut AYM personeline ek olarak, büyükşehir belediyesi ve ilgili kuruluşların
personelinden ikinci bir görev almak üzere personelin çalışması uygun olacaktır. İl Afet İşleri
Müdürlüğü’nde çalışacak personelin bir kısmının başka ilgili kurumlarda da görevlerinin
bulunması, kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
Ana İşlevler ve İlgili Kuruluşlar Listesi
•

•

•

•

•

Ulaşım:
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Altyapı Koord. Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Trafik Müdürlüğü
İDO
İETT
TCDD
T.D.İ. Şehir Hatları
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Karayolları İl Müdürülüğü
İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
İnsani Yardım:
Bayın. ve İskan Bakanlığı İl Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müdürlüğü
Kızılay
İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü
Sosyal Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kurumu
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müd.
Sivil Toplum Kuruluşları
Mahalli Örgütlenmeler
İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
Sağlık:
İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü
İl Sivil Savunma Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlüğü
Kızılay
B.Ş. Bld. Acil Yardım ve Can Kurtarma Teşkilatı
Hıfzısıha Enstitüsü
Kamu ve Özel Ambulans Hizmetleri
İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
Emniyet / Güvenlik:
İl Emniyet Müdürlüğü
Jandarma Garnizon Komutanlığı.
İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
Yangın / Arama Kurtarma / İkincil Afetler:
İl Sivil Savunma Müdürlüğü
İtfaiye
Türk Silahlı Kuvvetleri
Kamu ve Özel Ambulans Hizmetleri
Bayındırlık ve İskan Bak. İl Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Yanıcı, Parlayıcı, Kimyevi Depolar Müdürlüğü
Sivil Toplum Kuruluşları
Mahalli Örgütlenmeler
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İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
Yerleşim Planlama:
Bayındırlık ve İskan Bak. İl Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İncelme Müdürlüğü
B.Ş. Bld. İmar Müdürlüğü
Özel Yapı Denetim Şirketleri
DASK
Kültür ve Turiz Bak. İl Müdürlüğü
Anıtlar Kurulu
Vakıflar Gen. Müdürlüğü
TMMO (Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası)
Yerel Yerleşim Planlaması Değerlendirme Birimi
İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
İletişim / Teknik Altyapı:
Türk Telekom Böl. Müdürlüğü
İSKİ
İGDAŞ
TEDAŞ
BEDAŞ
DSİ
Bay. ve İskan Bak. Lab. Böl.
B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Enstitüsü
Özel GSM şirketleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. İl Müdürlüğü
Telsiz ve Radyo İl Müdürlüğü
Amatör Telsizciler Derneği
İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
Halk Eğitimi / Halkla İlişkiler:
İstanbul Valiliği AYM
B.Ş. Bld. AKOM
Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü
TRT ve Diğer Radyo TV’ler
TMMO
Sivil Toplum Kuruluşları
Mahalli Örgütlenmeler
İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
Bina / Mühendislik:
Bayın. İsk. Bak İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
B.Ş. Bld. İmar Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü
İlçe Belediyeleri
Özel Yapı Denetim Şirketleri
TMMO
İnşaat Mühendisleri Odası
Üniversiteler
TÜBİTAK
İl Afet İşleri Müdürlüğü (AYM Afet İşleri Müdürlüğü)
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Emniyet / Güvenlik, Ulaşım, Sağlık, Halk Eğitimi / Halkla İlişkiler, İnsani Yardım,
Yangın / İkincil Afetler / Arama ve Kurtarma, Bina / Mühendislik, Yerleşim Planlaması ve
İletişim /Teknik Altyapı olarak belirlenen ana işlevlerin çeşitli boyutların yürütmekle sorumlu
olan birimlerin farklı kurum ve kuruluşların çatısı altında toplandığı görülmektedir. Bu
nedenle, herbir işlevle ilgili olarak olası bir depreme karşı hazırlık ve zarar azaltmaya yönelik
her türlü planlama ve yürütme faaliyetinin eşgüdümünün sağlanması ve bazı önerilerin
gündemde tutulmasında yarar bulunmaktadır:
• Olası bir deprem sonrasında çıkabilecek yağma, ayaklanma, hırsızlık ve terör
faaliyetlerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Garnizon komutanlığının
birlikte plan yapmaları önerilmektedir.
• Hasarlı ve riskli binalarda yaşayanaların binalarını güçlendirmelerine olanak
sağlamak için Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki oy birliği arama şartı oy çokluğuna
çevrilmeli; yeni yapılacak binalarda yapı denetiminin yetkin mühendisler ağı
tarafından gerçekleştirilebilmesi için İnşaat Mühendisleri Odası’nın katılımı
sağlanmalıdır.
• Yerleşim planlamasının yerel ihtiyaçları karşılaması amacıyla “Yerleşim
Planlaması Değerlendirme Birimi” oluşturulması önerilmektedir.
• Deprem sonrasında ana arterlerin kapanması olasılığına karşı farklı yerel ve
merkezi kurumların sorumluluğunda olan kent içi ve kent dişi alternatif kara, hava
ve deniz yollarının planlanması ve bu planların eşgüdümü önem arzetmektedir.
• Önemli miktarda yaralanmalara karşı ilgili merkezi ve yerel yönetimlerin, özel
sağlık kuruluşları ile Kızılay’ı da içeren ilaç, sağlık personeli ve her gruptan kan
gibi gerekli kaynakların planlaması ve ilgili noktalada stoklanması; kullanım
süresi dolmak üzere olan kaynakları kullanıma sokulup, yeni stokların
oluşturulması belli bir program ve planlama dahilinde yapılmalıdır.
• 1999 Marmara depreminden sonra uluslararası kuruluşların ve ekiplerin insani
yardım sağlamada yaşadıkları sıkıntılar göz önüne alınarak, dış yardımların
hızlandırılmasını sağlayack tedbirlerin alınmasına ve olası bir deprem sonrasında
kurulacak İl Afet Kontrol Merkezinde gümrük yetkililerinden bir temsilcinin de
yer almasında yarar bulunmaktadır.
• Halkın ve sivil insiyatifin afet hazırlığına gönüllü katılımını sağlamak için sadece
bilgi vermekle kalmayıp, atabilecekleri adımlar konusunda yönlendirici
davranılmalıdır; bu konuda medyanın desteği önem kazanmaktadır.
• Yangın/ikincil afet/arama ve kurtarma konularında mahallelinin ve sivil
kuruluşların gönüllü katılımı teşvik edilmeli, gerekli eğitimler sağlanmalı ve
çıkabilecek çok sayıda yangına karşı mahallelere yeleştilen su hidradlarının sayısı
artırılmalı, ulaşımı zor olan riskli mekanlara da mini itfaiye istasyonları
kurulmalıdır.
• Büyük bir deprem olasılığına karşı elektrik, su ve doğal gaz teknik altyapısı ile
iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve alternatif kaynakların ve iletişim
kanallarının planlanması gerekli olup, bu planların mahalli örgütlenmeler
düüzeyinde de ele alınarak gönüllü telsizcilerden yararlanılması ve Türk Amatör
Telsizciler Derneği ile işbirliği yapılması düşünülebilir.
• Tüm bu planların etkin bir biçimde yürütülebilmesi için İl Afet Hazırlık ve
Müdahale Konseyi ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamalı, sivil
insiyatifi ve kuruluşları harekete geçirmeli ve yapılan planlara ulaşılıp
ulaşılmadığını denetlemelidir.

676

İl Afet Kontrol Merkezi
Bir ilde toplum hayatına etki edecek düzeyde zarara yol açan büyük bir afetten sonra, afete
müdahale kapsamında acil insani yardım, arama kurtarma, ulaşım, iletişim, tıbbi yardım,
ikincil afetlerle mücadele, enkaz kaldırma, zarar tespiti ve benzeri tüm çalışmalarla ilgili her
türlü karar alma ve gerekli emirleri vermek üzere İl Afet Kontrol Merkezi oluşturulur. Bu
merkez, Afet Üst Kontrol Merkezi ile eşgüdüm içinde, İl Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale
Konseyi’nin üye ve planları temelinde çalışmalarına başlar. Bu Merkez İl Valisi’nin
başkanlığında olağanüstü yetkilerle donanmıştır ve ildeki kriz komuta merkezi olarak görev
yapar.
İl İstişare Kurulu
İl İstişare Kurulu, İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin İl Üst Kurulu’na bağlı olarak
oluşturulur ve ildeki ileri gelen sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları,
askeri birlikler, bazı ilçe belediyeleri (en fazla dört), üniversiteler ve Tübitak’ın
temsilcilerinden meydana gelir (Şekil 4.89.). Bu kurul ilin afetle ilgili hazırlık ve risk azaltma
faaliyetleri hakkında çeşitli öneriler geliştirme, teknik bilgi ve uzman görüşü sağlama,
toplumun çeşitli kesimleri ile köprü işlevini yerine getirmek üzere 6 ayda bir veya İl Üst
Kurulu’nun çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Planlama ve eşgüdüm aşamalarında bu
birimlerin katkısının sağlanmasıyla, daha etkili bir afet yönetiminin gerçekleştirilmesi
mümkün olabilecektir.

Vali

Garnizon Komutanı

Belediye Başkanı

İl İstişare Kurulu

Sivil ToplumÖrgütleri

Meslek Odaları

Askeri Birlikler

Üniversiteler

Tübitak

Sanayi ve Ticaret
Odaları

İl İstişare Kurulu

Şekil 4.89. İl İstişare Kurulu Yapılanması
Mahalle Düzeyinde Yapılanma
Mahallenin Afet Yönetimi Açısından Önemi
Mikro düzeyde ise mahallelerin afete hazırlık ve müdahale bakımından organize olmasının
önemi çeşitli araştırmalarda vurgulanmaktadır (ör. İnelmen, İşeri Say, Kabasakal ve Akarun,
2003; Ökten, Şengezer ve Hökelek, 2002). Etkin bir kent yönetimi gibi, etkin bir afet
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yönetimi de kentlilerin yönetime katılmaları ölçüsünde başarılı olabilir. Bu noktada dikkate
alınması gereken, İstanbul şehrinin Osmanlı döneminden beri önemli bir özelliğinin
kentlilerin hayatında yaşadıkları mahallenin yeridir. Oldukça yakın sayılabilecek zamanlara
kadar, sosyo-kültürel, etnik ve benzeri farklar sebebiyle herbiri neredeyse birer mikrokosmos
oluşturan İstanbul mahalleleri aidiyetin başlıca kaynağını oluşturmaktaydı. Kendilerine nereli
oldukları sorulduğunda Üsküdar’lı, Kadıköy’lü veya Teşvikiye’li olduklarını söyleyenlere
sıkça rastlanırdı. Bu durum, 1950’li yıllar sonrası büyük artış gösteren iç göç ve metropol
yaşantısının ağır basması sonrası değişikliğe uğramışsada etkisi günümüze kadar
süregelmiştir. Ayrıca iç göç yoluyla şehre gelenlerin, daha önce gelmiş olan akraba ve
hemşehrilerinin yerleştikleri ilçe ve mahallelerde yerleşmeye yöneldikleri görülmektedir.
Dolayısıyla eski mahalleler anlamında olmasa da, bu yeni yerleşim birimlerinin
İstanbul’luların hayatında yine önemli bir yeri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu
sebeple, afet hazırlık çalışmalarının sağlam bir temel oluşturması potansiyeli olan en küçük
idari birimler mahallelerdir.
Mahalle halklarının afet hazırlık çalışmalarına katılımının sağlanmasında muhtarların
son derece önemli oldukları son dönemde yapılan pek çok araştırmanın bulguları arasındadır
(ör., İşeri Say ve diğ., 2002). Mahallelinin afet yönetimine katılımında burada yaşan
kadınların, 12-17 yaş grubu geçlerin, mahalle esnafının, emeklilerin yanı sıra mahallerin ileri
gelenlerinden olarak görülen muhtar ve öğretmenin de öncü olarak ele alınması daha önceki
araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır (Ökten ve diğ., 2002). Bu gruplar içinde, “seçilmiş
bir kamu görevlisi” olarak özel bir yeri olan mahalle muhtarlarının afete hazırlık amaçlı
mahalli örgütlenmelerde aktif roller üstlenebildikleri Gayrettepe ve Batıköy mahallelerinde
gözlemlenmiştir (İnelmen ve diğ., 2003; İşeri Say ve diğ., 2002). Mahalle Afet Yönetim
Projesi (MAY) halen İstanbul’da Gayrettepe, Yıldız, İdeal Tepe, Göktürk Beldesi, Kemerköy
ve Kemerburgaz’da, Mimarsinan ve Mithat Paşa mahallelerinin de arasında olduğu çeşitli
ilçelerde uygulanmaktadır. MAY projesinin vizyonu afete hazırlığa mahalleden başlamak,
diğer bir değişle, mahalleliyi evinde, işinde ve okulda afete hazırlamak olarak sunulmaktadır31.
Mahalle düzeyinde örgütlenmelere bir başka örnekte Mahalle Afet Destek Projesi’dir.
Bu proje İçişleri Bakanlığı’nın oluru ve Kocaeli İli Valiliği’nin onayıyla Sivil Savunma
Gönüllüler Yönergesi’ne göre 2001 yılından bu yana uygulanmaktadır 32 . Bu Proje’yi
destekleyen kuruluşlar arasında Kocaeli Valiliği’ne ek olarak İl Sivil Savunma Müdürlüğü,
İzmit Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi, İzmit Kent Kurultayı ve
SDC (İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Dairesi) yer almaktadır.
Projenin temel unsurları
arasında Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve Mahalle Afet Kurulu (MAK) bulunmaktadır.
Proje kapsamında çalışma yapılan her mahallede ortalama 50 kişiden oluşan mahalle afet
gönüllüleri yaklaşık 30 saatlik bir eğitim görmektedirler. Bu eğitimler, afete hazırlıklı olma,
afet psikolojisi, temel yangın söndürme, ilk yardım ve hafif arama kurtarma derslerini
içermektedir. Ayrıca gönüllülere afetin hemen sonrasında etkin müdahalede bulunabilmek
için gerekli kurtarma ekipmanları da sağlanmaktadır. Profesyonel kurtarma ekipleri afet
alanına ulaştığında bu gönüllüler, profesyonel ekiplere yardımcı olma görevini üstlenirler.
Mahalle Afet Destek Projesi’nin uygulandığı her mahallede muhtarların başkanlığında
kurulan yedi kişilik MAK’lar oluşturulmaktadır.
Mahalle Afet Destek Projesi örneğinde görüldüğü gibi, mahalli örgütlenmelerin resmi
kuruşlar, üniversiteler ve yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklemesi
çalışmaların ivme kazanmasına yol açmaktadır. Benzeri bir örnek olarak Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet
31
32

Gayrettepe Postası, Mayıs 2001
Bülten, Eylül 2002
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göstermekte olan İstanbul Afete Hazırlık Eğitim Projesi (İAHEP) ilimizdeki çeşitli
mahallelerdeki sivil toplum kuruluşları veya yerel örgütlenmeler ile ortaklaşa gerçekleştirilen
afete hazırlık eğitimleri verilebilir. İAHEP, United States Agency for International
Development, Office of Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA) maddi desteği ile
faaliyet göstermektedir. Bu örnek, depremden korunmak ve deprem zararlarının azaltılması
amacıyla, örgütlenmenin tamamlanabilmesi için çeşitli birimler arasında işbirliğinin ve bilgi
alışverişinin önemini ve bu işbirliğinin mahalle örgütlenmelerine yansıtılmasının etkinliğe
katkısını göstermektedir.
Mahalli Örgütlenmedeki Sorunlar
Afetlere hazırlığın mahalle düzeyinde başlamasının önemi bilinmesine rağmen, mahallelinin
katılımı sağlamak konusunda çeşitli zorluklar vardır. Yakın dönemde İstanbul ili içinde yer
alan Gayrettepe ve Mimarsinan-Batıköy mahallelerinde yapılan araştırmalar (İnelmen, ve diğ.,
2003; İşeri Say, ve diğ., 2002), bu sorunların hem davranışsal hem de yasal zeminde ele
alınabileceği işaret etmektedir. Her iki yörede 171 kişilik bir örneklem üzerinde yapılan
araştırmada, toplam 3 kişinin (% 1.8) afete hazırlıkla ilgili bir gönüllü örgütlenmeye katıldığı
tespit edilmiştir. Bu sonucun da gösterdiği gibi, depremle ilgili korku ve endişelerin yoğun
olduğu İstanbul’da yaşayan kentlilerin önemli bir bölümü deprem hazırlık çalışmalarına
katılmakta hayli pasif davranmaktadırlar. Şehre etki edecek büyük bir depremle ilgili yıkıcı
etkisinin büyük olacağını algılamalarına (% 52.5) rağmen, kendi yaşadıkları evlerinin büyük
zarar göreceğini düşünenlerin oranı ise sadece % 7’dir. Genelde şehri bekleyen tehlikenin
büyüklü ile kendilerine dönük tehdit algılamalarında ciddi bir fark ortaya koyan bu tablonun
bir sonucu olarak, kişilerin depreme hazırlık ve zarar azaltma konusunda çalışan
örgütlenmelere katılmada pasif davrandıkları düşünülebilir.
Bu düşük katılım oranın sebepleri detaylı bir incelemeye tabi tutulduğunda, katılımcılar
üç grup neden belirtmişlerdir. Birinci grup neden arasında bu tür gönüllü organizasyonları
tanımadıklarını, amaçlarını yeteri kadar bilmediklerini ve katılmak için inandıkları bir kişi
veya merciden davet bekledikleri yer almaktadır. Bu çerçevede meşruiyet sorunu ortaya
çıkmakta ve gönüllü kuruluşlara katılımı yasal ve kamusal alanda kolaylaştıracak ve
meşruiyetlerini artıracak uygulamalara ağırlık verilmesi gerekmektir. İkinci grup neden
arasında ise bireylerin gündelik yaşantılarına dair zaman kısıtları, yapacak başka işlerinin
olması gibi nedenler yer almaktadır. Üçüncü grup neden olarak ise bu tür gönüllü kuruluşlara
katkıda bulunmak için yeterli bilgi ve becerilerinin olmadığını düşünmeleri yer almaktadır.
Bu nedenle, mahalle örgütlerinin öncülüğünü yapacak kuruluş ve kişilerin mahalle halkıyla
kuracakları iletişim çerçevesinde, deprem hazırlık ve müdahale aşamasında yapılması
gerekecek işlerin esasen kendi beceri ve bilgileri dahilinde olduğu, gerekli eğitimler
çerçevesinde bunların geliştirilebileceği çeşitli gruplara aktarılmalıdır.
Mahalleliye afete hazırlık, risklerin azaltılması ve müdahale konularında yapabilecekler
hakkında sorular yönlendirildiğinde, bir çoğunun merkezi ve yerel yönetimlerle beraber
mahalle muhtarının sorumluluğunun olduğu şeklinde algılandığı görülmektedir. Ağırlıklı
olarak müdahale aşamalarıyla ilgili arama kurtarma ve ilk yardım gibi faaliyetler konusunda
kendilerini bireysel olarak sorumlu gören yerel halk, bu konularda mahalli örgütlenmelere de
bir sorumluluk atfetmektedir. Dolayısıyla, hazırlık ve risklerin azaltılması aşamasıyla ilgili
faaliyetlerde kendilerini ve mahalli örgütleri sorumlu görmemeleri de bu tür örgütlere rağbet
etmemelerinin bir sebebi olarak görülebilir.
Gayrettepe ve Mimarsinan-Batıköy mahallelerinde yapılan araştırmaların sonuçları,
katılımın artırılabilmesi konusunda ipucu olabilecek bazı sonuçları da ortaya koymuştur.
Katılımcıların, gönüllü mahalli örgütlere katılmanın yararlarının ne olabileceği sorulduğunda
en fazla belirtilen yararlar arasında, bu çalışmalara katılmanın doğuracağı gönül rahatlığı,
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gelişmeler konusunda bilgi edinme, kendinin ve ailesinin güvenliğine katkıda bulunma,
kaynaklara erişimde öncelik kazanma gibi temalar ön plana çıkmıştır. Bu sonuçların da
gösterdiği gibi, hazırlık ve müdahaleye katılımın arttırılması noktasında kentlilerin maddi ve
manevi yararlarının olacağına ikna edilmeleri uygun olacaktır.
Mahalli Örgütlenmeye Katılımı Artırmaya Yönelik Öneriler
• Muhtarlıkların Etkinliklerinin Artırılması
Mevcut yasa ve yönetmeliklerde muhtarlara afet yönetiminin hiçbir aşamasında yeterli yer
verilmemiştir. Oysa kentlilerle, yerel ve mülki idare arasında bir köprü vazifesi görmesi
beklenen muhtarlık, mahallenin afete hazırlık ve müdahale aşamalarında kentliler tarafından
son derece önem atfedilen bir mercidir. Buna paralel olarak yasal çerçeve içerisinde,
muhtarlara gerekli yetki ve sorumlulukların da aktarılması yerinde olacaktır. Muhtarlıklar,
mahallenin altyapısı, bölgedeki bina türleri, mahalle sakinlerinin bilgi ve becerileri, hastane,
fabrika, çeşitli risk arz edebilecek yerlerin durumu hakkındaki bilgilere öncelikli ulaşma
imkanları sayesinde toplumun bilgi odağı olabilir ve gerekli bilgileri merkezi ve yerel
idarelere aktarabilirler. Bu doğrultuda uygulanabilir bir sistemin ve yasal düzenlemelerin
vakit geçirmeksizin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Muhtarlık ve mahalli örgütlenmelerin
afete hazırlık ve müdahale bakımından önemi göz önüne alındığında gerekli mali, fiziki ve
insan kaynakları ile donatılmaları konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
Örneğin, belediyeler tarafından toplanan Çevre Temizlik Vergileri’nin veya Emlak
Vergisi’nin belirli bir oranının bu amaç için kullanılmak üzere ayrılması düşünülebilir.
Yukarıda belirtilen önerilerin hayata geçirilmesi için muhtarlıklara yeni bir statü
kazandıran yeni yasal düzenlemelere gereksinim bulunmaktadır.
• Sivil Katılımın Artırılması İçin Tanıtım ve Bilgi Aktarımı
Özel yaşam alanları ve evleri hakkındaki risklerin, kentlilere güven duydukları kişi veya
merciler tarafından gerçekçi bir biçimde aktarılması gerekmektedir. Gönüllü katılımın
meşruiyetinin ve dolayısıyla bu kuruluşlara katılımın arttırılması için, Valilik, belediyeler ile
muhtarlıkların koordinasyonuyla tanıtım aktivitelerine ağırlık verilmesi uygun alacaktır. Bu
sayede bu örgütlerin misyon ve faaliyetlerin tanıtımı gerçekleşecektir. Medya, gönüllü
kuruluşların çalışmalarında programlarında yer ayırarak, sivil toplum örgütleri kültürünün
yerleşmesi ve kökleşmesine katkıda bulunmalıdır.
• Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetim Ağı
Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetim birimlerinin bir ilişki ağı çerçevesinde organize
olmaları ve bu birimlerin birbirlerini tanıyarak afete yönelik çalışmalarını bütünleştirmeleri
sağlanmalıdır. Bu örgütlenmenin Sivil Savunma teşkilatı önderliğinde gerçekleştirilmesi
önerilmektedir.
• Mahalle Afet Gönüllüleri ve Mahalle Afet Kurulu
Mahalle düzeyinde gönüllü katılımın işleyişinin belirlilik kazanması için yasal altyapının
oluşturulması ve Mahalle Afet Gönüllüleri ve Mahalle Afet Kurulu gibi muhtarın
başkanlığında oluşturulacak birimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmalıdır. Bu sayede
yerel halkın bilinç düzeyinin yanı sıra, gönüllü katılımının arttırılması da mümkün olacaktır.
4.3.5

SONUÇ

Bu modülün amacı afet öncesi ve sonrasında yer alan faaliyetlerde sorumluluk taşıması
beklenen tüm tarafları içeren bir idari yapı önermektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’deki
mevcut düzenlemeler ve uygulamalar değerlendirilmiş, merkezi ve yerel yönetim birimlerinin
arasındaki yetki dağılımı, sorumluluk ve koordinasyon sistemleri belirlenmiş, sistemin
aksayan yönleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, diğer ülkelerde uygulanan afet yönetimi
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modelleri araştırılmış ve ortak noktaları belirlenerek Türkiye’ye uyarlanabilecek hususlar
önerilen modele katılmıştır. Afet yönetiminin içinde bulunan ve etkilenen çeşitli kişi, kurum
ve kuruluşların temsilcileri ile derinlemesine mülakatlar ve anketler yapılarak, bu tarafların
görüşleri önerilecek modele entegre edilmiştir.
Türkiye’deki afet yönetimi ile ilgili temel yasa ve yönetmelikler incelendiğinde şu
sonuçlara ulaşılmıştır:
• Afet yönetimi düzenlemelerinde afet sonrasına ağırlık veren bir anlayış mevcuttur.
• Afet yönetiminin merkezi yapısı incelendiğinde, koordinasyon, planlama,
denetleme ve teşkilat kurma işlevlerinin son derece karışık, çapraşık ve rollerin
belirsiz olduğu görülmektedir. Bu durum, 1999 Marmara Depremi sonrasında
merkezi idarenin yavaş ve yetersiz kalmasıyla da gözlemlenmiştir.
• Yerel yönetimler, silahlı kuvvetler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları,
muhtarlar ve vatandaşlar sadece kendilerine verilen görevi yerine getirmekle
yükümlü olup, planlama, risklerin azaltılması gibi karar süreçlerine etkin olarak
katılmaları öngörülmemektedir.
• Yasal düzenlemelerde ve uygulamalardaki boşluklar, valilik bünyesinde kurulan
Afet Yönetim Merkezi (AYM) ve belediye bünyesinde oluşturulan Afet
Koordinasyon Merkezi (AKOM) gibi uygulamalarla giderilmeye çalışılmaktadır.
• Genel olarak mevcut idari yapının daha yalın bir şekle dönüştürülmesi, rollerin net
bir biçimde belirlenmesi ve yeni oluşturulacak modelin işlerlik kazanması için
planlama, liderlik ve denetleme işlevlerine de ağırlık verilmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
Çeşitli ülkelerde uygulanan afet yönetim modelleri yapısal ve idari özellikleri
bakımından incelendiğinde, ilk kurulma aşamasında karmaşık idari yapılar gözlemlenirken
büyük afetlere maruz kaldıktan sonra bu tür idari yapılar sadeleştirilerek koordinasyonun daha
kolay sağlanabileceği etkin yapılara doğru bir geçiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Sade yapıya
geçiş sırasında, afetle ilgili bakanlıkların sayısında ciddi ölçüde azalma, sorumluluğun tek
elde toplanma eğilimi, doğal ve fiziksel olayların neden olduğu afetler ile insan aktivite ve
ihmallerinin neden olduğu afetlerin birlikte değerlendirildiği görülmektedir. Diğer ülke
modellerinin önemli bir unsuru olarak devletin en üst düzeyde teknik ve kaynak sağlama ve
koordinasyon görevini bir üst kurul aracılığıyla sağladığı ortaya çıkmıştır. İl düzeyinde
yapılanmaya bakıldığında, ülkenin genel idari yapısına ve yerleşim birimlerinin büyüklüğüne
bağlı olarak, vali ve belediye başkanı tek ya da ortak olarak sorumluluğu taşımaktadırlar.
Birçok ülkenin afet yönetimi modelinde silahlı kuvvetler, sivil toplum kuruluşları ve yerel
örgütlenmeler, sağlık ve teknik konularda uzmanlaşmış kurumlar ve vatandaşlar aktif olarak
yer almaktadırlar.
Türkiye ve diğer ülkelerdeki mevcut düzenlemeler incelendiğinde, Türkiye için
oluşturulması düşünülen yeni idari modelin temel ilkeleri şöyledir:
•
•
•
•
•
•
•

Afet öncesi ve sonrasında yer alan faaliyetlerin bütünleştirilmesi
Planlama ve denetimin birlikte ele alınması
Karma bir yapı
Merkezileşme
Tüm ilgili birimlerin kararlara katılımı
Sade ve kolay anlaşılır bir yapı
Farklı düzeyde örgütlenmeler
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• Gönüllülerin katılımı ve esaslarının belirlenmesi
Mevcut uygulamalarda aksayan yönleri gidermek ve yukarıda bahsedilen ilkeleri
sağlamak amacıyla, kısa ve uzun vadede uygulanmak üzere iki farklı öneri geliştirilmiştir.
Uzun vadede uygulanması önerilen modelde, afet yönetimiyle ilgili olan çok sayıdaki
bakanlığın ve kurulun sayısında ciddi bir azalmaya gidilmesi ve tek elde toplanarak
eşgüdümün daha etkin olarak sağlanması düşünülmüştür. Ayrıca, doğal afetler ile insan
ihmallerinin ve aktivitlerinin neden olduğu afetlerin yönetiminin aynı yapı altında toplanması
da önerilmektedir. Kısa vadede ise merkezi, il ve mahalle düzeylerinde yeni yapılanmalar
önerilmektedir. Merkezi düzey ele alındığında, Başbakanlığa bağlı bir Afetlerden Sorumlu
Müsteşar, Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi ve afet sonrasında kriz komuta merkezi
olarak kurulmak üzere Afet Üst Kontrol Merkezi sorumlu merciler olarak belirlenmiştir. Bu
merci ve kurullar, afetle ilgili ulusal politikaları saptamak, makro planları oluşturmak, afet
öncesi ve sonrası ile ilgili tüm fonksiyonlar arasındaki ve bunların sorumluları arasındaki
eşgüdümü sağlamakla yükümlü olacaklardır. Afet Bürosu, Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale
Konseyi’nin merkezi düzeyde oluşturacağı politakaların etkin bir şekilde iletilmesi, raporlama
ve takip işlerinden sorumlu olacaktır.
Önerilen yeni model il düzeyinde ele alındığında, afetle ilgili fonksiyonların
koordinasyonundan sorumlu olmak üzere İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi kurulur. Bu
kurulun, Vali’nin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Garnizon Kumandanı’nın
katılımıyla oluşan bir karar verme mercii olan İl Üst Kurulu bulunur. Bu kurulda
bulunanların yardımcılarından oluşan İl Yürütme Kurulu ise fonksiyonların eşgüdüm
çerçevesinde yürütülmesinden sorumlu olacaktır. İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi
tarafından yönetilmesi gerek işlevler, emniyet/güvenlik, ulaşım, sağlık, halk eğitimi/halkla
ilişkiler, insani yardım, yangın/ikincil afetler/arama kurtarma, bina/mühendislik, yerleşim
planlaması, iletişim/teknik altyapı başlıkları altında toplanmıştır. Her işlevi yürütmekle
görevli kurum ve kuruluşlar arasındaki eşgüdümü, planlama ve denetlemeyi İl Yürütme
Kurulu gerçekleştirir. İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin aldığı kararların etkin bir
biçimde aktarılması, kurumlararası yazışmaların gerçekleştirilmesi, raporlama ve dosyalama
işlerinden İl Afet İşleri Müdürlüğü sorumlu olacaktır. İl Üst Kurulu’na bağlı olarak ildeki
sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, bazı ilçe belediyeleri, askeri
birlikler, üniversiteler ve TÜBİTAK’ın temsilcilerinden meydana gelen bir İl İstişare Kurulu
oluşturulur. Afet sonrasında gerekli tüm çalışmalarla ilgili karar almak ve emirleri vermek
üzere İl Afet Kontrol Merkezi oluşturulup ildeki kriz komuta merkezi olarak görev yapar.
Yeni afet modelinde mahalli düzeyde etkinliğin artırılması için yasal altyapının
oluşturulması ve Mahalle Afet Gönüllüleri ve Mahalle Afet Kurulu gibi Muhtar’ın
başkanlığında çeşitli birimlerin hayata geçirilmesi önerilmektedir. Bu çerçevede
muhtarlıkların etkinliğinin artırılması için mali, fiziki ve insan kaynaklarının harekete
geçirilmesi gerekmektedir. Muhtarlıklar toplumun afetle ilgili konularda bilgi odağı olarak
hizmet verebilir ve tanıtım, bilgi aktarımı gibi konularda diğer merkezi ve yerel yönetimlerle
mahalleli arasında köprü görevi üstlenebilirler. Mahalli düzeyde örgütlenmelerin ve sivil
toplum kuruluşlarının çalışmalarını bütünleştirmek amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı’nın
önderliği önerilmektedir.
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4.4

KAYNAKLAR

Prof. Dr. Vedat Akgiray, Doç. Dr. Metin Ercan, Arş.Gör. Ali Coşkun, Arş.Gör. Ceylan Onay
(Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü)

4.4.1

AMAÇ

Gerek deprem öncesi ve gerekse deprem sonrası yapılacak olan tüm çalışmalar için ulusal ve
uluslararası kaynakların belirlenmesi, zarar azaltma ve zarar kapatma amacına matuf
kaynakların bulunması ve kaynakların doğru kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla
kullanılabilecek mevcut olan kaynakların bugün için çok sınırlı olduğu gerçeğinden hareketle
öncelikle ihtiyaç sahalarının ve toplam kaynak ihtiyacının belirlenmeleri gerekmektedir.
Finansman ihtiyacı olan sahaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Deprem Öncesi:
1. Deprem güvenliğinin araştırılması çalışmaları
2. Kamusal yapıların (hastane, okul, altyapı, köprü, baraj vb) teknik inceleme ve
güçlendirme (veya taşınma) çalışmaları
3. Özel yapıların (konut, işyeri vb) teknik inceleme ve güçlendirme (veya taşınma)
çalışmaları
4. Bu plan kapsamına giren diğer çalışmalar
Deprem Sonrası:
1. İnsani zararların ve ihtiyaçların giderilmesi (sağlık, barınma, yiyecek vb)
2. Kamusal ve özel yapıların teknik inceleme, tamir veya yeniden inşaat çalışmaları
Öncelikle kabul edilmesi gereken gerçek, deprem öncesi yapılan çalışmalar ve uygulamalar
ne denli başarılı olursa deprem sonrası gerekecek kaynaklar misli ile daha az olacağıdır. Zaten
deprem öncesi gerekli olan kaynakların tahmini elbette ki hem insani açıdan daha önemli hem
de teknik açıdan daha kolaydır. Finansal plan hazırlanırken bu gerçek gözönüne alınmıştır.
4.4.2

TEMEL PRENSİPLER

Kaynak ihtiyacı ve kaynakların kullanım tarzları belirlenirken kentimiz ve ülkemizin bugünkü
koşulları irdelenmiştir. Finansman modelinin dayanacağı prensipler hem insani hem de
ekonomik açıdan gerçeklerle uyumlu olmalıdır. Şöyle ki:
• İstanbul ülkemizin en önemli kentidir. İstanbul’un sağlığı tüm ülkeyi ilgilendirir.
Bu nedenle İstanbul’un depremle ilişkin finansman ihtiyacı sadece İstanbul’un
değil belirli kriterler altında tüm ülkenin sorunudur.
• İnsanlarımızın ekonomik güçleri çoğu zaman gerekli işlerin gerçekleşmesini
imkansız kılmaktadır. Örneğin, gelir düzeyi daha düşük insanların konutları
genellikle yapısal olarak daha zayıf ve dolayısıyla daha riskli olmaktadır. Gelir
dağılım profili ile finansman ihtiyaçlarının dağılım profili örtüşmemektedirler. Bu
nedenle depreme hazırlanma ancak topyekün bir uğraş sonucu kollektif
fayda/maliyet paylaşımı ile mümkün olur.
• Ülkemizin mevcut ekonomik gücünün sınırları içinde sadece düz borçlanma ve
yasal düzenlemelerle gerekli kaynaklar temin edilemez. Başlangıç olarak
edilebilse bile sürekli kalamaz. Bu nedenle ulusal ve uluslararası piyasalar
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harekete geçirilerek
önerilmektedir.
4.4.3

kendiliğinden

üretken

ve

akıllı

finans

modelleri

GENEL YAKLAŞIM

Bu Master Plan’da önerilen tüm çalışma ve uygulamaların her birini “iş” olarak tanımlarsak,
bir iş aşağıdaki sınıflardan birine aittir:
1. Bir defaya mahsus finansman isteyen, gereken kaynak miktarı ve kapsamı net olarak
bilinen “spesifik iş” (belirli bir kamusal yapının teknik inceleme ve güçlendirme
projesi, belirli bir bilimsel çalışma vb)
2. Sürekli finansman gereksinimi olan ve kapsamı kısmen veya tamamen açık olan
“sürekli iş” (özel konutların inceleme ve güçlendirme/taşıma projesi, yeni yerleşim
alanları geliştirme projesi vb)
Spesifik işlerle sürekli işler ayrı ayrı ele alınmalıdır. Şöyle ki:
1. Spesifik işler için “proje kredisi” daha kolaylıkla temin edilebilir. Bazı örnek ulusal ve
uluslararası kaynaklar şunlardır:
a. Uluslararası kaynaklar
i. Avrupa İmar Bankası
ii. Avrupa Yatırım Bankası
iii. İlgili Avrupa Birliği fonları
iv. İslam Kalkınma Bankası
v. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
vi. Dünya Bankası fonları
vii. Diğer multilateral kalkınma bankaları ve kurumları
viii. Bilateral kalkınma bankaları ve kurumları
b. Ulusal kaynaklar
i. Belediye kaynakları
ii. Hazine kaynakları
iii. Özel sektörle geçici veya kalıcı “ortaklık” yoluyla bulunabilecek
kaynaklar
2. Sürekli işler için bazı hallerde proje kredisi bulunabilse bile bu sınıf için sürekli
kaynak üreten finansman modelleri geliştirilmelidir.
Spesifik işler için – öz kaynakların veya ek emlak vergisi gibi yeni vergisel kaynakların
yetersiz olduğunun tespiti durumunda – proje kredisi kaynakları araştırılmalı,
değerlendirilmeli ve ekonomik fizibilitesi belirlenmelidir. Kredilerin geri ödeme planları
hazırlanmalı ve planların sürekli işler için geliştirilen finansman modellerindeki yerleri ve
karşılıklı etkilişimleri tespit edilmelidir.
Sürekli işler için gerekli olan kaynaklar üç ana başlık altında özetlenebilir:
1. Yukarıda spesifik işlere ilişkin bahsedilen kaynaklar veya benzerleri
2. Belediyelerin bütçelerinden ve merkezi bütçeden bu işlere ayrılabilecek kaynaklar ile bu
işler için özel olarak tanımlanan yeni belediye kaynakları
3. Menkulleştirme (“securitization”) yoluyla atıl ve likit olmayan değerlerin sözkonusu
işlerde kullanılabilir hale getirilmesi
Üçüncü maddede bahsedilen yaklaşım ile en etkili ve kalıcı kaynakları üretebilir. Çalışmada
geliştirilen finansman modelinin ağırlığını bu husus oluşturmaktadır. Menkulleştirme iki ana
sahada uygulanabilir:
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1. Riskin Menkulleştirilmesi: Dünyada son yıllarda yaşanan doğal ve sair felaketler sigorta
şirketlerini ve genelde yatırımcıları, felaket halinde karşılayamayacakları risklere maruz
bırakmıştır. Deprem ve genel olarak afet sigortası yapanlar bu riskleri taşıyabilmek için
çeşitli finansal enstrümanlar (örneğin, CAT bonds diye kısaca anılan “catastrophe bonds”
veya “afet bonosu”) yoluyla riskleri menkulleştirmişler ve piyasalara satmışlardır. Bu,
ülkemizde iki amaçlı kullanılabilir:
o Deprem sigortası yapan kurumlar ve onlarla riski paylaşan reaşürans
şirketleri bu yöntemle daha etkin ve kapsamlı deprem sigortası
yapabilecekler ve büyük fonlar toplayabileceklerdir. Bu fonlarında Master
Plan’daki işler için kullanılması hem işleri finanse edecek hem de riskin en
doğal şekilde daha da azaltılmasına hizmet edecektir.
o Belediye kendisi direkt olarak afet bonosu benzeri tahvil ihraç edebilir. Bu
tür tahviller normal zamanlarda yüksek getiri verir – ki yatırımcıların ilgisini
çekebilsin – ve afet halinde anapara kısmen veya tamamen silinir. Bu şekilde
toplanan fonlar hem deprem öncesi hazırlanma gerekliliğine uygun hem de
deprem sonrası ek finansal yük doğurmayan kaynaklardır.
Bu model, aşağıda “Depreme Hazırlık Fonu” başlığı altında anlatılmaktadır.
2. Likit Olmayan Varlıkların Menkulleştirilmesi: Atıl Belediye ve Hazine arazilerinin
sağlam ve çağdaş konut üretme amacıyla Sermaye Piyasası Kanununda yeri olan
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tipi formüllere özel sektöre tahsisi yoluyla deprem
riski taşıyan bölge ve konutların yeni yapılara taşınmasıdır. GYO’ları “ikincil
menkulleştirme” (yerli veya yabancı piyasalarda) yoluyla inşaat finansmanı problemini
aşabilecekleri için bu yolla ucuz ve kaliteli konut imalatı mümkündür. Burada öngörülen
metod, yasa ve yönetmeliklerde yapılacak çok az değişiklikle ve klasik borçlanma
sıkıntısına girmeden kaynak üretecektir. Ekonomik bir model olarak “uzun vadeli ipoteğe
dayalı kredi” modeline eşdeğerdir. Model, tüm detaylarıyla gelişmiş bir finansman modeli
olarak “Arazi Geliştirme İdaresi” başlığı altında aşağıda sunulmuştur.
4.4.4

DEPREME HAZIRLIK FONU

Bahsedilen fonun kavramsal temelini sunabilmek için riskin menkulleştirilmesi amacıyla
önerilen afet bonosu modelinden bahsetmek gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu
çalışmada kullanılan “afet bonosu” tabiri ABD ve bazı diğer ülkelerde bilinen standart
“CATastrophe bond” kavramına dayanmakla beraber çok daha geniş amaçlı ve kapsamlı bir
modeli işaret etmektedir.
Standart afet bonoları, muhtelif ülkelerdeki uygulamalarında salt afetlerle ilgili finansal
risklerin yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Sigorta ve reasürans şirketleri afet sonrası
karşılaşabilecekleri yüksek tazminat riskini afet bonosu yoluyla menkulleştirmekte ve
piyasalarda satmaktadırlar. Afet bonolarını diğer bonolardan ayıran iki temel fark vardır:
1. Benzer vade yapısındaki bonolardan daha yüksek faiz öderler. Örneğin, ABD’de bu fark
ortalama olarak %4 civarındadır. Bu faizin yüksek olmasının nedeni aşağıdaki ikinci
farkla ilişkilidir.
Afet durumunda ana para kısmen veya tamamen ödenmez. Ana paranın ne kadarının
ödeneceği afetin büyüklüğüne, verdiği ekonomik zarara ve zamanlamasına göre belirlenir.
(Örneğin, şöyle bir koşullu model olabilir. Eğer depremin büyüklüğü ve verdiği zarar belirli
bir limitin üzerinde ve deprem bononun vadesinden önce olur ise anaparanın tamamı düşer.
Zarar daha az ise anaparanın bir kısmı düşer gibi.) Anaparayla ilgili bu belirsizlik bonoyu
satın alan yatırımcı için ek risk demektir ve bu yüzden yüksek faiz talep edilir.
686

Sigorta şirketi için bu modeli anlamlı kılan mantık çok basittir. Örnek olarak, diyelim ki
sigorta şirketinin deprem sonrası karşılaşabileceği tahmini tazminat riski 100 liradır. Bu riski
yönetmek için
• 5 yıl vadeli 100 lira değerinde afet bonosu ihraç edildiğini ve bu bonoların
faizinin cari bono faizlerinden X lira/sene daha fazla olduğunu
• Ortalama afet sigortası priminin P lira/sene olduğunu
• Sigorta şirketinin biriken fonları normal piyasa faiziyle değerlendirdiğini
varsayarsak, tüm anaparanın silinmesini öngören büyük bir deprem sonrası aşağıdaki
senaryolar olasıdır:
1. Risk Yönetilmezse: 5 senelik dönemde toplanan hasılat 5P lira olacaktır. Eğer deprem
afeti yaşanmaz ise, 5 yıl sonundaki toplam fon miktarı 5P lira olur. Eğer 5 seneden sonra
veya önce bir deprem yaşanırsa, toplam net maliyet 5P-100 lira olacaktır ki bu istenmeyen
sonuçtur.
2. Afet Bonosu ile Risk Yönetilirse: Toplam hasılat, sigorta primleri artı bono ihracından
elde edilen net miktar olacaktır. Bu da 5P+100-5X lira olur. Eğer deprem olmazsa, 5 yıl
sonu itibariyle toplam net fon miktarı 5P-5X lira olur ki bu sayı sigorta primi ve afet
bonosu faiz fazlası seçimlerine göre artı, eksi ve sıfır olabilir. Eğer 5 seneden önce bir
deprem yaşanırsa, anapara düşeceği için toplam net maliyet 5P - 5X + 100 – 100 = 5P 5X lira ile sınırlı olur.
Bu örnekten anlaşıldığı gibi sigorta şirketi afet sonrası olası tazminat riskini afet bonosu ile
riski üstlenmeye hazır yatırımcılara transfer edebilmektedir. Bu noktadan hareket ederek afet
bonosu modelinin kapsamını Istanbul’u depreme hazırlamak amacına uygun hale getirebiliriz.
Önceliklerimizi ve hedeflerimizi şöylece belirlemeliyiz:
• Hem insani hem de ekonomik bakımdan deprem sonrası zararlarımızı minimuma
indirmeliyiz. Aynen sigorta şirketinin tazminat riskini azaltmak istediği gibi.
• Zararlara minimuma indirmenin tek yolu depreme hazırlanmaktır. Aynen sigorta
şirketinin kullandığı afet bonosundaki anaparanın deprem vukuunda düşmesi gibi.
• Depreme hazırlık kaynak gerektirir. Hazırlık için gereken kaynak, hazırlanılmazsa
afet halinde karşılaşılacak ekonomik maliyetin çok altındadır. Dolayısı ile bugün
temin edilebilecek az para çok kıymetlidir. Bu ise bonoların satışını cazip yapmak
için yüksek getiri vermeyi rasyonalize etmektedir. Aynen sigorta şirketinin afet
bonosuna ödediği yüksek faiz gibi.
Bu saptamalar ışığında görülmektedir ki “afet bonosu modeli” depreme hazırlık amacına
uygundur. Bu amaçla, Büyükşehir Belediyesi önderliğinde hem deprem sigortası satabilen
hem de afet bonosu çıkartabilen bir Depreme Hazırlık Fonu kurulmalıdır. Bu fon, mevcut
sigorta şirketleri ve bankaların bir konsorsiyumu veya ortaklığı şeklinde örgütlenirse daha
güçlü olacaktır. Fonun faaliyet sahası ve işletme politikası tamamen bu kapsamla sınırlı
olmalıdır. Bu fonun işlevi, Deprem Afet Sigortaları Kurumu (DASK) gibi sadece sigortacılık
yapmanın ötesinde depreme hazırlık için gerekli kaynakları da üretmek olarak saptanmalıdır.
Kısaca sıralarsak:
1. Fon, genelde uluslararası ve özelde deprem riski taşıyan benzer ülkelerdeki (Japonya,
Kalifornia gibi) başarılı deprem sigortası modellerinin yaşadıkları tecrübelerden ders
almış bir sigortacılık felsefesi ile deprem sigortası satacaktır. Sigorta primleri olası riskleri
doğru hesaplayan bir fiyatlandırma modeli ile belirlenmelidir. Master Plan’ın
uygulanmasıyla ortaya çıkacak olan mühendislik verileri bu bağlamda çok yararlı
olacaklardır.
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2. Fon, standart afet bonosu modellerinden esinlenen fakat Istanbul’un özel şartlarını
muhakkak yansıtan bono çıkartmalı ve hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda satmalıdır.
Bu bonolar en az 3 yıl vadeli olmalı ve olası riskleri doğru yansıtan cazip faiz oranları
vermelidir. Birbirini takip eden her sene belirli miktarda bono çıkartılmalı ve vadesi gelen
bonoların anaparaları en son çıkartılan bononun geliri ile karşılanmalıdır. Bunun detayları
aşağıda anlatılacaktır.
3. Serbest sigorta primlerinin büyük kısmı ve bono satışından elde edilen miktarın ise faiz
ödemelerine ayrılacak rezerv dışında kalan kısmı deprem hazırlık çalışmalarında
kullanılmalıdır. (Burada kullanmaktan kasıt sadece karşılıksız harcama yapmak olarak
anlaşılmamalıdır. Fon belirli harcamaları yapan diğer şirket ve kurumlar için finansör
rolünü de üstlenir.) Burada, fon açısından kalan tek açık pozisyon en son çıkartılan
bononun anaparasıdır ki bunun maliyetini de konuyla ilgili ve deprem zararlarını kamu
adına karşılamakla zaten yükümlü olan diğer kurumlarla paylaşmak mantıklı olur.
Fonu sağlıklı bir finansal yönetimle yürütmek işin kolay kısmıdır. Önemli olan hem sigorta
primlerinin hem de afet bonosu parametrelerinin hesaplanmasında doğru ve gerçekçi
yöntemlerin kullanılmasıdır.
4.4.4.1 Istanbul Ekonomik Risk Profili
Gerçekçi bir prim ve bono fiyatlandırma modeli, öncelikle “Istanbul Ekonomik Risk Profili”
adını verebileceğimiz ve aşağıdaki veri ve ilişkileri içeren bir veritabanının oluşturulmasını
gerektirir:
• Istanbul için olası depremi modelleyen stokastik süreçlerin tahmini ve geçmiş
verilere en uygun modelin seçimi. Bu tür süreçler deprem mühendisliği
uygulamalarında kullanılmaktadır ve Istanbul için uygun bazı ampirik modeller
bu çalışmayı hazırlayan bilim adamları tarafından da geliştirilmiştir.
• Hane sayısı, hanelerin konut sahipliği ve gelir düzeyleri. Bu bilgilere dayanarak
aileler (1) zengin ve (2) yoksul olarak iki gruba ayrılacaktır.
• Konutların yapısal özellikleri, bulundukları zeminin özellikleri ve depremin olası
tahrip gücü bilgileri ile konutlar (1) yüksek risk, (2) orta risk ve (3) düşük risk
olarak üç “fiziksel risk” grubuna ayrılacaktır.
• Nüfusun yoğunluk dağılımı (yoğun nüfus veya seyrek nüfus olarak dağılım)
Nüfus
yoğunluğu

Risk 2

Risk 4

Risk 6

Risk 1

Risk 3

Risk 5
Fiziksel risk

Yukarıda şematik olarak özetlenen risk dağılımı zengin ve yoksul hanelere göre de
sınıflandırılınca 12 adet farklı grup ortaya çıkmaktadır. Her haneye grubunun özelliklerini
içeren bir “Risk Kartı” yakıştırılır ve bu kartlar derlenerek Istanbul Ekonomik Risk Profili
oluşturulur. Bu tür bir sınıflandırma daha detaylı olarak da yapılabilir ve temel prensip aynı
kalmalıdır.
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4.4.4.2 Uygulama Kapsamı
Burada kastedilen finans modelleri kapsamındaki bir depreme hazırlık süreci aşağıdaki
saptamalara dayanmaktadır:
2. Deprem sonrası, sigorta tazminatları ve özel kaynaklar ile karşılanamayan olası
ekonomik kayıp ve zararların karşılanması devletin toplumsal sorumluluğu altındadır.
Bu zararların dağılımını şu şekilde sınıflandırabiliriz:
a. Altyapı tesisleri ve diğer kamu stoku (yönetim binaları, okullar, hastaneler,
tarihi eserler vs.)
b. Özel konut ve işyerleri
i. İstanbul Ekonomik Risk Profili verilerine göre belirlenen ve sigorta
kapsamı dışında kalan zengin konut/işyerleri ve yoksul konut/işyerleri
ii. Sigorta kapsamı içinde olanlar
Deprem sonrası devletin elinde bulunması gereken kaynakların, (a) maddesinde
bahsedilen tüm zararları ve (b.i) maddesinde bahsedibb1ilen yoksul konut/işyerlerine olan
zararları karşılamaya yetmesi arzu edilir. (Elbette ki sigorta kapsamı dışında hiçbir konut ve
işyeri kalmaması istenir ama gerçekte bunun sağlanmasının hemen hemen imkansız olduğunu
kabul etmek gerekir.)
Olayın insani boyutu ve kamu görevi zounluluğu bir yana, özellikle büyük bir depremin yol
açacağı olası ekonomik zararlar devlet için büyük bir finansal risk de oluşturmaktadır. Bu
riski en aza indirmek ancak depreme hazırlık sürecini akıllı bir risk transferi modeline
oturtmakla mümkündür. Risk transferi veya azaltılması birbiriyle alakalı iki unsura dayanır:
a. Hazırlıksız yakalanılan bir afetin yukarıda 1. maddede bahsedilen zararlarının devlete
olan mali yükü çok büyük olacaktır.
b. Bu yükü azaltmak birbirini tamamlayan iki tedbirle mümkündür:
i. Afet olunca anaparası kısmen veya tamamen düşen afet bonosu tipi bir
enstrümanla kaynak üretmek
ii. Böylece üretilen kaynakları kısmen deprem hazırlık amacıyla
kullanmak
Bu model hem ülkemiz gerçekleriyle uyuşmaktadır ve hem de maliyeti alternatif
modellerden (mesela, klasik borçlanma yolu) önemli derecede azdır. Bunu
gösterebilmek için modelin basit matematiksel formulasyonu aşağıda yapılmıştır.
Afet bonosu modelinin matematiksel çerçevesini çizmek için aşağıdaki parametre ve
değişkenleri tanımlayalım:
• Kesin olarak bilinemeyen ~
t tarihinde gerçekleşen depremin yol açtığı ekonomik
zarar Z (t~ ) ile gösterelim. Bu zararın tahmini ve zaman içinde izlenmesi uygun
şekilde tanımlanmış bir “zarar endeksi” ile yapılabilir. Bu probabilistik bir sürece
dayalı ve mühendislik bilgileri ışığında hesaplanan bir endeks olacaktır. Benzer
endeksler ABD’de yayınlanmaktadır. Bu endeksin alabileceği en yüksek değer
(mesela, Marmara fayında Richter ölçeği ile 7.5 şiddetinde bir depremin tahmini
zararı) Z max olsun.
• Tahmini Z max zararını kabul edilebilir bir düzeye indirmek içinden bugün
yapılması gereken hazırlık yatırımı Y (0) lira olsun. Herhalde Z max >> Y ve
büyük bir M çarpanı için diyelim ki Z max = M × Y . Başka bir deyişle, bugün
yapılacak nispeten az bir harcama yarın karşılaşılacak çok büyük bir zararı
karşılayabilir.
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• Her yıl çıkartılan T-yıl vadeli bononun anaparası A ve yıllık faiz miktarı F lira
olsun. Sunum kolaylığı amacıyla, bononun parametrelerini satış fiyatını
anaparasına eşitleyecek şekilde ayarlayabiliriz. Her sene bir ihraç olacak şekilde N
sene boyunca böyle bono ihracı devam etsin. Yine sadece sunum netliği amacıyla
paranın zaman değerini ve faizlerin zaman içinde değişebileceği ihtimalini göz
ardı edersek, bu şekilde yürütülen bir modelin toplam net maliyeti (T × N ) × F lira
ve kapsadığı toplam süre N + T sene olacaktır. Bono parameterleri yine öyle
ayarlansın ki A − TF > 0 olsun. Bu durumda, her sene A − TF lira hazırlık
yatırımları için harcanabilir.
Bono modeliyle ilişkin nakit akışlarını aşağıdaki şekildeki gibi gösterebiliriz:
0
+A

1

2

3

-F

-F

-F

0

1

2

3
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-F
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0
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.......
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.......
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.
.
.
.

Böylece kurulan bir finansman modeli kaç sene süreceği, başlangıç noktasında
N ( A − TF ) = Y = Z max / M
denklemindeki N değeriyle belirlenir. Bono sahiplerinin alacakları anapara ödemeleri hem
deprem olup olmadığına hem de depremin şiddetine ilişkin olarak yol açtığı zararın
büyüklüğüne bağlıdır. Diyelim ki, önceden belirlenen bir minimum zarar seviyesi Z min ve
bono başına ödenecek minimum anapara Amin lira (bu sıfır olarak ta belirlenebilir) olsun.
Bu durumda, ileriye dönük bir değerleme projeksiyonu olarak depremin gerçekleştiği
tarihi t ile gösterirsek, zararın büyüklüğüne ilişkin iki ihtimal vardır:
[I] Eğer Z (t ) ≤ Z min ise, bono başına ödenecek anapara A lira (toplam tA ) lira olur, veya
[II] Eğer Z (t ) > Z min ise, toplam ödenecek anapara min{tAmin , tA − ( Z (t ) − Z min )} lira olur.
Eğer ilk T yıl içinde deprem olmadığını varsayarsak (yani, t > T ), depremin tarihiyle
ilişkin iki olasılık sözkonusudur. Ya hazırlıklar tamamlanmadan deprem olur ( t < T + N ) ya
da deprem olmadan hazırlıklar tamamlanır ( t > T + N ). Matematiksel olarak iki ihtimalin de
sıfırdan büyük olduğunu varsayabiliriz.
Böylece oluşan olası senaryonun tümü aşağıda özetlenmektedir:
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• Depreme hazırlık çalışmaları “bitene” kadar deprem olmaz, t > T + N , ise toplam
finansman maliyeti (TN ) F lira olacaktır. Bu sonuç toplumsal açıdan
beklenebilecek en iyi sonuçtur.
• Hazırlık çalışmaları bitmeden deprem olur, t < T + N , ve yol açtığı ekonomik
zarar belirlenen minumumdan düşük olur , Z (t ) < Z min , ise toplam finansman
maliyeti (Tt) F lira olacaktır. Bu durumda, depreme hazırlık çalışmaları herhalde
devam edecektir ve nihai toplam maliyeti yine (TN ) F olarak alabiliriz.
• Hazırlık çalışmaları bitmeden deprem olur, t < T + N , ve yol açtığı ekonomik
zarar yüksek olur , Z (t ) > Z min , ise toplam finansman maliyeti
(TN ) F − ((T − 1) A − min{tAmin , tA − ( Z (t ) − Z min )} ) < (TN ) F
14444444244444443
net anapara indirimi

lira olacaktır. Bu sonuç tahribatı yüksek olan bir depremin sonucudur. Bu durumda
vadesi gelmemiş anaparaların bir kısmı düştüğü için devlet için ekonomik yük azalmış
olmaktadır. Başka bir deyişle, modelin temel ekonomik hedefi olan riskin azaltılması
böylece sağlanmış olmaktadır.
Yukarıda sıralanan her sonuç olasıdır (olma ihtimali sıfırdan büyüktür). Bu
göstermektedir ki beklenen finansman maliyeti nominal maliyetin altında kalacaktır. Başka
bir deyişle, finansman maliyetinin nominal maliyetin altında kalma ihtimali sıfırdan büyüktür:
E (finansman maliyeti) < T × N × F
Pr(finansman maliyeti < T × N × F ) > 0
Bu sonuç önemlidir çünkü bu sayede bono getirisini piyasa faizinden yüksek tutma
imkanı doğmaktadır. Bu amaçla bononun faizi arttırılabilir ve/veya satış fiyatı iskonto
edilebilir. Her ikisi de bonoyu yatırımcılar açısından daha cazip kılar ve satışını kolaylaştırır.
Yukarıda tarif edilen bir bononun pratikte fiyatlandırılması çözümü mümkün olan
finans-matematiksel bir problemdir. Tahmini zararları gösteren Z (t~ ) değişkeni İstanbul’un
sismik ve jeofizik şartlarına uygun bir stokastik süreçle temsil edildikten sonra sözkonusu
bono (veya bonolar silsilesi) bir opsiyonlar portföyü olarak ele alınıp değeri hesaplanabilir.
Detaylı fiyatlandırma Master Plan uygulama aşamasına geçtiği tarihteki ekonomik koşullara
göre yapılmalıdır. Aynı olmamakla beraber benzer uygulamaların örnekleri mevcuttur.
Göz önüne alınması gereken diğer önemli bir husus ise deprem gibi doğal olaylar ile
finans piyasaları arasında istatistiksel bir ilişki olmadığıdır. Dolayısı ile deprem olunca
kaybedilecek anapara riski ile diğer piyasa enstrümanlarının getirileri arasında istatistiksel
korelasyon çok düşüktür. Bu ise afet bonolarını portföy riski yönetimi için fevkalade yararlı
kılmaktadır ki bonoların değerini arttırıcı bir olgudur.
Sonuç olarak, sürekli işlerin finansmanı için riskin menkulleştirilmesi amacıyla önerilen
yukarıdaki bono modeli zaten yapılması gereken bir yatırımı daha düşük bir net beklenen
maliyetle yapma imkanını doğurmaktadır.
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4.4.5

ARAZİ GELİŞTİRME İDARESİ

Bu bölümde, “likit olmayan varlıkların menkulleştirilmesi” yaklaşımıyla İstanbul’un
gayrimenkul zenginliğinin nasıl daha iyi değerlendirilebileceği ve öncelikli olarak deprem
riski yüksek olan bölgelerde yeniden yapılandırılması için bir sürekli kaynak modeli
anlatılacaktır. Model, öncelikle aşağıdaki saptamalara dayanmaktadır:
3. İstanbul gayrimenkul zenginidir, ancak atıl duran varlıklarını aktifleştirecek finansal
çözümler yetersizdir.
4. İstanbul şehir içi yerleşim bölgelerinde eski şartnamelere göre yapılmış yapıların süratle
rehabilite edilmeleri hatta önemli bir kısmının yıkılıp yeniden inşa edilmeleri
gerekmektedir.
5. Yeni yerleşim bölgelerinin kurulabilmesi için ‘arsa üretme’ işlevi tam olarak yerine
getirilememektedir. Şu an için İstanbul’da gerek merkezi yönetime gerekse yerel
yönetimlere ait potansiyel olarak çok değerli araziler bulunmaktadır. Bu varlıklar hukuk
kuralları içinde ve piyasa kurallarına uygun çözümler ile değerlendirilememektedir.
6. Gayrimenkul rantı adil, hukuka uygun ve dengeli bir şekilde kamu (merkezi ve yerel
idare) ve özel sektör arasında bir yardımlaşma anlayışı içinde paylaştırılamamaktadır.
7. İstanbul’u depreme hazırlama projesi çok büyük çaplı bir projedir ve ancak tüm
kesimlerin (kamu ve özel) katılımı ile başarıyla uygulanabilir. Böyle bir yaygın işbirliği
bugün için eksiktir ama mutlaka olmalıdır.
4.4.5.1 Arazi Geliştirme İşlevi
Merkezi ve yerel yönetimler imkanlarını imara açık arazi üretmek amacıyla birleştirmelidirler
ve bu amaçla bir “Arazi Geliştirme İdaresi” kurulmalıdır. Bu kuruluşun misyonu, gereksiz
yeni bürokratik katmanlara yol açmadan, stratejik bir bakış ile İstanbul’da bulunan
gayrimenkul stokunu daha iyi değerlendirerek ortaya çıkacak kaynağı öncelikli olarak deprem
riski yüksek olan bölge ve yapılarda oturanlara aktarmak için piyasa koşullarına uygun,
çevreye duyarlı ve çoklu katılımcı çözümler üretmek olmalıdır.
Prensip olarak, bu tür bir kuruluşun yürütücü birimi Büyükşehir Belediyesi, TOKİ,
Milli Emlak ve Arsa Ofisi temsilcilerinden oluşabilir. Yürütücü organa yardımcı olabilecek
danışman niteliğinde çalışacak mühendisler / mimarlar odaları (TMMOB gibi), ilgili diğer
sivil toplum kuruluşları ve şehircilik uzmanları bu yapı içinde mutlaka yer almalıdır. İdare’nin
çalışmaları için gerekli her türlü destek ilgili kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum
kuruluşlarından sağlanacaktır. Bu konuda kapsamı ve sınırları iyi belirlenmiş protokoller
hazırlanmalıdır. İdare’nin kendi sahasında – stratejik planda saptanan ilke ve esaslara uymak
kaydı ile – nazım imar planı hazırlama ve/veya hazırlatma yetkisi olmalıdır. Elbette ki Arazi
Geliştirme İdaresi’nin diğer üst ve alt kurumlarla olan resmi ilişkisi de etraflıca
tanımlanmalıdır. Bu konuda gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
Yeni oluşturulacak bu kurum İstanbul’un deprem riski, yerleşim yoğunlukları, çevresel
faktörler (su havzaları ve orman alanları dahil olmak üzere) ve altyapı kısıtlarını da gözönüne
alarak arazi geliştirmenin stratejik planını hazırlayacaktır. Bu çalışmanın nazım ve mevzi
imar planlarına uyumlu olması ancak gerektiğinde deprem riskine duyarlı olacak, kapsamı
net, kuruluş amacına uygun şekilde yeniden düzenlenmesine imkan verecek hukuki
düzenlemeler ile kuvvetlendirilmesi gerekmektedir.
Stratejik planın uygulamada başarılı olabilmesi için en birincil şart deprem riski yüksek
olan bölgelerdeki dirençsiz yapıların ve diğer yerlerdeki riskli yapıların da komple
boşaltılmalarının sağlanmasıdır. Böyle bir yaptırım gücü için gerekli hukuksal değişiklikler
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süratle yapılmalıdır. Boşaltma ve tasfiye kararının sosyal bir boyutu bulunmaktadır. Ancak
toplum sağlığı ve menfaati gözetilerek teknik olarak risk değerlendirme işi teknik ehliyeti
belirlenmiş kurumların raporu üzerine, çevresel ve tarihi dokuya da dikkat ederek, bağımsız
bir organ tarafından yapılmalı ve tasfiye kararı alınmalıdır. Bu tür bir kararı tamamen siyasi
bir otoriteye bağlamanın önemli sakıncaları bulunmaktadır. Ancak böyle bir karar verici
organda ilgili siyasi kuruluşlar (belediyeler ve ilgili kamu kuruluşları) ve sivil toplum
örgütleri adil olarak temsil edileceklerdir. Bahsedilen organ Arazi Geliştirme İdaresi’nin
belirleyeceği ve kontrol edeceği bir organ olabilir.
İdare’nin arazi geliştirme fonksiyonunu yerine getirirken adil, yansız ve politik süreçten
arındırılmış bir şekilde dengeli, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarını yeterli ölçüde temsil
eden, çevreye duyarlı ve açık bir çalışma ortamında kendine yüklenilen misyonu yerine
getirmesini sağlayacak çalışma prensiplerinin hukuki ve idari altyapısı daha en baştan net
olarak ortaya konmalıdır.
4.4.5.2 Finansman Modeli
Yaygın yerli sermaye katılımını sağlamak ve uluslararası finans çevrelerinin ilgisini
çekebilmek için Arazi Geliştirme İdare’sinin geliştirdiği stratejik plana uygun bir
gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) veya fonu şeklinde yapılanma önerilmektedir. GYO
modeli Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı tarafından tanımlanmış bir finansman modelidir.
Gelişmiş ülkelerde gayrimenkullerin menkulleştirilmesi (“securitization”) amacıyla etkin
olarak kullanılan bir mekanizmadır.
Büyükşehir Belediye’sinin tek başına bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması
mümkündür. Ancak kapsamı bu çapta büyük bir projenin tek başına başarılı olma şansı,
belediyenin tek başına kuracağı bir GYO ile, daha düşüktür. Belediye gücünü diğer kamu
kuruluşları ve piyasa oyuncuları ile birleştirirse başarı şansını arttırır ve deprem için gerekli
finansman kaynağının önemli bir bölümünü bu şekilde bir yapılanma ile sağlayabilir.
Yukarıda adı geçen kamu kurumlarının ellerindeki araziler ve mevcut halka açık GYO’larının
ise nakit ve / veya ayni sermaye ile bu ortaklığa ya ortak ya da yüklenici olarak katılmaları
önerilir. Ayrıca, belediye veya hazine arazisi olmasada sanayi dönüşüm alanları gibi belirli
cazip alanlar da ayni sermaye olarak bu ortaklığa dahil edilebilir. Belediye gücünü diğer kamu
ve özel sektör kurumları ile bu yapı altında birleştirirse muhtelif faydalar sözkonusudur:
• Kamu idaresi ile gereksiz ihtilaflar oluşmaz.
• İstanbul sınırları içinde kamunun elinde bulunan arazi stoğu daha iyi
değerlendirilebilir.
• Mevcut gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile gereksiz bir rekabet ortamı oluşmaz
ve aynı zamanda piyasadan dışlanmalarına yol açılmaz.
• Mevcut gayrimenkul yatırım ortaklıklarının proje belirleme, geliştirme, yurtiçi ve
yurtdışı pazarlarda projeleri pazarlama tecrübelerinden faydalanılır.
• Güçlerin birleştirilmesi sonucunda büyük projelere finansman bulma şansı artar.
Arazi geliştirme stratejik planına uygun olarak, Arazi Geliştirme İdaresi’nin denetlemesi
altında önerilen GYO şirketi faaliyetlerini aşağıdaki mekanizmaya uygun yürüteceklerdir:
8. Ön Finansman Temini: Kamu ve özel sektörden ortak ve yüklenicilerin katılımı ile
başlangıç sermayesi (nakdi ve ayni) belirlenen GYO geliştireceği projelerin ilk
finansmanı için yurtiçi ve ağırlıkla yurtdışı borsalarda hisse senedi satışı yapacaktır.
Belediye, Depreme Hazırlık Fonunu kısmen bu amaç için de kullanabilir. Bu satışı
başarıyla yapabilmek ve yüksek miktarda sermaye cezbedilmek için stratejik plan
çerçevesinde geliştireceği konut projelerini ortaya koymalıdır.
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9. Birincil İhale Süreci: Arazi Geliştirme İdaresi denetiminde GYO misyonuna uygun
olarak hazırlanan stratejik plana göre ‘geliştirilen’ yeni arazileri ihale yolu ile satışa
çıkaracaktır. Bu ihalelelere katılım için ön yeterlilik aranacaktır. İhale sonucunda, inşaat
firmaları ile belli bir nakit miktar ve arsa payı karşılığı bir oran üzerinden anlaşma
yapılabilecektir. İhale sonucunda toplanacak nakit girişleri bir havuzda toplanacaktır.
10. Konut Değiş – Tokuşu: İstanbul’da deprem riski yüksek bir bölgede mülkü olan
kişilerin kullanımına verilecek altyapısı çok daha çağdaş konutlar ile adil bir oranda
değiş - tokuşu yapılacaktır. Ayrıca, söz konusu yeni konutlar sosyal imkanlarla (havuz,
otopark ve parklar gibi) desteklenerek çekicilikleri arttırılacaktır. Arzu eden mülk
sahiplerine sunulan daire(ler) ile boşaltılacak mülklerin değerleri arasındaki mülk sahibi
lehine olan farklar GYO hissesi ile desteklenecektir. Bu şekilde, geçici olarak veya
temelli taşınmak zorunda kalan vatandaşın hakları onları GYO’na ortak yapmakla
korunmuş olmaktadır. İhale sonucunda yapılacak anlaşmalara paralel olarak zaman
içinde teslim edilecek konutların nasıl değerlendirileceği baştan saptanacak ve değiştokuş ve GYO hissesi dağıtımı prensipleri belirlenecektir. Burada en önemli kriter
piyasa rayiç değerleri olmalıdır.
11. Geçici Finansman Temini: Boşaltılan bölgeden etkilenecek konut ya da işyeri kiracı
ve mülk sahipleri için belli bir bütçe çerçevesinde belli bir süre için kira ve diğer türlü
parasal destek sağlanması için yurtiçi ve yurtdışı kaynakların bağlanması süreç
başlamadan sağlanacaktır. Bu amaçla hem Depreme Hazırlık Fon hem de daha önce
spesifik işler için sırlanan muhtelif kredi kaynakları kullanılabilir.
12. İkincil İhale Süreci: Boşaltılacak bölgelerde deprem mevzuatına uygun yeni
yapılandırma çalışmaları için ihaleler açılacaktır. İhaleler sonrası depreme dayanıklı
yapılaşmanın sağlanması için ilgili mevzuatın eksiksiz uygulanması için gerekli
denetimler yapılacaktır. Ayrıca özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yapılacak her
türlü yapılaşma için deprem sigortası alma şartı aranacaktır. Sigorta şirketlerinin
inşaatın her aşamasında denetimi yapması için yetkili kılınmasını sağlayacak hukuki
mevzuat hazırlanacaktır. Değerli bölgelerde yapılacak bu dönüşümden gelebilecek ek
‘rantların’ adil paylaştırılması için ön prensipler tespit edilecek ve GYO hissesi gibi
finansal enstrümanlar ile eski hak sahiplerine bu değerler aktarılacaktır.
4.4.5.3 Örnek Uygulama
Yukarıda bahsedilen mekanizma esasında (likit olmayan) varlıkların menkulleştirilmesi
mekanizmasıdır. Bunu, sayısal ama basit bir örnekle tekrar sunmak yararlı olacaktır:
• GYO’nın elinde (sermayesinin bir kısmı olarak) 2,000,000 m2 büyüklüğünde bir
arsanın 500,000 m2lik kısmı belediye hizmet alanı olarak ayrıldıktan sonra geri
kalan 1,500,000 m2nin 1:2 emsal üzerinden %40 kat karşılığı ihale edildiğini
düşünelim. Toplam 3,000,000 m2nin 250,000’nin ticari alan ve geriye kalanın
konut alanı olduğunu düşünürsek tanesi brüt 130 m2 olan 21,150 daire yapılacaktır.
Konutların 8,460 tanesi ve ticari alanın takriben 100,000 m2lik kısmı arsa sahibi
olarak GYO’nın olacaktır.
• Sonuç olarak boşaltılma kararı alınmış eski binalardan 8,460 aile yeni konutlara
değiş – tokuş yolu ile taşınabilecektir. Örneği basit tutmak için eski ve yeni
konutlar arasında konut sahibi lehine bir değer farkı olmadığını varsayalım.
Boşaltılan mahallelerin daha çağdaş tasarımlarla yeniden inşa edileceğini
düşünerek 8,460 eski konut yerine sadece 6,000 yeni konut yapılacağını
varsayalım. Boşaltılan eski binaların arsası ya arsa olarak ya da ikincil ihale
sonucu yapılacak yeni konutlar olarak değerlidir. Yine ortalama brüt 130 m2lik
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daireler ve %40 arsa payı olarak düşünürsek ortalama $60,000/daire fiyatından
GYO toplam $144 milyon kaynak elde etmiş olacaktır. Birinci ihaleden kalan
100,000 m2lik ticari kısmın ortalama $500/ m2 fiyatından takriben $50 milyon
değeri vardır. Sonuç olarak, GYO toplam $194 milyon kaynak üretmiş olur.
• GYO’nın elinde bu şekilde toplanacak $194 milyon ile, 130 m2lik satış fiyatı
ortalama $60,000 olan konutlar için “%25 öz kaynak - %75 kredi” varsayımı ile
konut başına $45,000 konut kredisi kullandırılabilir. Bu varsayımlar altında GYO
(veya Arazi Geliştirme İdaresi’nin tayin edeceği bir finans kuruluşu veya özel bir
protokol ile Depreme Hazırlık Fonu kuruluşu) toplam 4,300 konut için kredi
kullandırabilecek potansiyele kavuşabilir.
Yukarıdaki örnekde çeşitli varsayımlar altında mevcut bir arazinin ve deprem riski yüksek bir
bölgenin tamamen boşaltılması sonucunda ortaya çıkan arazinin değerlendirilmesi sonucunda
elde edilecek fonların konut kredisi vermek yolu ile nasıl bir dönüşüme tabi olacağı üzerinde
duruldu. Verilen kredilere dayalı olarak yeni finansman bulmak tekrar bir menkulleştirme
yolu ile mümkün olabilir. Örneğimize devam edersek:
• Kullandırılan $194 milyon değerinde kredinin 15 yıl vadeli yıllık %8 faizli
olacağı varsayımı ile aylık $22.6 milyon ödemelere istinaden toplanacak alacak
senetlerine ve konutların ipoteğine dayalı uzun vadeli bir menkul kıymet ihracı
yapılabilir. Örneğin %6 kupon ödemeli ve 15 senelik yaklaşık $218 milyon
tutarında yeni bir kaynak toplanabilir. Bu aşamada ilave Hazine garantisi ile daha
düşük faizli daha çok miktar toplamak da mümkündür. Bu yeni kaynak ile yine
$60,000/konut ortalama satış fiyatı ve %75 kredi varsayımı ile ilave 4,800 yeni
konuta kredi verilebilir.
Sonuç olarak, 2,000,000 m2 bir arsa ile başlayarak 8,460 değiş – tokuş ve 9,100 konuta uzun
vadeli ipoteğe dayalı kredi imkanı üretilmiş oldu. (Elbette ki GYO’nın halka arz hasılatını da
nihai hesaba ayrıca katmak gerekir.) Bu şekilde birçok arazinin değerlendirildiğini düşünürsek
kısa bir sürede İstanbul’un ciddi bir dönüşümü başarması mümkündür.
4.4.6

ŞEMATİK FİNANSMAN MODELİ

Yukarıda detayları verilen modellerin uyumu ve birlikteliği şematik olarak aşağıda
gösterilmiştir:
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Proje kredisi kaynakları

Eşgüdüm

TL

Spesifik işler

TL

Sigorta satışı
Afet bonosu satışı
Fon yönetimi

Depreme Hazırlık Fonu

Eşgüdüm

TL

Teminatlaşma
Konvertibilite

GYO – hisse satışı
Arsa üretimi
Yeni konut üretimi

Arazi Geliştirme İdaresi

TL

TL

Konut kredisi
Menkulleştirme
TL

Sürekli işler

Ancak bütün faaliyetlerin birbirleriyle hem uyumlu hem de tamamlayıcı olması tüm
kesimlerin ve imkanların harekete geçmesini sağlayabilir.
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4.5

YERLEŞİM, HUKUK, İDARİ YAPI, KAYNAK

Nuran Zeren Gülersoy, Murat Balamir, Raci Bademli, Handan Türkoğlu, Ahsen Özsoy, Yücel Ünal,
Gülden Erkut, Haluk Eyidoğan, Azime Tezer, Reyhan Yiğiter, Buket Önem, Kerem Yavuz Arslanlı,
Hüseyin Çiçek, Gül Şimşek, Bilge Arslan, Mert Burnaz, Meltem Şenol, Arzu Taylan, Burcu Özdemir,
Burak Sarı, Ulaş Akın

4.5.1

GİRİŞ

‘İstanbul Deprem Master Planı’ (İDMP) başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan araştırmanın temel amacı, İstanbul gibi devasa bir şehirde (daha önce
yapılan araştırmalarla kesinlik kazanmış bulunan deprem tehlikesinin), kent yönetimlerini
eyleme geçirmek üzere izlenecek bir programın ortaya konulmasıdır. Bu programın çok yönlü,
çok aktörlü, çok aşamalı bir özelliği olacağı; şimdiye kadar yapılan ve izlenen çalışmalardan
nitelik ve kapsamca çok farklı olacağı ve bütünüyle farklı kavram ve yaklaşımlara dayanmak
zorunda olduğunu baştan tanımlamak gerekmiştir. En büyük yanlış, önümüzde duran
sorunların bugüne kadar bildik yöntem ve araçlarla üstesinden gelinebileceği varsayımı
olacaktır. İstanbul’da deprem tehlikesine karşı etkili önlemler alınması, ne 7269 sayılı yasanın
öngördüğü tekniklerle, ne de konvansiyonel imar planlaması kavram ve araçlarına dayanılarak
yapılacak fiziki düzenlemelerle mümkündür.
Günümüz planlama bilimi, toplum bilim ve teknolojik olanakların sağladığı birikim,
kavram ve olanaklar yanyana getirildiğinde farklı bir yaklaşım ve söylemin yaratılması
gerektiği kavranmaktadır.
1-‘İstanbul Deprem Master Planı’ teriminden anlaşılması gereken, bir imar planı
değildir. Deprem Master Planı, güncel piyasa planlama pratikleri, mevcut mevzuat ve yasal
araçlar, konvansiyonel mesleki yöntem ve alışkanlıklarla sürdürülecek işlerden değildir. Bu
plan, deprem tehlikesi karşısında İstanbul’da alınması gereken çok yönlü önlemleri eşgüdüm
altına almayı hedefleyen, uzun dönemli bir perspektifle yapılması gereken işleri, topyekun
eyleme geçme prosedürlerini, fiziki ve mekansal kararları da kapsamak üzere, elden
geldiğince bağımsız alt projeler olarak tanımlayıp birbirlerini tamamlayacak biçimlerde
ilişkilendirerek bir ana program iskeleti çevresinde kurgulamaya çalışan bir ‘YOL
HARİTASI’ olmak zorundadır.
2-‘İstanbul Deprem Master Planı’, deprem sonrası çalışmalarının programlanması, kriz
ya da afet yönetimi konusunda hazırlanan bir plan değildir. Master Plan’ın asıl hedefi, deprem
sırasında mümkün olan en az zararı görmek üzere önceden alınabilecek tüm önlemleri
belirlemektir. Bu nedenle çalışma, İstanbul bütünü (hatta il) ölçeğinde ‘RİSK YÖNETİMİ’nin
nasıl yapılacağını ortaya koymak zorundadır. Bunun için, bir dizi araştırma yapılarak, belirli
neden-sonuç ilişkilerinin kümelenmiş bulunduğu, yetki ve sorumluluk sahibi farklı tarafların
odaklandığı etkileşim alanları birbirinden bağımsız kentsel ‘RİSK SEKTÖRLERİ’ olarak
tanımlanır. Bu sektörlerde nelerin risk oluşturduğunu, bunları azaltmak ve bertaraf etmek için,
yani ‘risk yönetimi’ için nelerin yapılması gerektiği, ayrıca bunların kimler tarafından ve nasıl
gerçekleştirilebileceği konuları irdelenir.
3-‘Kentsel Risk Yönetimi’, İstanbul’da yer alan yapıların yalnızca ‘tamir-takviyesi’
hedefi ile sınırlandırılmış bir girişim değildir. Amaç, tekil yapı ve kentsel çevre risklerinin,
iyileştirme seçeneklerinin, bunların ekonomik olabilirlik ve performans ölçütlerinin
belirlenmesi, “İstanbul ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve
uygulamaların belirlenmesi”dir. ‘İstanbul Deprem Master Planı’nın, “geniş vizyona sahip, çok
yönlü, çok disiplinli çalışmalar olması gerekmektedir”.
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4-‘İstanbul Deprem Master Planı’, sorunları yalnızca irdeleyip teşhislerde bulunan,
‘çözüm önerileri’ geliştirip sergileyerek konuyu bu noktada bırakan bir çalışma da değildir.
Plan, yerine getirilmesi gereken eylemleri proje paketleri olarak tanımlamak yanısıra, eyleme
geçme, örgütlenme, ortaklıklar kurma, ilgili tarafları birlikte davranma ve dayanışmaya
zorlama, tarafların birbirlerini denetlemesi olanaklarını sağlama, bunlar için kimi yasal
düzenlemelerin ve özel yaptırım güçlerinin geliştirilmesi yöntemlerini ve bunların
gerçekleştirilmesi yollarını önermeyi hedeflemek zorundadır.
5-‘İstanbul Deprem Master Planı’nın hedefi, son elli-altmış yılda Türkiye
kentleşmesinde edinilen alışkanlıklarla yerleşme alanlarını daha da genişletmek, ormanları, su
havzalarını ve doğayı tahrip ve talan edercesine büyümeyi körüklemek olamaz. Amaç,
yapılaşmış alanların daha ekonomik, daha güvenli, daha nitelikli duruma getirilebilmesidir.
Yeni yapılaşma alanları açma girişimlerine, ancak ölçülü düzeltmeler yapmak, kimi yüksek
riskli alanları seyreltmek üzere başvurulabilir.
6-‘İstanbul Deprem Master Planı’ çalışmasında izlenen yöntem, mevcut yönetsel ve
yasal koşulların belirlediği alanda sınırlı kalmayı kabullenmeyi değil, belirlenen hedefleri
sağlamak üzere bunların nasıl değiştirilebileceğini düşünmektedir. Bu nedenle, güncel
kurumsal ve yasal yapılanmanın ayrıntılı değerlendirmelerine girilmemiştir. Çalışmanın ilgi
odağı, İstanbul’un karşı karşıya olduğu risklerdir. Önceki çalışmalarla ortaya konulan deprem
tehlikesi yanında, bu çalışmanın öncelikle yerine getireceği ödev, henüz sistematik araştırması
yapılmamış olan, kentin kendi fiziki durum ve işleyiş özelliklerinden kaynaklanan risklerin
tanımlanmasıdır. Kentsel risklerin belirlenmesi ve farklı ‘Risk Sektörleri’nde uygun risk
yönetimi (kaçınma/ azaltma/ paylaşma) biçimlerinin neler olduğu kararlarının verilmesinden
sonra, alınacak önlemler ve yönetsel, yasal ve kaynak kullanma biçimleri belirlenmektedir.
7-‘İstanbul Deprem Master Planı’ başlıklı çalışma, her ne kadar İstanbul Büyükşehir
tarafından yaptırılmakta ise de, bu projenin İstanbul Valiliği başta olmak üzere İlçe
Belediyeleri, ilgili çeşitli kamu yönetim birimleri ve doğrudan merkezi yönetimce sahip
çıkılması beklenir. Çünkü deprem tehlikesi karşısında, İstanbul içinde ve çevresinde yer alan
tüm etkenlerin birlikte ele alınması, risk sektörlerinin bütünlük içinde analizi gerekir.
8-‘İstanbul Deprem Master Planı’nı yalnızca bir ‘strateji planı’ olarak tanımlamak da
yerinde bulunmayabilir. Birincisi, Strateji Planı kavramının içerdiği ‘alternatif yollar
arasından birinin tercih edilmesi’ işlemi bu örnekte geçerlik taşımamaktadır. Çünkü amaç, her
yol ve olanak ile İstanbul’un deprem güvenliğinin sağlanmasıdır. İkinci olarak, Deprem
Master Planı, doğrudan eyleme geçmek üzere hazırlanmakta ve bu nedenle (strateji
planlarının genellikle yaptığı gibi, yalnızca üst düzey tercihler kombinasyonu veya bütününü
tanımlamakla yetinmeyip) uygulama ayrıntılarını belirlemek durumundadır.
9-‘İstanbul Deprem Master Planı’, tanımlanan iş paketleri ve önerilen önlemlerin yerine
getirilmesinde yönetim birimlerini, paydaşları, kamu-özel kişi ve kuruluşları bir ana program
etrafında buluşturan, her bir ilgili tarafa, takvime bağlı sorumluluk-yetki, ödev-ödül dağıtan,
bunları yaptırımcı güce sahip bir dizi sözleşme ve protokoller çerçevesinde bağlayan bir ana
belgedir. ‘İstanbul Deprem Master Planı’, aynı zamanda yerel toplulukları eyleme geçiren,
sivil toplum kuruluşlarının güç ve yeteneklerini çoğaltıp bundan yararlanan, yerel
örgütlenmelerin (özendirme ve yönlendirme yoluyla) sayıca çoğalmalarını ve plana katkılarını
sağlayan, halkın deprem ve çevre konularında eğitim ve bilinçlenmesi süreçlerini hızlandıran
bir TOPLUMSAL SÖZLEŞME’dir.
10-‘İstanbul Deprem Master Planı’nın çok yönlülük özelliğini, bağımsız çalışma
konularının yanyana getirilmesinden ibaret görmek önemli bir yanılgı olur. Bu bütünlük,
değişik disiplinlerdeki çalışmaların ancak aynı ana fikir ve yöntemin birlikte izlenmesiyle
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yaratılmaktadır. İstanbul’da yer alan risklerin belirlenerek bunları bertaraf etmek üzere
doğrudan eyleme geçme yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmanın iç mantığını oluşturmaktadır.
11-Gerek ‘İstanbul Deprem Master Planı’nın hazırlanmasında kullanılan bilgiler,
gerekse içerik ve yöntemleri ayrıntıları ile belirlenen proje paketlerinin uygulamaya
geçirilmesi için ileride gerekli olacak veri tabanları, kapsamları, düzenleri, saklama ve işletme
biçimleri ve sorumluları ile belirlenen genel enformatik yapısı, risk yönetiminin başarı ve
sürdürülebilmesinin önkoşuludur. Bu yaklaşımda, uzun dönemli risk yönetimi etkinliklerinde
eldeki bilgiler ve mevcut veri tabanları yeterli bulunmayacaktır.
12-‘İstanbul Deprem Master Planı’ndan önce hazırlanmış bulunan araştırmalar,
İstanbul’da olası depremin meydana getireceği sonuçların kestirilmesi senaryolarına dayalı
çalışmalardır. Bu çalışmalar, plan hazırlamada kimi varsayımların yapılmasını ve envanter
bilgilerinin girdiler olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Ancak ‘teşhis’ler açısından önemli
katkılar sağlayan bu çalışmalar, ‘reçete’ oluşturmazlar. ‘REÇETE’yi, ‘Master Plan’ın ortaya
çıkaracağı proje ve eylem paketleri belirleyecek; öngörülen işlerin yapılması ve bu paketlerin
ayrı ayrı ihaleler yoluyla yerine getirilmesi ise ‘TEDAVİ’yi sağlayacaktır.
13-‘İstanbul Deprem Master Planı’nın hayata geçirilmesinde izlenebilecek iki yol söz
konusu olabilir. Birincisi, belirlenecek projelerin büyük bir bölümünün kamu eliyle
yürütülmesidir; ikincisinde ise, kamunun yalnızca yönetim ve izleme görevlerini sürdürerek
uygulama projelerinin büyük bölümünün ihale ve hizmet alımları yoluyla sağlanmasıdır.
Proje paketlerinin kamu eliyle yürütülmek istenmesi durumunda, yönetimlerin uzman
kadrolarla genişletilmeleri gerekecektir. Bunun sürdürülebilir bir yönetim biçimi
oluşturamayacağı endişesi yaygındır. İkinci modelde ise, ‘İstanbul Deprem Master Planı’nın
tamamlanmasından sonra (hatta sırasında) kimi proje paketlerinin (yaptırılma esasları, girdiçıktı ilişkileri, zamanlamaları belirlenerek) ulusal/uluslararası ihaleler yoluyla hemen
başlatılması olanaklıdır. Bunlardan çok özellikli görülen projelerin izlenmesinde Belediye,
ayrıca uzman danışmanlar da tutabilecektir. Bu yolla projelerin bir bölümünün, kendini
finanse edebilmeleri olanakları bulunabilecektir. Elde edilecek projeler demetine büyük
ölçüde mali destekler vermesi olası görülen Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların da
eğilimleri bu ikinci model yönünde olacaktır. İkinci modelde, proje paketleri ihalelerinin
hepsinin yalnızca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerekmez. Bu işlerin bir
bölümü Valilik, özel kuruluşlar ya da merkezi yönetim birimleri tarafından yaptırılabilir.
14-‘İstanbul Deprem Master Planı’ dünyada başka örnekleri bulunan, süreci ve
yöntemleri ile dış örneklerden yararlanılabilecek bir proje değildir. Bu konuda dünyadan
alınacak önemli bir ders de yoktur. Tersine, genel olarak ilk kez başvurulan bir yaklaşıma
sahip olması nedeniyle kendine özgü kavramlar ve yöntemler geliştirmesi olası bir çalışmadır.
Geniş kapsamlı, çok yönlü ve eyleme dönük nitelikleriyle bu çalışmanın kendi kavram ve
yöntemlerini geliştirmesi ve bu kimliğiyle dünyaya ayrıca örnek oluşturması beklenir.
15-‘İstanbul Deprem Master Planı’, yalnızca depreme karşı önlemler almayı değil, pek
çok alandaki yetersizlik ve eksiklerin giderilmesini de sağlayabilecek potansiyelde bir
toplumsal makro-projedir. İstanbul’da deprem tehlikesinden hareketle ivme kazandırılacak
kentsel sistem, yapı stoku ve çevreleri güçlendirme ve iyileştirme etkinliklerinin aynı
zamanda:
o
o
o
o
o

altyapı yetersizliklerinin giderilmesi,
kaçak stokun zamanla eritilmesi,
doğal çevre, kültür değerleri ve tarihi verilerin korunması,
estetik yoksunu çevrelere nitelikli tasarımlarla yeniden kimlik kazandırılması,
yerel toplulukların kent yönetimine katılma alışkanlıklarının yaratılması,
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ve benzeri çok sayıda alanda doğrudan katkıları olacaktır. Bu nedenle, Master Plan’ın genel
hedefi, kentsel toplam yaşam kalitesini yükseltmektir. İstanbul’da başarılanların, Türkiye’deki
büyük şehirlerin hemen hepsinde yer alan benzer ve pek çok diğer sorunun giderilmesinde de
yeni yöntemler ve örnek modeller geliştirilmesine yol açması olasıdır. Öte yandan, Avrupa
Birliği topluluğuna girmeye kararlı Türkiye’nin, kentsel fiziki çevrelerini bugünkü düşük
standartlardan kurtarması, kendine özgü tarih ve kültür değerlerine yeni anlamlar
kazandırması bir ulusal dava olarak görülmelidir.
16-Deprem zararlarının azaltılmasında ‘İSTANBUL MODELİ’ olarak anılabilecek bu
yaklaşımın temel özelliği, kentsel fiziki iyileştirme eksenli bir planlama çerçevesinde
kademeli olarak sosyal, yasal, yönetsel ve parasal olanakların topyekun örgütlenerek bir üstün
sinerjinin yaratılmasıdır. Bu yaklaşımın başlıca çalışma alanları:
makro-fiziki verilerin ve kararların gözetilmesi ve geliştirilmesi,
kentsel çevre ve yapı stokunda güvenlik düzeyinin yükseltilmesi ve kentsel
hizmetler altyapısı ve sistemlerinin etkinleştirilmesi,
o
yüksek riskli alt bölgelerin toplu olarak iyileştirilmesi için ‘Eylem Planlaması’
yöntemlerine başvurulması,
o
yerel toplulukların bilgilenme, örgütlenme ve etkin olmaya yönlendirilmesi,
o
kentsel yönetimin tüm ilgililerinin eşgüdüm, özdenetim ve dayanışmaya
zorlanması,
o
ayrıca bu işlerin yürütülmesinde kolaylıklar sağlamak üzere kimi kurumsal ve
yasal düzenlemelerin ulusal düzeyde merkezi yönetim kararları ile yerine
getirilmesidir.
17-‘İstanbul Deprem Master Planı’, eyleme yönelik kurgusu ile, bünyesinde üç temel
etkinliği barındırmak zorunda olacaktır. Bunların birincisi, İstanbul bütünü için hazırlanması
gereken ve farklı sektörel önlemlerin eşgüdümünü sağlayan ‘SAKINIM PLANI’ olacaktır.
Sakınım Planı, kent bütünündeki sistemler ve sektörlerde deprem (ve diğer tehlikeler)den
doğan risklerin yönetimi (dışlanması, azaltılması, paylaşılması) projelerinin entegre edildiği
ana programdır. Bu kapsamda risk analizleri yapılır, sakınma standartları ve uygun risk
yönetimi biçimleri belirlenir, her sistem ya da sektörün ilgili tarafları ve bu tarafların
yükümlülükleri belirlenerek program içindeki görevlerine ilişkin taahhütleri alınır. Ayrıca,
uygulamayı denetlemekle sorumlu diğer taraf(lar) belirlenir.
o
o

İkincisi, yüksek riskli bölgeler olarak tanımlanan alanlarda toplu dönüşüm süreçlerinin
başlatılması amacıyla alt proje ve uygulama paketlerinin hazırlanması ve ivedilikli eyleme
geçilmesi işlerini tanımlayan yerel ‘EYLEM PLANI’dır.
Üçüncü olarak, ilk iki etkinliğin gerçekleştirilmesi için gereken ortamların, ya da
çerçeve koşulların sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla ‘Araştırma ve Etkinlik
Programları’ belirlenmektedir. Bunlar:
o

o

‘Master Plan’a siyasal desteğin verilmesini sağlayacak ‘yerel topluluklar ile,
medya ile, reel sektör ile ilişkiler’geliştirme, yerel mülki yönetim ve merkezi
yönetimden destek alma çalışmalarıdır.
Proje paketlerinin geliştirdiği risk yönetimi önerilerinin her birinin
uygulanmasını güvenceye almak üzere, bunların ayrı ayrı sahiplerinin ya da
yasal sorumlularının bulunması, bunun için en uygun yönetsel yapılanma ve
süreçlerin belirlenmesidir.
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Sakınım Planı ve Eylem Planı proje paketlerine kaynaklar yaratma, yurtiçi ve
yurtdışı parasal destekler geliştirme çalışmaları şimdiden başlatılması yerinde
bulunmalıdır.
o
‘Master Plan’da ortaya çıkacak yasal ya da prosedürel engeller, yaptırım
yetersizlikleri, standart ya da müeyyide yoksunlukları gibi hukuksal
gereksinmeler olacaktır. Bu alandaki çalışmaların bugünden başlatılması için
ayrı bir yol haritası hazırlanmalıdır.
o
Gerek Sakınım Planı, gerekse Eylem Planı proje paketleri kapsamında kimi
bilgi toplama, yeni veri tabanı oluşturma ve işletme, ya da ayrı bilimsel ve
teknik araştırma etkinliklerinin yürütülmesi kaçınılmaz görülecektir.
Deprem Master Planı çalışmalarının desteklenmesi amacıyla bu alanlarda, şimdiden
kimi girişimlerin başlatılması yerinde sayılmalıdır. O halde eyleme yönelik kapsamları ile
‘İstanbul Deprem Master Planı’ aşağıdaki gibi özetlenebilir (Tablo 4.25).
o

Tablo 4.25. İstanbul Deprem Master Planı Şeması

‘İstanbul Deprem Master Planı’

Sakınım Planı
(SP)
•
•
•
•
•
•
•

altyapı ve sistemler
yapı stoku
tehlikeli kullanımlar
Acil Durum Görevlileri
özel alanlar
kentsel doku/ kullanım
vb

Araştırma-Etkinlik
Programları (AEP)

Eylem Planı
(EP)
•
•
•
•
•

fiziki dönüşüm
yoğunluk değişimleri
yapı güçlendirme/yıkma
yerel örgütlenme
yatırım planlaması

•
•
•
•
•
•

halkla ilişkiler
parasal kaynak arama
yasal düzenlemeler
yönetsel seçenekler
veri mühendisliği
bilimsel/teknik araştırmalar

18-‘Deprem Master Planı’, bu üç alanda çok sayıda proje paketi tanımlamaktadır. Proje
paketlerinin farklı yönetim birimlerince üstlenilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Farklı proje
paketleri için (yurtiçi, yurtdışı) farklı kaynak destekleri söz konusu olabilir. ‘Master Plan’da,
gerek proje paketlerinin zamanlaması, gerekse birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek takvimli
bir ana akış şeması hazırlanabilmektedir. ‘Deprem Master Planı’nda açıklanan risk yönetimi
konularında, İstanbul’da yer alan tüm yönetsel birimlerin dayanışma ve işbirliğinin
sağlanmasında gönüllülüğün ve kimi yaptırım gücünün geliştirildiği çerçeve koşulların
oluşturulması önemli bir aşamadır.
Yerleşim yeri deprem güvenliğinin artırılması amacıyla yapılması gereken fiziki ve
mekansal düzenlemeler bir ‘Sakınım Planı’ kapsamında bütünlük kazanır. Bu plan, öncelikle
yerleşim alanındaki farklı risk ortamlarında ya da ‘Risk Sektörleri’ndeki eleman, faktör ve
sistemlerin deprem tehlikesi karşısında uğrayabilecekleri ya da verebilecekleri zararları
belirler. Bu zararlar, sistemlerin kendilerine özgü niteliklerden, konum özelliklerinden ya da
mekansal ilişkilerinden kaynaklanır ve farklı ilişkiler bütünü ya da Risk Sektörleri belirler.
Sakınım Planı, risk sahiplerini ve alınması gereken önlemlerin ilgili taraflarını bir araya
getirip bir zaman programı içinde hangi yükümlülükleri üstlendiklerini belgeler. Yerleşim
yerinde riskler gösteren sistemlerin mekansal ve analitik çalışmaları ve risklerin yönetimine
ilişkin belgelerin tümü Sakınım Planı’nı oluşturur.
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Teknik bir içerik taşıyan bu belgeler bütününe, yasal bir statü kazandırmak gereği vardır.
Yerleşmelerde afet sonrası koşullar ve acil durum yönetimi için nasıl 7269 sayılı yasa
tarafından mülki yönetime yetkiler, sorumluluklar ve ödevler (Afet Planı hazırlanması)
verilmekteyse, Sakınım Planı da, afet öncesi zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarına ilişkin
ödevlerin belediye yönetimleri başta olmak üzere hangi yönetimlerce yerine getirileceğini
tanımlamalıdır. Bu tür bir yasal düzenlemenin, tüm belediyeler için olmasa da, en az
Büyükşehir Belediyeleri’nin yükümlülüğü olarak tanımlanması ve doğrudan ‘İmar
Kanunu’nda (ki bu kanunun günümüzde büyük ölçüde yenilenmesi zorunludur) yer alması
gerekir. Daha zayıf bir yaklaşımla, Büyükşehir belediyelerinin ayrı ayrı kendi ‘Sakınım
Yönetmelik’lerini çıkarmaları düşünülebilir.
İstanbul özelinde, Deprem Master Planı uygulamalarının hepsi yalnızca Büyükşehir
Belediyesi sorumluluğunda yürütülemez, Valilik ve yerel belediyelerin işbirliği ve katkıları
gerekecektir. Bu nedenle, merkezi yönetim düzeyinde girişimlerde bulunularak mülki yönetim
ve ilgili birimleri, Büyükşehir yanında diğer ilçe ve belde belediyelerinin güçlü bir
eşgüdümünü sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi öncelikli görülmelidir. Bu konuya verilen
önem oranında farklı seçenekler söz konusu olabilir.
Sakınım Planı kapsamında yerleşim alanı ve içerdiği sistemler, mekansal bir bütün
olarak incelenmektedir. Yerbilimsel bulgulara dayalı olarak belirlenmiş mikro-tehlike ve
bölgeleme verilerine göre altyapı, yapı stoku ve kentsel çevrelerin taşıdığı risk düzeyleri ayrı
ayrı belirlenmektedir. Sakınım Planı kapsamında gözetilecek bir özel sektör de, Acil Durum
Görevlisi (ADG) eleman ve sistemlerdir. Hastaneler okullar gibi, afet anında yaşamsal işlevler
üstlenen ADG’lerde risklerin bütünüyle giderilmesi zorunluluğu vardır. ADG’ler, personel/
araç-gereç/ sistemler/ taşınmazlardan oluşur. Bunlardan altyapı sistemleri ve taşınmazların
(yapı ve kullanım alanları), Sakınım Planı kapsamında özellikle planlanması gereği doğar.
Sakınım Planı kapsamında, gerek risk düzeyi ve risk yönetimi (dışlama/ azaltma/
paylaşma) analizleri, gerekse bunların uygulanma adımları, bağımsız proje paketleri olarak
tariflenir. Bunların bir bölümünün projelendirilmesi ve daha sonra uygulanması doğrudan
ilgili kamu kuruluşları tarafından yerine getirilebilir, ya da uygulamalar için ortaklıklar ve
konsorsiyumlar oluşturulur. Bir bölümü de doğrudan uzman kuruluşlara ihale edilebilir.
Sakınım Planı kapsamında kentsel risklerin giderilmesinin teknik ve ekonomik açıdan
olabilirlik incelenmesi sonucunda, söz konusu risk sektörlerinde rol sahibi yetkili/ sorumlu
kuruluşların, olabilirliği görülen düzeltme ve iyileştirme işlerini yapmaları programlanır.
Sakınım Planı’nın içerdiği temel sektörler burada genel yapı ve içerikleri ile
açılmaktadır. Böylece her bir sektörde, birbirinden bağımsız proje (ihale) paketleri
tanımlanabilecektir. ‘Master Plan’ çalışmalarının bundan sonraki aşamalarında söz konusu
paketlerin ayrıntılı kapsamları, risk araştırma yöntemleri, sektörde risk yönetimi için gerekli
veri kaynakları ve veri tabanı işletme biçimleri, zamanlamaları, konuya özel ihale şartname
koşulları, vb. konular belirlenerek Sakınım Planı, ilişkili proje dizileri olarak zaman
perspektifi içinde tanımlanmış olacaktır.
4.6
4.6.1

YERLEŞİM
SAKINIM PLANI

İstanbul Deprem Master Planı çalışmalarında risklerin azaltılması amacıyla yerine getirilmesi
gereken iki farklı düzeyde ödev söz konusudur. Büyük Şehir ölçeğindeki ‘Sakınım Planı’, üst
düzey kurumsal risk yönetiminin yürütülmesini, risk sektörlerinin belirlenerek kurumsal ve
teknik önlemlerin standartlarının, sorumlulularının ve denetleme işlerinin düzenlenmesini
kapsar. Yüksek riskli olduğu anlaşılan ve öncelikle önlemler alınması gerekli görülen alt
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alanlarda ise, mahalle düzeyine ve hatta tekil yapı ve taşınmaz ölçeğine kadar inilerek daha
ayrıntıda önlemler alınması kaçınılmaz görülmektedir. Burada başvurulan ‘Eylem Planı’
çalışmaları, yerel topluluğun katılım ve katkılarını harekete geçirmeyi, yeniden yapılanmayı,
topyekun bir yerel fiziki ve toplumsal kalkınmayı hedeflemektedir.
İstanbul için olduğu gibi, Türkiye’nin bütün yerleşim yerlerinde can ve mal güvenliğini
artıracak önlemlerin alınmasında önemle üzerinde durulması gereken bir konu, bu amaca
hizmet edecek etkili yöntemlerin geliştirilebilmesi için, konvansiyonel zihniyet ve
alışkanlıkların terkedilmesidir. Öncelikle, Sakınım Planı bir hasar tahmin hesabı yöntemi ya
da senaryo çalışması değildir. Bu tür tekniklere yer verilse de, Sakınım Planı çok yönlü olarak,
olası tüm risk türlerini gözönünde tutmaya çalışan ve bunları bertaraf etmek için gereken
yöntemleri belirleyen ve ilgili her kuruluş ve kişiyi bu yönde rol ve görev üstlenmesi için
düzenlemeler yapan bir etkinlikler bütünüdür. Sakınım Planı’nı bir imar planlaması türü
olarak düşünmek yersizdir. Öte yandan, deprem tehlikesi karşısında alınacak önlemleri
yalnızca imar planlaması kavram ve araçlarıyla algılamak ve çareler aramak da yanıltıcı
olacaktır.
Konvansiyonel yaklaşımlarla, merkezi yönetimce üst planlar hazırlanması, vesayet
yaptırımları uygulanması, ya da plancılar tarafından yeni kentsel fiziki düzenlemeler
hazırlanıp yürürlüğe sokulması yöntemlerinden medet ummak, etkili sonuçlar getirmeyecektir.
Kimsenin ilgilenmediği, uyma zorunluluğu duymadığı, kamuoyunu karşısına alan ve etkili
olamayan yasakçı planlar değil, herkesi amaca yönlendiren, işin içine ve eyleme ve ortak
olmaya çeken, ortak çıkarları gösteren düzenleme ve etkinlikler hedeflenmelidir. Dolayısıyla,
amaçlananların bildik planlama yöntemleriyle değil, planlamaya yeni bir içerik, vizyon,
kavramlar ve araçlar kazandırmakla sağlanacağı gözden kaçırılmamalıdır.
Kent bütünü ölçeğinde ve ayrıca yerel dönüşüm uygulama alanlarında ivedi kararlar
alınması ve eyleme geçilmesi bu yaklaşımın temel gereğidir. Yasaklayıcı olmaktan çok
proaktif girişimciliği özendiren, ilgili tarafları örgütleyerek etkinliklerin eşgüdümünü ve
denetlenmesini ön plana çıkaran bir yaklaşım, taraflara ve ortaklara ihtiyaç duyan, bunlara
roller ve sorumluluklar veren bir planlama biçimidir. Ortak amaç, değerlerin, yatırımların ve
insan hayatının sakınılmasıdır.
1. Risk Sektörleri
Deprem etkilerinin hangi zararlara yol açabileceği araştırmaları, farklı alan ve ilişkiler yapısı
içinde ayrı risk kümeleri bulunduğunu gösterir. Kent bütününde tanımlanabilecek bu risk
sektörlerinde nedensellik bağlantılarının ortaya konulması ve ilgili tarafların rollerinin
açıklanması Sakınım Planı çalışmaları içinde ilk adımı oluşturur. Bu çalışmalar, her sektörde
güncel durumun saptanmasını ve ayrı risk belirleme yöntemlerinin geliştirilmesini gerektirir.
Bu bölümde, öncelikle söz konusu sektörlerin İstanbul için ne anlama geldiği otaya
konulmaya çalışılmakta, karşılaşılan risklerin türü ve mertebesine ilişkin doğrudan kimi
kestirimler yapılmakta, ya da bunun hangi ölçüt ve yöntemle belirlenebileceği
açıklanmaktadır.
2. Risk Yönetimi
Her sektörde belirlenen risklerin azaltılması veya bertaraf edilmesi için mevcut prosedürel
kurallar ve durum standartlarının gözden geçirilmesi, güncel koşullar ve olasılıklar karşısında
yeterliğinin sınanması risk yönetiminin ilk adımıdır. Güvenlik düzeyinin artırılması için kimi
sektörlerde yalnızca bir standardın yükseltilmesi yeterli görülebileceği gibi, kimi sektörlerde
bütünüyle yeni politika ve stratejiler, yeni standartlar, yeni roller ve yönetmelikler
geliştirilmesi gereği de ortaya çıkabilir. Burada her risk sektöründe yer alan ilgili tarafların
sorumluluklarının belirlenmesi ve bir eylem koordinasyonu geliştirilmesi, ayrıca denetim
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yöntemleri belirlenmesi gereği vardır. Daha kapsamlı çalışmaların, hangi yöntemlerin daha
etkili risk azaltmakta olduğunu, ya da sektörlerden hangilerinin daha verimli risk yönetimi
fırsatları tanıdığını açıklamada katkıları olacağını sunması olasıdır.
3. Protokoller
Kent bütününde risklerin azaltılması için sorumluların ve sorumlulukların tanmlanması, hangi
görevlerin hangi aşama ve süreler içinde yerine getirileceğinin belirlenmesi ve tarafların
taahhütlerinin alınması için özel bağlayıcı metinlerin hazırlanması gereği vardır. Risk
yönetiminde gündeme gelecek pek çok eylem türünün güncel düzenleme ve yönetmelikler
kapsamında yer almaması, merkezi yönetim/ yerel mülki ve seçilmiş yönetimler/ özel
kuruluşlar/ sivil toplum kuruluşları/ yerel topluluk gibi farklı statülerde kesimlerin işbirliği ve
dayanışmalı rollerinin söz konusu olması nedenleriyle, toplumu enine kesen birlikteliklerin
gerçekleştirilmesinde protokollere başvurulması gerekecektir. Bu belgeleri güçlendirmek
amacıyla bir üçüncü ‘hakem’ tarafın da imza koyması yerinde görülebilir.
4. Araştırma-Uygulama çalışmaları
Deprem tehlikesi karşısında önlemler almak üzere kentsel risklerin sistematik bir yapıda
belirlenerek çok boyutlu entegre uygulamalara başvurulması Türkiye’de ve dünyada
yaygınlıkla bilinen ve denenmiş olan bir çalışma biçimi değildir. Bu nedenle yöntem
geliştirme ve yeni uygulama çalışmalarında bulunma ve buluşçu yaklaşımlar geliştirme
çabaları Türkiye’yi bu alanda önder kılacaktır. Kent bütününde Sakınım Planı hazırlanması
gibi, Eylem Planı çalışmaları ve yerel dönüşüm uygulama girişimleri Türkiye’de ve dünyada
pek çok yerleşmede örnek alınacaktır. Kentsel risk sektörleri tanımlanıp irdelendikçe ayrıntılı
konularda araştırma ve denemeler yapılması yerinde görülecektir.
5. Proje Paketleri
İstanbul Deprem Master Planı kapsamında geliştirilen yaklaşımla, kentsel risk sektörleri ve
risk düzeyleri belirleme çalışmaları yanında, daha sonra ayrıntıda yürütülecek uygulamalar
için yön ve yöntem gösterme amacıyla, bağımsız çalışma gruplarınca üstlenebilecek iş
birimleri tariflenerek gösterilmiştir. Bu iş birimleri, İDMP’nın uygulanması aşamalarında
yerine getirilecek yükümlülüklerdir. Bunların bir bölümü uzman gruplara ihale edilebileceği
gibi, doğrudan İBB veya kamu kuruluşlarının oluşturduğu ortak proje birimlerince yerine
getirilecektir. İDMP kapsamında belirlenen proje paketleri yalnız Sakınım Planı risk sektörleri
arasında değil, Eylem Planlaması pratiğinde ve diğer etkinliklerde de tanımlanabilecektir.
Proje paketlerinin tamamı, İBB için bir yol haritası oluşturmaktadır.
6. Sakınım Planının Hazırlanması ve Genel Bağlamı
Deprem tehlikesi taşısın taşımasın, Sakınım Planı hazırlanması belediyelerin asli görevleri
arasında sayılması gerekir. Günümüzde insan yerleşimleri çok sayıda ve boyutta tehdit altında
bulunmaktadır. Bu tehditlerin bir bölümü, yeni teknolojilerin, küresel ısınmanın, yeni
kimyasalların, yeni davranış biçimlerinin, vb ürünleridir. Başka bir deyişle, kentlerimiz bu
veriler ortaya çıkmazdan çok önce tasarlanıp uygulanmışlardır. Bu nedenle fiziki düzenlerinin
bu yenilikler karşısında risk havuzları oluşturmaktadır. Türkiye’de betonarme teknolojisinin
benimsenmesinin de 50-60 yıllık bir geçmişi olduğu, bu dönem içinde çok hızlı bir kentleşme
yaşandığı, bu yapılaşma biçimiyle depremlere karşı koyma alışkanlıklarının henüz
yerleşemediği düşünülürse, kamunun toplu bir düzenleme girişiminde bulunmasının gereği
ortaya çıkar. Türkiye’de 7269 sayılı yasa nasıl yerel mülki yönetimlere afet sonrası
yükümlülükler vermişse, 3194 kapsamında yapılacak yeni düzenlemelerin de afet öncesi
hazırlık yapma ödevlerini belediyelere teslim etme gereği vardır. Bu sorumluluk alanının
genel yapısı aşağıdaki şemada (Tablo 4.26) belirlenmektedir.
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Tablo 4.26 Sakınım Planı Hazırlama Şeması
SAKINIM PLANI HAZIRLAMA
Bütünleştirilmiş Tehlike Haritaları
doğal tehlike kaynakları (zemin, yüzey, su ve atmosferik sistemler)
ölçekler: 1/25 000, 1/5 000-1 000
Geçmiş Dönemlere
Ait Hasar Dağılım
Bilgileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikro Bölgeler
faylar/ sismik özellikler/ ivme/ heyelan/
tsunami/sıvılaşma/ çökme vb alanları

Risk Sektörleri – Kentsel Kusurlar
Makro-form kusurları
Kentsel doku (parsel/ yol/ yoğunluk)
Uyumsuz kullanımlar
Tehlikeli yapılar (proje/üretim hataları)
Altyapı kusurları (şebeke/ güzergah/
malzeme/ kapasite/ üretim)
ADG’ler, kilit elemanlar ve dar boğazlar
Açık alan varlığı
Yönetim/ işletim/ denetim kusurları
(yetki/ sorumluluk/ cezalar)
Acil durum senaryo performansı (hizmet
birimleri, yönetim yetkinliği)
Dışsal etkenler (kaza/terör/sabotaj)
Özel alanlar (kıyılar) ve tarihi yapılar

Yeni Yerleşim Alanları
için Yer Belirleme
zemin güvenliği/ erişirlik/ büyüklük

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sakınım Planı
• Eylem Planı ve Özel Proje Alanı
• Risk Yönetimi İlgili Taraflarları
• Sektör Program ve Protokolleri

Yeni Yerleşim Alanları
nüfus, yatırımlar, gelişme progamı
sektörler ve işgücü
arazi kullanımı ve altyapı planları
imar kararları
kamu-özel yatırımlar koordinasyonu
standart proje ve uygulamalar
çevre korumacı tasarım
• konut ve sosyal programlar
•
•
•
•
•
•
•

İmar Planı Yenileme
Eylem Planı Uygulama Alanları
Eylem planı alanı uygulama sınırı
Katılım, finansman, yaptırımlar
Kısmi/ süreli boşaltma/ taşıma
Kullanım değişiklikleri
Yoğunluk azaltma
Açık alanlar sürekliliği
Yıkım/ kısmi yıkım/ güçlendirme
Yol / otopark sistemi iyileştirme
Altyapı
güçlendirme
(güzergah/
şebeke/ kapasite/ malzeme/ işçilik)
• Kentsel çevre tasarımı
• Acil durum senaryoları (sistemler/
yapılar/ roller)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.6.2

Tasarım Standart ve İlkeleri
parçalı makro-form
çok merkezli kentsel yapı
arazi kullanımı koordinasyonu
arazi kullanımı ve yapılaşma uyumu
afet etki analizleri
açık ve yeşil alanlar sistemi
erişirlikte süreklilik ve seçenekler
altyapı şebekeleri güvenlik tasarımı
güvenlik tasarımlı yapı tipolojisi
sınanmış malzeme ve detay kullanımı

Denetim
Yerel Denetim Komisyonları; Plan Teknik
Denetim ve Yapı Denetim Kuruluşları
• plan tasarım ve uygulama denetimi
• yapı proje ve inşaat süreci denetimi
• kullanım denetimi (süreli izin)

RİSK SEKTÖRLERİ VE RİSK YÖNETİMİ

İstanbul Deprem Master Planı (IDMP) adı verilmiş bulunan çalışma kapsamında
İstanbul’da’da kentsel risklerin tanımlanabildiği başlıca sektörler ve bu risklerden ‘kaçınma,
bertaraf etme, azaltma’ yöntemleri ve ilgili tarafları aşağıda ilgili konu başlıkları ile
açılmaktadır. Söz konusu sektörlerin birbirleriyle bağlantıları bulunsa da, sektörler burada
bağımsız risk yönetim alanları olarak tanımlanmaktadırlar. Aşağıda sıralanan risk sektörleri
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ve bunlara ilişkin çalışma kapsamları, ayrıca proje paketleri olarak sunulmaktadır. Proje
paketleri, İDMP yol haritasının temel taşları ve basamaklarıdır. Proje paketleri, doğrudan
kamu yönetimlerinin üstlenecekleri, çeşitli kuruluşlarla birlikte geliştirip yürütebilecekleri, ya
da hazırlanmasını bağımsız kuruluşlara ihale yoluyla devredebilecekleri iş birimleri olarak
tanımlanabilir. Her proje paketi, ilgili sektörde risklerin nasıl belirleneceği ve hangi yollarla
azaltılabileceğine ilişkin yöntemler tarif etmektedir.
Risk, yerleşmede doğal ve yapay tehlikelerin insanlara, hizmetlere, özel tesislere ve
yapılara verebileceği etkinin tahmin edilmesidir. İstanbul Büyükşehir alanında mevcut
durumun değerlendirilerek risklerin belirlenmesi ve olası bir deprem, afet ya da toplumsal
krizde, zamanında ve etkin bir müdahalede bulunabilmek için potansiyeller ve olanakların bir
Sakınım Planı kapsamında topluca ve ilişkileriyle tanımlanması gereklidir Bu çalışmalar,
ayrıca yeterli bir Nazım Plan hazırlanması için öncelik taşır.
İDMP kapsamında İstanbul Büyükşehir Alanında risklerin
derecelendirilmesi için aşağıda belirtilen adımlar gerçekleştirilmelidir.

belirlenmesi

ve

•
•
•
•
•

Kent bütününde risk sektörlerinin tanımlanması
Her sektörde risk etkenlerinin belirlenmesi
Risk sektörlerinin veri tabanı oluşturma yöntemi
Her sektörün ilgilileri, yönetim koşulları, kaynakları, zamanlaması
Sektörel risk yönetiminin belirlenmesi
İDMP hazırlanması sürecinde, yukarıda belirtilen adımlardan ilki, İstanbul Büyükşehir
Alan Sınırları içinde yer alabilecek risk sektörlerinin tanımlanması için yapılacak çalışmaları
içermektedir. Daha sonraki adımlarda risk yönetiminin geliştirilmesi amacıyla yöntem
geliştirmek üzere etkenlerin riske katkıları ve analiz yöntemleri belirlenecektir.
Birinci adımda risk sektörleri aşağıda belirtilen başlıklar altında ele alınmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makroform riskleri
Kentsel doku riskleri
Kullanım riskleri
Üretim kaybı riskleri
Özel risk alanları
Yapı stokunda riskler
Özel yapılarda risk
Tehlikeli kullanımlardan kaynaklanan riskler
Acil durum görevlisi (ADG) taşınmazların işletme yeterliliği ve güvenliği
ADG mekansal dağılım yetersizlik riskleri
Açık alan yetersizliği
Dış etkenler
Yönetim yetersizlikleri
Söz konusu risk sektörlerinin kapsamı ve amacı belirlenmekte, risklerin hangi yöntemle
belirleneceği, risklerin yönetiminde hangi kuruluşların sorumlu olduklarının tanımlanarak
yapılması gereken çalışmaların ayrıntıları proje paketleri olarak geliştirilmektedir.
Burada risk sektörlerinde yöntem geliştirme amacıyla ancak kısmi analitik çalışmalara
başvurulmuştur. Özellikle makroform kullanım alanları,yapılı çevre ve acil durum
görevlilerine ilişkin analiz biçimlerinin açılmasına çalışılmıştır.
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Burada her sektörle ilgili olarak aşağıda belirtilenler yapılmaktadır.
13. Her sektörün kuruluş sorumlusu tanımlanmakta,
14. Her sektörde risk oluşturan unsurların neler oldukları tanımlanmakta,
15. Her sektörde risk azaltacak önlemler sıralanmakta,
16. Bu önlemlerle ilgili ve sorumlu taraflar tanımlanmakta
17. Gereken bağlayıcı protokollerin koşulları belirlenmektedir.
4.6.2.1

Makroform Risk Analizleri

En genel tanımıyla Makroform Analizleri, kent parçalarının yoğunluk, mutlak büyüklük ve
mekansal olarak parçalı alan kullanımlarının incelenmesi, bu alan kullanımı ile yaratılan
göreli risklerin, zemin koşulları ve mikro-bölgeler açısından değerlendirilmesidir. Bu
kapsamda:
• İstanbul’un doğal kısıtlayıcıları, kıyı, orman, su havzaları, (sismik ve meteorolojik
verilere göre belirlenen) tehlike bölgelemeleri ile birlikte
• Başlıca yerleşim alt bölgeleri, alansal ve diğer temel (kaçak, yaşlı, gecekondu, vb)
özellikleri ile
• Büyükşehir ölçeğinde belirleyici noktasal kullanım ve tesislerin (örneğin: liman, sanayi,
serbest bölge, askeri tesis, havaalanı, enerji santralı, kimyasal depoları, vb)
konumlarıyla belirlenmesi, bunlara ilişkin tasarılar (büyüme, yer değiştirme, vb) ve
deprem tehlike senaryo bilgilerine göre gösterdikleri riskler (doğrudan ve dolaylı zarar
potansiyeli)
• Ana altyapı ve ulaşım arterleri
• İstanbul makroformunu etkileyecek projeler, (30 yıllık bir perspektif içinde) olası
girişimler ve etkin güçler, sanayi ve diğer yatırımlar eğilimleri ile bölge planlama
yaklaşımları
• Uzun dönemli gelişme eğilimleri de gözetilerek, İstanbul’da deprem risklerini azaltması
olası makroform önerileri, senaryolar ve makro-projeler
çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Bu çalışmalar, Belediye bünyesinde ve bir uzman
danışman grubun hizmetleri alınarak yerine getirilebilir. Risk azaltma amaçlı makro-form
projeleri konusu yine bağımsız bir danışman grubu tarafından bir çalışma olarak
yürütülebileceği gibi, kimi konularda konferanslar ve fikir yarışmaları düzenlenebilir.
Makroform analizinde amaç, İstanbul’da risk oluşturan etmenlerin, olası etkilerinin ve
makroformun fiziki yapısına tahdit oluşturan doğal kısıtların kent bütünü ve kentin özellikli
alanları açısından değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, başta deprem olmak üzere
muhtemel doğal afetlerin yaratacağı can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak
üzere riskli alanların ve kentin doğal kısıtlarının ortaya konması ve uzun vadeli gelişme
planlarının irdelenmesini kapsamaktadır. Bu analizin sonuç ürünü risk analizine dayalı bir
makro plan geliştirilmesi ve kentin gelişmeye uygun en güvenli alanlarının belirlenmesidir.
İstanbul Büyükşehir alanı için makroform analizinde aşağıdaki belirtilen konu başlıkları
ele alınmaktadır.
1. Doğal Kısıtlayıcılar
Yeryüzünde iki kıta üzerinde kurulmuş tek kent olma özelliğine sahip olan İstanbul Boğaz,
Haliç, Marmara ve Karadeniz ile çevrelenmiş özel kara parçaları üzerinde gelişmiştir. İstanbul
Boğaz’ı ile ayrılmış olan iki yarımada üzerindeki platolar üç yöndeki Karadeniz, Marmara ve
Boğaz’a doğru dökülen akarsu vadileri ile parçalanmıştır. Bu derin vadiler İstanbul’un doğal
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yapısını şekillendirmektedir. Doğal özellikleri nedeniyle makroforma tahdit getiren bölgelerin
yer aldığı bu gruptaki veriler aşağıda belirtilen alt başlıklardaki konuları kapsamaktadır.
Topoğrafya
Makroform analizleri kapsamında eğim açısından riskli alanlar belirlenerek mevcut ve
planlanan yerleşmeler bu yönde değerlendirilmektedir. Eğimler 20 derece ve üstü için
çizildiğinde elde edilen bölgeler yerleşim için ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılması
gereken yerlerdir. Yerleşim kararları ancak bu etüdlerden sonra verilir. Bu etüdler bize
litolojik sınıflamasıyla birlikte heyelan, taş düşmesi, toprak ve kaya akması gibi doğal tehlike
türlerini verecektir. Makroform analizinde kritik eğim derecesi 20 olarak kabul edilmektedir
(Harita 4.60).
Su havzaları
Su havzaları, özellikle içme suyu havzaları her türlü tehdite karşı korunması gereken doğal
alanlar olup kentin makroformunun şekillenmesinde başlıca engelleri oluşturmaktadırlar.
İstanbul’un Asya tarafı büyük bölümüyle Karadeniz’e yönelik su havzalarına sahip iken,
Avrupa tarafı yüzölçümüyle büyük ölçüde Marmara Denizi’ne bağlı su havzaları ile
oluşmuştur. Bu duruma karşılık, yerleşim alanlarının güney kıyılarına rağbet etmesi, Marmara
iç denizinin çabuk kirlenmesine neden olmuş, tatlı su havzalarının da yapılaşma baskıları
altında kalmasına yol açmıştır.
İstanbul’da Avrupa yakasında yeralan Marmara Denizi’ne bağlı Alibeyköy, Sazlıdere ve
Büyük Çekmece, Asya yakasında Karadeniz’e bağlı Ömerli ve Elmalı içme suyu havzalarının
son yirmi yıllık dönemde özellikle TEM yolunun inşasından sonra oluşan kentsel gelişmelerin
tehdidi altında oldukları bilinmektedir. Bu alanların deprem açısından riskli alanlar üzerinde
yer almamaları kentsel gelişme taleplerinin sürmesine neden olacaktır.
Mevcut yedi adet içme suyu havzasının çevre sorunları yaratacak kentsel gelişmelere
karşı korunması uzun dönemde her planlama çalışmasının gözetmek zorunda olacağı bir
hedeftir (Harita 4.61).
Orman alanları ve önemli ağaç ve bitki toplulukları
Orman alanları da su havzaları gibi makroforma sınırlamalar getiren doğal eşiklerden biridir
ve makroform analizinde yerleşimi kısıtlaması açısından ele alınmaktadır.
Göller, Nehirler, bataklık ve sulak alanlar
Makroformun şekillenmesindeki doğal kısıtlardan bir diğeri de su yüzeyleridir. İstanbul’da
havza alanlarında yer alan göller, Marmara Denizi’ne ve Karadenize dökülen nehirler bu
grupta ele alınmaktadır.
Özel çevre koruma alanları
Özel bir nedenle koruma altına alınan doğal alanları kapsar. İstanbul’da bu amaçla belirlenen
bir alana rastlanmamıştır. Bu nedenle bu analiz makroform analizleri içinde ele
alınmamaktadır.
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Sel yatakları
Sel yatakları, kesinlikle yerleşilmemesi gereken riskli alanlardandır. Tarihsel süreç içinde sele
maruz kalmış alanlar da bu nedenle yüksek risk taşıyan bölgelerdir. Bu bölgelerdeki mevcut
yerleşmelerin kaldırılması hedeflenmelidir. Sel yataklarında yerleşmeye izin veren plan
yapılmaması, var olanların da iptal edilmesi gerekir. İstanbul’da nehir yataklarında yer alan
pek çok yerleşme vardır. Bu alanlarda yer alan yerleşmelerin boşaltılması ve güvenli alanlara
nakledilmeleri gerekli görülmektedir.
Toprak özelliği nedeniyle korunacak alanlar
Bu alanlar, orman alanları gibi kesinlikle yerleşilmemesi gereken verimli I. ve II. sınıf tarım
topraklarını kapsar. Genellikle kentsel alanların dışında yer alan tarım toprakları kentsel
gelişmelerin tehdidi altındadır. İstanbul’da tehdit altındaki tarım toprakları genellikle kentin
batı kesiminde Silivri çevresinde yer almaktadır.
Maden ocakları
Maden ve taş ocakları da makroform analizlerinde yerleşimi kısıtlaması yönünde ele
alınmaktadır.
Sıvılaşma alanları, zemin özellikleri nedeni ile riskli alanlar
Bu grupta yer alan riskli bölgeler detaylı olarak özel risk bölgeleri başlığı altında
incelenmektedir. Makroform analizlerinde sıvılaşma alanları, heyelan alanları, fay hattına
yakın bölgeler olarak ele alınmaktadırlar. Özel risk alanları olarak elde edilen bulgular bugüne
kadar yapılan jeolojik, jeoteknik ve sismik araştırmaların ölçeği ve kapsamı ölçüsünde
bilinenlere aittir (Harita 4.61).
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2. Başlıca Yerleşim Bölgeleri
2000 nüfus sayımına göre 10 072 447 olan İstanbul il nüfusu 5712 km2lik yüzey üzerinde
1763 kişi/km2 yoğunlukla dağılmakta ve Türkiye’nin en yüksek yoğunluklu ilini
oluşturmaktadır. Nüfusun il mekanındaki dağılımına bakıldığında büyük bir bölümünün
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde (8 751 817) kişi yaşadığı görülmektedir. 3030
sayılı yasaya göre tanımlanmış Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde bulunan belde
belediyelerinde ise nüfus 341 168 kişidir. Yaklaşık 1 milyon kişi ise köylerde ve Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışında kalan Çatalca, Silivri, Şile ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.
Yerleşim bölgelerinin makro ölçekte özellikleriyle belirlenmesi riskli bölgelerin ortaya
konulması açısından önemlidir. Zemin yapısı nedeni ile riskli olarak belirlenen bir alan
üzerinde mevcut bir yerleşme olması durumunda can ve mal kayıpları meydana gelebileceği
için risk söz konusudur.
İstanbul sınırları içinde yerleşim dokusu çeşitli özellikler göstermektedir. Kentin tarihi
bölgeleri, gecekondu bölgeleri, yeni yerleşim alanları farklı kentsel doku özelliklerine sahiptir.
Kentsel doku özellikleri kentsel doku riskleri bölümünde detaylı olarak ele alınmaktadır.
Makroform ölçeğinde birinci derece ulaşım arterlerinin sınırladığı alan
büyüklükleri,nüfus ve yoğunlukları Tablo 4.27 de gösterilmektedir. Seçilen alanların İstanbul
Büyükşehir alanındaki dağılımı Harita 4.62 de görülmektedir.
Tablo 4.27 Makroform Ölçeğinde Birinci Derece Ulaşım Arterlerinin Sınırladığı Alan
Büyüklükleri, Nüfusları ve Yoğunlukları
Nüfus

Alan (ha)

1

607 242

5804

Ortalama
Yoğunluk (kişi/ha)
232

2

1 602 603

5688

398

3

994 203

4934

272

4

429 334

2275

320

5

138 997

948

175

6

448 180

3816

259

7

448 560

1553

312

8

472 062

2037

280

9

418 711

5078

85

10

375 871

6879

78

11

319 067

2623

171

12

299 039

1864

260

13

84237

2505

81

14

391 572

6682

104

15

920 268

6696

160

16

410 624

8319

82

17

189 790

5817

68

18

348 841

2903

198
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Birinci derece ulaşım arterlerinin belirlediği alanlardan en yoğun olanları (300 kişi/ha’ın
üzerinde) E5 ve TEM otoyollarının arasında kalan kısmın Yenibosna-Bağcılar-EsenlerGüngören kesimi (2), Kağıthane (4), ve Tarihi Yarımada (7) dır. Bu bölgelerden 2. bölge hem
zemin özellikleri bakımından, hem de kısmen gecekondu alanlarından oluşması nedeniyle
riskli bölge olarak kabul edilebilir. 4. bölge dere yatağı hariç, zemin açısından risk
taşımamakla beraber eğim açısından risklidir ve kısmen gecekondu alanlarından oluşmaktadır.
Tarihi yarımada zemin açısından en riskli bölgede yer almamasına rağmen yapı stoğundaki
eskilik nedeni risk altındadır. Bu alanlarda da, yoğunluk azaltımına gitmek doğru bir risk
azaltma yöntemi olacaktır.
İkinci derece yoğunluk (250-300 kişi/ha) gösteren bölgeler; E5-TEM arasında yer alan
bölgenin Gaziosmanpaşa- Bayrampaşa- kısmen Eyüp bölümü (3), Bakırköy-Zeytinburnu sahil
kesimi (6), Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli bölgesi (8) ve Üsküdar (12) bölgeleridir. Bunlardan 6.
bölge zemin açısından risk taşıdığı için, 8 ve 12 nolu bölgelerde zemin açısından risk taşımasa
da yapı stoğundaki eskilik nedeni ile yoğunluk azaltımı risk azaltma yöntemi olarak
kullanılabilir.
Deprem Master Planı kapsamında gerçekleştirilen makroform analizlerinde yoğunluk
azaltımı gerektiren bölgeler öncelikle zemin açısından hassas alanların ve dere yataklarının
boşaltılması şeklinde ele alınmaktadir (Harita 4.63) Buna göre Avrupa yakasında 50 186
konut birimi (hane) (ortalama 200 000 kişi), Asya yakasında 40 234 konut biriminin (hane)
(ortalama 160 000 kişi) yer değiştirmesi söz konusudur. Yer değiştirme için boş durumda
olan konut stokunun yanısıra kısmi ve parçalı olarak belirlenen güvenli bölgeler kullanılabilir.
Bu durumda İstanbul için gelişme aksları/alanları belirlemek yerine, mevcut alanların
yenilenmesi ve kısmi ve parçalı olarak seçilen güvenli alanların konuta açılması uygun
olacaktır.
Yenilenecek, yoğunluğu azaltılacak öncelikli bölgelerin saptanması için makro yapı
adaları yol gösterici olabilir. 2 (Bağcılar, Esenler, Kocasinan, Yenibosna), 4 (Kağıthane;
Şişli), 7 (Tarihi Yarımada), 3 (Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa), 6 (Bakırköy-Zeytinburnu), 8
(Beyoğlu), 12 (Kadıköy Merkez-Üsküdar) bölgeleri ele alınarak kent, yapı adası ölçeğinde
riskler de göz önüne alınarak kent parçaları yenilenebilir. Bu yaklaşımlar IBB’nin
koordinatörlüğünde halkın değişik kesimlerinin de geniş katılımı sağlanarak yürütülmelidir.
Burada dikkat edilmesi gerekli nokta, yenileme sürecinde maliyetleri karşılamak üzere
önerilebilecek yoğunluk artımının kentin tüm bölgeleri için geçerli olamayacağıdır.
3. Belirleyici Kullanımlar
Makroform riskleri içinde tanımlayabileceğimiz bir başka risk kategorisi ise belirleyici
kullanımlardır. Bu grupta aşağıda belirtilen kullanım tipleri ele alınmaktadır. Bu ölçekte
noktasal veya alansal olarak İstanbul Büyükşehir alanında dağılımları ele alınan belirleyici
kullanımlar kullanım analizi, tehlikeli kullanımlar başlıkları altında detaylı olarak ele
alınacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanayi alanları
Serbest bölge
Kent merkezi veya merkezleri
Askeri alanlar
Büyük alan kullanan kamu kuruluşları (örn. Kampüsler, Olimpiyat tesisi, Stadlar,vs)
Enerji santralleri
Limanlar
Tersaneler
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• Havaalanları
Belirleyici kullanımlar konut alanları dışında kalan kentin arazi kullanımını
şekillendiren geniş alanları içeren kullanımlardır. Bunlar arasında havaalanları, limanlar gibi
acil durumda önem kazanan ulaşım tesisleri, enerji dağıtımı sağlayan merkezler, askeri alanlar,
kampüsler, sanayi alanları yer almaktadır. Bu alanların hayati olanları (ulaşım, altyapı tesisleri)
riskli bölgelerde yer almamalıdırlar. Dolayısıyla bu alanların konumları ve kent bütünündeki
yeterlilikleri değerlendirilmelidir.
Çalışma alanları da kentin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini sağlar. Bu alanların da
güvenli alanlarda yer alması önem taşır. İstanbul’da çalışma alanları ve risk haritası
çakıştıldığında E5 TEM bağlantı yolu üzerinde Yeni Bosna-Bağcılar bölgesinde yer alan
sanayi alanı, ve Tuzla’daki tersanenin risk altında olduğu görülmektedir (Harita 4.64). Yer
değiştirmesi öngörülen sanayi alanları içinde güvenli alanların seçimi gerekmektedir. Benzer
şekilde kent merkezleri ve alt merkezlerinin güvenli alanlarda gelişmesi uygun olacaktır.
Belirleyici kullanımların kendi güvenliklerini sağlamak üzere kent bütünde yapılan
çalışmalarla bağlantılı olacak şekilde acil durumlar için organizasyon yapmaları gerekir.
Doğal ve Kültürel Değerleri Nedeni ile Korunması Gerekli Sit Alanları
Bu gruptaki veriler, sit alanlarında yapıların ve alanların tarihiliğinden, arazi kullanımından,
zemin yapısından kaynaklanan risklerin belirlenmesi amacıyla değerlendirilmektedir. Özel
yapılar bölümünde detaylı olarak değerlendirilecek olan veri makroformda genel olarak ele
alınmaktadır. Bu grupta aşağıda belirtilen sit alanları esas alınmaktadır (Harita 4.63).
•
•
•
•

Doğal,
Tarihi,
Arkeolojik
Kentsel
İstanbul’un belli başlı sit alanları; Tarihi Yarımada, Beyoğlu, Boğaz, Adalar, Beykoz –
Sarıyer İlçeleri, Aydos Tepesi, Küçük Çekmece gölü çevresi olarak sayılabilir. Sit
alanlarından özellikle tarihi ve kentsel sit özellikleri bulunan Tarihi Yarımada gerek yoğunluk,
gerek yapısal eskilik ve gerekse yer yer zeminsel özellikleri nedeni ile kritik bölgeler arasında
yer almaktadır. Zarar azaltma yaklaşımları çerçevesinde hem yapısal hem de kentsel ölçekte
tarihi eserlerin ve çevrenin korunması, gerekmektedir. Özel yapılar bölümünde detaylı olarak
incelenen konu makro ölçekte sit alanlarının kentteki konumları düzeyinde ele alınmaktadır.
Tarihi özelliği nedeni ile bu bölgelerdeki zarar azaltma önlemleri yoğunluğu yüksek
diğer bölgelere göre farklı bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu alanlarda uygulanacak yeniden
düzenleme politikalarında daha çok koruma ağırlıklı bir yaklaşım gerekmektedir.
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4. Ana Ulaşım Arterleri ve Altyapı
Ulaşım
Ulaşım hatları ve ulaştırma yapıları, deprem ve diğer acil durumlarda hayati önemi olan
donatımlardır. Yerleşme içindeki kullanımlar arasında sağlıklı bağlantıların ve erişme
olanaklarının kurulmasını sağlarlar. Bu bakımdan ulaşım ana ağındaki zayıflıklar ve
yetersizliklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi, deprem ve diğer afetlerde karşı
karşıya bulunulan riskler açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul Ulaşım Ana PlanıİUAP kapsamındaki genel ulaşım politikalarında, İstanbul için toplu taşıma ve özellikle raylı
sisteme dayalı yaklaşımlar tercih edilmektedir. İstanbul’un yaklaşık üç bin yıllık bir tarihi
kent olması ve bu nedenle yeni güzergahların açılmasının yapılaşmış alanların yoğunluğu ve
kentin tarihi niteliği dolayısıyla mümkün olmaması; ulaşım talebinin hızlı ve etkin olarak
karşılanabilmesinde raylı sistemlerin tercih edilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır (İUAP,
1997). İUAP’nında ulaşım sistemlerinde “entegre olma” yaklaşımı hedeflenmiş ve diğer
ulaşım sistemleri raylı sistemi tamamlayıcı alt sistemler olarak planlanmıştır. İUAP’da
öngörülen bu planlama kararlarına bağlı olarak hem afetler öncesinde, hem de afetler
sırasında ve sonrasında ulaşımın etkin olarak sağlanabilmesi için raylı sistemlere yönelik risk
analizleri de büyük önem taşımaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, APK Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü
tarafından hazırlanan “Afet Durumlarında Acil Ulaşım ve Eylem Planlaması” çalışmasında,
makroform düzeyinde değerlendirilmesi gereken ana arterlere yönelik E-5 ve TEM’e ek
olarak, belediyenin yetki ve sorumluluğunda olan güzergahlardan doğu-batı ve kuzey-güney
yönündeki sahil yolları da dahil edilebilir. Çünkü E-5 ve TEM acil durumlarda bu arterlere
alternatif güzergah olarak planlanmaktadır (İBB-APK, 2000). Bu raporda karayolu ulaşımı
yanında denizyolu ve havayolu ile ilgili değerlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, raylı
sistemlerle ilgili sonuçlar henüz tamamlanmamıştır. Raporda ulaşım yanında altyapı
konusunda da değerlendirmeler yapılmış ve İSKİ, TEAŞ, AKTAŞ, Boğaziçi Elektrik Tesisi,
İGDAŞ ve TELEKOM tesisleri konumlarına bağlı olarak “kritik tesis” olarak
ifadelendirilmiştir. Çalışma acil ulaşım eylem planı olması nedeniyle altyapı güzergahlarının
taşıdığı risklere yönelik bir değerlendirme içermemektedir. Zemin niteliklerine bağlı olarak
altyapı güzergahlarının taşıdığı risklerin de göz önüne alınması gerekmektedir.
• Makroformda ulaşımın taşıdığı risklerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek
yöntemler aşağıda açıklanmıştır: TEM, E-5, ana toplayıcı yollar (doğu-batı aksında
sahil yolları, Boğaz yolları vb.) ile diğer ulaşım türlerindeki ana hatları (LRT, metro,
limanlar, havaalanları gibi) çevreleyen alanlardaki nüfus yoğunluğu tespit edilerek, bu
ulaşım altyapısının faaliyetini sürdürmesindeki baskılar değerlendirilebilir.
• TEM, E-5, ana toplayıcı yollar (doğu-batı aksında sahil yolları, Boğaz yolları vb.) ile
diğer ulaşım türlerindeki ana hatları (LRT, metro, limanlar, havaalanları gibi)
çevreleyen alanlardaki istihdam değerlerinin bu altyapılar üzerindeki ulaşım talebi
büyüklüklerine etkisi değerlendirilebilir ve bu yolla üretim kaybına olan risk etkisi de
elde edilebilir.
• TEM, E-5, ana toplayıcı yollar (doğu-batı aksında sahil yolları, Boğaz yolları vb.) ile
diğer ulaşım türlerindeki ana hatların (LRT, metro, limanlar, havaalanları gibi) yer
aldığı alanlara bağlı zemin ve eğime dayalı olarak yapılan risk değerlendirmesi
çakıştırılarak doğrudan ulaşım altyapısının taşıdığı riskler değerlendirilebilir. Bu
değerlendirme yöntemi Harita 4.65.’de verilmektedir. Ana ulaşım arterleri ve riskli
alanların gösterildiği Harita 4.65’de görülebileceği gibi, özellikle Avrupa yakasında
sahil şeridindeki karayolu bağlantıları ve banliyö hattı zemine bağlı riskli alanlar
üzerinde yer almaktadır. Asya yakasında ise bu niteliği taşıyan bölge Bostancı iskelesi
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ve civarıdır. I. ve II. Boğaz köprülerinin bağlantı yolları ile TEM bağlantısının geçtiği
alanlar ise eğime ve dere yataklarından kaynaklanabilecek risklere karşı hassas alanlar
olarak ortaya çıkmaktadır
Ulaşıma yönelik risk analizlerinde ulaşım yapılarının hem yapısal olarak
sağlamlıklarına yönelik değerlendirme hem de ADG olarak rolleri açısından değerlendirme
yapılması gereklidir. Makroform riskleri kapsamında, yerleşme bütününde önemi olan ulaşım
bağlantıları ve ulaşım altyapı tesislerinin karşı karşıya bulunduğu riskler aşağıda
sıralanmaktadır:
•

Şehirlerarası Yollar
Şehirlerarası yollar ile ilgili risk grupları, doğal yapı niteliklerinden kaynaklanan riskler
sel, eğim, heyelan bölgesi, kaya düşmesi riski, vb olarak sıralanabilir. Bozuk zemin koşulları,
yağmurda kaygan zemin riski, yol kamulaştırma alanına olan yapılaşma baskısı riskleri, yolun
koruma bariyerlerinde süreklilik olmaması, yapısal nitelikleri ile bağlantılı olarak ortaya
çıkabilecek risklerdendir. Kullanım Riskleri bölümünde de değinildiği gibi, konut alanlarının
planlı olması ya da olmamasından kaynaklanan riskler, Şehirlerarası yolların çevresinde
oluşan gelişmelerde de söz konusudur ve ulaşım bağlantıları üzerinde artı bir risk faktörü
olabilmektedir. Bu kapsamda E-5 ve TEM kent makroformu düzeyinde her koşulda açık
tutulması gereken güzergahlardır.
•

Köprüler
Boğaz üzerindeki köprüler yanında Tarihi Yarımada’yı Haliç’e bağlayan köprüler
kentin ulaşım talebinin karşılanmasında önemli bağlantılardır. Yapısal nitelikleri ve çevresel
riskler açısından değerlendirilmelidirler. Depreme bağlı olarak sağlamlıkları yanında, patlama,
sabotaj vb. risklere karşı duyarlıdırlar. JICA raporunda köprüler için depreme yönelik
değerlendirme yapılmıştır.
•

Raylı Sistem Güzergahları
İUAP’nında raylı sistemlerin kentin ulaşım talebinin omurgasını oluşturacağı
öngörülmektedir. Buna bağlı olarak hem olağan zamanlara yönelik hem de olağanüstü
zamanlar için raylı sistemler büyük önem taşımaktadır. Raylı sistem güzergahlarının depreme
yönelik taşıdığı riskler de yapısal ve çevresel kullanımlardan kaynaklanan riskler olarak
değerlendirilmeli ve ayrıca sabotaj riskine yönelik değerlendirmelerin de yapılması
gerekmektedir.
•

Metro Hattı (Planlanan)
İUAP’nında önerilen metro ve bağlantılı raylı sistem güzergahları, makroform riskleri,
kullanım riskleri, doku analizi riskleri ve özel alanlarda risk analizleri değerlendirmeleri
dikkate alınarak ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
•

Tüp Geçit
Tüp Geçit, İUAP’nında öngörülen bir öneridir. Kentin iki yakasının birbirine raylı
sistem ile bağlanmasına yönelik önemli bir ulaşım kararıdır. Bu bakımdan hem depreme hem
de diğer olası risklere bağlı olarak değerlendirilmelidir. İUAP’na göre ulaşım talebi açısından
tüp geçit; TEM, E-5, ana toplayıcı yollar (doğu-batı aksında sahil yolları, Boğaz yolları vb.)
ile denizyolu ile boğaz arabalı geçişler üzerindeki talebi azaltacaktır. Bu bakımdan Tüp
Geçit’in yukarıda sıralanan Makroform düzeyindeki ulaşım altyapıları üzerindeki ulaşım
riskini azaltacağı söylenebilir. Ancak Tüp Geçit’in yapısal anlamda taşıyacağı riskler ayrıca
değerlendirilmelidir.
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•

Otobüs Terminalleri
Yoğun şehirlerarası yolcu dolaşımının sağlandığı otobüs terminalleri (Esenler, Harem)
ile alt aktarma istasyonlarının deprem ve diğer afetlere yönelik taşıdıkları risklerin,
bağlandıkları güzergahlarla değerlendirilmesi gerekir. Anadolu Yakası’nda Harem Otobüs
terminalinin bulunduğu alan, kentin makroformunda önem taşıyan sahil yolundaki ulaşım
talebinin sürekliliğinin sağlanmasında ek yük getirmektedir. Bu bakımdan kent-içi trafiğinin
baskısından uzak konumda olması önem taşımaktadır.
•

Limanlar
Afet anlarında, karayolu bağlantılarında yaşanan kesintiler nedeniyle, alternatif olarak
deniz ulaşımı büyük önem kazanmaktadır. Bu bakımdan hem yapısal anlamda taşıdıkları
risklerin belirlenmesi hem de çevresel kullanımlardan kaynaklanabilecek risklerin
değerlendirilmesi gerekmektedir.
•

Havaalanları
İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasındaki havaalanları ile diğer ulaşım sistemlerinin
bağlantılandırılmasında söz konusu olabilecek riskler, hem ilgili ulaşım sistemlerinden hem
de çevresel alanlardaki kullanımlardan kaynaklanabilir. ADG olarak hava alanlarının afet
sırası ve sonrasındaki rolleri oldukça önemlidir. Uluslararası bağlantılar ve acil ikmallerin
sağlanmasında rol oynarlar. Tüm doğal ve teknolojik tehlikelere bağlı yapısal riskleri kadar
diğer riskler açısından da değerlendirilmelidirler.
Ulaşım ve ulaştırma yapıları riskleri ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde hem
coğrafi konumları ve jeolojik özellikleri nedeniyle taşıdıkları yapısal riskler, hem de
çevresinde yer alan diğer donatım alanlarından kaynaklanabilecek dışsal riskler dikkate
alınmalıdır. Ulaşım ve tesislerine yönelik risk analizi değerlendirmesi, yerleşme yani 1/5000
ölçeğindeki analizlerde de daha detaylı olarak ele alınmalıdır (Harita 4.65).
Altyapı
Kentsel alanlarda yer alan yatırımların önemli bir bölümünü oluşturan altyapı sistemleri de
deprem karşısında zarar görme olasılığı taşımakta ve dolayısıyla ayrı bir risk sektörü
oluşturmaktadır. Altyapı sistemleri, kentlerimizde deprem tehlikesini baştan gözeterek
tasarlanıp uygulanmış değillerdir. Bu nedenle, altyapı sistemlerinde farklı türde riskler
tanımlamak olanaklıdır. Şebeke yapılanma ve geometrisi, güzergah seçimi, malzeme tercihleri,
standart yoksunluğu, üretim ve işçilik hataları, taşınan kapasite dengesizlikleri, sistem
kaçakları, hizmet alanlarına ilişkin ölçek ve önem sıralaması gözetilmemesi, vb. özellikler
farklı risk yığılmaları oluşturur.
Su, elektrik, haberleşme, doğalgaz, atık su, drenaj sistemleri şebekeleri ayrı ayrı tasarım
ve uygulama açısından irdelenerek sismik tehlikeler karşısında zarar görme biçim ve
düzeyleri belirlenir. Ayrıca bu sistemlerin noktasal hizmet birimlerinin (çevrim istasyonları,
depolar, terfi istasyonları, santraller, dağıtım noktaları, vb) gösterdikleri zayıflıklar, şebeke
içindeki konumları ve sismik tehlikeler açılarından değerlendirilmesi gereği vardır. Bu
sistemlerin işletme biçimlerinin de riskleri artıran ve azaltan etkileri söz konusu olacaktır.
Altyapı şebekelerinin, özellikle afet sonrası acil dönemde işler durumda kalmaları bir
gereksinmedir. Bu nedenle, şebekelerin ve sistemin en az bir bölümünün ADG olarak
tanımlanması ve daha yüksek standartlara eriştirilmesi hedeflenir.
Bu kapsamda yürütülecek başlıca risk analiz ve yönetim biçimleri aşağıdakileri kapsar:
• Altyapı şebeke yapılanma tasarımı risk analizleri;
• Şebeke güzergah ve imalat risk analizleri;
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• Şebeke hizmet alanları kapasiteleri ve olası hizmet kaybı analizleri;
• Altyapı sistemleri noktasal hizmet birimleri risk analizleri;
• Noktasal hizmet birimlerinde alınması gereken önlemlerin (güçlendirme, yer değiştirme,
kapasite ve ölçek değiştirme, yedekleme, vb) belirlenmesi;
• Acil durum koşullarında alternatif hizmet sağlama yöntemi analizleri;
• Sismik tehlikeler açısından ulaşım şebekesi risk analizleri;
• Acil durum gereksinmeleri açısından irdelemeler ve ADG ulaşım şebekesi atamaları, vb.
Altyapı sistemleri yapımı ve hizmet sunumu farklı işletme birimleri tarafından
sağlanmaktadır. Bu işletmelerin ayrı ayrı ve koordinasyon içinde kısa, orta ve uzun dönemli
risk azaltma programları uygulamaları, bu işler için bütçe ayırmaları söz konusu olacaktır.
Söz konusu işletmelerin uygulama ve hizmet standartlarının netleştirilmesi ve risklerle
ilgili sorumluluklar üstlenmeleri yöntemlerinin geliştirilmesi gereği vardır. Uzun dönemde bu
yaklaşımın, Türkiye’nin en az tüm büyük şehirlerinde izlenmesini sağlayacak düzenlemelere
gidilmesi beklenmelidir.
İstanbul’da altyapı güzergahları ve tesislerinin hem zemine bağlı riskler açısından hem
de yapısal riskler açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Riskli alanlarda bulunan ana
tesisler ve güzergahlar alternatifleri ile düşünülmelidir. Acil durum sonrası kısa dönemde
gereksinimi duyulan yaşamsal hatların kısa sürede onarılmasının sağlanması kadar zarar
azaltma tedbirlerinin alınmasıda önemlidir. Harita 4.66’da elektrik ve doğal gaz hatları risk
alanları ile çakıştırılarak gösterilmektedir. İstanbul’da elektrik ve doğal gaz hatlarının yanısıra
diğer altyapı güzergahları (su, kanalizasyon, haberleşme) yerleşim alanları sınırları ile
örtüşmektedir. Bu hatların ve ilgili tesislerinin yerleşim alanlarındaki değerlendirmelere
benzer şekilde riskli bölgelerde olanlarının güvence altına alınması gerekmektedir.
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Harita 4.65. Ulaşım ve Riskli Alanlar
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Harita 4.66. Elektrik ve Doğalgaz Hatları
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Arazi Mülkiyeti
Arazi Mülkiyeti, makroform ölçeğinde kamu arazilerinin ve kentsel gelişme fırsatlarının
belirlenmesi ve risk alanlarıyla ve doğal kısıtlarla ilişkilendirilmesi amacıyla
değerlendirilmektedir.
İstanbul’da elde mevcut verilerle bir değerlendirme yapıldığında hazine ve belediye
arazilerinin dağılımının kentsel gelişme fırsatlarının belirlenmesine olanak sağlamadığı
anlaşılmaktadır (Harita 4.67). Burada dikkat edilmesi gereken konu gündemdeki hazine
arazilerinin satışı konusudur. Hazine arazilerinin satışı kentsel gelişme senaryoları ve riskli
alanların yapılaşmaya açılmaması ile ilişkilendirilerek gerçekleştirilmelidir.
5. Makroformu Etkileyen Büyük Ölçekli Projeler ve Gelişme Eğilimleri
İstanbul Büyükşehir alanında makroformdan kaynaklanan risklerin belirlenmesinde
değerlendirilmesi gereken başka bir kategori ise, gelişme senaryolarında yeralan büyük
ölçekli projelerdir. Bu projelerin toplumsal ve işlevsel değerlendirmesi riskli alanlarda olası
kentsel gelişmelere ilişkin önlemler belirlemeyi sağlayabilir. Mevcut durumda boş olan, ancak
planlarda öngörülen kullanımların jeolojik durum ve depremsellik verileri ile birlikte üst üste
çakıştırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece kentin gelişiminde ortaya çıkacak
riskler de değerlendirilmiş olacaktır. Bu çalışmanın önemi, sadece mevcut kentsel alanda
değil, kentin gelecekte biçimlenecek makroformu ile ilgili riskleri de göz önünde bulunduran
bir çalışma olmasıdır.
Bu kapsamda ,
• Kentsel büyüme ve fiziki gelişme eğilimleri,
• Kentin makroformunu etkileyen büyük yatırım kararları (makro projeler)
konuları ele alınmaktadır.
Kentte nüfusun gelişmekte olduğu alanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mücavir
alanlarında oluşan belde belediyeleri ile belirlenebilir. Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüp,
Gaziosmanpaşa, Beykoz mücavir alanları, Ömerli, Samandra, Orhanlı hızla gelişen alanlardır.
İstanbul’da 3030 sayılı Yasa sınırları içinde yer alan belde belediyelerindeki toplam
nüfus 341 168 dir (Harita 4.68). Bu bölgelerin bir kısmı su havzaları içinde, bir kısmı zemin
açısından riskli bölgelerde yer almaktadır. Su havzalarındaki ve riskli bölgelerdeki
gelişmelerin dikkatlice ele alınması ve İstanbul’un gelişme eğilimlerinin olası zararları
azaltacak şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Kentin geleceğini belirleyen büyük yatırım
kararlarının (örneğin sanayi alanlarının yer seçimi, havaalanı, liman yapımı, iş merkezleri için
yer seçimi vb.) verilmesinde zarar azaltma amacıyla risk faktörlerinin göz önüne alınması
gerekmektedir.
Sınırlar
Çalışma alanı ve idari sınırları kapsayan bu grup veri aynı zamanda yönetimsel yapının
irdelenmesinde bir altlık oluşturmaktadır.
Yönetimsel sınırlar;
•
•
•
•

İl sınırı
Büyükşehir Belediyesi sınırı (IBB sınırı ve 3030 sınırı)
İlçe sınırları
Mahalle sınırları
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• Diğer idari sınırlar
olarak değerlendirildiğinde Istanbul’un yönetimsel yapısının Büyükşehir yönetimi olarak
örgütlenmede yetersiz kaldığı görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3030 sayılı
yasa ile tanımlanan yetki alanı pek çok ilçe belediyesi, belde belediyesi, köylerden
oluşmaktadır (Harita 4.68, Harita 4.69).
İstanbul ilinde Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan alan ise ilçe merkezleri
dışında İstanbul Valiliği, Bayındırlık Bakanlığı- Bayındırlık İl Müdürlüğü yetkisi alanıdır. Bu
alan içinde Silivri, Çatalca, Şile İlçeleri ve belediyeleri de yer almaktadır. İstanbul gibi
Büyükşehir niteliğindeki bir kentin yönetimsel sınırların dışında doğal sınırlar (havzalar,
vadiler, dereler,yükseltiler) ve şehrin etkilediği diğer alanlar ile (örneğin Büyükşehir sınırı
dışındaki ilçeler, Gebze) bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve zarar azaltma yöntemleri
kullanılarak planlanması gerekir.
6. Yeni Gelişmeler için Güvenli Yerleşim Alanları
Son yıllarda İstanbul’da nüfusun artışına bağlı olarak ortaya çıkan konut gereksinimi
azalmıştır. Gerçekte İstanbul’da konut fazlası söz konusudur. 2 277 030 hane halkına karşılık
9 277 181 bağımsız birim mevcuttur (Tablo 4.28). Bunların bir kısmı işyeri olsa bile yine de
yeterince konut birimi olduğu görülmektedir.
Bu nedenle mevcut boş stoğun da yoğunluğu azaltmak amacıyla kullanılabileceği de
hesaba katılarak yeni gelişme alanları için kısmi ve parçalı gelişme önerilmektedir (Harita
4.70).
Dere yatakları ve riskli alanlarda Avrupa yakası için 50 190 işyeri birimi, Asya yakası
için 40 234 işyerinin yer değiştirmesi söz konusudur.
Sanayi için yer değiştirme stratejileri ve yeni geliştirilecek sanayi alanlarının yer seçimi
de konut alanlarının yer seçimi ile birlikte irdelenmelidir. Örneğin İstanbul’da sanayi alanları
ve risk haritası çakıştıldığında E5-TEM bağlantı yolu üzerinde Yeni Bosna-Bağcılar
bölgesinde yer alan sanayi alanı, ve Tuzla’da ki tersanenin risk altında olduğu görülmektedir.
Bu alanda yoğunluk azaltımı, yer değiştirme önerilebilir.
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Tablo 4.28. İstanbul’da Hane Halkı Sayısı, Bina ve Binalarda Bağımsız Birim Sayısı

İLÇELER
ADALAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
ESENLER
GÜNGÖREN
BAKIRKÖY
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYOĞLU
EMİNÖNÜ
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KADIKÖY
KAĞITHANE
TUZLA
MALTEPE
KARTAL
AVCILAR
KÜÇÜKÇEKMECE
PENDİK
SARIYER
ŞİŞLİ
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
TOPLAM

2000 HH
A

BAĞIMSIZ
BİRİM 2000
B

JICA BİNA SAYIMI
C

C/A

4 259
126 610
122 415
86 553
70 794
61 342
61 358
62 476
44 103
60 431
7 575
60 100
112 426
155 767
206 211
88 014
24 488
95 632
88 681
59 766
145 284
93 225
57 720
79 138
106 707
134 142
61 813
2 277 030

17.738
559.694
472.649
394.423
271.874
208.223
246.646
191.776
217.316
234.964
55.548
254.803
407.991
764.767
661.953
345.574
123.716
358.231
407.034
235.113
589.139
382.936
243.578
271.003
620.028
496.402
244.062
9 277 181

6522
36059
19690
22700
10655
10067
20195
14399
28280
26468
13484
25718
31947
56484
38615
28737
14727
25313
24295
14030
45817
37743
30781
22576
43473
43021
15573
718702

0.65
3.51
6.21
3.81
6.64
6.09
3.03
4.33
1.55
2.28
0.56
2.33
3.51
2.75
5.34
3.06
1.66
3.77
3.65
4.25
3.17
2.46
1.87
3.50
2.45
3.11
3.96
3.16
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Harita 4.70. Gelişme Alanları Önerisi
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Makroform Analizlerine ele alınan konular kullanılan veri tipleri, Analiz tipleri, İlgili
Birimler başlıkları ve özet açıklamaları ile tablolaştırılmış şekilde Tablo 4.29, Tablo 4.30,
Tablo 4.31, Tablo 4.32, Tablo 4.33, Tablo 4.34, Tablo 4.35’de görülmektedir.
Tablo 4.29. Doğal Kısıtlar
Konular
Topoğrafik
durum

Kullanılan veri
Yükselti
noktaları
JICA verisi

Su havzaları

Havza alanları

Orman alanları
ve önemli ağaç
ve bitki
toplulukları

Orman alanları
JICA verisi

Göller, nehirler

Göller
Nehirler
JICA Verisi

Su alanlarının yerleşim
için bir kısıt oluşturması
yönünde
değerlendirilmesi

Sel yatakları

Sel yatakları
Nehirlerin
çevresinde
yeralan 50 m lik
alan
JICA verisi

Nehir yataklarında
yeralan yerleşim alanları
risk altındaki alanlar
olarak kabul
edilmektedir.

Toprak yapısı
özelliği
nedeniyle
korunacak
alanlar

Toprak kabiliyeti

Tarım alanlarının
yerleşim için bir kısıt
oluşturması yönünde
değerlendirilmesi

Maden ocakları

Taş ocakları ve
maden ocakları
işlenmiş 1/ 25
000 ve 1/5000
ölçekli haritalar
Sıvılaşma
alanları
JICA Verisi

Maden ocaklarının
yerleşim için bir kısıt
oluşturması yönünde
değerlendirilmesi

Sıvılaşma
Alanları zemin
özellikleri
nedeni ile riskli
alanlar

Analiz tipi
Eğim açısından riskli
alanların belirlenmesi
mevcut ve gelişme
alanlarının risk
bölgelerine göre
irdelenmesi.
Havza alanlarındaki
mevcut kentsel
gelişmenin durumunun
irdelenmesi ve havza
alanlarının yerleşim için
bir kısıt oluşturması
yönünde
değerlendirilmesi
Orman alanlarının
yerleşim için bir kısıt
oluşturması yönünde
değerlendirilmesi

Sıvılaşma alanlarının
yerleşim için bir kısıt
oluşturması yönünde
değerlendirilmesi
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İlgili Birimler
Planlama ve İmar
Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire
Bşk. (CBS)

Açıklamalar
Heyelan riski nedeni ile 20
dereceden den daha fazla
eğimli alanlar riskili bölgeler
olarak belirlenmiştir.

ISKI
Planlama ve İmar
Daire Bşk.
Çevre Koruma ve
Geliştirme Daire
Başk.
Bilgi İşlem Daire
Bşk (CBS)
Orman Bölge
Müdürlüğü
Planlama ve İmar
Daire Bşk.
Çevre Koruma ve
Geliştirme Daire
Bşk,Bilgi İşlem
Daire Bşk (CBS)
ISKI
Planlama ve İmar
Daire Bşk.
Çevre Koruma ve
Geliştirme Daire Bşk
Bilgi İşlem Daire
Bşk (CBS)
Meteoroloji
Bölge Müdürlüğü
Planlama ve İmar
Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire
Bşk (CBS)
AKOM

Havza alanları makroform risk
analizinde yerleşimi kısıtlaması
açısından
değerlendirilmektedirler.

Orman Bölge
Müdürlüğü Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Çevre Koruma ve
Geliştirme Daire
Başk.
Bilgi İşlem Daire
Bşk (CBS)
Planlama ve İmar
Daire Bşk. (Zemin
ve Deprem Müd.)
Bilgi İşlem Daire
Bşk (CBS)
Planlama ve İmar
Daire Bşk. (Zemin
ve Deprem Müd.)
Bilgi İşlem Daire
Bşk (CBS)

Mevcut nehirler ve göllerin
taşkın alanlarının son yüzyılda
bu tür afete uğrayan alanların
olasılığa göre
derecelendirilerek risklerinin
belirlenmesi gerekir. Sel
yataklarına kesinlikle
yerleşilmemelidir.
Yerleşime uygunluk
göstermeyen I. ve II. sınıf tarım
toprakları koruma altına
alınmalıdır. Tarım alanları
envanterinin çıkarılması
gerekir.
Maden ocaklarının çevresi belli
bir mesafede yerleşim alanı
için uygun olmayan alanlardır.
Sıvılaşma alanlarına kesinlikle
yerleşilmemelidir. Sıvılaşma
alanlarının envanterinin
çıkarılması gerekir.

Tablo 4.30.Ana Ulaşım- Altyapı Arterleri
Konular
Ulaşım

Altyapı

Kullanılan
veri
Ana ulaşım
hatları

Analiz tipi

İlgili Birimler

Açıklamalar

Jeolojik yapı, topoğrafya
ile çakıştırılan yol
güzergahları, köprü ve
viyadüklerin yapısal
özellikleri de incelenerek
değerlendirilmesi ve riskli
bölgelerin belirlenmesi

Ulaşım Daire
Başkanlığı
(UKOME)
Planlama ve İmar
Daire Başkanlığı:
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)
AKOM

Ana
altyapı
hatları

Jeolojik yapı,
topoğrafya ile
çakıştırılan altyapı
hatları ve tesislerinin
değerlendirilmeli ve
hassas bölgeler
belirlenmeli.

Fen İşleri Daire Bşk
(AYKOME,
Teknik İşler Müd.)
ISKI
Planlama ve İmar
Daire Başkanlığı:
(Şehir Planlama
Müd, Planlama ve
İmar Müd.)
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)
AKOM

Bu kapsamda ele alınan
konular:
Şehirlerarası yollar
Şehiriçi I. Derece yollar
Köprüler
Viyadükler
Planlanan ulaşım altyapı
projeleriyollar
Tüneller
Planlanan tüp geçitler
Metro hattı
Ulaşım düğüm noktaları,
Banliyö tren hattı
İçme suyu (arıtma, terfi,
depolar,hatlar)
Doğal gaz (dolum
istasyonları,
depolama,hatlar)
Elektrik (yeraltı, yerüstü
hatları, güçleri)
Telefon (tesisler, hatlar)
Kanalizasyon (tesisler,
hatlar)

Tablo 4.31. Yerleşim Bölgeleri ve Belirleyici Kullanımlar
Konular
Başlıca
yerleşim
bölgeleri

Belirleyici
kullanımlar

Kullanılan veri
Yerleşim
Alanları
JICA
Verisi
IBB
verileri
Hava
Fotoğraflar
ı
1/5000 lik
halihazır
haritalar
Belirleyici
kullanımlar
JICA
Verisi
IBB
verileri
Hava
Fotoğraflar
ı
1/5000 lik
halihazır
haritalar

Analiz tipi
Başlıca yerleşim
alanları zemin
açısından riskli
bölgeler ve sel
yataklerı ile
çakıştırılarak
değerlendirilmesi

İlgili Birimler
Planlamave İmar
Daire Bşk. ( İmar
Müd., Şehir
Planlama Müd.,
Planlama ve İmar
Müd.)
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)

Belirleyici kullanımların
riskli bölgelerle
çakıştırılarak
değerlendirilmesi

Planlama ve İmar
Daire Bşk. ( İmar
Müd., Şehir
Planlama Müd.,
Planlama ve İmar
Müd.)
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)
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Açıklamalar
Yerleşim alanlarının
makro ölçekte
değerlendirilmesi mikro
ölçekli çalışmalarla
desteklenmelidir.

Tablo 4.32. Sit Alanları
Konular
Korunması
gerekli doğal
ve kültürel sit
alanları
(kentsel,
arkeolojik,
tarihsel, doğal)

Kullanılan
veri
Sit alanları
JICA Verisi

Analiz tipi

İlgili Birimler

Açıklamalar

Korunması gerekli sit
alanları makroformda
alan olarak belirlenir.

Planlamave İmar
Daire Başkanlığı:
İmar Müdülüğü,
Şehir Planlama
Müdürlüğü,
Planlama ve İmar
Müdürlüğü,
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)
Tarihi Çevre
Müdürlüğü
Koruma Kurulları

Bu alanlarda yer değiştirme söz
konusu olmadığı için gerekli
önlemlerin koruma
doğrultusunda alınması
sağlanmalıdır.

Tablo 4.33. Arazi Mülkiyeti
Konular
Arazi mülkiyeti

Kullanılan veri
Belediye ve
hazineye ait
alanlar
IBB Verisi

Analiz tipi

İlgili Birimler
Tapu ve Kadastro
Müdürlüğü
Planlama ve İmar
Daire Bşk
Emlak İstimlak Daire
Bşk.

Açıklamalar
Mülkiyet makroform ölçeğinde
kamu arazilerinin ve kentsel
gelişme fırsatlarının
belirlenmesi amacıyla
değerlendirilmektedir.

Tablo 4.34. Makroformu Etkileyen Büyük Ölçekli Projeler ve Gelişme Eğilimleri
Konular
Kentsel büyüme
ve fiziki gelişme
eğilimleri

Kentın
makroformunu
etkıleyen büyük
yatırım kararları

Kullanılan
veri
Gelişme
alanları

Analiz tipi

İlgili Birimler

Açıklamalar

Gelişme alanlarının doğal
kısıtlar yönünden
değerlendirilmesi

Kentin gelişme alanlarının
riskli alanların dışıdaki
alanlarda yeralması
sağlanmalıdır.

Makro
projeler

Makro projeler ile riskli
alanların çakıştırılarak
değerlendirilmesi

Planlama ve İmar Daire
Başkanlığı: (Şehir
Planlama Müd.,
Planlama ve İmar
Müd.)
Emlak İstimlak Daire
Bşk.(Kentsel Dönüşüm
ve Yeni Yerleşmeler
Müd.)
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)
Planlama ve İmar Daire
Bşk. (Şehir Planlama
Müd., Planlama ve
İmar Müd.)
Emlak İstimlak Daire
Bşk (Kentsel Dönüşüm
ve Yeni Yerleşmeler
Müdürlüğü)
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı (CBS)

Makro projelerin yer
seçimleri ve etkileri
irdelenmelidir.

Tablo 4.35. Sınırlar
Konular
SINIRLAR

Kullanılan veri
Sınırlar
JICA ve IBB
Verileri

Analiz tipi

İlgili Birimler
Planlama ve İmar Daire
Bşk. (Harita Müd,
Planlama ve İmar
Müdürlüğü)
Bilgi İşlem Daire Bşk.
(CBS)
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Açıklamalar
İl sınırı
Büyükşehir Belediyesi Sınırı
İlçe sınırları
Mahalle Sınırları
Diğer idari sınırlar

4.6.2.2 Kentsel Doku Risk Analizleri
Kentsel doku, kent fiziki elemanlarının (arsa, yapı, yol, otopark, vb) bir araya geliş biçimleri
ile ilgili bir özelliktir. Yolların genişliği ve yapı yüksekliği ile ilişkileri, yol ağının yapı ve
nüfus yoğunluğuna uygun hiyerarşik ya da ızgara yapılanması ve boyutları, ada ve parsel
büyüklükleri ve bölünmeleri, yapı biçimlenmeleri ve yoğunluğu, yaya dolanımı, otopark
varlığı, mülkiyet türü, ve benzeri doku özelliklerinin zemin koşulları ile birlikte irdelenmesi,
kent dokusunda farklı risk düzeyleri belirler.
Farklı fiziki ve mülkiyet özellikleri gösteren dokularda irdelenmesi özellikle yararlı
görülecek riskler şunları kapsamalıdır:
• Tahliye ya da erişme kolaylıkları ve otoparklar açısından yol sisteminin özellikleri ve
güncel trafik davranış nitelikleri; araç sahipliği
• Deprem sırasında olası yapı yıkımlarının yaratabileceği zorluklar
• Parselasyon biçimi, yapılaşma, arsa doluluğu gibi fiziki koşullar
• Kullanımların yapı stokuyla gösterdiği uyumluluk düzeyi
• İskan çevresi standartların yetersizliği (otopark, yeşil, çocuk bahçesi, vb.)
• Deprem zararlarını azaltma çalışmaları kapsamında, mevcut dokunun güçlendirme ve
iyileştirme çalışmalarında yaratabileceği direnç ve atalet; mülkiyet özellikleri ve çevre
yönetimi
• Topografya ve mikro-bölgeler açısından doku riskleri
• İnsan yaşamının karşılaştığı tehlikelerin doku açısından farklılaşması; gece-gündüz
nüfusları
Bu yaklaşımla, kentin farklı bölgelerinden tipik doku parça örnekleri alınarak risk
oluşturan faktörlerdeki farklılaşmalar karşılaştırmalı olarak irdelenir. Bu yolla kent bütünü
için bir doku risk düzeyi topografyası elde edilir. Bu veriler, mühendislik araştırmalarının
yapı ölçeğindeki bulguları ve örnek yapıların dayanım bilgileri ile bütünleştirilebilir.
Master Plan kapsamında, bu sektörde risk analizi yönteminin yerine getirilmesi
durumunda, daha ayrıntılı teşhislerde bulunulması ve öneriler geliştirilmesi olanaklıdır. Bu
sektörde gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi yoluyla
önemli açılımlar sağlanabileceği gibi, kentsel risk yönetimi pratiğinde de doğrudan katkılar
elde edilmesi beklenir. Numeretaj, 2000 yılı Bina Sayımı ve Yapı düzeyindeki halihazır
sayısal haritaların elde edilmiş olması, bu sektörde gerçekçi yöntemler geliştirilmesini
sağlayacaktır. Yöntem tanımlanarak bunun geçerli bir statüye kavuşturulması durumunda,
İstanbul’un farklı bölgeleri için bu çalışmanın farklı araştırmacılara yaptırılması olanaklıdır.
Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Büyükşehir ve diğer belediyelerin İmar Planı
revizyonları yapmaları, risk düzeylerine ilişkin bulgulara dayanarak Valilik, ilçe ve belde
belediyeleri arasında ortak protokoller düzenlenmeleri ve orta vadede yüksek risk içeren
dokularda önlemler alınması olanaklıdır.
Kentsel doku analizleri, yerleşim alanlarında ortaya çıkabilecek değişik özelliklerdeki
dokuların incelenmesi ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. Planlı gelişmiş eski ve yeni
yerleşim alanları, toplu konut yerleşimleri, plansız gelişmiş eski ve yeni gecekondu bölgeleri,
farklı doku karakteristiklerine sahiptir.
İstanbul’daki kentsel doku, bu karakteristiklere bağlı olarak aşağıdaki şekilde
gruplanabilir:
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1. Planlı gelişmiş mevcut alanlar: Bu kentsel doku grubu planlı olarak, bitişik veya ayrık
düzende gelişmiş yerleşim alanları ile toplu konut yerleşimlerini kapsamaktadır.
1.a. Planlı bitişik düzende yapılaşmış kent dokusu: Örnek olarak Şişli, Beşiktaş, Bakırköy
verilebilir.
1.b. Planlı ayrık düzende yapılaşmış kent dokusu: Örnek olarak Yeşilköy ve Göztepe
bölgeleri gösterilebilir.
1.c. Toplu konut alanları: Düşük yoğunluklu toplu konut alanları için Levent ve Koşuyolu,
yüksek yoğunluklu toplu konut alanları için ise Ataköy’ün yeni mahalleleri ve Ataşehir
örnek olarak verilebilir.
2. Tarihi doku: Örnek olarak Süleymaniye verilebilir.
3. Plansız gelişmiş alanlar: Bu kentsel doku grubu plansız olarak gelişmiş eski ve yeni
gecekondu bölgeleri ile dönüşüm sürecini tamamlamış alanları kapsamaktadır.
3.a. Düşük yoğunluklu (ilk dönem) gecekondu alanları: Örneğin Ümraniye’nin bazı
bölgeleri bu grupta ele alınabilir.
3.b. Yüksek yoğunluklu (apartmanlaşmış) gecekondu alanları (2981 nolu yasaya göre
Islah İmar Planları ile yasallaştırılmış bölgeler): Örnek olarak Esenler ve Bağcılar
sayılabilir.
Bu sistematik kapsamında belirlenen doku örnekleri
o
Erişim/ tahliye olanakları (yol, otopark, trafik)
o
Yapı yıkılmasının çevre etkileri
o
Nüfus yoğunluğu (gece/gündüz)
o
Yapı/ arsa özellikleri
o
Zemin/ topoğrafya özellikleri
konularında irdelenmektedir.
Doku Riskleri Belirlemede Yöntem
Kentsel doku özellikleri ile ilgili riskler, makroform riskleri ve yerleşme ölçeğindeki kullanım
risklerine bağlı olarak, planlı veya plansız gelişmiş eski ve yeni yerleşim alanları, toplu konut,
tarihi doku, vb. bölgelerde belirlenen kabullere göre seçilen değişik özelliklerdeki doku
örnekleri için, dokunun genel özellikleri, doğal özellikler, yol ve ulaşım sistemi özellikleri ve
yapısal özellikler birlikte ele alınarak belirlenmektedir. Kentsel dokuyu oluşturan yapı
birimlerinin yanı sıra, yapı adası form, büyüklük, yoğunluk, vb özellikleri de, doğal veriler ve
zemin koşulları ile birlikte önem taşır. Ayrıca kent dokusundaki boşluk, yeşil alan, yol,
otopark, vb elemanların risk oluşturacak yönlerinin belirlenmesi ve bina kullanım
özelliklerine ilişkin verilerle bütünleştirilmesi sonucu, kendine özgü dönüşüm yaklaşımlarının
belirlenmesi mümkün olabilir.
1. Genel Doku Özellikleri ve Riskler
Seçilen dokuyu oluşturan yapı adaları, bina özellikleri, boşluklar ve yol ilişkilerine bağlı
olarak değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda yaptırılacak projelerde gözetilmesi gereken hususlar aşağıda açılmaya
çalışılmaktadır:
• Seçilen dokunun bulunduğu kentsel alanın gelişme biçimi (planlı/plansız, gelişme tarihi,
vb.) inceleme yönteminin temel risk bilgisi verileridir. Plansız gelişen alanların daha
yüksek risk taşıdığı varsayılabilmekle birlikte bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiği
görülmektedir.
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• Seçilen dokuda bulunan yapı adası sayısı, bina sayısı, konut sayısı, nüfus, yoğunluk
bilgileri, risk analizinde doğrudan kullanılan verilerdir. Bina sayısı, konut birimi sayısı
ve dolayısıyla yoğunluğun artması riski arttırıcı rol oynayabilmekte
• Seçilen dokudaki yapı adalarının büyüklükleri, yol sisteminin yüklenmesi anlamında
farklı riskler taşır.
• Yapı adası biçimi ile yapı adası boşlukları ilişkileri (lineer gelişmiş yapı adasındaki
boşluklar ile ızgara forma daha yakın adalardaki boşluklar farklı riskler taşır).
• Dokuyu oluşturan yapıların tek tek, dizi halinde, ya da farklı örüntülerde bir araya
gelmesi farklı risklere yol açar.
• Parsel büyüklük ve biçimleri, açık alan form, büyüklük ve konumları; yol ile ilişkiler;
vb verilerin zeminin doğal özelliklerine göre risklerin irdelenmesi gerekir.
• Seçilen dokuda geçerli TAKS ve KAKS değerleri, mevcut durumla karşılaştırılarak risk
oluşturabilecek bina ekleri, kaçak katlar ve diğer kaçak yapılaşmış birimlerde risk
saptanabilir. Boşluk oranı düşük olması durumunda riskin yüksek olacağı söylenebilir.
• Hakim kullanım türleri (tümüyle konut birimlerinden oluşan yapı adaları ile,
konut+ticaret, konut+hizmet, konut+imalathane, konut+depo gibi) karma birimlerden
oluşan yapı adaları farklı risk özellikleri taşır. Kullanım türü farklılıklarından
kaynaklanan riskler ve komşu yapı adalarındaki farklı kullanım türlerinden doğabilecek
riskler söz konusudur.
• Fiziksel koşullar, bina ve çevre kalitesi ve bina yaşları açısından yapı adasının homojen
/ heterojen olması karşılaşılabilecek riskleri farklılaştırmaktadır.
Doğal özellikler, yol/ulaşım sistemi özellikleri ve yapısal özellikler ile bütünleştirilerek,
ve IBB bina sayımına ilişkin veriler, 1/1000’lere dayalı sayısal ve grafik analizler ve yerinde
tespitlere dayanılarak yapılır. Burada sunulan analizler, yöntemi örneklemek amacıyla
yapılmaktadır.
2. Doğal Özellikler
Doğal özellikler sonucu oluşan riskler makro form riskleri başlığı altında incelenmektedir.
Kentsel doku analizlerinde etkili olabilecek doğal özelliklerin başında zemin koşulları ve
topoğrafik özellikler gelmektedir. Benzer biçimlenmiş iki ayrı doku örneği sadece eğim
farklılıkları nedeniyle farklı risk özellikleri taşıyabilir. Bu nedenle doku özelliklerine ilişkin
irdelemeler arazi eğimini de kapsar. Ayrıca zemin durumu, açık alanların varlığı, özellikleri,
yapı adası boşlukları, doku analizi ile birlikte ele alınmalıdır.
3. Yol / Ulaşım Sistemi Özellikleri
Kentsel dokuya bağlı risklerin analizindeki önemli bir veri grubu, ulaşım planlaması, yol
sisteminin genel sistem ile ilişkileri ve otopark durumlarıyla ilgili verilerdir.
• Yol sisteminin özellikleri (ızgara, hiyerarşik, çıkmaz sokak, yaya yolu, vb.),
• Ana ulaşım ağı ile ilişkileri (bağlantı uzaklığı, tek/çift yön, acil durum ulaşım planı
verilerinin etkileri, vb.),
• Yol kesiti (yol genişliği/bina yüksekliği oranları),
• Yol / otopark ilişkileri, yol üstü parkı, cepler, açık / kapalı otoparkların konum ve
özellikleri bu grupta ele alınacak başlıklardır.
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4. Yapı Özellikleri
Tekil yapıların güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla yürütülen mühendislik
çalışmalarından ayrı olarak risk açısından yapı özellikleri göz önüne alınabilir. Yapı
özelliklerine temel oluşturacak bina sayısı, kullanım türü, normal kat ve bodrum kat sayısı,
binada konut sayısı, işyeri sayısı, yapım sistemi (betonarme kagir, ahşap, çelik, prefabrike,
diğer), bina formu (düzgün dikdörtgen/kare formlar; T, L, vb düzensiz formlar) IBB
verilerinde yer almaktadır. Seçilen doku örneğinde toplam bina sayısı, toplam konut sayısı,
toplam nüfus, nüfus başına açık alan miktarı, yapı alanı/parsel alanı, toplam alan/parsel alanı,
vb. değerler bu verilere dayanılarak risk düzeyi göstergeleri oluşturur.
Bina yaşı, bina kalitesi, mülkiyet ve işletme biçimi, ve nüfus verileri sayısal ve
niteliksel yöntemlerin birlikte kullanımını gerektiren diğer önemli başlıklardır.
•

Kullanım türü
Binalarda uyumsuz kullanımların birlikteliği riskleri arttıran bir etken olarak
değerlendirilebilir. IBB verileri binalara bağlı olarak kullanım türlerini ulaşım, altyapı, kamu
yapıları ve sosyal hizmet yapıları, barınma, çalışma, rekreasyon alanları ve kentsel yeşil
alanlar, ve diğer kullanımlar olarak vermektedir. Kullanım türü nedeniyle ortaya çıkan riskler,
konut, ticaret, turizm, eğitim, sağlık, dini, yönetim, sanayi ve depolama, küçük sanatlar,
karma kullanımlar şeklinde ele alınabilir.
•

Bina yaşı
Binanın yapım yılına bağlı fiziksel eskime durumunun bir risk faktörü olarak
değerlendirilmesi gerekir. Yapıldığı döneme ait yapılanma koşulları (imar koşulları/durumu)
zaman içinde değişikliğe uğrama durumunu belirler. İstanbul’da yapı yönetmeliklerinin daha
güvenli duruma getirildiği 1975 yılı önemli bir dönüm noktasıdır. Bina yapım yılı / binanın
yaşı, fiziksel ve fonksiyonel eskimenin irdelenmesi için değerli bir veridir. Fiziksel ve
fonksiyonel eskime nedeniyle yapılar zaman içinde yeniden işlevlendirilmekte; bakım,
onarım, vb. çalışmalar ile mekan organizasyonu değişikliklerine uğrayabilmekte ve taşıyıcı
özelliklerini zayıflatan önemli değişiklikler geçirebilmektedirler.
•

Bina kalitesi
Yapım öncesinde mimarlık ve mühendislik hizmeti almış olma/olmama, yapım
sırasındaki hata ve yetersizliklerden kaynaklanan riskler ve bina yaşından kaynaklanan
eskimeleri kapsar. Bina form özellikleri (düzenli/ düzensiz formlar, çıkmalar, vb.); kat adedi,
yapım sistemi verileri, gözlenen yapı kalitesinin iyi, orta, kötü şeklinde derecelendirilmesi,
mimar tarafından tasarlanmış olma / olmama durumu göz önüne alınmalıdır.
•

Mülkiyet ve İşletme Biçimi
Arsa ve bina sahipliği ve işletme biçiminin bilinmesi binaların depreme dayanıklılık ve
güçlendirme çalışmalarının organizasyonunda önem kazanır. Kamusal, özel, vakıf, hazine, vb.
verilerin elde edilmesi gerekir.
•

Binadaki nüfus
Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, özürlü, yabancı sayıları; çalışan-ikamet eden nüfus; gündüzgece, yaz-kış kullanımı farklılıklarının belirlenmesi risk belirlemede kullanılabilecek
verilerdir. Bu veri grubunun genel demografik bilgiler, ilçe ve mahalle düzeyinde toplam
nüfus, nüfus yoğunluğu, gece/gündüz nüfusu, yaz/kış nüfusu, kadın/erkek oranı, yaşlı, çocuk,
özürlü nüfusu, hassas bölgelerdeki nüfus gibi bilgilere temel oluşturması gerekir.
Mevcut ve Gerekli Veri Kaynakları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verileri, kentsel dokuyu oluşturan yapı adalarında yer alan
binaların kullanım türü (örneğin konut birimi ve işyeri sayıları), kat adetleri (bodrum kat
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olma/olmama durumu), bina yapı tarzları, alan, form (düzenli / düzensiz, vb.) gibi bilgilerini
sağlamaktadır. Konut birimi sayısından hareketle nüfusu yaklaşık olarak hesaplamak mümkün
olmaktadır. Ayrıca bu veriler farklı detay düzeylerinde ele alınarak yapı adası formları, boşluk
/ doluluk değerleri, TAKS, KAKS, yoğunluk analizleri yapmaya olanak vermektedir. Sonraki
aşamalarda farklı karakterdeki dokuların kent bütünündeki dağılım ve ilişkileri de
incelenebilir. Ancak bina yaşı, mülkiyet, işletme biçimi ve bina kalitesine ilişkin olarak
yöntemde ihtiyaç duyulan veri tabanının oluşturulabilmesi için Belediye, Tapu kayıtları, ve
yerinde yapılacak tespitlerin bütünleştirilmesi gerekmektedir (Tablo 4.36).
Tablo 4.36. Kentsel Doku Risk Değişkenleri, Veri Grubu, Veri Kaynağı ve Analiz Türleri
Kentsel doku risk
değişkenleri

Veri Grubu

Veri Kaynağı

Kullanım türü

Konut, konut+ticaret,
konut+imalat, vb.

IBB verileri,
gözlem,

Bina yaşı

Yapıldığı dönemin
imar koşulları;
fiziksel eskime
durumu; zaman
içinde değişiklik
Tasarlanmış
olma/olmama; form
özellikleri (düzenli/
düzensiz); kat adedi;
yapım sistemi, vb
Arsa-bina sahipliği
(kamu, özel, vakıf,
vb.),
İşletme biçimi (birey,
organizasyon, vb.)
Kadın, erkek, çocuk,
yaşlı, özürlü sayısı;
gündüz-gece, yaz-kış
kullanımı

Belediye, sokak
taraması, anket

Bina kalitesi

Mülkiyet ve işletme
biçimi

Binadaki nüfus

Analiz Türü
1/1000, 1/500 ölçekli
haritalarda tüm tespitlerin
birlikte değerlendirilmesi
1/1000, 1/500 ölçekli
haritalarda tüm tespitlerin
birlikte değerlendirilmesi

Sokak taraması,
gözlem, anket,
Meslek Odası,
Belediye

1/1000, 1/500 ölçekli
haritalarda tüm tespitlerin
birlikte değerlendirilmesi

Sokak taraması,
Belediye, Tapu
kayıtları

1/1000, 1/500 ölçekli
haritalarda tüm tespitlerin
birlikte değerlendirilmesi

Muhtarlık

1/1000, 1/500 ölçekli
haritalarda tüm tespitlerin
birlikte değerlendirilmesi
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Doku Örnekleri
Planlı Bitişik Düzen: Şişli

Harita 4.71. Planlı Bitişik Düzen Şişli
Kentin genellikle merkez bölgesinde yer alan 3-8 katlı parsel düzeninde gelişen bitişik
apartmanların oluşturduğu konut alanlarıdır. Çevredeki yeşil alan varlığı göreli olarak düşük
olup yapı kaliteleri değişiklik göstermektedir. Kentin merkez alanlarında yer aldıkları için
yolların darlığı nedeniyle binaların yıkılmaları durumunda erişme riskleri ve eğimli alanlarda
ise bitişik düzende yapılaşmış yapıların kat hizalarının çakışmaması durumunda binalarda ağır
hasar yaratma riski oluşmaktadır. İstanbul’un Eminönü, Fatih, Beşiktaş, Şişli gibi merkez
ilçelerinin büyük bir bölümü bu dokuya sahiptir. Dokuda yer yer tarihi özelliği olan yapılar
yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu ortalama 1000-1500 kişi/ha arasında değişmektedir.
Kullanım türü konut, konut+ticaret, konut+imalathane, ofis olabildiği gibi, sağlık, eğitim veya
eğlence olabilmektedir. Kullanım değişiklikleri nedeniyle dönüşümün yoğun olarak
gözlenmekte olduğu bu tür dokularda, topoğrafik yapı, zemin özellikleri, ulaşım sistemi, vb.
nedenlere bağlı farklı risk durumları ortaya çıkabilmektedir.
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Planlı ayrık düzen: Göztepe

Harita 4.72. Planlı Ayrık Düzen: Göztepe
Kentin genellikle çevresinde yer alan çeşitli kat yüksekliklerine sahip, parsel ölçeğinde tekil
girişimlerle gelişen apartman bloklarının oluşturduğu konut alanlarıdır. Yeşil alan oranı göreli
olarak yüksek olmakla birlikte, bahçelerin büyük oranda otopark kullanımlarına ayrıldığı
görülmektedir. Yapı kaliteleri bina yapım yıllarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Kentin gelişme alanlarında yer aldıkları için yol kullanımı konusunda hem genişlik hem de
eğim açısından özel bir durum olmadıkça zorluk yoktur. Ancak otopark yetersizliği nedeniyle,
yol üstü parklarının yaygın olarak kullanılması tahliye ve erişim olanakları açısından göz
önüne alınmalıdır. İstanbul’un Anadolu yakasının büyük bir bölümü bu dokuya uygun
gelişmiştir. Nüfus yoğunluğu ortalama 500-750 kişi ha arasındadır.
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Toplu Konut Alanları (Düşük yoğunluklu): Levent

Harita 4.73. Toplu Konut Alanları (Düşük Yoğunluklu): Levent
Kentin genellikle çevresinde yer alan çeşitli kat yüksekliklerine sahip, toplu yerleşim
planlama ilkelerine göre düzenlenmiş apartman blokları ve konut dizilerinin oluşturduğu
alanlarıdır. Yeşil alan oranı göreli olarak yüksek olup yapı kaliteleri değişiklik göstermektedir.
Belirli bir planlama anlayışına göre yapılmaları ve kentin gelişme alanlarında yer almaları
nedeni ile yolların kullanımı konusunda hem genişlik hem de eğim olarak özel bir durum
olmadıkça zorluk yoktur. Alanların büyüklüğü de yapım örgütlenme tipine bağlı olarak
değişmektedir. Nufus yoğunluğu ortalama 500 kişi/ha’dır. Yapıldıkları döneme bağlı olarak
farklı yoğunluk ve çevresel özelliklere sahip olan bu toplu konut alanları zaman içinde farklı
değişim ve dönüşüm özellikleri göstermektedirler. Örneğin Koşuyolu ve Levent düşük
yoğunluklu, Halkalı, Ataşehir ve Bahçeşehir ise yüksek yoğunluklu örneklerdir. Özellikle,
Koşuyolu ve Levent mahallelerinin işlevsel değişikliklere uğradığı ve özellikle Levent’te
yeme-içme, ticaret, ofis, eğlence işlevlerine dönüşüm nedeniyle binaların özgün
durumlarından çok farklılaştığı gözlenmektedir.
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Toplu konut alanları (Yüksek yoğunluklu): Ataköy

Harita 4.74. Toplu Konut Alanları (Yüksek Yoğunluklu): Ataköy
Yüksek yoğunluklu toplu konut alanlarına örnek olabilecek Ataköy yerleşmesi, 1950’lerin
sonundan beri aşamalı olarak gerçekleştirilmiş ve farklı dönemlerin konut politikalarına
uygun bir gelişme göstermiştir. İlk yapılan mahallelerde yoğunluk oldukça düşük, konut
birimlerinin alanları büyükken, son dönem gerçekleştirilen mahallelerin yoğunluğu ortalama
900-1000 kişi/ha’dır. Gerekli olan alışveriş, kültür, eğitim, vb. her türlü kentsel donatıya
sahiptir. Aşamalı gerçekleştirilmesi nedeniyle farklı deprem yönetmeliklerine göre yapılmış
binalardan oluşan mahalleler farklı riskler taşımaktadır. Toplu konut alanları işletme biçimi
nedeniyle hazırlık ve organizasyon açısından göreli olarak daha az sorunlu görülebilir. Büyük
ölçekli toplu konut yerleşmelerinin yanı sıra İstanbul’da çok sayıda daha küçük ölçekli ve
kooperatifler yoluyla elde edilen konut grupları bulunmaktadır. Bu örnekler yoğunluk, tasarım
ve yapım kalitesi, çevre özellikleri ve yönetim biçimi olarak farklı riskler oluşturabilir.
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Tarihi Doku: Tarihi Yarımada

Harita 4.75. Tarihi Doku-Tarihi Yarımada
Kentin tarihi dokusuna örnek teşkil eden Süleymaniye, Zeyrek, vb. gibi özel nitelikli bölgeler
genellikle ahşap konut birimlerinden oluşan ve tarihsel süreç içerisinde yangınlardan büyük
ölçüde etkilenmiş alanlardır. Kırdan kente göç sürecinde bu bölgelerin yoğun bir şekilde göç
eden gruplar tarafından kullanılmaya başlandığı ve eski nüfusunun kentin başka bölgelerine
yerleştiği bilinmektedir. Bu dokuyu oluşturan binalarda fiziksel eskimenin yanı sıra, zaman
içinde kullanıcı grubu ve kullanım türüne bağlı değişiklikler önemli sorunlar yaratmaktadır.
Konut kullanımının yanı sıra, imalathane, ticaret, vb. işlevlerin sıkışık ve köhneleşmiş dokuyu
olumsuz etkilediği ve önemli riskler oluşturduğu görülmektedir. Zaman içerisinde imar
haklarının arttırılması, bu tür bölgelerde hızla niteliksiz ve yoğun bir yapılaşma olmasına yol
açmıştır. Ortalama 900-1000 kişi/ha.yoğunluğa sahip alanlardır. Sıkışık kent dokusu ve
yolların darlığı nedeniyle binaların yıkılmaları durumunda erişme riskleri yüksektir.
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Düşük Yoğunluklu (ilk dönem) Gecekondu Alanları: Ümraniye

Harita 4.76. Düşük Yoğunluklu (ilk dönem) Gecekondu Alanları: Ümraniye
Gecekondu ve kaçak yapılaşmış alanlar olarak tanımlanan bu alanlar belli bir planlama
çerçevesinde yapılmadığı için hem yapısal riskleri hem erişim ve altyapı risklerini taşırlar.
Yapılaşma dönemlerine bağlı olarak değişik özellikler gösterirler. Eski tip gecekondu alanları
iki katlı bahçeli derme çatma malzeme ile yapılmış evlerden oluşurken yeni gecekondu
alanları bitmemiş apartmanlardan oluşmaktadır. Kentin Marmara ve Boğaziçi sahil bandını
arkasında gelişen gecekondu alanları doku olarak riskli bölgeler içinde kabul edilebilir. Az
katlı bahçeli ve düşük yoğunluklu ilk dönem gecekondu alanları ile 2981 sayılı yasa
uygulanarak yoğunluğu artan gecekondu alanları farklı risklere sahiptir.
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Yüksek Yoğunluklu (apartmanlaşmış) Gecekondu Alanları: Bağcılar

Harita 4.77. Yüksek Yoğunluklu (apartımanlaşmış) Gecekondu Alanları: Bağcılar
Doku Örneklerinde Karşılaştırmalı Ön İnceleme
Tipik doku örneklerinden seçilen yapı adalarında İBB verilerine dayanılarak, yapı adasında
yer alan bina sayıları, konut birimi ve işyeri sayıları, kat sayıları (bodrum olma/olmama
durumu), bina yapı tarzları, kullanım türleri ve yaklaşık nüfuslara göre karşılaştırmalı olarak
analiz edilmiştir (Tablo 4.37). Ayrıca yapı adasının genel özellikleri olan yapı adası alanı,
toplam bina taban alanı oranları, toplam inşaat alanı / yapı adası alanı oranları, boşluk /
doluluk oranları, yoğunluk gibi önemli göstergeler açısından bu farklı doku örnekleri
karşılaştırılmışlardır (Tablo 4.38). Bu analizler farklı doku örneklerinin özniteliklerine bağlı
olarak farklılaşan risk düzeyleri tanımladığını göstermektedir (Tablo 4.39).
İBB verileri ayrıntıda bina, yapı adası, ve farklı doku tiplerinin incelenmesine olanak
vermektedir. Ancak bina yaşı, mülkiyet, işletme biçimi ve bina kalitesine ilişkin olarak
yöntemde ihtiyaç duyulan veri gruplarının da sağlanabilmesi risk düzeylerinin belirlenmesi ve
geliştirilecek önlemler açısından büyük önem taşımaktadır.
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Tablo 4.37. Doku Örneklerinden Seçilen Yapı Adalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Yapı özellikleri)

Şişli

Yapı
Adasındaki
Bina Sayısı
33

Kullanım

İşyeri Sayısı

Kat Adedi

Bodrum Kat Konut Birimi Yapı Tarzı
Yapı Adası
Varlığı
Sayısı
Alanı (m2)
(Toplam)
5 binada var
196
30 Betonarme
6996
1 Kagir

32’si
apartman

22 binada
toplam 29
işyeri

234

Tümü
Betonarme

14258

90

Tümü
Betonarme

16068

Göztepe

20

Apartman

4 binada
toplam 10
işyeri

Ataköy

4

Apartman

_

3-8 kat
arasında
değişiyor
27’si 5-8 katlı
4-9 kat
_
arasında
değişiyor
17’si 6-8 katlı
Tümü 15 katlı Tümünde var

Levent

30

26 konut

2 işyeri

1-3

_

26

Tümü
Betonarme

12291

Fatih

27

8 binada
toplam 11
işyeri

1-5 kat
arasında
değişiyor
15’i 4-5 katlı

15 binada var

109

22 Betonarme
3 Ahşap

4536

Ümraniye

26

15 apartman
3 harabe
7 konut
1 konutticaret
24 konut

1-3

2 binada var

40

11 Betonarme
15 Kagir

6178

Bağcılar

25

23 konut

6 binada
toplam 10
işyeri
8 binada
toplam 13
işyeri

2-8 kat
arasında
değişiyor

23 binada var

143

Tümü
Betonarme

4084
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Tablo 4.38. Doku Örneklerinden Seçilen Yapı Adalarının Karşılaştırmalı Olarak Incelenmesi (Yapı Adası Özellikleri)

Şişli

6996

3882

Toplam
Taban
Alanı/
Yapı
Adası
Alanı
(TAKS)
0.55

Göztepe

14258

5218

0.37

33400

Ataköy

16068

2612

0.16

Levent

12291

3830

Fatih

4536

Ümraniye
Bağcılar

Yapı
Adası
Alanı
(m2)

Toplam
Bina
Taban
Alanı (m2)

Toplam
Toplam
İnşaat
İnşaat
Alanı /
Alanı (m2) Yapı
Adası
Alanı
(KAKS)
22325
3.19

Boşluk
Boşluk/
Alanı (m2) Doluluk
Oranı

Boşluk /
Yapı
Adası
Alanı
Oranı

Toplam
Konut
Birimi
Sayısı

Toplam
Yaklaşık
Nüfus
(kişi)

Yoğunluk
(kişi/ha)

3114

0.80

0.45

196

784

1120

2.34

9040

2.33

0.63

234

936

656

39180

2.44

13456

5.15

0.84

360

1440

896

0.31

7693

0.63

8461

2.21

0.69

26

104

84

2393

0.53

9471

2.15

2143

0.90

0.47

109

436

961

6178

3116

0.50

5158

0.83

3062

0.98

0.50

40

160

258

4084

2856

0.70

13379

3.28

1228

0.43

0.30

143

572

1400
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Tablo 4.39. Kentsel Doku Örneklerinde TAKS, KAKS ve Yoğunluk Açısından Risk Kategorileri
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4.6.2.3 Kentsel Kullanım Uyumsuzluk Riskleri
Kentsel Kullanım Uyumsuzluk Riskleri Belirleme
İstanbul Deprem Master Planı kapsamında kentsel kullanıma bağlı risklerin analizinde amaç,
İstanbul’un mevcut yapılanmış kentsel dokusunda kullanım türlerinin gerek tehlikeli alanlara
göre, gerekse yan yana geliş biçimleriyle oluşturduğu risklerin tanımlanması ve bu risklerin
bir afet sırasında olası etkilerinin hem yapılaşmış, hem de sosyo-ekonomik çevreye
verebileceği zararların tanımlanmasını sağlamaktır. Bu çalışma ile, olası büyük İstanbul
depreminde veya ortaya çıkabilecek başka bir acil durumda, kentsel kullanım risklerine bağlı
oluşabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek üzere başvurulacak zarar azaltma
yöntemlerinin tanımlanması hedeflenmiştir.
Mevcut yerleşim yerlerinde kullanım risklerinin tanımlanmasında aşağıda belirtilen;
o
Arazi kullanım türü/deseni, (konut, işyeri, sanayi vb.)
o
Kullanım yoğunlukları ve kullanıcı türü,
o
Yerleşim dokusu, (parselasyon, yapılaşma biçimi vb.)
o
Alanın erişebilirliği, altyapı ve ulaşım olanakları değerlendirilmek zorundadır.
Kentsel kullanımların irdelenmesinde, hem yapı birimi (1/1000) ölçeğinde, hem de
kentsel alanlar düzeyinde (1/5000, 1/25000) yeni yöntemler geliştirme gereği vardır. Alansal
analizlerde, kullanım türleri ve yoğunlukları, kullanım süreklilikleri, uyumsuz komşuluklar,
tampon alan yetersizliği, vb çalışmalar yapılarak kentsel arazi kullanım bölgelerinin daha
rasyonel kurgulanması yöntem ve ilkeleri geliştirilmelidir. Kent arazi kullanımı planı, riskler
açısından yeniden değerlendirilerek yapılandırılması gerekir.
Yapı ölçeğinde ise, homojen ve karma kullanıma sahip kullanım bölgelerinin
ayrıştırılması gerekmektedir. Yapı stokunun zamanla özgün kullanımı yerine geçen farklı
kullanımlara dönüşümü genellikle risklerin artması anlamına gelmektedir. Yapı – kullanım
türü uyumsuzluğu gibi, yapı ölçeğinde komşu uyumsuzlukları da potansiyel tehlikeler ve risk
arttırıcı faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.
Kullanım uyumsuzluklarını iki farklı düzeyde düşünmek zorunludur:
1. Kentsel Alan Kullanımında Uyumsuzluklar:
• Komşu kullanımlar arası uyumsuzluklar ve bundan doğan tehlikeler,
• Tampon alan yetersizliği,
• Sınır belirsizlikleri bulunan alanlar (merkezi iş alanı, sanayi, küçük üretim, vb)
2. Yapı Kullanımında Uyumsuzluklar:
• Homojen bölgeler (özellikle konut bölgeleri)
• Farklı uyumsuzluk kategorileri oluşturan karışık kullanımlar (konut-hizmet, konutkamu, konut-ticaret, konut-küçük üretim, konut-sanayi, konut-tehlikeli kullanımlar)
içeren yapı birimlerinden oluşan alanlar
Bu tür kullanım alanlarının farklı düzeylerde tehlike kaynaklarına sahip oldukları
gösterilecektir.
Tarihsel, simgesel, kültürel, estetik değerlere sahip yapı birimleri ve kentsel alanlar
ayrıcalıklı risk analizlerinin yapılmasını gerektirir. İstanbul’un bu kapsamdaki ayrıcalıklı
durumu dikkate alınarak yapı, yapı grupları ve çevrelerin gösterdiği risklerin belirlenmesi ve
azaltılması çalışmaları, yerel yönetimler kadar merkezi yönetim ve uluslararası düzeylerde de
ilgi konusudur. Bu değerlerin İstanbul kültür ve turizm ana programları ile bağlantılarının
kurulmasında ayrıca ilkeler belirlenmesi, envanterlere dayanılarak risk önceliklerinin
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belirlenmesi ve kamu ve özel kuruluşlarca yürütülebilecek koruma-işletme modelleri
geliştirilmesi gerekir.
Kentsel kullanım risklerinin irdelenmesinde, dikkat edilmesi gereken konular
aşağıdakileri kapsar:
• Kentsel alanların kullanım ve işletmesinde sahipsizlik; alan yönetiminde örgütlenme,
sorumluluk ve yönetim boşluklarının neden olduğu tehlikeler
• Zarar azaltma çalışmalarında direnç gösteren kullanımlar
• Kullanımların, acil durum koşullarında komşularına ya da etki alanı içinde kalanlara
zarar verme potansiyeli
• Acil durum koşullarında atıl kalan ve engel oluşturan kullanımlar
Risk Yönetimi
Kullanım riskleri çalışmaları ile kent bütününde kullanım risklerinin yoğunlaştığı noktalar
belirlenerek, yukarıdakiler ve benzeri konularda bağımsız proje paketleri tanımlanmaktadır.
Bu risklerin yönetimi, ortamlarına göre farklı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulamadan
sorumlu tarafların yükümlü kılınmasını gerektirmektedir. Komşularına tehlike oluşturan
kullanımların yasaklanması, kullanma ya da işletme ruhsatlarının geri alınması gibi zorlayıcı
yöntemler yanında, riskleri yükselten komşuların artan sigorta maliyetlerinin, tehlikeleri
yaratanlar tarafından tazmin edilmesi (kamu hakları saklıdır) gibi doğrudan piyasa
yöntemlerine başvurulabilir.
Arazi kullanımında daha düşük risk düzeylerine kavuşulması, uzun dönemli bir
uygulama hedefidir. Bu konudaki güncel koşulların ortaya konulması, tehlike oluşturan meşru
kullanımların sahipleri ile uzun dönemli bir program uyarınca yer değiştirme, ölçek
değiştirme ve küçültme, kapatma, vb kararların yürürlüğe sokulmasını içeren önlemlerin
alınması kamu yönetimlerince yerine getirilecek görevlerdir. Ancak vatandaşların çevre
kullanımlara ve yapılaşmalara duyarlılık geliştirmeleri için bu konuda başvuruda bulunma ve
izleme hakları sağlanmalıdır.
İstanbul Büyükşehir alanı bütününde üst ölçekte belirlenen makroform riskleri,
kullanım risklerinin tanımlanmasında önemli bir yol göstericidir. İstanbul’un makroform
risklerinin belirlenmesinde doğal ve yapılaşmış çevre verileri değerlendirilmekte, kullanım
risklerinin tanımlanmasında ise, kentin yapılaşmış alanlarında yer alan farklı kullanım
türlerinin deprem veya başka bir afet için nasıl bir risk oluşturabileceği tanımlanmaktadır. Bu
bölümde belirlenen kullanım riskleri, farklı ve tipik doku özelliklerine sahip alanlarda
tanımlanan, yapı düzeyindeki fiziksel ve sosyo-ekonomik risklerle birlikte değerlendirilerek
risk azaltma yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
Yerleşim düzeyindeki risklerin ve risk altındaki kullanımların, mekansal dağılımları ve
konumları ile haritalarda belirtilmesi gerekir. Bu çalışmanın İstanbul Büyükşehir Alanı
bütünü için gerçekleştirilmesi zorunludur. Arazi kullanımının ifadelendirilmesi, ilçeler
düzeyinde 1/5000 veya 1/25000 ölçekli haritalarda yapılması söz konusu olabilir. İ.B.B.’den
elde edilen yapı düzeyindeki veriler, risk altındaki kullanımların tanımlanmasında önemli bir
veri kaynağı oluşturmaktadır.
Yerleşim düzeyindeki kullanımlara bağlı riskler aşağıda sıralanmış ve bu risklerin olası
etkileri ve risklerin azaltılması veya kaldırılması için yapılması gerekenler tanımlanmaya
çalışılmıştır.
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Kullanıma Bağlı Riskler
1. Kentsel Sistemler Açısından Önemli Fonksiyon İçeren Yapılar ve Alanlar
Mevcut kentsel alanda, bir deprem veya acil durum söz konusu olduğunda çalışır ve
kullanılabilir olması gereken ve yaşamsal önemi olan tesisler, Acil Durum Görevlisi – ADG
olarak tanımlanan, kentsel sistemin bir parçası olan kullanım alanlarıdır. Hastaneler, okul
binaları, itfaiye istasyonları, karakollar, fırın, kuru depo, soğuk hava deposu, kimi kamu
yapıları, stadyum gibi tesisler ile ana ulaşım yolları, ulaşım türlerinin kesiştiği istasyonlar,
köprüler, tüneller, enerji transfer istasyonları, su depoları gibi yaşamsal altyapı birimleri kent
bütünü ile birlikte düşünülerek kentsel kullanım risk değerlendirmesinde diğer kullanım
türleri ile birarada oluş biçimleri ve mesafeleri açısından dikkate alınmalıdır.
Yerleşim düzeyindeki sağlık tesislerindeki risklerin belirlenebilmesi için konumsal,
fiziksel ve sosyal verilerin birarada değerlendirilmesi gerekir. Bu tesislerin konut alanlarıyla
olan mesafesi, ulaşılabilirliği, hizmet-yatak kapasitesi, vb. yönleriyle değerlendirilmesi, riskin
tanımlanmasında önemlidir. İstanbul Büyükşehir Alanı içinde yerleşim düzeyindeki sağlık
tesisleri değerlendirilirken, geniş ve ayrı kullanım alanlarına sahip, ihtisas hastaneleri, Devlet
Hastaneleri, Özel Hastaneler, SSK Hastaneleri, Öğretim hastanelerine ait konumsal ve yapısal
bilgilerine yer verilmesi gerekir. Bu konuda yapılan ayrıntılı analiz çalışması rapor içinde
“ADG’ lerin Risk Analizi” bölümünde ayrıntılı olarak yer almakta ve değerlendirilmektedir.
2. Çok Kullanıcılı Kullanım Alanları
İş Merkezleri/Çalışma Alanları: İstanbul Büyükşehir alanındaki iş/çalışma alanları,
tarihsel sürece bağlı olarak konumsal ve biçimsel değişiklik göstermiştir. Çalışma alanlarında
risk değerlendirmesi yapılırken bu değişim süreci göz önüne alınmıştır. İstanbul’un
kuruluşundan günümüze kadar üretim, ticaret ve finans merkezi olan Tarihi Yarımada ve Pera,
bu fonksiyonunu ve önemini korumaktadır. Ancak son yıllarda ticaret, sanayi ve finans
konularındaki değişimler, mekansal gelişmelere de neden olmuştur. İstanbul’da yeni
merkezler ve çalışma alanları oluşmuş, Zincirlikuyu-Maslak aksı, Kozyatağı-E5 koridoru,
Altunizade-Bağlarbaşı, ve Kavacık gibi odaklar doğmuştur. Bu yeni merkezler kentin en
önemli ulaşım akslarının kesişim noktalarında veya üzerinde yer almaktadır. Hem yapısal ,
hem de kullanım yoğunluğu yüksek olan bu alanlar, mevcut ulaşım ve altyapı olanakları ile
birlikte değerlendirildiğinde, kent içinde kullanım açısından riskli alanlar olarak
belirlenmektedir. Bu kullanımlar aynı zamanda önemli hizmet ve finans merkezleri oldukları
için, tüm kenti hatta ülkeyi etkileyecek düzeyde ekonomik ve sosyal kayıplara neden olacak
riskler içermektedirler.
Diğer taraftan Tarihi Yarımada hem tarihsel verileri ve turistik potansiyeli, hem de
içinde barındırdığı ticaret başta olmak üzere farklı fonksiyonlar kümesi oluşturması nedeni ile
yüksek riskli kullanım alanı olarak tanımlanabilir. Ayrıca zemin özellikleri, kıyı yerleşimi
oluşu, mevcut altyapı ve ulaşım olanakları da değerlendirmeye alındığında, risk daha da
büyümektedir.
Sanayi Alanları: Tarihi boyunca bir üretim ve ticaret merkezi olan İstanbul’da, kentin
hızlı gelişimine bağlı olarak Haliç çevresinde gelişen ilk sanayi tesisleri desantralize edilse de,
50’li yıllardan sonra gelişen sanayi ve gecekondu alanlarının önemli kısmı artık kent
merkezinde kalmıştır. !950’ li yılların başından itibaren ilk gecekondu alanlarının oluşumu ve
gelişimi, sanayi alanlarının yer seçimi ile doğrudan ilişkilidir. Sanayi tesislerinin yakınında
gelişen gecekondu alanları, plansız olarak hızla yayılarak sanayi alanları ile aralarında hiçbir
tampon, boş alan kalmaksızın birleşmiştir. Kent merkezinde kalan sanayi tesisleri, gecekondu
yerleşmeleri ve ticaret alanları ile iç içe veya yan yana yerleşmiş durumdadır. Bu alanlarda,
mevcut ulaşım ve altyapı olanakları ile kullanımların gerektirdiği erişim ve dolaşım ihtiyaçları
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gerekli düzeyde karşılanamadığından bu kullanım alanları bir acil durum için risk
oluşturmaktadır. Özellikle gecekondu bölgeleri ile iç içe girmiş olan sanayi alanları, deprem
riskini azaltıcı önlem olarak gecekondu bölgelerinin dönüşüm süreci içinde değerlendirilerek,
desantralize edilmesi gereklidir. Bu çalışma, İDMP’da ayrı bir risk alt sektörü oluşturmakta
ve proje paketi olarak “Üretim Kaybı Riskleri” başlığı altında incelenmektedir.
Turizm ve Konaklama Tesis Alanları: Hem yapısal, hem kullanım yoğunluğu yüksek
olan bu kullanım türü de, olası bir deprem veya afet durumunda kullanıma bağlı risk
oluşturmaktadır. Özellikle büyük turizm tesislerinde konaklayan (Türkçe bilmeyen)
kullanıcıların sayısına bağlı olarak risk düzeyi artacaktır. Turizm tesisinin türü de, risk
derecelendirmesinde dikkate alınmak zorundadır. Tesisin türüne bağlı olarak, yapısal riskler
yanı sıra, zamana bağlı değişen kullanıcı yoğunluğu ve hareketliliği, riskin
derecelendirilmesinde önemli bir veridir.
İstanbul Büyükşehir Alanı içinde yer alan farklı türdeki turizm tesis ve alanlarının (5
yıldızlı oteller, yıldızlı oteller, küçük ölçekli oteller, moteller, pansiyon alanları, kamuya ait
dinlenme tesisleri vb.) konumları belirlenerek ve diğer fiziksel ve sosyal verileri ile
bütünleştirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kampüsler ve Eğitim Tesis Alanları: Eğitim tesis alanları da sahip olduğu yüksek
yatırımlar, kullanım yoğunluğu ve kullanıcı profili nedenleri ile yerleşim düzeyinde riskli
kullanım alanları olarak tanımlanabilir. Eğitim tesisinin türüne ve derecesine göre kullanım
yoğunluğu ve gün, hafta ve yıl boyunca farklı kullanım süreleri olduğundan, risk
derecelendirmesinde göz önünde bulundurulur. Ayrıca bu tesisler afetlerde ADG olarak geçici
barınma alanları olarak kullanılabilecektir.
3. Diğer Kullanım Alanları
Konut Alanları: İstanbul’un tarihsel gelişim sürecinin izlerini taşıyan farklı niteliklere
sahip konut alanları vardır. Genel anlamda konut kullanımının sismik riskler açısından
değerlendirmesi yapılırken özellikle İstanbul’da sadece konut kullanımına bağlı riskleri tek
yönlü değerlendirmek doğru ve yeterli olmaz. İstanbul’da konut kullanım alanlarını:
• Planlı gelişmiş eski yerleşim alanları
• Planlı gelişmiş yeni yerleşim alanları
• Plansız gelişmiş yerleşim alanları/gecekondu alanları
• Toplu konut alanları
• Kentsel sit alanları,
• Plansız gelişmiş eski köy odaklı yerleşimler
olarak gruplandırmak mümkündür. Yukarıda adı geçen konut alanlarının sahip oldukları farklı
yoğunluklar, bina kaliteleri, yapım dönemleri/yaşları, yaşayanların sosyo-ekonomik
özelliklerindeki farklılıklar, bu alanlardaki risk düzeyinin belirlenmesinde önemli etkenlerdir.
Açık Alanlar: Olağan dönemlerde bir refah ve yaşam standardı göstergesi olan açık
alan varlığı, acil durum koşullarında ise acil erişim ve toplanma, havadan erişim, acil
kurtarma malzemelerinin stoklanması ve dağıtımı, acil barınma amaçlı çadır ya da geçici
konut alanı olarak önem kazanır. Bu nedenle iskan alanlarına yeterli yakınlıkta ve büyüklükte
boş alanların imar planlarında ayrılması gerekmektedir. Plan dahilinde yerleşime uygun
olarak ayrılacak açık alanların, yerleşime uygun olmakla birlikte yapılaşmaya yer
verilmeksizin özellikle boş tutulabilecek alanlar olması gerekir.
Karma Kullanım Alanları: Mevcut kentsel alanlarda, kullanım türlerini her zaman
kesin sınırları belirlenmiş ve birbirinden ayrılmış alanlar olarak tanımlamamız mümkün
olmayabilir. Kent içinde aşağıda örneklerde yer aldığı gibi iki hatta daha fazla kullanımın bir
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arada bulunabildiği yerleşim alanları da bulunmaktadır. Bu örnekler, bir arada oluşlarıyla
kullanıma bağlı risklerin daha yüksek olduğu kullanım alanları olarak tanımlanabilir.
Konut+ticaret
Konut+sanayi (küçük imalat)
Konut+eğlence (rekreasyon)
Konut+yüksek kullanım yoğunluğuna sahip tesisler/yapılar (hastane, okul,
huzurevi, bakımevi, çocukevi, hapishane, kapalı spor tesisleri, öğrenci yurtları
vb.)
Karma kullanım alanlarında birarada oluşlarıyla tolore edilebilecek kullanımların
olabileceği gibi birarada oluşları ile afetlerde riski attıracak kullanımlar da bulunmaktadır.
Konut alanları ile barınma fonksiyonuna sahip huzurevi, öğrenci yurdu gibi tesisler risk
derecesinde önemli bir etki yaratmazken hapishanelerin yerleşim içinde olması riski arttırıcı
bir etkendir. Yine konut alanları ile günlük ticaret alanlarının birarada olması zorunlu ve
kabul edilebilir bir karma kullanım iken konut ile küçük sanayi, büyük iş merkezleri ve
eğlence merkezleri risk düzeyini arttırıcı kullanım türleridir.
o
o
o
o

Bu alanlardaki kullanım çeşitlenmesi, İstanbul bina bilgisi veri tabanına dayanılarak
hesaplanabilmektedir. Bu veri ile risk düzeyi gruplamaları yapılması olanaklıdır. Bu konu ile
ilgili risk düzeyinin belirlenmesinde yapısal risklerin de birlikte değerlendirilmesi gereklidir.
Karma kullanım alanlarında hem yapısal yoğunluk farklılıkları hem de kullanıcı türü ve
yoğunluğu farklılıkları bu alanların risklerinin belirlenmesinde en önemli kriterlerden birisidir.
Bu amaçla, karma kullanım alanlarındaki risklerin belirlenmesinde yukarıda sayılan bina
bazında elde edilecek tüm yapısal ve sosyal veriler ortak bir veri tabanında toplanarak
değerlendirilmeli ve risk azaltma önlemleri geliştirilmelidir. Bu çalışma, belirtilen kapsamda
bir proje paketi olarak yerine getirilecek bir çalışma olarak değerlendirilebilir.
Kentsel kullanım uyumsuzluk risklerinin tanımlanmasında gerekli olan veriler ve
değerlendirilmesi gereken konular aşağıdaki Tablo 4.40 da özetlenmiştir. Tabloda adı geçen
kullanım risklerinin konumları ve mekansal dağılımlarının bir örneği ise Harita 4.78’de
gösterilmiştir.
Analiz Tipi

İlgili Birimler

Açıklamalar

1/25000 ve 1/5000 ölçekli sayısal
haritalar, İBB Bina verileri,
haritalarda özellikleri ile başlıca
yerleşim alanı Planlı Eski
Yerleşim Alanları, Planlı yeni
yerleşim alanları, Plansız eski
yerleşim
alanları/gecekondu
alanları, Toplu Konut Alanları,
işaretlenmiş bölgeler ve ulaşım
ile ilgili veriler
1/25000 ve 1/5000 ölçekli sayısal
haritalar, İBB Bina verileri,
haritalarda özellikleri ile önemli
fonksiyon içeren yapı ve
alanların konumu ve mekansal
dağılımları ve ulaşım ile ilgili
veriler

Farklı yapısal, sosyal
ve
ekonomik
özelliklere sahip konut
alanlarının
kent
içindeki konumlarını
ve
birbirleri
ile
ilişkilerini
belirlenmesi.

İBB, İlçe belediyeler,
Bayındırlık
İl
Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Zemin ve Deprem
Daire Bşk

Makro ölçekte belirlenen zemin ve doğal
yapı nedeni ile riskli olarak belirlenen
alanlar ile konut alanlarında belirlenen
risklerin
birlikte
değerlendirilmesi
gerekir.

ÖNEMLİ
FONKSİYON
İÇEREN
YAPILAR VE
ALANLAR

Konul
ar

Farklı fonksiyonlara
sahip ADG yapılarının
ve alanlarının
konumlarının ve diğer
kullanım alanları ile
risklerinin belirlenmesi

İBB, İlçe belediyeler,
Bayındırlık
İl
Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Zemin ve Deprem
Daire Bşk

1/25000 ve 1/5000 ölçekli sayısal
haritalar, İBB Bina verileri,
haritalarda özellikleri ile büyük iş
merkezleri ve çalışma alanlarının
konumu ve mekansal dağılımları
ve ulaşım ile ilgili veriler

Yapılaşma ve kullanım
yoğunluğu yüksek bu
alanların
kullanım
risklerinin ve diğer
kullanım türleri ile
birarada
oluşlarıyla
artan
risklerin

İBB, İlçe belediyeler,
Bayındırlık
İl
Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Zemin ve Deprem
Daire Bşk, İTO

Makro ölçekte belirlenen zemin ve doğal
yapı nedeni ile riskli olarak belirlenen
alanlar ile önemli fonksiyon içeren
yapılar ve alanlarda belirlenen risklerin
birlikte değerlendirilmesi gerekir. Birbiri
ile olumlu veya olumsuz ilişkisi olan
kullanımlar
arasındaki
ilişkiler
değerlendirilmeli.
Makro ölçekte belirlenen zemin ve doğal
yapı nedeni ile riskli olarak belirlenen
alanlar ile iş merkezleri, çalışma
alanlarında belirlenen risklerin birlikte
değerlendirilmesi gerekir. Birbiri ile
olumlu veya olumsuz ilişkisi olan
kullanımlar arasındaki ilişkiler ve ulaşım

KONUT ALANLARI

Gerekli Veriler

İŞ
MERKEZLERİ
/ ÇALIŞMA
ALANLARI

Tablo 4.40. Kentsel Kullanım Uyumsuzluk Risklerinde Ele Alınan Konular
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KARMA KULLANIM
ALANLARI

AÇIK ALANLAR

KAMPUSLER VE
EĞİTİM TESİS
ALANLARI

TURİZM VE
KONAKLAMA
ALANLARI

SANAYİ

belirlenmesi

verileri de değerlendirilmelidir.

1/25000 ve 1/5000 ölçekli sayısal
haritalar, İBB Bina verileri,
haritalarda özellikleri ile farklı
türde ve büyüklükteki sanayi
alanlarının konumu ve mekansal
dağılımları ve ulaşım ile ilgili
veriler

Sanayi kullanımının
yerleşim bölgelerinde
diğer kullanım alanları
ile birarada oluşları ve
ulaşım
risklerinin
belirlenmesi

İBB, İlçe belediyeler,
Bayındırlık
İl
Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Zemin ve Deprem
Daire Bşk, Sanayi
Odası

1/25000 ve 1/5000 ölçekli sayısal
haritalar, İBB Bina verileri,
haritalarda özellikleri ile turizm
ve
konaklama
alanlarının
konumu ve mekansal dağılımları
ve ulaşım ile ilgili veriler

Yapılaşma ve kullanım
yoğunluğu yüksek bu
alanların
kullanım
risklerinin ve diğer
kullanım türleri ile
birarada
oluşlarıyla
artan
risklerin
belirlenmesi

İBB, İlçe belediyeler,
Bayındırlık
İl
Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Zemin ve Deprem
Daire Bşk, Turizm
Bak.

1/25000 ve 1/5000 ölçekli sayısal
haritalar, İBB Bina verileri,
haritalarda özellikleri ile kampus
ve eğitim tesis alanlarının
konumu ve mekansal dağılımları
ve ulaşım ile ilgili veriler

Kullanım yoğunluğu
yüksek olan ve ayrı
alan
yönetimi
gerektiren
bu
kullanımlarda ulaşım
riskleri
ve
ADG
oluşları ile bağlantılı
diğer
risklerin
belirlenmesi
Riskli
alanlarda
tampon
alan
yaratılması
ve
toplanma ve geçici
barınak
alanları
potansiyeli nedeni ile
açık alanların yeterli
büyüklükte ve risksiz
alanlarda
yerlerinin
belirlenmesi
Kentsel Kullanım
Alanlarındaki
uyumsuzluklarından
oluşan riskler ile
birlikte farklı
kullanımların birlikte
karma olarak
görüldüğü kentsel
alanlardaki farklı risk
düzeylerinin
belirlenmesi

İBB, İlçe belediyeler,
Bayındırlık
İl
Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Zemin ve Deprem
Daire Bşk, MEB

1/25000 ve 1/5000 ölçekli sayısal
haritalar, İBB açık alan verileri,
haritalarda özellikleri ile açık
alanların konumu ve mekansal
dağılımları ve ulaşım ile ilgili
veriler

1/25000 ve 1/5000 ölçekli sayısal
haritalar, İBB Bina verileri,
haritalarda özellikleri ile karma
kullanıma
konu
olan
konut+ticaret,
konut+sanayi,
konut+eğlence,
konut+yüksek
kullanım yoğunluklu alanların
konumu ve mekansal dağılımları
ve ulaşım ile ilgili veriler

Makro ölçekte belirlenen zemin ve doğal
yapı nedeni ile riskli olarak belirlenen
alanlar ile sanayi alanlarında belirlenen
risklerin
birlikte
değerlendirilmesi
gerekir. Diğer kullanımlar arasındaki
ilişkiler ve ulaşım verileri ve diğer
kullanım türleri ile arasında tampon alan
oluşturabilme
olanakları
da
değerlendirilmelidir.
Makro ölçekte belirlenen zemin ve doğal
yapı nedeni ile riskli olarak belirlenen
alanlar ile iş merkezleri, turizm ve
konaklama
alanlarında
belirlenen
risklerin
birlikte
değerlendirilmesi
gerekir. Birbiri ile olumlu veya olumsuz
ilişkisi olan kullanımlar arasındaki
ilişkiler ve ulaşım verileri de
değerlendirilmelidir.
Makro ölçekte belirlenen zemin ve doğal
yapı nedeni ile riskli olarak belirlenen
alanlar ile kampus ve eğitim tesis
alanlarında belirlenen risklerin birlikte
değerlendirilmesi gerekir. Birbiri ile
olumlu veya olumsuz ilişkisi olan
kullanımlar arasındaki ilişkiler ve ulaşım
verileri de değerlendirilmelidir.

İBB, İlçe belediyeler,
Bayındırlık
İl
Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Zemin ve Deprem
Daire Bşk,

Makro ölçekte belirlenen zemin ve doğal
yapı nedeni ile riskli olarak belirlenen
alanlar ile açık alanların birlikte
değerlendirilmesi gerekir. Bu alanlar bir
afet sırasında toplanma alanı ve tampon
alan görevi üstleneceğinden ulaşım
riskleri de değerlendirilmelidir.

İBB, İlçe belediyeler,
Bayındırlık
İl
Müdürlüğü, Planlama
ve İmar Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Zemin ve Deprem
Daire Bşk, İTO

Makro ölçekte belirlenen zemin ve doğal
yapı nedeni ile riskli olarak belirlenen
alanlar ile kentsel kullanım riskleri ve
karma kullanım alanlarında belirlenen
risklerin
birlikte
değerlendirilmesi
gerekir. Birbiri ile olumlu veya olumsuz
ilişkisi olan kullanımlar, birlikte olması
tolore edilebilen kullanımlar veya
tamamen
ayrıştırılması
gereken
kullanımlar ve ulaşım verileri de
değerlendirilmelidir.

Doğal Özellikler
Doğal özellikler sonucu oluşan riskler makro form riskleri başlığı altında incelenmektedir.
Kentsel kullanım uyumsuzluk riskleri analizlerinde etkili olabilecek doğal özelliklerden
zemin durumu, sıvılaşma alanları, su havzaları verileri, kullanım uyumsuzluklarının
belirlenmesi analizi ile ilişkili olarak ele alınmalıdır.
Yol/Ulaşım Sistemi Özellikleri
Kentsel kullanım uyumsuzluklarına bağlı risklerin analizindeki önemli bir veri de farklı
kentsel kullanım alanlarındaki ulaşım sisteminin, genel sistem ile ilişkilerini gösteren
verilerdir. Farklı kullanım alanlarında ulaşım ihtiyaçları da farklılık göstereceğinden ulaşım
olanaklarını alan kullanım türleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca farklı kullanım
alanlarının kendi içindeki ulaşım olanaklarının, kent içi ana ulaşım ağı ile de ilişkileri,
bağlantıları, acil durun ulaşım planı verileri ile birlikte değerlendirilmelidir.
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Alan Kullanımı Uyumsuzluklarının Giderilmesinde Yöntem
Kullanım alanlarındaki uyumsuzlukların giderilmesinde alınacak kararların dayandırılacağı
ölçütler, tolere edilebilir ve edilemez kullanımlar kombinasyonlarını ve çeşitliliğini belirleyen
standartlar olarak “plan hazırlama yönetmeliği”ne eklenmesi öngörülmektedir. Afet
zararlarının azaltılması veya bertaraf edilmesindeki en önemli hedef olan başta can kaybı
olmak üzere mal, mülk, üretim vb. diğer kayıpların önlenmesinde öncelikle konut alanlarında
risk altında olan nüfusun korunabilmesi için uyumsuz kullanımlardan oluşabilecek riskler
yukarıda tanımlanmıştır. Bu açıklamalara bağlı olarak, konut alanları ile barınma
fonksiyonuna sahip huzurevi, öğrenci yurdu gibi tesislerin birarada oluşu kabul edilebilirken,
hapishanelerin yerleşim içinde olması riski arttırıcı bir etkendir. Yine konut alanları ile günlük
ticaret alanlarının birarada olması zorunlu ve kabul edilebilir bir karma kullanım iken konut
ile küçük imalat, sanayi, büyük iş merkezleri ve eğlence merkezleri risk düzeyini arttırıcı
kullanım türleridir. Bu açıklamalara bağlı olarak birarada oluşları risk yaratan kullanım
alanları ile konut alanları arasında tampon alanlar yaratılmalı, tehlikeli madde kullanım ve
depolama alanları ile her türlü kullanım alanı arasında tampon alanlar ayrılmalıdır. Konut
alanlarında hangi karma kullanımlara izin verilip verilemeyeceği imar yönetmeliğine
eklenmesi gereklidir. Belirlenecek “Alan Kullanım İlkeleri” ile hangi kullanımların hangi
biçimlerde birlikte bulunabileceği; hangi kullanımdan hangi kullanıma geçiş izni
verilebileceği,kullanım yoğunlukları vb. standartlar imar yönetmeliğinde tanımlanmalıdır.
Kullanım uygunluğu ve yeterliliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler, genellikle
kentsel alana (Ha) veya toplam nüfusa oranla belirli kullanımların sayısı veya yüzölçümünün
sağlanmasını hedeflemektedir. Plan hazırlama çalışmalarında yeşil alan, spor alanı, kamusal
hizmet alanlarına ilişkin standartlar belirlenmiş, ancak kullanım çeşitliliğine ve birbirleri ile
yan yana geliş biçimlerine ilişkin bir düzenleme öngörülmemiştir. İmar yönetmeliğinin bu
konudaki eksikliğini gidermek üzere, “Alan Kullanım Uyumsuzluk Riskleri”nin tanımlanması
ile riskleri bertaraf etmek üzere gerekli yer değiştirme, yoğunluk azaltma, tampon alan
yaratma gibi kararların alınmasında yardımcı olacak ve standartları belirleyecek yasal
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Yönetmelik düzenlemesi yanı sıra, Nazım Plan ve
Uygulama Planlarında alınacak önlemlere ve Lejant / Gösterim listesinde yer verilmesi
istenebilecek konulara açıklık kazandırmak gereklidir.
Bu bölümde açıklanan kullanım risklerinin yönetimi için, yani Sakınım Planı ve sonra
Nazım Plana girdi sağlayacak;
• Alan Kullanım İlkeleri’ne göre ruhsat ve izin verilecek alanlar
• Tampon bölge zorunluluğu olan kullanımlar
• Tehlikeli kullanım yasaklı bölge
• Sanayi yasaklı bölge
• Diğer riskli kullanım alanları;
tanımlanmalı ve gerekli yasal düzenlemeler hazırlanmalıdır.
Yapı Kullanımında Uyumsuzlukların Giderilmesinde Yöntem
Bu konudaki uyumsuzlukların giderilmesi için başvurulabilecek araç Kat Mülkiyeti
Kanunu’nun ilişkin hükümleridir. Bilindiği gibi, burada iki ayrı düzeyde kullanım yönetimi
olanaklıdır. Yasa içinde kimi kullanımlara hiç yer verilmeyeceği belirlenmektedir. Öte yandan,
kimi kullanımların çok kullanıcılı yapılar içinde yer alabilmeleri için ‘Apartman Yönetim
Planı’ içinde yer verilmeleri yolu açık tutulmaktadır.
Ancak bu düzenlemeler, Kanun’ da yalnızca sosyal uyumsuzluklara yol açılması
olasılıklarını en aza indirebilmek açısından ele alınmıştır. Bu nedenle yapı ölçeğindeki
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kullanımların risk yönetimini esas alan bir değerlendirme ile yeniden belirlenmesi ve yasada
ve yönetim planında nelere yer verilebileceği yeniden düşünülebilmesi olanaklı
görünmektedir.
Risk Yönetiminde İlgili Taraflar
Bu bölümde açıklanan risklerin yönetiminde İBB, Planlama ve İmar Daire Bşk., Zemin ve
Deprem Daire Bşk.ve diğer ilgili birimleri, İlçe Belediyeleri, Valilik, İl Bayındırlık
Müdürlüğü, Üniversiteler, Özel Planlama Büroları, Şehir Plancıları Odası, Belediyeler
Birlikleri, STK’lar ve Halk görev almalıdır. Herbiri risk yönetiminin farklı kademelerinde
görev alabileceği gibi bazı kademelerde de birlikte rol almaları gerekmektedir. Risk
yönetiminde “Politika Üretme” kademesinde İBB, İlçe Belediyeler ve Üniversitelerin Şehir ve
Bölge Planlama bölümleri ile ilgili meslek odası birlikte çalışmalıdır. “Plan Hazırlama,
Uygulama ve Yürütme” çalışmaları ise İBB ve ilgili ilçe belediyeleri tarafından
yürütülebileceği gibi, özel planlama büroları plan hazırlama aşamasında önemli destek
sağlayacaktır. Ancak tüm risk azaltma çalışmalarının toplum adına yapıldığı düşünülürse
“Karar Verme ve Uygulama Sürecine” halkın ve halkı temsil eden kuruluşların katılımı
sağlanmalıdır. Risk yönetimi kapsamında alınan kararların uygulanmasında “Kontrol ve
Denetim” kentin de yönetiminden sorumlu yerel yönetimlerde olmalıdır. Ancak bunun
yanısıra halkın bilinçlenmesi ve sürece katılımının sağlanması ile halk da kendi kendini
kontrol mekanizmasını geliştirecektir.
4.6.2.4 İmalat Sanayiinde Üretim Kaybı Riskleri
Ülke ekonomisi açısından özel bir yere sahip olan İstanbul, ülkedeki imalat faaliyetlerinin en
çok yoğunlaştığı illerden biridir. Türkiye imalat sanayiine ilişkin veriler incelendiğinde
İstanbul ilinde ve yakın çevresindeki illerde yoğunlaşan 10 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran
imalat sanayiinin 1998 yılında ülkedeki payının %49.5 olduğu görülmektedir. İl olarak
İstanbul’un Türkiye içinde tek başına payı %27.5’tir. İldeki tüm imalat sanayii çalışanlarının
sayısı ele alındığında, İstanbul büyükşehir alanının il içindeki payının 2000 yılında %82,10
olduğu görülmektedir. Bu nedenle İstanbul’da yaşanacak olası bir deprem sonucunda kent
ekonomisi yanı sıra, ülke ekonomisinin de ciddi şekilde etkilenmesi olasılığı bulunmaktadır.
Özellikle ara malları ve yatırım mallarını üreten firmalarda yaşanabilecek üretim kayıplarının
çoğaltan etkileri nedeniyle ülke genelinde büyük sorunlara yol açması olasıdır. Büyükşehir
alanında yer alan imalat sanayii aktivitelerinin hacmi nedeniyle, özellikle büyükşehir alanı
içinde alınacak önlemlerin yalnızca kent değil il ve ülke ekonomisi açısından da önemli
kayıpları engellemesi mümkündür.
Tablo 4.41 görüldüğü üzere İstanbul özellikle dokuma, giyim eşyası ve deri sanayii,
kağıt ve kağıt ürünleri, basım ve yayım sanayii, kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik
ürünleri sanayii, metal eşya, makine ve gereç yapımı sanayii ve 39 kodlu diğer imalat
sanayiinde ülkede özellikle büyük bir ağırlığa sahiptir. İşgücü büyüklükleri incelendiğinde,
1998 yılında İstanbul ili içinde en çok işçi dokuma, giyim eşyası ve deri sanayii, metal eşya,
makine ve gereç yapımı sanayii ve kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürünleri yapımı
sanayiinde çalıştığı görülmektedir (Tablo 4.42).“Bunların dışında kalan imalat sanayilerinin”
il içindeki payları çok yüksek olmasa da, sanayiler arası girdi-çıktı ilişkileri nedeniyle bu
sektörlerdeki kayıpların da dokuma, kimya, metal eşya gibi diğer sanayilerde kayıpları
artırması olasılığı bulunmaktadır.
1980’den bu yana Türkiye’de imalat sanayii önemli bir gelişme göstermiş, bazı sanayi
dalları hızla gelişerek çalışan sayısında büyük artışlar kaydedilmiş ve yeni sanayi odakları
oluşmaya başlamıştır. Son yirmi yıl içinde İstanbul içinde ve yakın çevresindeki illerde sanayi
yapısında hızlı değişimler gözlenmiştir. Sanayi büyükşehir alanını tamamen terk etmemiş,
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özellikle İstanbul’da yerleşik dokuma, giyim eşyası ve deri sanayii, metal eşya, makine ve
gereç yapımı sanayii, kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürünleri yapımı sanayii ve
kağıt ve kağıt ürünleri, basım ve yayım sanayiinin ülke içindeki önemi artmıştır. Bu
gelişmelerin deprem riski kapsamında incelenmesi ayrı bir önem taşımaktadır.
Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler imalat sanayii çalışanlarının Batı
yakasında yoğunlukla yaşadığı ilçelerdir (Tablo 4.43). Doğu yakasında ise daha dengeli bir
dağılım göze çarpmaktadır. İmalat sanayiinde Doğu yakasında en çok imalat sanayii çalışanı
Kadıköy’de yaşasa da, Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Kartal, Maltepe ilçelerinde de büyük
ölçüde çalışan yaşamaktadır.
Bu ilçelerden bazılarında farklı imalat sanayilerinin yoğunlaşmış olması, bu bölgelerde
üretim kaybı risklerini artırmaktadır. Örneğin İstanbul’da 1998 yılında 10 ve daha fazla işçi
çalıştıran imalat sanayi çalışanlarının %43.99’u (DİE) dokuma, tekstil, ve deri sanayiinde
çalışırken, bu tesislerin deprem açısından büyük risk taşıyan Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu,
Güngören, Esenler, Bağcılar gibi ilçelerde yerleştiği görülmektedir (İBB). İstanbul’da yerleşik
10 veya daha fazla işçi çalıştıran dokuma, tekstil, deri sanayii firmalarının Türkiye’deki
istihdam payının 1998 yılında %35 olduğu ve bu sektörün genel olarak Türk dış ticareti
içindeki payının %40.33 olduğu düşünüldüğünde (DİE, 1964-2001 İthalat – İhracat Verileri),
durumun ülke açısından ciddiyeti ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde 1998 yılında Türkiye’de
metal eşya, makine ve araç gereç yapımı sanayiinde de 10 ve daha fazla işçi çalıştıran
işyerlerinin istihdam ettiği nüfusun %33.23’ü İstanbul’da çalışmaktadır. Bu sektörün ülke
ihracatındaki payı 1998 yılında %18.17 olmuştur. Bu sektördeki firmaların da dokuma, tekstil
ve deri sanayii gibi yaklaşık olarak aynı ilçelerde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Diğer sanayi
dalları ve tüketici açısından kritik önem taşıyan kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik
ürünleri sanayii de yine yukarıda sayılan büyüklükteki firmalar açısından ele alındığında
İstanbul’da yoğunlaşmakta ve benzer bir yerleşim yapısı sergilemektedir. Türkiye’de bu
sektördeki 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin istihdam ettiği nüfusun %29.64’ü
İstanbul’da çalışmaktadır. Bu sektörün 1998’de %8.29 payla ülke ihracatı içinde önemli bir
yere sahip olmasının yanı sıra diğer sektörler açısından taşıdığı önem ve tehlikeli madde
işlenen bir sanayi dalı olması nedeniyle üzerinde ayrıca durulması gerekmektedir.
İstanbul için bu ve buna benzer örnekleri genişletmek mümkündür. Bu bağlamda hangi
imalat sanayii dallarındaki ortak risk özellikleri olduğu, hangi sektör ve büyüklük grubundaki
firmaların kentin nerelerinde yoğunlaştığının daha net bir şekilde ortaya konulması ve bu
bölgelerdeki dönüşümün deprem açısından yorumlanması gerekmektedir. IDMP kapsamında
bu tür bir ayrıntılı analizi yerine getirmek olanağı bulunmadığı için bu hayati konuda bir
yöntem geliştirerek bu konunun bir proje paketi olarak tanımlanması ve kapsamlı bir
araştırmanın yaptırılması önerilmektedir. Bu araştırmanın desteklenmesinde Valilik, İSO ve
İTO, TÜBİTAK gibi kuruluşların yer alması gerekli görülmektedir.
İstanbul’da imalat sanayii ve diğer sanayi dallarında faaliyet gösteren firmaların karşı
karşıya kalacağı risklerin, sektörel ve bölgesel düzeyde değişik boyutlarda ele alınması ile
hem bu sektörlerde yaşanabilecek topyekün kayıpların önüne geçilmesi mümkün olabilecek,
hem de bu sektörlerin gelişmesine yönelik politikalar açısından önemli kriterler saptanmış
olacaktır. Yalnızca İstanbul değil, tüm Türkiye’nin geleceği açısından kritik önem taşıyan bu
soruna getirilecek her türlü çözüm, ulusal ekonomi ve kent halkı açısından büyük önem
taşımaktadır.
Üretim Kaybı Risklerinin Belirlenmesi
Her üretim birimi için bağımsız bir reçete yazılması anlamlı bulunamayacağına göre, imalat
sanayiinin her kolunun karakteristik özelliklerinden yola çıkarak risklerinin belirlenmesi ve
risk azaltma uygulamaları için ortak yöntemler belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar, firmaların
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yerleşim alanlarına, girdi – çıktı ilişkilerine, içinde bulunduğu bölgelerde altyapıyla fiziki
ilişkilerine, ya da işgücü niteliklerine göre tanımlanabilir. Daha sistemli bir yaklaşım,
aşağıdaki grupları kapsayabilir:
1. Zemini problemli alanlarda yer seçmiş olan sanayi grupları
2. Sismik tehlike duyarlılığı fazla olan sanayi grupları
3. Altyapı bağımlılığı yüksek olan sanayi grupları (Su, elektrik, doğalgaz, ulaşım,
haberleşme)
4. Emek ya da sermaye yoğun sanayi grupları
5. Girdi-çıktı ilişkileri yoğun olan sanayi grupları
a. İleri-geri ilişkileri kuvvetli olan kilit sanayi grupları
b.Stoklama / depolama ihtiyacı yüksek olan sanayi grupları
c. Ekipman ve makine kayıplarına duyarlı sanayi grupları
6. Yıllık, dönemlere göre üretim yoğunluğunda büyük değişmeler gösteren sanayi grupları
7. Tam gün çalışan ve yarım gün çalışan sanayi grupları
8. Konum ve çevre ilişkileri açısından farklı özelliklere sahip sanayi grupları (konut
dokusu içinde ve aynı yapıda yer alan sanayi, bağımsız yapıda ancak konut dokusu
içinde yer alanlar, kent dokusu içinde bir kampus/kompleks oluşturan sanayi, sanayi
sitesi, vb)
İmalat sanayiinde yer alan firmaların yukarıdaki gruplardan hangisi ya da hangilerinin
içinde olduğu ve firma büyüklüğü, dönemsel üretim farklılıkları gibi faktörler açısından hangi
özel risklere maruz kalabileceğinin belirlenmesi ile daha az sayıda sanayi grubu için üretim
kaybı riskleri belirlenerek zarar azaltıcı önlemler alınabilecektir.
IDMP kapsamında daha uzun zaman gerektiren bu özel araştırmaların yapılmasının
olanaksızlığı nedeniyle, burada bir yaklaşım biçiminin ve uygun yöntemlerin geliştirilmesine
çalışılmakta, bunlar proje paketleri olarak düzenlenmektedir.
Veritabanı
Yukarıda bahsedilen risk gruplarının belirlenmesinde hem halihazır verilere hem de alan
araştırması ve anketler yoluyla toplanacak verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Halihazırda
firmaların sayısı, üretim kolu, üretim miktarı, üretim değeri ve çalışan sayısı verileri ile firma
adreslerine ulaşmayı sağlayacak olan veriler aşağıda yer almaktadır.
• Devlet İstatistik Enstitüsü Yıllık İmalat Sanayii İstatistikleri, Genel Sanayi ve İşyerleri
Sayımları,1985, 1992, 2002 (hazırlanmakta)
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları
Merkezi (1998) yayınları arasında olan “İstanbul Küllliyatı Cumhuriyet Dönemi
İstanbul İstatistikleri” içinde yer alan Sanayi istatistikleri (cilt 13-14),
• 1/50 000 Ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planı Raporu
(1995),
• İstanbul Sanayi Odası Kayıtlı Firma İstatistikleri, 2000
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2002 Yılı Yapı Kullanım Veri Tipi Envanteri.
Bu verilerdeki sorun, DİE verileri ile İBB’nin Coğrafi Bilgi Sistemi dahilinde yer alan
Yapı Kullanım Veri Tipi Envanteri’ndeki verilerin aynı sınıflandırma ve eşgüdüm içinde
olmadığının anlaşılmış olmasıdır. Bu nedenle, tüm imalat sanayi işyerlerine ilişkin verilerin
coğrafi bilgi sistemi üzerinde sistematik bir şekilde incelenebilmesinde bazı güçlükler
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bulunmaktadır. Öncelikli olarak 10 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran imalat sanayii işyerlerine
odaklanılması ve bunlara ilişkin verilerin coğrafi bilgi sistemi yardımı ile işlenmesi daha
uygun ve yapılabilir görülmektedir.
Depreme yönelik üretim kayıpları açısından bir diğer önemli çalışma Erdik (2002)
tarafından hazırlanan “Earthquake Risk Assessment for Industrial Facilities in the Istanbul
Metropolitan Area” olup, farklı şiddet bölgeleri için ortalama makina ve ekipman ve stok
kayıp tahminlerini içermektedir.Bu çalışmadaki sınıflandırmalar da DİE sınıflandırmalarına
tam uymamaktadır.
Öngörülen risk araştırması, İstanbul’da yer alan imalat sanayiinin ölçeği nedeniyle belli
sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmek durumundadır. Bazı imalat sanayii firmalarının birden
fazla üretim tesisine sahip olmaları ya da farklı coğrafi bölgelerde farklı birimlere sahip
olmaları nedeniyle işyerleri sayısı dışında daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Yukarıda bahsedilen risk grupları açısından her firmadaki her bir birimin karşı karşıya olduğu
risklerin ortaya konulması gerekmektedir.
Sayılarının yüksekliği nedeniyle tüm firmalara yönelik olarak detaylı bir araştırmayı
yapmak mümkün görülmemektedir. Bunun yerine il genelinde sayıları yaklaşık olarak 4000
civarında olan 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerini esas alan bir araştırmanın yürütülmesi
mümkündür. İstanbul’da yer alan bu firmaların Türkiye içindeki payı 1998 yılında %32.59
olmuştur. Dolayısıyla, araştırmanın ülke içinde de önemli bir ağırlığa sahip olan bu firmalara
odaklı bir şekilde yürütülmesi daha verimli sonuçlara ulaşmak için gereklidir. 10 kişiden az
işçi çalıştıran firmalara ilişkin bilgilere ise 2002 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Yıllık İmalat
Sanayii İstatistikleri, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımları yoluyla ulaşılabilecektir.
10 ve daha fazla işçi çalıştıran firmaların üretim açısından önem taşıyan birimlerine
ilişkin olarak aşağıdaki konularda doğrudan bilgi toplanması ile deprem açısından değişik
üretim kaybı risk grupları belirlenmelidir:
• Fiziksel mekan özellikleri :
Bina, açık ve yarıaçık alanlar ile zemin durumu, altyapı özellikleri, ulaşım ağlarına olan
bağlantılarının durumu hakkında bilgi toplanmalıdır. Bu gruptaki veriler daha çok bu
konuda yürütülen diğer çalışmalardan elde edilmeli, ancak üretim kaybı risklerinin
tahmini için gerekli bir şekilde kullanılabilir hale getirilmelidir.
• Mekan Kullanım özellikleri:
Çalışma saatleri, dönemleri, yürütülen aktiviteler ve işlemlerin sismik tehlike duyarlılığı,
kullanım yoğunluğu , makine-ekipman yerleşimi ve kullanımı, binadaki ve çevredeki
diğer kullanım türleri hakkında bilgi toplanmalıdır. Bu verilerin büyük kısmının
doğrudan firmalarla yapılacak görüşmelerle ya da anketlerle elde edilmesi mümkündür.
• Ekonomik ilişkileri:
Ana girdi-çıktı ilişkileri, stoklu-stoksuz çalışma özellikleri, emek-sermaye yoğunluğu,
enerji kullanımı, haberleşme şekli ve kapasitesi de toplanması gereken veriler arasında
olup, bu verilerin de doğrudan firmalardan toplanması gerekmektedir.
Bu verilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi dahilinde
değerlendirilmesi ile çeşitli risk grupları belirlenmeli ve bu gruplar dahilinde üretim kaybı
riskleri tahmininde bulunulmalıdır.
Üretim kaybı risklerinin tahmini için yürütülecek böyle bir araştırmada şehir ve bölge
planlama, ekonomi, mimarlık veya inşaat mühendisliği ve endüstri mühendisliği dallarından
uzman araştırmacıların bulunması gerekmektedir.
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Risk Azaltma Yöntem ve Önerileri
Ülke çapında ve dünya ile ilişkiler açılarından büyük önem taşıyan İstanbul sanayiinin
risklerinin azaltılması konusu, yalnızca bu birimlerin içinde yer aldıkları yapıların
güçlendirilmesi çabalarına indirgenemez. Sanayi birimlerinin risk özellik gruplarına göre
tanımlanması ve zarar azaltma amacıyla çok yönlü politika ve uygulama araçlarının
geliştirilmesi bir zorunluluktur. Herşeyden önce, konuyu sanayi birimlerinin tekil korunması
olarak değil, kentsel üretkenliğin afet karşısında en az kayıpla sürdürülebilmesi olarak
tanımlamak gerekir.
Üretim yapısının karmaşıklığı ve değişkenliği, üretimin büyüklüğü ve dünya pazarlarına
bağımlılığı nedeniyle İstanbul’daki imalat sanayii ve diğer sanayi dallarında yer alan
firmaların olası bir deprem karşısında ne kadar üretim kaybına uğrayacağının kestirimi kolay
olmayabilir. Ancak firma risk gruplarının karşı karşıya oldukları üretim kayıplarının ortaya
konulması, ilgili kurum ve kuruluşların politika üretmesi açısından önemli bir girdi
oluşturacaktır. Kayıpların yoğunlaşabileceği coğrafi konumlar ve sektörlerin hangileri
olduğunun saptanması ile öncelikli eylem alanları belirlenerek bunlara yönelik çeşitli
politikalar oluşturulabilecektir. Böylece depremden kaynaklanabilecek olası üretim kayıpları
daha etkin bir şekilde azaltılmış olacaktır.
Deprem nedeniyle değişik sanayi gruplarının uğrayabileceği ve IDMP kapsamında
azaltılabilecek kayıplar:
• Doğrudan firmada ortaya çıkan fiziksel kayıplar: bina hasarı, makine ekipman (çevirici
güç) kaybı, altyapı bağlantılarındaki kayıplar, enerji bağlantılarında kopma, ulaşım
bağlantılarında kopma, stok kaybı,
• Doğrudan firmada ortaya çıkan beşeri kayıplar: can kaybı ve yaralanma
• Firmanın içinde bulunduğu imalat sanayiinin genel olarak uğrayabileceği kayıplar:
girdi-çıktı ilişkilerinde yaşanacak kopukluklar, yoğunlaşmadan kaynaklanan toplu
kayıplar, başlıca hammadde, aramal ya da yatırım malı üreten sektörlerdeki hasarlar
nedeniyle yaşanabilecek tıkanmalar, kullanılan enerji tipi ya da ulaşım türü nedeniyle
yaşanabilecek genel kayıplar
Bu tür zararlardan kaynaklanabilecek üretim kayıpları için, öncelikli olarak en büyük
üretim kaybı hacmine yol açabilecek risk grupları belirlenerek, buna göre öncelikli müdahale
alanları saptanarak kademeli bir program ve politika oluşturulmak zorundadır. Bu kademeli
politika içinde çeşitli uygulama yöntem ve araçlarına başvurmak gereği doğabilecektir:
İşletme bazında alınabilecek önlemler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek düzeyde risk içeren tesislerin taşınması,
Binaların güçlendirilmesi
Konut, sağlık vb. farklı kullanım tipleri ile iç içe bulunan tesislerin yer değiştirmesi
Makina-ekipman sisteminin depreme karşı dayanıklılığının artırılması
Acil durum müdahalesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması
Acil uyarı sistemlerinin kurulması
Personelin eğitimi
Daha risksiz üretim sistemlerine geçilmesi ya da üretim kolunun değiştirilmesi
Üretim tesisleri çevresinde alınabilecek önlemler:
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• Diğer sanayi dallarını da etkileyerek büyük üretim kayıplarına yol açabilecek kritik risk
grubu içindeki üretim tesislerinin bulunduğu sanayi alanlarında çevre düzenlemesi ya
da yer değiştirme
• Alternatif Ulaşım ilişkilerinin geliştirilmesi ya da çeşitlendirilmesi ve bu yolla mal ve
işgücü akımının devamının güvence altına alınması
• Yeni sanayi tesislerinin riskli alanlarda yerleşiminin kısıtlanması ya da engellenmesi
• Üretim tesisleri ile ilişkili diğer alanlar ve donatılara ilişkin olarak alınabilecek önlemler:
• Önemli liman, köprü, havaalanı bağlantılarının depreme karşı güçlendirilmesi,
• Depolama alanları ile ilişkilerin geliştirilmesi,
• Alternatif enerji ve haberleşme kanallarına erişimin sağlanması
• İşgücü havuzlarının bulunduğu alanlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve depreme karşı
önlemlerin geliştirilmesi
• Bölge ya da ülke düzeyinde alınabilecek önlemler ya da getirilebilecek çözümler:
• Gerekli olduğu hallerde şehir ya da ülke dışından hammadde ya da aramal teminini
kolaylaştıracak önlemler
Aynı zamanda deprem riskinin gerçekleşmesi durumunda alınacak önlemlerin de
belirlenmesi gerekmektedir.
İşletme bazında:
• Stok kaybı,
• Makine –ekipman kaybı,
• İşgücü kaybı,
• Yapı hasarları
• Hammadde ve aramal temininde yaşanan aksaklıklar
• Enerji ve su temininde yaşanan aksaklıklar
• Güvenlik nedeniyle ortaya çıkan sorunlar (Yağmalanma, vs)
• Tehlikeli maddeler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar
• İşletme çevresinde:
• Altyapı hasarları,
• Ulaşım ilişkilerinde meydana gelen aksaklıklar,
• Haberleşme ilişkilerinde meydana gelen aksaklıklar,
• Kirlenme
• Sanayi kolunda:
• Genel hammadde ve aramal arzında yaşanabilecek sorunlar
• Genel üretim kayıpları
• Belirlenerek önlemlerin alınması gerekmektedir.
İlgili Taraflar
Üretim kayıplarının önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınması ve yürütülmesinde bir
çok kuruluşun rol alması gerekmektedir. Bu kuruluşlar;
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi
• T.C. Başbakanlık
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Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Akreditasyon Kurumu
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
o
Devlet Planlama Teşkilatı
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
o
KOSGEB
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
o
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Acil Yardım Haberleşme ve Makine Dairesi Başkanlığı,
Afet Etüt ve Hasar Tespit Dairesi Başkanlığı,
Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı
Deprem Mühendisliği Şubesi
o
Karayolları Genel Müdürlüğü,
T.C. İstanbul Valiliği,
o
Afet Yönetim Merkezi
T.C. Ulaştırma Bakanlığı
o
Haberleşme Genel Müdürlüğü, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları
İnşaatı Genel Müdürlüğü,
o
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü,
o
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
T.C. İçişleri Bakanlığı
o
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
İlçe belediyeleri
TÜBİTAK
o
Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
Üniversiteler
Özel ve Kamu Liman İşletmeleri
Bunların yanısıra diğer ilgili kuruluşların da üstlenebileceği çeşitli roller bulunmaktadır:
o
o
o
o

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası
TMMOB ve bağlı odalar
TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
İKV İktisadi Kalkınma Vakfı
TÜSSİDE Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
Türkiye Deprem Vakfı
Olası üretim kayıplarının ortaya konulması ile, bu kuruluşların, üretim ve depolama
tesislerinin yer seçimi, depreme dayanıklılıkları, ulaştırma ilişkilerinin ve haberleşme
olanaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, personel eğitimi, depreme dayanıklı üretim
sistemlerinin geliştirilmesi ve üretim sistemlerinin denetlenmesi, deprem durumunda sıkıntısı
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çekilebilecek girdilerin temini, iletimi ve ulaştırılması konularında üretim kayıplarını azaltıcı
önlemler alması mümkün olacaktır.
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Tablo 4.41. İstanbul ve Diğer Yedi İlde bulunan Sanayi Türlerinin Ülke İçindeki Toplam
Paylarının Dağılımı
İl

Ülkedeki payı (1998)
Gıda, Dokuma, Orman
İçki Giyim
Ürünleri
ve
Eşyası ve ve
Tütün Deri
Mobilya
Sanay Sanayii Sanayii
ii

Kağıt ve
Kağıt
Ürünleri,
Basım ve
Yayım
Sanayii

Kimya, Taş ve
Metal Metal Eşya, Diğer
Petrol,
Toprağa Ana
Makine ve İmalat
Sanayii Gereç
Kauçuk, Dayalı
Sanayii
Kömür ve Sanayii
Yapımı
Plastik
Sanayii
Ürünleri
Yapımı
3,36
5,79
2,88
6,55
10,28
0,72
0,25
0,12
0,59
0,00
0,09
0,00
35,80
29,64
15,45 11,87
33,23
85,14
0,00
1,04
3,28
1,01
0,26
0,00
8,94
17,38
4,55 12,63
7,99
0,49
0,42
1,02
0,54
0,45
2,91
0,00
3,39
1,58
1,56
0,08
3,42
3,66
1,28
0,94
0,12
0,00
0,03
0,00

Toplam
İmalat
Sanayii
Payı

Bursa
6,34
13,56
7,34
9,37
Edirne
0,98
0,84
0,00
0,52
İstanbul
9,58
35,01
13,58
27,51
Kırklareli
1,67
1,93
0,27
1,36
Kocaeli
2,10
0,53
4,87
5,29
Sakarya
1,90
0,27
1,90
1,26
Tekirdağ
1,98
7,52
2,37
4,12
Yalova
0,21
1,01
0,04
0,52
8 İlin Ülke
İçindeki
toplam pay 24,75
60,68
30,39
53,44
57,51
28,97 32,59
58,22
90,02 49,94
Kaynak : DİE İmalat sanayii yıllık ortalama istihdam verileri, 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri, 1998

Diğer İmalat
Sanayii
Toplam İmalat
Sanayii

Metal Eşya,
Makine ve Gereç
Yapımı Sanayii

Metal Ana Sanayii

Kimya, Petrol,
Kauçuk, Kömür ve
Plastik Ürünleri
Yapımı
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayii

Kağıt ve Kağıt
Ürünleri, Basım ve
Yayım Sanayii

Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
Sanayii

Gıda, İçki ve
Tütün Sanayii

İstanbul

Orman Ürünleri ve
Mobilya Sanayii

Tablo 4.42. Sanayi Türlerine Göre Çalışan Sayısının İstanbul ve Ülke İçindeki Payları

Çalışan
17842 145936
3756
12948
32406
12270
7888
91672 7067 331785
Sayısı
İstanbul
içindeki payı
5,38
1,13
3,90
3,70
2,38
(%)
43,99
9,77
27,63 2,13 100,00
Ülke içindeki
9,58
13,58
15,45
11,87
payı (%)
35,01
35,80
29,64
33,23 85,14 27,51
Kaynak : DİE İmalat sanayii yıllık ortalama istihdam verileri, 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri, 1998
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Tablo 4.43. İstanbul’da İlçelere Göre Toplam Çalışan ve İmalat Sektöründe Çalışan Sayısı
Toplam Çalışan

İl İçindeki
Yüzdesi

İmalat Sanayi

İl İçindeki
Yüzdesi

İl Toplamı

3471400

100

1097051

100

Büyükşehir Belediyesi Toplamı
Adalar
Avcılar
Bağcılar
Bahçeşehir
Bakırköy
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beyoğlu
Eminönü
Esenler
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sarıyer
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Büyükçekmece
Çatalca
Silivri
Sultanbeyli
Şile
Bucak ve Köyler Toplamı
Kaynak:DİE, 2000 Genel Nüfus

2850022
6568
77143
167428
153293
77497
79592
78253
51071
76941
25458
115537
73926
127298
200019
87721
228469
116224
104527
189344
119262
107703
76558
103351
33766
128666
160129
84278
11767
5203
14469
43089
4219
542631

82,10
0,19
2,22
4,82
4,42
2,23
2,29
2,25
1,47
2,22
0,73
3,33
2,13
3,67
5,76
2,53
6,58
3,35
3,01
5,45
3,44
3,10
2,21
2,98
0,97
3,71
4,61
2,43
0,34
0,15
0,42
1,24
0,12
15,63

971604
894
27628
84077
55180
15701
36483
12147
14250
26018
6296
59186
28772
36089
99512
35567
42865
41744
32654
85966
25861
38709
14674
26336
12081
39168
34535
39209
3024
1394
3302
15380
287
102060

88,57
0,08
2,52
7,66
5,03
1,43
3,33
1,11
1,30
2,37
0,57
5,40
2,62
3,29
9,07
3,24
3,91
3,81
2,98
7,84
2,36
3,53
1,34
2,40
1,10
3,57
3,15
3,57
0,28
0,13
0,30
1,40
0,03
9,30
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4.6.2.5 Özel Alanlarda Risk Belirleme ve Yönetimi
Özel Alanlarda Risk Analizleri
Ayrıcalıklı tehlike ve özel koşullara konu olan alanların ve burada yer alan yapı ve
kullanımların bağımsız risk analizi konusu edilmeleri gereği bulunmaktadır. Sıvılaşma ya da
heyelan bölgeleri, faylara yakın kuşaklar, barajların alt havzasındaki yerleşim alanları, kara ve
denizde dolgu alanları, alüvyon vadileri, ya da İstanbul’da, olası bir tsunami dalgası altına
girebilecek kıyı kuşağının ayrıntılı çalışılması gerekecektir. Bu tür bir dalganın oluşması
durumunda, büyük tehlikeler gösteren tanker trafiği nedeniyle, İstanbul Boğazı’nın da başlı
başına bir özel alan niteliği taşıdığı açıktır. Bu sektörde yapılacak risk analizleri ve risk
yönetimi çalışmalarının aşağıdakileri kapsaması gerekir:
• Barajların yapısal nitelikleri ve konumlarına göre sismik tehlike duyarlıklarının
belirlenmesi;
• Bu veriler ışığında baraj alt havzasında olası tehlike altındaki nüfus, yapılar, kullanım
türleri, sanayi ve tesislerin belirlediği risk düzeylerinin saptanması;
• Ayrıca su havzaları analizleri ve yüzey suyu baskınlarına konu olabilecek alanlarda risk
belirleme;
• Deprem nedenli sıvılaşma, alüvyon vadi tabanları, yamaç kaymaları, kıyı çökmeleri vb.
zemin hareketlerine konu olabilecek alanların ve burada yer alan olası değer
kayıplarının belirlenmesi;
• Potansiyel faylanma alanlarının kestirilmesi;
• Kıyı kuşağı dalga etki derinliği, kıyı kent dokusunda risk türleri ve olası kayıp düzeyleri
• Kıyı ulaşım kavşak noktalarında ve kıyı sanayiinde olası etkiler, vb.
Bu tür özel alanlara ilişkin ön bilgiler JICA ve Kızılhaç araştırmaları verilerinde
bulunmakla birlikte, söz konusu alanların yüksek riskler göstermeleri durumunda, 1/5000 ve
1/1000 ölçekli yerel tehlike haritalarının geliştirilmesi ve mevcut yapı stoku ve nüfusla ilgili
daha ayrıntılı bilgi tabanları oluşturma gereği duyulacaktır. Deprem tehlikesinin doğrudan ya
da dolaylı olarak yol açabileceği etkilerin incelenmesi ve olası etki alanlarındaki çalışmaların,
toplumsal sorunlar ve piyasa dalgalanmalarına yol açması olasılığı vardır. Söz konusu
çalışmaların yaratabileceği toplumsal etkiler ve kısa dönemli taşınmaz değer değişmeleri de
göz önünde tutularak kimi tazminat mekanizmalarının geliştirilmesi gereği duyulacaktır.
Risklerin yoğunluk kazandığı bu tür özel alanlarda ivedi önlemlerin alınabilmesi amacıyla
yerel dönüşüm ve eylem planlaması uygulamalarına geçilmesi, (ilgili bölümde açılacağı gibi)
özel kamu yetkilerinin işletilmesi, yerine göre kamulaştırma, yeniden yapım, ortaklaştırma,
imar hakkı takası ya da aktarımı gibi yaptırımlara başvurulması gerekecektir.
İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) kapsamında ayrıcalıklı tehlike ve özel koşullara
konu olan alanlar ve burada yer alan yapı ve kullanımlar bir risk sektörü ve çalışma alanı
belirlemektedir. Baraj altı yerleşik havzalar, kıyılar, heyelan-sıvılaşma ve taşkın alanları bu
anlamda özel olarak ele alınıp, özel risk değerlendirme ve yönetim yöntemleri geliştirilmesi
ihtiyacı duyulan alanlardır.
Sözü edilen bu alanlar için burada;
• Risklerin belirlenmesi: Hangi alanlarda ne tür risklerin söz konusu olacağı ve
yaratacakları etkilerin belirlenmesi.
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• Risklerin hesaplanması: Hangi risklerin ne büyüklükte etki yaratacağı, bunların etki
alanlarının ve bu alanlardaki zarar büyüklüğünün (can, mal ve kentsel servis kaybı
açısından) mümkün olduğunca sayısal ifadelerle ortaya koyulması.
• Risklerin azaltılması: Belirlenen riskler, etki alanları ve zarar görme durumlarına göre
uygun risk azaltma yöntem ve önlemlerin geliştirilmesi.
• Uygulama araçları ve planlama yaptırım gücü: Geliştirilen yöntem ve önlemlerin
uygulamasının ne şekilde sağlanacağı,
konuları örneklenmek amacıyla açılmaya çalışılmaktadır. Bu konuların ayrıntılandırılması,
risklere göre önem derecelerinin belirlenerek bir uygulamada öncelik sıralamasının yapılması
ve bunlara yönelik uygulama araçlarının belirlenmesi, daha kapsamlı bir şekilde ele alınması
gereken bir görev olarak durmakta ve ağırlıklı olarak kamu yönetim birimleri tarafından
yürütülmesi beklenmektedir.
1. Barajlar ve Alt Havzalar
Kentin idari sınırları içerisinde yer alan 8 adet baraj DSİ 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluk
sınırları içerisine girmekte olup, Terkos Barajı, Büyükçekmece Barajı, Sazlıdere Barajı ve
Alibey Barajı Avrupa Yakası’nda; Ömerli Barajı, Darlık Barajı, Elmalı I-II Barajları ise
Anadolu Yakası’nda yer almaktadır. (Harita 4.79)
Bu barajlar hem olası bir depremin, hem de aşırı yağış gibi iklimsel bazı
olumsuzlukların yaratabileceği tüm sonuçlar göz önünde bulundurularak üç yönlü bir
çalışmada ele alınmıştır. İlk çalışmada barajın kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanacak
risklerin değerlendirilmekte, ikinci çalışmada baraj altı havzalarda meydana gelebilecek
riskler gözden geçirilmekte, son olarak da belirlenmiş risk türlerine göre önlem alma ve
politika belirleme çalışmalarına yer verilmektedir.
1.1. Yapısal Risklerin Değerlendirilmesi
Barajın kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi için barajın tipi
ve konumuna ilişkin verilerin bilinmesi gerekmektedir. İstanbul barajlarının özelliklerine
ilişkin veriler DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nden elde edilmiştir. Edinilen bu bilgilere göre baraj
özellikleri özetlenmiştir.
Buna göre; Terkos Barajı, toprak dolgu yapısında olup temel zemini hakkında bilgi
bulunmamaktadır. Yapısal riskler konusunun mühendislik açısından ele alınması; aynı
zamanda da barajdan kente su iletimini sağlayan sistemlerin zarar görebilirliğinin
değerlendirilmesi gerekmektedir. Büyükçekmece Barajı’nın yapısal özellikleri
değerlendirildiğinde kil çekirdekli toprak dolgu gövde yapısı ve toprak-kaya temel yapısı
dikkate alınmalıdır. Sazlıdere Barajı kil çekirdekli kaya dolgu gövde yapısında olup kaya
temel zeminine oturmaktadır. Alibey Barajı’nın kil çekirdekli toprak dolgu yapısında olduğu
ve toprak-kaya temel zeminine oturduğu bilgileri bulunmaktadır. Ömerli Barajı kil çekirdekli
toprak dolgu, Darlık Barajı ise kil çekirdekli kaya dolgu gövde yapısına sahip olup her iki
baraj da kaya temel zemini üzerine oturmaktadır. Elmalı I Barajı için temel zemini yapısı
konusunda bilgi bulunmayıp Elmalı II Barajı’nın kaya temel zemini üzerine oturduğu
bilinmektedir. Bu bilgilerin de mühendislik açısından değerlendirilmeleri gerekmektedir.
Bunun yanısıra her bir baraja ait yapısal projelerin temin edilip, bu projelerin uzman
mühendis gruplar tarafından değerlendirilmesi (olası deprem şiddetine göre tasarımlarının
irdelenmesi), barajların sağlamlıklarına göre gerekli görülecek güçlendirme işlemlerinin
yerine getirilmesi amacıyla girişimlerin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
Ayrıca Eyidoğan’ın (2003) da vurguladığı üzere her bir baraja yerleştirilecek kuvvetli
hareket sismograflarının yapacağı ölçümler ile ivme kayıtları alınarak dinamik davranış
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analizleri yapılması ihtiyacı bulunmaktadır (Bkz. Ekler, Ek-1). Bu veriler ışığında barajların
sismik tehlike duyarlılıkları belirlenecektir. DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen
bilgiye göre 8 barajdan yalnızca birinde (Ömerli Barajı) sismograf bulunmaktadır. Barajlar
için yeterli güçlendirme işlemlerinin nasıl ve ne ölçüde olacağı konusunda bir ip ucu vermesi
açısından sismograf ölçümleri gerekli görülmektedir. Bu nedenle öncelikli çalışma tüm
barajlarda sismograf bulunmasını sağlamak olacaktır. Ancak bu sismografların fonksiyonu
sadece yapıların sismik duyarlılıklarını belirlemekten öteye gitmeyecek olup; bir uyarı sistemi
gibi çalışma, zarar azaltma ya da önlem alma açısından herhangi bir fonksiyon
taşımamaktadırlar.
DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen diğer bir veri de Büyükçekmece
Barajı dışında hiç bir baraj için bir taşkın modeli ve senaryosunun bulunmadığıdır. Diğer
barajlar için de taşkın modeli ve senaryosu projelerinin hazırlanması ve bu doğrultuda
uygulamaya geçilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bununla birlikte her bir barajın dolu savak ve
dip savak taşıma kapasitelerinin uzmanlarca incelenmesi ve yeterlilik durumlarının tespit
edilmesi, risk azaltma çalışmalarına önemli bir girdi sağlayacaktır. Ayrıca Büyükçekmece
Barajı için var olduğu bilinen taşkın modeli ve senaryosunun, düşünülecek her türlü önlem
alma programı ve acil eylem planında göz önünde bulundurulmak üzere hem İstanbul
Valiliği’nin hem de İBB’nin bilgisine sunulması faydalı olacaktır.
Bu çalışmalar sonucunda riskli yapılar olarak belirlenecek barajlarda mümkün
olabilecek mühendislik çalışmaları ile güçlendirme yöntemleri geliştirme yoluna gidilebilecek,
belki de barajın faaliyet dışı bırakılması düşünülebilecektir. Bu çalışma, baraj altı havzaların
ne derecede risklere maruz kalacağı konusunda bilgi vermekte ve belirlenen barajlar için baraj
altı havzalara yönelik risk hesaplama ve azaltma çalışmalarının çok yönlülüğü ve geniş
kapsamlılığını belirlemek çabasındadır.
Ayrıca baraj ve çevrelerinin topografik ve jeomorfolojik yapılarının incelenmesi ve
çeşitli tehlikelerin (erozyon, heyelan vb.) olabilirliklerinin değerlendirilmesi, bu tip durumlara
yönelik çözümler üretilebilmesi ve diğer risk azaltma çalışmalarıyla eşzamanlı uygulamaların
yürütülebilmesi için gerekli görülmektedir. Yapısal risklerin değerlendirilmesine ilişkin
olarak değinilen bu çalışmalara birer iş ve proje tanımı olarak proje paketlerinde yer
verilmiştir.
1.2. Alt Havza Analizi
Daha çok mühendislik çalışmaları ve değerlendirmelerini gerektiren yapısal analizin yanısıra
asıl yapılması gereken iş alt havza risklerinin değerlendirilmesidir.
Risklerin Belirlenmesi

Baraj altı havzalara yönelik risk belirleme çalışmalarında şöyle bir yöntem izlenmiştir:
1. Baraj Altı Havzada Tehlikeye Girecek Alanın Sınırlarının Belirlenmesi: Öncelikle baraj
altı havzada tehlikeye girecek alanın (etki alanı) sınırları belirlenmiştir. Bu alanlar
belirlenirken baraj altı havzanın topografik yapısı göz önünde bulundurularak, barajın
zarar görmesi halinde havzaya inecek suyun erişebileceği en üst sınırın belirlenmesi
hedeflenmiştir. Bu çalışma kentte yer alan tüm barajlar için yapılmıştır.
2. Belirlenen Sınırlar İçerisindeki Yapı ve Kullanımlar: Belirlenen alan içerisinde ne tür
yapı ve kullanımların bulunduğuna ilişkin bilgiler edinilerek her bir baraj için bu tip bir
envanter çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmada DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nden
edinilen havza bilgileri, 1/5000 ölçekli paftalar, ISKI’den edinilen 1/50.000 ölçekli
“İçme Suyu Hatları, Barajlar, Havza Alanları” paftası, JICA çalışması verileri ve hava
fotoğrafları referans olmuştur. Belirlenen sınırlar içerisinde yerleşim alanı, acil durum
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güvenlik (ADG) elemanları, altyapı elemanları, sanayi tesisleri, depo alanları ve belirli
bir nüfus yoğunluğunu oluşturan spor sahası, okul, iş merkezi gibi kullanımların
bulunup bulunmadığı gibi durumlara özellikle dikkat edilmiştir. Bu kullanımlar risk
hesaplama ve azaltma çalışmalarını yönlendiren en önemli unsur olmuştur. Risklerin
belirlenmesi aşamasında, bu tür kullanım verileri de göz önünde bulundurularak,
tehlike anında ne tür risklerle karşılaşılabileceğine yönelik bir envanter hazırlanmaya
çalışılmıştır.
Risklerin Tanımlanması

Etki alanı içerisinde risk hesabı yapılması; risk düzeylerinin, önceliklerin ve de alınacak
önlemlerin belirlenebilmesini sağlayacaktır. Risklerin hesaplanabilmesi için şöyle bir yöntem
izlenmiştir:
1. Baraj Altı Havzalar Arası Farklılıkların Ortaya Koyulması: Öncelikli çalışma baraj alt
havzaları arası farklılıkları ortaya koymak olacaktır. İl sınırları içerisinde yer alan
barajların bir kısmının (Sazlıdere, Alibey, Elmalı I-II) kentsel yerleşim alanları üzerine
etkisi varken bir kısmının (Büyükçekmece, Terkos, Ömerli, Darlık) kentsel yerleşim
alanına hiç bir etkisi bulunmamaktadır.
2. Etki Alanı İçerisindeki Kullanımların Kent Bütünü İçin Etkinliğinin Belirlenmesi:Etki
alanları içerisinde yer alan kullanım tipleri belirlenerek bu kullanımların kent
bütünündeki etkinlik ve önem derecelerine, belirli dönemlerde sahip oldukları nüfus
yoğunluğuna (gece, gündüz, yaz, kış... gibi) ve zarar görme olasılığına (zemin özelliği,
yapı sağlamlığı, barajdan etkilenme durumu... gibi) göre bir değerlendirme yapılmaya
çalışılmıştır. Etki alanında değerlendirilen kullanımlar;
altyapı tesisi (doğalgaz boru hattı, elektrik hattı, trafo, köprü-viyadük v.s...)
yerleşim alanı,
kamu yapıları, okullar, dini yapılar (cami, kilise, v.s...)
koruma alanı (doğal, tarihi ve kültürel koruma alanı, sit alanı v.s...)
sanayi tesisi (küçük sanayi, organize sanayi bölgesi v.s...)
depolama alanı (kimyevi madde depo alanı, çöp depolama alanı,..)
tehlikeli madde alanı (LPG, akaryakıt dolum tesisleri ve tankları vb. yanıcı,
patlayıcı kullanım, radyoaktif kullanım,...)
o
ticaret-iş merkezi,
o
tarım alanı,
o
turizm alanı,
o
ADG elemanları (güvenlik birimleri, itfaiye birimleri, hastane, v.s...)
o
gibi kullanımlardır.
3. Bu Kullanımlar Değerlendirilirken Göz Önünde Bulundurulan Değer Kayıplarının
Belirlenmesi: Risk düzeyi belirlemede ele alınan başlıca kayıp türleri ve tehlike altına
giren değerler şunları kapsamaktadır:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

insan hayatı kaybı,
maddi değerlerin kaybı (yatırımlar açısından ve ekonomik açıdan),
kent bütünü için hayati fonksiyonu olan kullanım ve birimler ile altyapı
elemanlarının kaybı,
diğer canlılar ve doğal kaynakların kaybı,
kültürel ve tarihi kaynakların kaybı.
770

Barajlardan herhangi birinin yapısal olarak zarar görmesi, öncelikli olarak maddi
kayıpları ve kentsel servis kayıplarını getireceği gibi, alt havzalarda yer alan kullanımlar için
başka değer kayıplarına da yol açacaktır.
4. Kullanımlar ve Değer Kayıpları Açısından Her Bir barajın Değerlendirilmesi: Bu
noktadan
hareketle kentteki barajlar söz konusu riskler açısından ayrı ayrı
değerlendirmeye alınmıştır:
Alibey Barajı, Alibey Deresi üzerine kurulmuştur ve bu dere Haliç’e dökülmektedir.
Baraj altı havzada bazı yerleşim alanları ve önemli kentsel servis elemanları (ana ulaşım
arterlerine ait kısımlar) yer almaktadır. Barajın zarar görmesi halinde yaklaşık 13 ha’lık alanın
su altında kalması ve zarar görmesi olasılığı söz konusudur. Bu bölgeden geçen TEM Otoyolu,
baraj altı kesimde bir viyadük ile Alibey Deresi’ni aşmaktadır. Yanısıra, TEM Otoyolu’na
göre daha düşük kotlarda bulunan alt ulaşım sistemi paçaları (Çoban Çeşme Cad., Namık
Kemal Cad. ve Sevinç Cad.) da tehlike bölgesi içerisinde yer almaktadır. Alanda (vadi içerisi
ve sırtlarında) dokuma fabrikası, lastik fabrikası, mermer ve bordür imalat fabrikaları, deri
fabrikası, kereste sanayii gibi büyüklü küçüklü yaklaşık 25 adet sanayi tesisi bulunmaktadır.
Alt havzada yer alan Fil Köprüsü ve civarındaki halk pazarı riskli kullanımlar arasında
görülmüştür. Bununla birlikte vadinin güneyine doğru yer yer konut alanlarına
rastlanmaktadır. Sözü edilen konut alanları her ne kadar vadi yamaç ve sırtlarında yer alıyor
olsa da, vadinin dolması halinde yüksek risk altına girmeleri kaçınılmazdır. Yine vadinin
güney kesimlerinde, dere üzerinden geçişi köprüler ile sağlanmış karayolu parçaları yer
almaktadır. Ulaşım sisteminde herhangi bir aksaklığa yol açmamak amacıyla bu geçişlerin
sağlamlık kontrollerinin yapılması gerekli görülmektedir.
Alibey Barajı alt havzası bir örnek olarak ele alınmış ve belirlenen risk alanı
içerisindeki kullanım, fonksiyon ve nüfus durumu değerlendirmiştir (Tablo 4.44). Kullanım
durumu aşağıdaki gibi özetlenen alanlarda yaklaşık 5800 kişilik bir nüfusun tehlike anında
etkileneceği belirlenmiştir (Harita 4.80.).
Tablo 4.44. Alibey Baraj Havzasında Tehlike Altındaki Kullanımlar ve Kullanım Türleri
Kullanım Türü
İlköğretim okulu
Cami
Trafo
İş Yeri
Sanayi Tesisi
Konut
Kıraathane
Büfe-Bakkal
Depo
Oto Tamirhane-Servis-Bakım
Birimi
Misafirhane
Müdürlük Binası
Müze
Konferans Salonu
Turizm Şirketi
Spor Tesisi
Garaj

Adet

Nüfus

2
2
3
16
25
514
2
5
9
6

2000
20-50
300
100-150
2800
50
20
5-10
30

1
1
1
1
6
3
4

50
20
30
300
20
50
10

Bu alanlar için risk azaltma önerileri bir sonraki başlık altında ve aynı zamanda proje
paketleri içerisinde proje ve iş tanımı olarak yer almaktadır.
Büyükçekmece Barajı’na ait baraj gölü ve Büyükçekmece Gölü birlikte
değerlendirmeye alındığında, baraj altı havzada yerleşmeler açısından büyük risk taşıyan bir
771

alan bulunmamaktadır. Bununla birlikte kentsel servis kayıplarına yol açabilecek bazı
kullanımlara rastlanmaktadır. E-5 Karayolu, barajın su tahliyesinin yapıldığı kısmın Marmara
Denizi’ne bağlandığı nokta üzerinde bulunmakta ve bu noktadan bir köprü ile geçmektedir.
Söz konusu alanda E-5 Karayolu’nun yaklaşık 1,5 km’lik bir kısmı yer almaktadır. Ayrıca
yaklaşık 20 adet bina ve bir marina yine bu alanda bulunmaktadır. Ancak alanda yer alan
binaların sahip oldukları fonksiyonlar ve kapasitelerine yönelik herhangi bir veriye
ulaşılamamıştır. Yine bu bölgede, E-5 Karayolu’nun kuzeyinde, alt havzada yer alan göl
üzerinden Mimar Sinan Köprüsü ile geçen bir yol bulunmaktadır. Barajın herhangi bir şekilde
zarar görmesi durumunda bu köprünün ve yolun zarar görmesi olasılığı bulunmaktadır. Alt
havzada yer alan bu kullanımların göreceği zararı azaltmak üzere düşünülen önlemler risk
azaltma başlığı altında verilmiş olup yapılması düşünülen iş ve proje tanımlarına proje
paketleri içerisinde değinilmiştir.
Darlık Barajı kentsel yerleşim alanından uzakta konumlanmış bir barajdır. Baraj,
Darlık Deresi üzerine kurulmuştur ve dere Şile civarlarından Karadeniz’e dökülmektedir.
Baraj altı havzada derenin takip ettiği güzergah üzerinde belirlenen risk bölgesi yaklaşık 8
ha’lık bir alanı ifade etmektedir. Bu bölgede yaklaşık 75-80 hanelik Konucu Köyü, bazı tarım
alanları ve derenin Karadeniz’e döküldüğü kesimlerde de yoğunlukla yazlık konutlardan
oluşan diğer yerleşimler yer almaktadır. Risk azaltma çalışmaları başlığı altında değinilen
önlemlerin alınmaması halinde yaklaşık 400 kişilik bir nüfusun ve bölgedeki tarım alanlarının
risk altına girmesi söz konusudur.
Elmalı I ve Elmalı II Barajları Göksu Deresi üzerinde kurulmuş barajlardır ve dere
Anadolu Hisarı mevkiinden İstanbul Boğazı’na dökülmektedir. Belirlenen risk bölgesi
incelendiğinde derenin yerleşimlerin arasından geçerek boğaza döküldüğü gözlenmiştir.
Ayrıca dere üzerinde, başlıcası TEM Otoyolu olmak üzere 4-5 adet geçiş yer almaktadır.
Derenin boğaza döküldüğü kesimlerde yerleşimlerle ilişkisi çok daha yakındır. Alt havzanın
bu kesimlerinde risk daha fazladır. Bu noktada alınması gereken önlemlere risk azaltma
başlığı altında değinilmiştir.
Ömerli Barajı kentsel yerleşim alanından uzakta konumlanmış bir barajdır. Riva Deresi
üzerinde kurulmuştur. Dere, tepelerle çevrili bir vadi içerisinden devam ederek Karadeniz’e
dökülmektedir. Alt havzada belirlenen risk bölgesi içerisinde yüksek risk taşıyan herhangi bir
kullanım tespit edilmemiştir. Ancak dere güzergahı üzerinde, Ömerli Mahmut Şevket Paşa
oldukça daralmaktadır. Olumsuz bir durumda ulaşım sisteminin bir aksamaya uğramaması
için alınması gereken önlemlere risk azaltma çalışmaları içerisinde değinilmiştir.
Sazlıdere Barajı Vezir Çayı ile Sazlıdere’nin birleştiği noktada kurulmuştur ve bu
dereler birleşerek Küçükçekmece Gölü’ne dökülmektedir. Baraj altı havzada yer alan
kullanımlara ilişkin fikir sahibi olmak amacıyla hava fotoğrafları incelendiğinde, belirlenen
risk bölgesi içerisinde yoğunlukla kırsal alanların bulunduğu ve bir miktar da yapılaşmanın
olduğu gözlenmiştir. Yanısıra TEM Otoyolu, İstanbul Caddesi, demiryolu hattı ve bir kaç alt
ulaşım sistemi parçası bu dere üzerinden geçmektedir. Özellikle TEM Otoyolu’nun geçtiği
kısımda dere hemen hemen bir kanal boyutuna kadar daralıp küçülmüştür. Dolayısıyla
derenin bu noktadaki taşıma kapasitesinin oldukça küçük olduğu, dolayısıyla yükselme
olasılığı bulunduğu düşünülmektedir. Yine bu kısımda, TEM Otoyolu’nun kuzeyinde, dere
etrafında yoğunlaşmış yerleşimler ve bir beton fabrikası yer almaktadır. Barajın herhangi bir
zarar görmesi ya da aşırı yağış alma durumunda, özellikle sözü edilen noktalarda tehlikeler
katlanacaktır. Bu noktadan hareketle, alandaki risklerin azaltılmasına yönelik öneri ve
önlemlere bir sonraki başlıkta değinilmiş, yapılması gereken iş ve proje tanımları da proje
paketleri içerisinde verilmiştir.
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Terkos Barajı kentsel yerleşim alanından oldukça uzakta yer almakta ve baraj altı
havzada herhangi bir yerleşim ve kentsel servis elemanı bulunmamaktadır. Barajın üzerine
kurulu olduğu Darboğaz Deresi, üzerinde bir kısım ormanlık alan ve bir kısım da kumul
alanın bulunduğu tepelerle çevrili bir vadiden Karadeniz’e dökülmektedir. Dolayısıyla baraj
altı havzada risk taşıyan bir kullanım bulunmamaktadır.
Belirlenen Riskli Kullanımlara Yönelik Risk Azaltma Önlemleri ve Politikaların Geliştirilmesi:

Her bir alt havza ile ilgili olarak yapılmış olan bu tespitlere dayalı olarak risk azaltma
çalışmalarına değinilmiş ve alınabilecek önlemler belirlenmiştir.
Risklerin Azaltılması

Belirlenen risklere göre gündeme gelecek risk azaltma çalışmaları ve bunlara bağlı
uygulamalar arasında;
kullanımların türlerine göre yeni alanlara taşınması,
yapılaşma yasağı getirilmesi,
kullanım yasağı getirilmesi,
kamulaştırma, takas, imar hakkı aktarımı... gibi planlama uygulama araçlarının
kullanılması,
o
akarsu taşıma kapasitesinin arttırılması (ıslahı) : Buradaki uygulama, dere
kenarı setlerinin (levee) yükseltilmesi, derenin uygun noktalarda kademeli
olarak genişletilmesi veya derenin dipten kazılarak derinleştirilmesi (dredging)
uygulamalarından alanın gereklerine göre birinin veya birkaçının seçilmesi ile
olacaktır. Bu şekilde dere kenarı heyelanları da önlenecek ve bu alanlardaki
yerleşmelerin taşıdıkları riskler azaltılmış olacaktır. Aynı zamanda, kademeli
genişletme ve yükseltme çalışmaları ile elde edilen yeni alanların açık-yeşil
alan sistemine dahil olacak şekilde yeniden düzenlenmeleri ile fonksiyonel bir
uygulama gerçekleştirilecektir.
o
dolu savak kapasitesinin arttırılması,
gibi uygulamalar sayılabilir. Maddelenen bu uygulamalardan alanın gereklerine göre uygun
olanlarının seçilmesi yoluyla Terkos Barajı dışındaki tüm barajlar için risk azaltma
çalışmaları gelişecektir.
o
o
o
o

Alibey Barajı alt havzasında belirlenen risklerin azaltılması için;
• TEM Otoyolu’nun Alibey Deresi’ni aştığı noktada yer alan viyadüğün deprem sonrası
su baskını olasılığına karşı dayanıklılık değerlendirmesinin yapılması,
• Alibey Deresi’nin taşıma kapasitesinin arttırılması,
• Vadinin güney kesiminde yer alan kullanımların başka alanlara taşınması,
• Aynı bölgede yer alan köprülerin sağlamlık tespitlerinin yapılması ve güçlendirilmesi,
önerilmektedir.
Büyükçekmece Barajı alt havzasında belirlenen risklerin azaltılması için;
• Barajdan tahliye edilen suyun Marmara Denizi’ne döküldüğü noktadaki geçişin
genişletilmesi,
• Bu noktada yer alan köprünün sağlamlık incelemesi ve güçlendirilmesi,
• E-5 Karayolu’nun kuzeyinde yer alan Mimar Sinan Köprüsü’nün güvenlik tespiti ve
güçlendirilmesi,
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• Risk alanı içerisinde yer alan binaların türü, fonksiyonu, kapasiteleri veya
barındırdıkları nüfusun belirlenmesi sonrasında gerekli görüldüğü takdirde bu binaların
tahliye edilmesi ve kullanımların başka alanlara alınması,
önerilmektedir.
Darlık Barajı alt havzasında belirlenen risklerin azaltılması için;
• Alt havzada yer alan yerleşmelerin vadi sırtlarına doğru çekilmesi,
• Darlık Deresi’nin taşıma kapasitesinin arttırılması,
önerilmektedir.
Elmalı I ve Elmalı II Barajları alt havzasında belirlenen risklerin azaltılması için;
• Göksu Deresi’nin taşıma kapasitesinin arttırılması,
• Dere üzerinden köprü ya da viyadükler vasıtasıyla geçen ulaşım sistemi parçalarının
zarar görme olasılığını azaltmak için bu noktalarda köprü ve viyadük yapılarının
sağlamlıklarının incelenmesi ve güçlendirilmesi,
önerilmektedir.
Ömerli Barajı alt havzasında belirlenen risklerin azaltılması için;
• D-025 karayolunun Riva Deresi’ni aştığı noktada yer alan köprünün sağlamlık tespitinin
yapılması ve güçlendirilmesi,
• Aynı noktada Riva Deresi’nin genişletilmesi,
önerilmektedir.
Sazlıdere Barajı alt havzasında belirlenen risklerin azaltılması için;
• Barajın üzerinde kurulu olduğu derenin taşıma kapasitesinin arttırılması,
• Dere üzerinden geçen yolların üzerinde bulunduğu köprü ve viyadüklerin sağlamlık
tespitlerinin yapılması ve güçlendirilmesi,
• Benzer sağlamlık tespiti ve güçlendirme çalışmasının derenin üzerinde bulunan
demiryolu köprüsü için yapılması,
• TEM Otoyolu’nun geçtiği nokta ve çevresinde derenin genişletilmesi,
• TEM Otoyolu kuzeyinde dere kenarında yoğunlaşan yapıların başka alanlara taşınması,
önerilmektedir.
İstanbul’daki barajlar ve karakteristik özellikleri Tablo.4.45’de görülebilir. Baraj altı
havzalara ilişkin alan, nüfus, kullanım ve risk azaltma önerilerini içeren özet bir tablo
hazırlanmıştır (Tablo 4.46).
Gerekli görülen alanlarda yeniden imar planları hazırlanıp, bu alanların özel nitelikli
alanlar olarak ilan edilmesi, imara açık olan alanlara imar yasağı ya da kullanım yasağı
getirilmesi gündeme gelecektir. Bu nedenle öncelikle tüm baraj altı havzalarda, her bir barajın
alt havza özelliklerine uygun olarak “havza planlaması” yapılması en uygun risk azaltma
yöntemi olacaktır. Bu konuya yönelik proje tanımı proje paketleri içerisinde yer almaktadır.
Alt havzalarda yapılacak tüm dere ıslah çalışmalarının yanısıra, özellikle heyelan riskini
azaltmak için, yoğun ağaçlandırma çalışmalarının yapılması bu tür durumlarda önerilen diğer
bir uygulamadır.
Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere ve Elmalı I-II barajları için önerilen risk azaltma
çalışmaları, bu barajların kentsel yerleşim alanları ile çok yakın hatta iç içe
konumlanmalarından dolayı projelendirme ve uygulama önceliği taşımaktadır.
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Önerilen risk azaltma çalışmaları yalnızca deprem tehlikesi değil, aynı zamanda
iklimsel birtakım olumsuzluklardan (aşırı yağış alma gibi) kaynaklanabilecek tehlikelere karşı
yetersizlik durumları için uygun önlemleri de belirler niteliktedir.
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Harita 4.79. Alibeyköy Baraj Havzası Alt Havza Risk Bölgesi
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Harita 4.80. Özel Risk Alanları
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Tablo 4.45. İstanbul’daki Barajlar Ve Karakteristik Özellikleri
Baraj
Adi

İlçesi

Alibey

Eyüp

Ömerli

Beykoz

B.Çekmec
e

B.Çekmece

Sazlidere

K.Çekmece

Darlik

Şile

Elmalı - I
Elmalı - II

Beykoz
Beykoz

Terkos

Çatalca

Gövde
Tipi

Üzerinde
Kurulduğu
Dere

Temel
Zemini

Temelden
Yükseklik

Gövde
Dolgu
Hacmi

Dolu Savak
Kapasitesi

Dip Savak
Kapasitesi

Max Göl
Hacmi

Kil
çekirdekli
toprak
dolgu
Kil
çekirdekli
toprak
dolgu
Kil
çekirdekli
toprak
dolgu
Kil
çekirdekli
kaya
dolgu
Kil
çekirdekli
kaya
dolgu
Kagir
Beton
ağırlık
Toprak
dolgu

Alibey

Toprak
-kaya

30 m

34.134.000
m3/yıl

2
milyon
m3

500 m3/ sn

-

51,22 hm3

Riva

Kaya

67 m

264.792.000
m3/yıl

2,2
milyon
m3

540 m3/ sn

30,23 m3/ sn

419,4 hm3

64,95
m

22,3
km2

-

Toprak
-kaya

12,9 m

137.783.000
m3/yıl

2,02
milyon
m3

1000 m3/ sn

-

172,45 hm3

6,68 m

28,58
km2

Sazlıdere

Kaya

48 m

50.000.000
m3/yıl

1,78
milyon
m3

506 m3/ sn

32,75 m3/ sn

130,6 hm3

25,6 m

11,81
km2

Darlık

Kaya

77,5 m

157.500.000
m3/yıl

1,6
milyon
m3

382 m3/ sn

22,95 m3/ sn

132,4 hm3

55,42
m

6,86
km2

Göksu
Göksu

Kaya

22 m
48,5 m

10,5 lt/sn
-

10 hm3

68 m

-

-

103 bin
m3
-

227 m3/ sn
540 m3/ sn

-

920.000
m3/yıl
-

492 m3/ sn

-

202,8 hm3

5m

0,8
km2
32,78
km2

Rezervi
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Max
Su
Seviyes
i
30 m

Max
Göl
Alani
4,42
km2

Tablo 4.46. Baraj Altı Havzalara İlişkin Alan Nüfus, Kullanım ve risk Azaltma Önerileri
Baraj Altı
Havzalar

Alibey

Yaklaşık Alan
Büyüklüğü
Kullanımlar

Yaklaşık
Nüfus
Önerilen Önlemler

-

TEM Otoyolu viyadüğü dayanıklılık
değerlendirmesinin yapılması, Alibey
Deresi taşıma kapasitesinin arttırılması,
bölgede yer alan kjöprülerin sağlamlık
tespitlerinin yapılması
Bölgede yer alan köprülerin güvenlik
tespitlerinin yapılması ve güçlendirilmesi,
tehlikeli bölge içerisinde yer alan
binaların türü, fonksiyonu, kapasiteleri
veya barındırdıkları nüfusun belirlenmesi
sonrasında gerekli görüldüğü takdirde bu
binaların tahliye edilmesi ve
kullanımların başka alanlara alınması
Alt havzada yer alan yerleşimlerin vadi
sırtlarına doğru çekilmesi, Darlık
Deresi'nin taşıma kapasitesinin
arttırılması
Göksu Deresi’nin taşıma kapasitesinin
arttırılması, dere üzerinden köprü ya da
viyadükler vasıtasıyla geçen ulaşım
sistemi parçalarının zarar görme
olasılığını azaltmak için bu noktalarda
köprü ve viyadük yapılarının
sağlamlıklarının incelenmesi ve
güçlendirilmesi
D-025 karayolunun Riva Deresi’ni aştığı
noktada yer alan köprünün sağlamlık
tespitinin yapılması ve güçlendirilmesi,
aynı noktada Riva Deresi’nin
genişletilmesi

5 ha

TEM Otoyolu,
demiryolu, beton
fabrikası, yapılar,

-

Barajın üzerinde kurulu olduğu derenin
taşıma kapasitesinin arttırılması, dere
üzerinden geçen yolların üzerinde
bulunduğu köprü ve viyadüklerin
sağlamlık tespitlerinin yapılması ve
güçlendirilmesi, benzer sağlamlık tespiti
ve güçlendirme çalışmasının derenin
üzerinde bulunan demiryolu köprüsü için
yapılması, TEM Otoyolu’nun geçtiği
nokta ve çevresinde derenin
genişletilmesi, TEM Otoyolu kuzeyinde
dere kenarında yoğunlaşan yapıların
başka alanlara taşınması

-

-

-

-

13 ha

Büyükçekmece 7 ha

TEM Otoyolu, alt
ulaşım sistemi parçaları,
sanayi tesisleri, konut
alanları, spor tesisleri,

5800

E-5 Karayolu, marina,
yapılar

100

400

Darlık

8 ha

Konucu Köyü, tarım
alanları

Elmalı I-II

10 ha

TEM Otoyolu, alt
ulaşım sistemi parçaları, -

Ömerli

12 ha

D - 025 karayolu

Sazlıdere
Terkos

Risk Azaltma Yöntemi Yaklaşımları

Baraj altı havzaların taşıdığı risklerin bir kısmı doğrudan baraj yapılarından, diğer bir kısmı
ise havza kullanımlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle risk azaltma çalışmalarında iki iş
türü tanımlamak olanaklıdır; planlama ve mühendislik işleri.
Baraj altı havzalarda taşkından zarar görmesi muhtemel alanların planlanarak bu
alanların taşıdığı riskin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Havzaların İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından DSİ’nin görüşleri alınarak planlanması gerekmektedir. Yapılacak
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planlarla mevcut kullanımların tahliye edilmesi ve havza kullanımı ile ilgili kararlar alınması
gerekmektedir. Havzada risk altındaki mevcut kullanımların kullanım tiplerine göre yeni
alanlara taşınması ve bu alanlara yapılaşma/ kullanım yasağı getirilmesi yerinde olacaktır.
Böyle bir planın uygulanabilmesi için
• İmar hakkı aktarımı
• Takas
• Kamulaştırma yolları kullanılabilir.
Bu işlemleri kolaylaştırabilmek üzere İmar (3194) ve Kamulaştırma Kanunlarında
(2942) değişiklikler yapılması gerekir. İmar kanununda yapılacak değişiklikle imar hakkı
aktarımına olanak sağlanmalı, yapılaşma yasaklı alan ve kullanma yasaklı alan tanımları
kanunda yer almalıdır. Kamulaştırma işlemlerinde ise, hızlı davranılabilmek üzere yüksek risk
gösteren baraj altı havzalarının 4650 sayılı yasa kapsamına alınması önerilmelidir.
Diğer taraftan, yapılardan kaynaklanan risklerin giderilmesi için yapılması zorunlu olan
mühendislik çalışmaları şunları kapsar:
• Masa başı çalışması olarak mevcut baraj yapılarının tahmin edilen deprem şiddetine
göre tasarım irdelemesi
• Baraj güçlendirme çalışmaları
• Baraj dolu savak kapasitesinin artırılması
• Akarsu taşıma kapasitesinin artırılması (akarsu ıslahı çalışmaları)
2. Kıyılar
İstanbul ve çevresinde etkin olacak bir depremi, Marmara Denizi içindeki fayların yaratacağı
bilinmektedir. Bu nedenle kıyılardaki dolgu alanları, kıyı kullanımları, tsunami tehlikesi ve su
altı heyelan alanları konuları risk analizlerini gerektiren konulardır.
Burada örneklenmeye çalışılan ve takip edilmesi gereken kıyı şeridi risk
değerlendirmesi yöntemi aşamaları şunlardır:
1. Kıyı Kullanımlarının Belirlenmesi
• Kıyı Çizgisinin Belirlenmesi
• Kıyı Topografyasının Belirlenmesi
• Kıyılardaki Önemli Yapıların Dağılımlarının Belirlenmesi
Altyapı tesisi (doğalgaz boru hattı, elektrik hattı, trafo, köprü-viyadük v.s...), ulaşım
nodları, yerleşim alanı, koruma alanı (doğal, tarihi ve kültürel koruma alanı, sit alanı v.s...),
sanayi tesisi (küçük sanayi, organize sanayi bölgesi v.s...), depolama alanı (kimyevi madde
depo alanı, çöp depolama alanı,..), tehlikeli madde alanı (LPG, akaryakıt dolum tesisleri ve
tankları vb. yanıcı, patlayıcı kullanım, radyoaktif kullanım,...), ticaret-iş merkezi, tarım alanı,
turizm alanı, eğitim tesisi, ADG elemanları (güvenlik birimleri, itfaiye birimleri, hastane,
v.s...)
2. Kıyı Mülkiyet Profilinin Çıkarılması
3. Yüksek Risk Taşıyan Alanların Tespit Edilmesi
•
•
•
4.

Dolgu Alanlarının Tespit Edilmesi
Tsunami Etki Alanının Belirlenmesi
Su Altı Heyelan Alanlarının Belirlenmesi
1 / 5000 Ölçekli Tehlike Haritalarının Hazırlanması
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5. Kıyı Kullanım İlke ve Standartlarının Belirlenmesi ve Yeniden Düzenleme
• Yasal Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi
• Kıyı Planlaması
• Uygulama
2.1.Dolgu Alanları
Risklerin Belirlenmesi

Kıyı dolgu alanları kıyılardaki önemli risk bölgelerini oluşturmaktadır. Bu alanda yapılan ilk
çalışma, kıyı dolgu alanlarının konumu, miktarı ve bu alanlar üzerinde yer alan kullanımlara
ilişkin bir envanter elde etme çalışması olmuştur. Sağlam olmayan zeminlerinden dolayı bu
alanlarda kent için önemli yapı ve kullanımlara (ulaşım noktaları gibi) yer verilmemesi
gerekmektedir.
Dolgu alanlarında riskler belirlenirken;
•
•
•
•

öncelikle oluşturulan envanter sonuçlarına göre dolgu alanı yerlerinin belirlenmesi,
bu alanlar üzerindeki yapı, kullanım ve birimlerin tespit edilmesi,
tehlike taşıyan alanların belirlenip bir tehlike bölgelemesi yapılması ve
belirlenmiş bölgeler için tipik durumların (mülkiyet, kullanım hakkı, kullanım türü,
nüfus-gece nüfusu, yatırım düzeyi, v.b.) incelenmesi sırası izlenmiştir.
Korça ve Güngör’den (1993) elde edilen bilgilere göre, dolgu alanlarının büyük bir
kısmının Marmara kıyılarında yer aldığı bilinmektedir. 1984’ten önce, öncelikle Tuzla’da
başlayan dolgu çalışmaları liman ve rıhtım fonksiyonlarına yönelik olarak yapılmıştır. 19841993 yılları arasında Kadıköy-Kartal arasında 23 km’lik dolgu hattı tamamlanmıştır. Aynı
dönemde Kartal-Pendik arasında da 6 km’lik dolgu hattı tamamlanmış ve bu yeni dolgularla
toplam 2.299.805 m2 yeni alan yaratılmıştır. Bu alanın 695.000 m2’lik kısmı (yaklaşık %30)
yol için kullanılarak geri kalan kısım rekreasyon faaliyetleri için ayrılmıştır. Diğer tarafta
Eminönü’nden Avcılar’a kadar yaklaşık 26,5 km uzunluğunda bir alan yine rekreasyon amaçlı
olarak dolgu yolu ile elde edilmiştir. Oluşturulmuş olan bu yeni alanda halen 15 adet marina
ve bunların çeşitli etkinlikleri ile alış-veriş merkezleri, cafe ve restaurantlar, gezinti yolları,
spor alanları ve çocuk oyun alanları yer almaktadır. Ayrıca Boğaziçi kıyılarında da birtakım
dolgu alanları yer almaktadır. Ulaşımda bazı kolaylıklar sağlamak amacıyla oluşturulan bu
dolgu alanları Arnavutköy, Üsküdar ve Büyükdere’de kıyı alanlarında yer almaktadır.
Yine Korça ve Güngör’den (1993) elde edilen bilgilere göre, Boğaziçi kanununa aykırı
olmasına rağmen, Arnavutköy’deki sahil yolu 1988’de yapılmıştır. Ayrıca Büyükdere’de
1989’da inşa edilen sahil yolu kıyı çizgisinin 10 m önünden geçmektedir. Üsküdar’daki 2,5
km uzunluğundaki sahil yolu da yine dolgu zemin üzerinde yer almaktadır. Bahsedilen tüm bu
uygulamalar Boğaziçi Alanı’nın eşsiz doğal, ve tarihi güzelliklerini mahveden unsurlar
olmuştur. Kıyılarda dolgu yoluyla yeni alanlar yaratmanın temel gerekçesinin rekreasyon ve
ulaşım amaçlı olması gerekirken, bu alanlar üzerinde yer alan yollar bugün kent bütününde
yer alan ulaşım ağının da birer parçası konumundadırlar. Ancak bu yollar kentin ana planına
uygun olmayıp yerel düzeyde gerçekleştirilmiş yollardır ve pek çoğunun kıyı kanunu
esaslarına göre onanmış bir planları bulunmamaktadır.
Bu verilerin yanı sıra, daha güncel ve daha detaylı dolgu alanı bilgilerinin yer aldığı bir
envanter oluşturulması gereği ile yapılan çalışmada, eski ve yeni kıyı çizgilerinin bulunduğu
sayısal paftalar birlikte değerlendirilerek, en son hali ile kıyı dolgu alanı bilgisi oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu dolgu alanlarının büyük kısmı Anadolu Yakası’nda yer almakta ve büyük
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yoğunlukta liman-tersane amaçlı kullanımları içermektedir. Dolgu alanlarının yarattığı tehlike
bölgeleri ve bu bölgelerdeki kullanımların yer aldığı “Kıyı Alanları” paftası hazırlanarak
riskler belirlenmiştir.
Hazırlanan bu paftaya göre dolgu alanı yeri, miktarı ve bu alanlar üzerinde yer alan
kullanımlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir (Tablo 4.47).
Tablo 4.47. Dolgu Alanları Yeri Miktarı ve Yer Alan Önemli Kullanımlar
Dolgu Alanı Yeri
Haliç Tersanesi – Bebek arası
Eminönü Deniz Otobüsleri Terminali –
Zeytinburnu surlar kesimi arası
Zeytinburnu Kazlıçeşme mevkii – Ataköy
Galeria arası
Üsküdar-Harem Sahil Yolu Harem Otogarı
civarı – Kadıköy Kız Lisesi arası
Moda Burnu – Fenerbahçe Kotra ve Yat
Limanı arası
Kadıköy Yeni Sahil Yolu başlangıcı – Kartal
Belediye Başkanlığı civarı arası
Kartal Kordonboyu mevkii – Pendik Şişecam
İlkokulu mevkii arası
Pendik Doğu mevkii tebeşir fabrikası civarı –
Pendik Kaynarca Tren İstasyonu civarı arası
Pendik Kaynarca Tren İstasyonu mevkii –
Pendik Güzelyalı mevkii arası
Pendik Güzelyalı mevkii – Tuzla Postane
mevkii arası

Dolgu Alan
Miktarı (yaklaşık
m2)

4.6.2.5....1

Önemli
Kullanımlar

878.900
1.198.600

-

283.400

-

732.400 m2
286.000 m2

Harem Otogarı, Haydarpaşa Limanı,
Haydarpaşa Garı
-

1.657.600 m2

Doğu Marmara Sahil Yolu

229.700 m2

-

160.800 m2

-

644.200 m2

-

1.341.500 m2

Tuzla Tersanesi

Risklerin Tanımlanması

Tehlike bölgesinde yer alan kullanım, maruz kalabileceği etki ve bu etki sonucunda
görebileceği zarar temel alınarak risk derecelendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Özellikle;
• ana ulaşım hatlarında önemli fonksiyonları olan merkezler (liman, karayolu düğüm
noktaları, v.s...)
• altyapı tesisi (doğalgaz boru hattı, elektrik hattı, trafo, köprü-viyadük v.s...)
• sanayi tesisi (küçük sanayi, organize sanayi bölgesi v.s...)
• depolama alanı (kimyevi madde depo alanı, çöp depolama alanı,..)
• tehlikeli madde alanı (LPG, akaryakıt dolum tesisleri ve tankları vb. yanıcı, patlayıcı
kullanım, radyoaktif kullanım,...)
• ticaret-iş merkezi,
gibi kullanımların belirlenen tehlike bölgelerinde bulunması, risk düzeyini arttıran faktörler
olarak düşünülmüştür. Bu alanların alacakları tehlikeler,
• insan hayatı kaybı,
• maddi değerlerin kaybı ve
• kentsel servis kaybı
gibi boyutlarıyla bir sınıflama içerisinde ele alınarak hangi değerlerin ne boyutta tehlike altına
girebileceği hesaplanmaya çalışılmıştır.
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Buna göre, dolgu alanlarında belirlenen risk bölgelerindeki başlıca kullanımlar;
Haydarpaşa Gar’ı, Haydarpaşa Limanı, Harem Otogar’ı, Doğu Marmara Sahil Yolu’nun
Maltepe-Kartal arasında kalan bölümü ve Tuzla Tersanesi olarak sıralanmaktadır.
Kıyıda oluşturulmuş dolgu alanları üzerinde yer alan karayolları, deprem göz önüne
alındığında oldukça yüksek risk taşımaktadır. Deprem anında sağlam zeminler üzerinde
bulunmayan bu ulaşım ağı parçalarının zarar görmesi olasıdır. Böyle bir durumda bu yolların
zarar görmesi, yalnız kıyıdaki bahsi geçen bölgeleri değil, tüm kenti etkiler. Bu yollar kentsel
ulaşım sisteminin önemli parçasıdır. Bu özellikteki ulaşım parçalarının zarar görmesi ise, tüm
ulaşım sisteminin işlerliğini kaybetmesi demektir. Afet anında ulaşım sisteminin zarar
görmesi hiç istenmeyecek bir durumdur. Doğu Marmara Sahil Yolu’nun Maltepe-Kartal
arasında kalan bölümünde oluşacak hasar özellikle maddi değer, kentsel servis ve ortak
kullanım kayıplarına yol açar.
İstanbul’da denizyolu ulaşımının hem kent içinde, hem ülke genelinde, hem de
uluslararası ölçekte önemi büyüktür. Stratejik sistemler olan ulaşım sistemleri yoğun olarak
hizmet vermektedir. Bu bağlamda limanların güvenliği konusu önem kazanmaktadır.
Oluşacak her türlü koşulda limanların kentin iç kesimleriyle ve diğer kıyılarla iletişimlerini
kaybetmemeleri gerekmektedir. Limanların kendi içindeki yapı güvenliklerinin
güçlendirilmesi ve liman yapılarının zarar görmemesi için önlemler alınması gerekmektedir.
Haydarpaşa Limanı İstanbul için böylesi büyük önem taşıyan bir fonksiyondur ve tamamiyle
dolgu alanı üzerinde yer almaktadır. Yüksel ve Özmen’in (2000) değindiği üzere sismik
hareketler etkisiyle dolgu alanlarında sıvılaşma, kıyılarda çökme ve yumuşak alüvyal kil
tabakalarında deformasyon gözlenmesi beklendiğinden, Haydarpaşa Limanı belki de en riskli
kent birimi konumundadır. Bu birimin zarar görmesi önemli maddi kayıplara, aynı zamanda
da kentsel servis ve ortak kullanım kayıplarına yol açacaktır.
Haydarpaşa Gar’ı da yine hem kent içinde, hem ülke genelinde önemi yüksek bir hizmet
birimidir. Gün içerisinde çok sayıda insanın dahil olduğu bir trafik yoğunluğuna mekan
oluşturmaktadır. Dolayısıyla yapının kendisinin ve de oturduğu zeminin sağlamlığı önemlidir.
Ne var ki yapının tamamiyle dolgu alanı üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir.
Harem Otogar’ı da aynı bölgede, yine dolgu alanı üzerinde yer alan bir diğer hizmet
birimidir. Bu alanda da günün her saatinde yoğun insan ve taşıt trafiği görülmektedir.
Zeminin ve yapıların sağlamlığı bu açıdan önem taşımaktadır.
Tuzla Tersanesi çok büyük miktarda dolgu yapmak suretiyle elde edilmiş bir alan
üzerindedir. Alanda pek çok fonksiyon (gemi yapım-tamir-onarım birimleri, liman hizmetleri,
endüstri birimleri ve iş yerleri) bulunmaktadır. Bu kullanımlarla ilgili çalışan çok sayıda insan
yoğunluğuna mekan oluşturmaktadır.
Ulaşım sistemi parçaları ve ulaşım sistemine ait merkezi hizmet birimlerinin tehlike
altında bırakılması istenmeyen bir durumdur. Belirlenen risk bölgesinde yer alan bu dört
fonksiyon da alt yapıya yönelik önemli hizmetler vermektedir. Bu durum, sözü edilen
alanlarda risk azaltma yöntemlerini gerekli kılmaktadır. Bu tespitlerin ardından önem ve
önceliklere göre uygun risk azaltma yöntemlerine değinilecektir. Yapılması beklenen iş ve
projeler ise, proje paketleri kapsamında tanımlanmıştır.
Kıyılarda yer alan diğer dolgu alanlarının yoğunlukla rekreasyonel amaçlı olarak
kullanıldığı, ancak Bakırköy sahillerinde yapılaşma ve ticaret yoğunluğu bulunduğu
gözlenmiştir.
Risklerin Azaltılması
Kıyılarda dolgu yöntemi ile yeni alanlar yaratmanın temel amacı rekreasyonel faaliyetler için
yer kazanma, ikinci olarak da iç kesimlerdeki topografya koşullarının elverişsiz olması
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nedeniyle kıyıda yol güzergahlarının daha rahat belirlenebilmesi olmuştur. Haydarpaşa
Limanı, Haydarpaşa Gar’ı ve Tuzla Tersanesi gibi başka bir alana taşınması çok yüksek
maliyetler gerektiren, aynı zamanda da oldukça geniş alanlara yayılmış kullanımlar için yapı
ve zemin güvenliğinin sağlanmış olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu kullanımların yer
aldığı alanlar ve yapılar için sağlamlık tespitlerinin ve bu tespitleri takiben gerekli
güçlendirme çalışmalarının yapılması önerilmektedir.
Harem Otogar’ı için hem zemin risklerinden dolayı hem de mekandaki mevcut
kullanımların oluşturduğu kötü görünümden dolayı başka bir alana taşınması önerisinde
bulunulmaktadır. Bu uygulama için gerekli iş ve proje tanımları proje paketleri içerisinde yer
almaktadır.
Sıralanan bu risk azaltma önerilerinin yanısıra söz konusu olan bir diğer durum ise,
özellikle İstanbul kıyıları için, mevcut yetki karmaşasıdır. İstanbul kıyılarında pek çok kurum
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB, İlçe Yönetimleri, gibi) söz sahibi konumdadır. Kıyılarda
yetki karmaşasının sona erdirilmesi ve kıyıların tek bir kurumun yetkisi altına verilmesi
kıyıların daha düzenli ve de güvenli bir yapıya kavuşması yolunda bir çözüm getirebilir. Bu
yeni kurulacak kurum ile birlikte yeni bir yasal düzenlemenin yapılması da gerekmektedir.
Risk Azaltma Yöntemi

İstanbul kıyı kesiminde yüksek risk taşıyan alanlarda, risk azaltıcı uygulamaların belirlenmesi
ve ivedilikle yapılması gerekmektedir. Kıyı kesmindeki risklerin azaltılması, özellikle dolgu
alanlarındaki kullanımların ve yol dokusunun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Kıyıların
bu amaçla belirli bölgelere ayrılması ve yüksek risk görülen bölgelerde yapılaşma ve
kullanımların kısıtlanması yoluna gidilmesi gerekecektir. İmar Kanunu’nda yapılacak
değişiklikle plan sınırı içinde alt bölgeler oluşturulmasına ve yüksek risk taşıyan bu bölgelerin
kullanım, yapılaşma koşullarının kısıtlanmasına olanak tanıyan düzenlemeler yapılmalıdır.
Ayrıca imar hakkının takası ya da sertifikalar yoluyla değiştirilebilir olması risk yönetimi
amacıyla yapılacak planlama çalışmalarına büyük kolaylık sağlayacaktır.
Dolgu alanlarının denizin doldurularak oluşturulduğu ve kamusal nitelik taşdığı
unutulmamalıdır. Bu nedenle dolgu alanlarında yapılaşmaya yer verilmemesi ve en az
yapılaşma ile rekreasyon kullanımına ayrılması yerinde olacaktır. Bu amaçla dolgu
alanlarında plan değişikliğine gidilmesi gerekmektedir. İmar planında yapılacak değişiklikle
bu alanlar için imar hakkı aktarımı, takas, kamulaştırma ve doğrudan el koyma olanakları
tanınmalıdır.
Diğer taraftan, kıyılarda taşınması zor ve yüksek maliyetli olan, alternatif yer
bulunamayan ve kamu kullanımı olarak nitelenen kullanımların -Haydarpaşa Limanı,
Haydarpaşa Gar’ı ve Tuzla Tersanesi- ise, güçlendirme çalışmalarının kısa sürede
tamamlanması gerekmektedir. Dolgu alanları üzerinde bulunan ve büyükşehir ölçekte önem
taşıyan kıyı yolları ise, afet sonrasında kullanılabilir durumda kalmaları olasılığı düşüktür. Bu
nedenle dolgu alanları üzerinde bulunan yollara alternatif ulaşım aksları oluşturulması
gerekmektedir.
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2.2. Tsunami
Marmara Denizi kaynaklı oluşacak bir depremin, Boğaziçi kıyılarına etkisinin Marmara
kıyılarına oranla çok daha az olacağı, ancak Marmara kıyılarındaki etki büyüklüğünün merkez
üssün yerine göre değişeceği belirtilmektedir (Yalçıner, 2003).
Risklerin Belirlenmesi ve Hesaplanması

Tsunami tehlikesi göz önüne alınarak düşünülen risk belirleme, risk hesaplama ve risk
azaltma çalışmalarının yapılmasında, kıyı kullanımları ve yapılarının belirlenmesi en önemli
girdiyi sağlamıştır. Bu kullanım ve yapıların belirlenmesi öncesinde kıyıda bir “tsunami etki
alanı” belirlenmiştir. Bu çalışma sonrasında, belirlenen risk bölgesi içerisinde yer alan yapı ve
kullanımların yer aldığı bir envanter oluşturulmuştur.
Tsunami etki alanının belirlenebilmesi için kıyı morfolojisi incelenmiş, oluşması
beklenen dalga yüksekliği ve dalga penetrasyon derinliği gereğince dalganın kıyıda
ilerleyebileceği maksimum mesafe ve etki derinliği dahilinde bir sınır belirlenmiştir (Harita
4.81, 4.82 ve 4.83). Ancak bu çalışma için kıyı mühendislerince yapılacak daha kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile risk bölgelemesi daha gerçekçi bir nitelik
kazanacaktır. Bu doğrultuda yapılması gereken iş tanımı proje paketleri içerisinde yer
almaktadır.
Belirlenen risk bölgesi içerisinde kalan yapı ve kullanımlar için bir risk
derecelendirmesi ve önem sıralaması yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda
belirlenen risk bölgesi içerisinde yer alan yapı ve kullanımlar eklerde verilmiştir. Eklerde yer
alan sınıflama, risk azaltma çalışmaları aşamasında ve proje paketleri dahilinde önerilecek
önlemler için sorumlu birim, kurum ve kuruluşların belirlenmesini kolaylaştıracaktır.
Risklerin Azaltılması

Oluşturulmuş risk bandı içerisinde yer alan önemli yapıların, özellikle de deniz ulaşımında
çok önemli rolü olan limanların güvenliği için bir takım önlemler düşünülmesi zorunludur. Bu
önlemlerin bir kısmı ciddi mühendislik tedbirlerini gerektirebileceği gibi risk derecesine göre
daha basit yöntemlerle de çözümler üretilebilir veya bazı faaliyetlerin daha güvenli başka
alanlara aktarılması yoluna da gidilebilir. Bu şekilde farklı risk azaltma yöntemleri üzerinde
tartışılabilir.
Özellikle ADG elemanları ve kamu yapıları için risk azaltma yöntemleri üzerinde
durulmalıdır. Bu yapıların kentin daha güvenli bölgelerine taşınması önerilmektedir. Aynı risk
azaltma yöntemi yerleşim birimleri, sanayi tesisleri, tehlikeli madde ve zararlı kimyasal depo
alanları, ticaret-iş merkezi alanları ve bazı kamu yapıları (okullar, hastane, kaymakamlık
binası v.s.) için düşünülebilir. Ancak taşınması mümkün olmayacak bazı yapılar (tarihikültürel değeri olan yapılar gibi) da risk bölgesi içinde yer almaktadır. Bu yapılar için uygun
mühendislik uygulamaları ile bir takım risk azaltma yöntemleri düşünülmelidir.
Bu noktaya kadar yoğunlukla tsunaminin kıyılar ve kıyı yapıları üzerine etkileri ve bu
etkilerin azaltılması üzerinde durulmuştur. Ancak seyir halindeki deniz ulaşım araçları için de,
az da olsa, tehlike söz konusudur. Bu tehlikeye karşı alınabilecek önlemler aşağıda
maddelenmiştir.
1. Personel Eğitim Programları: Ciddi, bilinçli ve kapsamlı eğitim programlarının
hazırlanması ile tüm deniz ulaşım araçları personelinin eğitime alınması önerilmektedir.
Bu kapsamda konunun uzmanları tarafından; tsunami ve olabilecekler,
karşılaşılabilecek durumlar ve seyir halinde iken yapılabilecekler ile ilgili olarak
personel bilinçlendirilmelidir.
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2. Deniz Ulaşım Araçları İçerisindeki Güvenlik ve Acil Durum Sistemlerinin Yeniden
Düzenlenmesi: Deniz ulaşım araçlarında, olağan dışı durumlarla karşılaşılması halinde
kullanılacak mevcut acil durum sistemlerinin gözden geçirilmesi ve daha kapsamlı,
daha erişilebilir, daha teknik ve daha kullanılabilir hale getirilmesi çalışmalarının
yapılması gerekmektedir.
3. Yolcu Bilinçlendirme Sistemi: Uçak yolculukları sırasında uygulanan sisteme benzer bir
şekilde, yolculuk başlamadan önce yolcuların bilgilendirilmesine dayalı bir sistem
düşünülmektedir. İçeriğinde, yolculuk sırasında karşılaşılabilecek olağan ve olağan dışı
durumlar ile, bu durumlarda yapılması ve yapılmaması gerekenler ve acil durum halinde
kullanılacak araç-gereçler gibi konuları kısaca ve anlaşılır biçimde anlatan el
kitapçıklarının hazırlanması ve bu yolla yolculuktan önce yolcuların bilgilenmesi
sağlanmalıdır.
Bu konu ile ilgili bir proje tanımı yapılarak proje paketleri içerisinde yer verilmiştir.
Risk Azaltma Yöntemi

Tsunami zararlarının azaltılması için İstanbul sahil şeridindeki kullanımların ve yapılaşmanın
yeniden irdelenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Kıyı kesiminde yapılacak düzenlemeler
için yasal yapıda değişiklikler yapılması zorunludur. İmar Kanunu’nda yapılacak değişiklikler
ile bölgeleme kavramı ile kamulaştırma, imar hakkı aktarımı ve takas mekanizmaları
mevzuatta tanımlanmalıdır. Diğer taraftan tsunami etki alanı içinde bulunan bazı yapıların
taşınamaması, tarihi değeri ve kamu kullanımı altında olması gibi nedenlerle güçlendirilmesi
gerekmektedir. Özellikle tarihi yapılar için geçerli olacak türde uzmanlıkların bu tür yapıların
güçlendirilmesi çalışmalarına ivedilikle yönlendirilmesi gereği vardır. Bu konuda özel destek
kampanyalar açılmalı ve kamuoyu oluşturma girişimleri başlatılmalıdır.
2.3. Su Altı Heyelan Alanları
Dolgu alanları ve tsunami tehlikesi yanısıra, kıyılar için düşünülmesi gereken bir başka konu
da su altı heyelan alanlarıdır. Su altındaki böylesi alanlar kıyılarda riskli durumlar oluşmasına
neden olacaktır. Bu konu ile ilgili olarak kapsamlı batimetri çalışmaları yapılması, risklerin ve
riskli alanların belirlenmesi gereği bulunmaktadır. Bu alanda yapılabilecek çalışmalara ilişkin
öneri proje paketleri içerisinde yer almaktadır.
3. Heyelan, Sıvılaşma ve Taşkın Alanları
Deprem nedenli sıvılaşma, alüvyon vadi tabanları, yamaç kaymaları, kıyı çökmeleri, akarsu
taşkın alanları, potansiyel faylanma alanları gibi zemin hareketlerine konu olan alanlar da özel
tehlike koşullarına sahip alanlar olarak değerlendirilerek, bu tip alanlar için risk belirleme ve
azaltma yöntemleri geliştirilmektedir.
Risklerin Belirlenmesi

Risklerin belirlenmesi amacıyla JICA çalışmasından elde edilen verilerle heyelan – sıvılaşma
ve taşkın alanlarına yönelik bir özel risk alanları paftası hazırlanmıştır. (Harita 4.80) Ancak
çok daha detaylı jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar yapılması, ayrıntılı paftalar
hazırlanması, taşkın alanlarına ilişkin detaylı verilerin ilgili kurumlardan (DSİ, İSKİ)
edinilerek bir araya getirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca mikro sismik etkinliğe sahip
alanların belirlenip İBB’nin elinde tutulmak üzere bir envanter oluşturulması gereği
bulunmaktadır.
Hazırlanan bu paftalara göre;
Kentte yer alan tüm dereler için sağlı sollu 15’er metrelik bir zon sıvılaşma ve heyelan
alanı olarak belirlenmiştir. Bu mesafe, aşırı yağış alma durumunda gözlenebilecek taşkınlarda
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etkilenecek maksimum alan olarak düşünülmüştür. Bu alanların her türlü yapılaşmadan uzak
tutulması gerekir. Bununla birlikte, yine kentte yer alan her bir baraj için, baraj gölü
çevresinde 300 metre genişliğinde bir zon baraj gölünün genişlemesi, aşırı yağış alma durumu,
heyelan ve taşkın olaylarının olması olasığına karşılık yine mutlak surette korunması ve
yapılaşmaya izin verilmemesi gerekli alan olarak belirlenmiştir.
Su toplama havzaları da korunması ve yapılaşmadan uzak tutulması gereken, özellikle
de sanayi, iskan, depolama gibi kullanımlar için kesinlikle uygun olmayan alanlardır.
İl Çevre Müdürlüğü’nden edinilen afetler raporuna göre, özellikle İstanbul şehir
merkezi Marmara sahili ve Haliç yamaçları boyunca eski heyelanlar gözlendiği bilinmektedir.
Bu heyelan bölgeleri yoğun yapılaşma altında kalmıştır. Ayrıca aynı rapora göre, Boğaz
boyunca yapılan hava çalışmalarında da Boğaz’ın kenarlarının özellikle kuzey yarısında
büyük ölçekte heyelan potansiyeli gözlenmiştir.
Şehrin heyelan bakımından riskli kesimi özellikle İstanbul’un güneybatısında yer
almaktadır. Florya, Menekşe, Küçükçekmece, Avcılar, Gürpınar ve Büyükçekmece dolayları
heyelan riski bakımından tehlikeli yerlerdir. Bu bölgede, su aldığı zaman likit limitleri
değişen, kil gibi oturma olasılığı artan birimler de yer almaktadır. Yamaç eğiminin yüksek
olduğu göl kenarları ile Marmara Denizi’nin kuzeyindeki kıyı şeridi, heyelan riski fazla olan
bölgeler olarak belirlenmiştir.
Avrupa Yakası’nda, Küçükçekmece Gölü’ne kuzeydoğudan dökülen Nakkaşdere’nin
sağlı sollu yaklaşık 250’şer metrelik yakın çevresi ve bu dereye yine kuzeyden bağlanan iki
dere arasında kalan kesim, heyelan ve sıvılaşma açısından önemli riskler taşıyan alanlar
olarak belirlenmiştir. Buradaki alan yoğunlukla açık alan olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bununla birlikte Bakırköy kıyılarından Marmara Denizi’ne dökülen Ayamama Deresi’nin
sağlı sollu yaklaşık 500’er metrelik yakın çevresi tehlikeli heyelan - taşkın ve sıvılaşma alanı
olarak belirlenmiştir. Bu kısımda kalan alanlar da yine yoğunlukla açık alan olarak
düzenlenmiş durumdadır.
Anadolu Yakası’nda Moda Burnu’nun doğusundan Marmara Denizi’ne dökülen
Kurbağalı Dere’nin sağlı sollu yaklaşık 300’er metrelik yakın çevresi, Moda Burnu’nun batı
kıyıları ve Moda Burnu’ndan Kartal Tren İstasyonu civarına kadar yaklaşık 25 kilometre
uzunluğunda ve 250 metre genişliğinde bir kıyı şeridi heyelan ve sıvılaşma alanı olarak
belirlenmiştir. Kadıköy Belediye Başkanlığı binası, Kadıköy Evlendirme Dairesi binası ve
Şükrü Saracoğlu Stadyumu gibi yapılar belirlenen bu risk alanı içerisinde yer almaktadır.
Ayrıca Sahil Yolu, demiryolu ve bazı yerleşim alanları da yine belirlenen bu risk alanı
içerisinde bulunmaktadır. Yine bu alan içerisinde yer alan, Kartal civarındaki Dragos Deresi
ve doğal sit alanı olan Dragos Tepesi yakın çevresinde sanayi tesisleri, çeşitli fabrikalar ve
yerleşim alanları bulunmaktadır.
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Kağıthane Deresi yakın çevresi
sık sık taşkın olaylarının yaşandığı bir alan olarak belirlenmiştir. Yapılan analiz çalışmasına
göre alanda yoğunlukla sanayi tesislerinin olduğu tespitinde bulunulmuştur.
İl Çevre Müdürlüğü’nden edinilen “Afetler” raporuna göre Bakırköy İlçesi FloryaMenekşe bölgesi özel jeolojik koşullar nedeniyle risk taşımaktadır. Söz konusu alan; kırık
kontrollü kayma-yavaş akma sorunu oluşturmaktadır. 1963 yılında “afete maruz alan” olarak
belirlenen alana şimdiye dek imar verilmemiştir. Halihazırda bu alandaki tek katlı
gecekondularda aktif kitle hareketi ve son 17 Ağustos depremi nedeniyle çatlaklar
görülmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarda kuzey-güney ve kuzeybatıgüneydoğu gidişli normal faylar tespit edilmiş olup, kitle hareketlerinin bu fayların
kontrolünde geliştiği görüşüne varılmıştır. Avcılar İlçesi’ne bağlı ve Marmara Denizi’ne sınırı
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bulunan Denizköşkler Mahallesi, Küçükçekmece Gölü’ne sınır olan Gümüşpala, Üniversite
ve Firüzköy Mahallerinde halen küçük çapta olan heyelanlar mevcuttur.
Bu verilerin bir araya getirilmesi ve risk bölgelerinin belirlenmesinde; DSİ 14. Bölge
Müdürlüğü’nden edinilen havza bilgileri, 1/5000 ölçekli paftalar, ISKI’den edinilen 1/50.000
ölçekli “İçme Suyu Hatları, Barajlar, Havza Alanları” paftası, JICA çalışması verileri,
İstanbul Çevre İl Müdürlüğü’nden edinilen “Afetler” raporu ve hava fotoğraflarından
yararlanılmıştır.
Risklerin Tanımlanması

Belirlenen risk bölgesi içerisinde yer alan bu kullanımlar için, özellikle yerleşim alanları ve
kamu yapıları dikkate alındığında, deprem riski dışında risklerin de söz konusu olacağı açıktır.
Bu alanlarda altyapı sistemlerine ait elemanlar, ADG elemanları, konut alanları, tehlikeli
kullanımlar ve endüstriyel faaliyet alanları gibi zarar görmesi halinde ciddi sorunlara yol
açacak birimlerin bulunmaması gerekmektedir. Ancak yapılan envanter çalışmasına göre
belirlenen risk alanlarında çok sayıda konut, sanayi tesisi, kamu yapıları (okullar, camiler),
ulaşım sistemine dahil parçalar
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Tablo 4.48. Belirlenen Risk Alanlarında Yer Alan Kullanımlar ve Sayıları
4.6.2.5

Kullanım Türü
Altyapı Tesisi
Sanayi Tesisi
Konut
Ticaret-İş
Hastane-poliklinik
Lojman
Eğlence-Cafe-Kıraathane
Üniversite

8
152
365
27
2
7
13
1

4.6.2.5

Kullanım Türü
Restoran-Büfe
Otopark-Garaj
Spor Tesisi
Cami-Kilise-Türbe
Pazar Yeri
Kütüphane
Tarihi Bina
Diğer Kamu Yapıları

26
6
6
28
2
1
30
12

(sahil yolu, demiryolu) çeşitli turizm yapıları (Ragıp Paşa Köşkü, Suadiye Oteli gibi)
bulunmaktadır. Alanda yer alan yapı ve kullanımları sınıflandırmak gerekirse:
Alanda yer alan bu tür kullanımlara yönelik risk azaltma önerileri bir sonraki başlık
altında yer alacaktır. Ayrıca uygulanması düşünülen iş ve proje tanımlarına proje paketleri
içerisinde yer verilmiştir.
Risklerin Azaltılması

Belirlenen risk bölgesi içerisinde yer alan yapı kullanım ve fonksiyonların türlerine göre risk
azaltma çalışmalarının devreye girmesi zorunludur.
Belirlenen alanlarda yer alan kullanım, yapı ve fonksiyonlar güvenli alanlara taşınması
ve tekrar bu alanlara yönelmenin önlenmesi gerekmektedir. Taşınması mümkün olmayan ya
da çok fazla maliyet gerektiren kullanım, yapı ve fonksiyonlar için ise uygun mühendislik
çalışmaları ile gerekli güçlendirme tekniklerinin uygulanması ve yoğunluğun azaltılması
zorunludur.
Çalıkcıoğlu ve Develi’nin değerlendirmesine göre İstanbul’da su kaynaklarının kalitesi,
İSKİ tarafından çıkartılmış olan ve aynı kuruluşca uygulanan bir yönetmelikle korunmaktadır.
Bu yönetmelikte hidrolojik su toplama havzasının tümü koruma alanı olarak tanımlanmış ve
göl ya da barajdan uzaklığına bağlı olarak mutlak, kısa, orta ve uzun koruma alanlarına
ayrılmıştır. Bu koruma alanlarının tümünde endüstriyel etkinlikler ve hatta evsel yerleşimler
bile kısıtlanmış ve yasaklanmış olduğu halde uygulamada bu tür kullanımların önüne
geçilmemekte ve sonuçta önemli kirlenme sorunları ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Bu nedenle su toplama havzaları için, mevcut yasal düzenleme (17 Aralık 2002 tarihli
İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği) hükümlerinin çok daha caydırıcı
yaptırımlara sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
Risk derecelendirmesine bağlı olarak alan özelinde farklı risk azaltma yöntemleri
geliştirilebileceği gibi, genel bir yaklaşımla heyelan – sıvılaşma ve taşkın alanlarında
yapılaşma ve yerleşmeye izin verilmemesi, mevcut yapı ve yerleşmelerin ise güvenli alanlara
nakledilmesi önerilmektedir. Bunun için kamulaştırma kararları alınmalı ve mal sahiplerine
yer gösterilmelidir. Bazı alanların özel nitelikli bölgeler olarak ilan edilmesi ve gerekli yasal
düzenlemeler ile bunun sürekliliğinin sağlanması da bir risk azaltma yöntemidir.
Ayrıca, bu risk alanlarında yerleşimi önlemek üzere büyük yeşil alanların ve
ağaçlandırma alanlarının düzenlenmesi düşünülmelidir. Bu alanların koruma alanı olarak ilan
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edilmesi, yeni sanayiye kesinlikle izin verilmemesi, mevcut programlar dahilinde kirletici
olmasalar dahi uzaklaştırılması gerekir. Sonrasında ise, bu alanlar kentin rekreasyon ihtiyacını
karşılamaya yönelik olarak yeniden düzenlenmelidir. Önerilen bu tip risk azaltma
çalışmalarına yönelik proje ve iş tanımlarına proje paketleri içerisinde yer verilmiştir.
Risk Azaltma Süreci

Heyelan ve Sıvılaşma riskli olarak belirlenen alanlarda mevcut yapı sahiplerine jeoteknik
araştırma yaptırmaları duyurusunun yapılması gereği vardır. Sunulan raporlara göre ne tür
önlemler alınacağı belirlenmelidir. Öngörülen sürelerde tamamlanmayan güçlendirme işleri
için yapı kullanım kısıtlamaları, iskan ruhsatının geri alınması gibi yaptırımlara
başvurulmalıdır. Ağır koşullar gösteren örneklerde kullanımların taşınması için duyuru
yapılmalı, verilen süre içinde yerine getirilmeyen uygulamalar için ceza ve belediye
hizmetlerinin kesilmesi uygulamalarına gidilebilmelidir.
Taşınması zorunlu görülen kullanımlar için imar hakkı takası veya aktarımına
başvurulması olanağı hazırlanmalıdır. Kamu eline geçen bu sınıftaki arazilerin ise yalnızca
kentsel rekreasyon amaçlarıyla kullanılmasına izin verilmelidir. Bu amaçla yapılacak
uygulamalarda hızlı kamulaştırma (4650) ve takas mekanizmasının da kullanılması yolu açık
olmalıdır. Bu sebepten dolayı İmar Kanunu’nda bu tür riskli alanlar için özel kulanım
bölgelemesi yapılmasına ve bu alanlar için yeni yapılaşma ve kullanım hakkı verilmesine
olanak verilmemelidir.
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Harita 4.81. Tsunami Etki Alanları
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Harita 4.82. Tsunami Etki Alanları Avrupa Yakası
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Harita 4.83. Tsunami Etki Alanları Anadolu Yakası
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4.6.2.6 Acil Durum Görevlisi Elemanlar Mekansal Dağılım Riskleri
Hastane ve okul yapıları gibi, afet sırasında kullanımı yaşamsal önem kazanacak ADG
elemanların konumları, hizmet alanları ve kapasitelerinin mekansal dağılımları açısından
ayrıca değerlendirilmeleri gerekir. Bu dağılımın, kolay erişim ile olası hizmet yığılmalarını
karşılayabilecek, acil durum ortamında birbirlerini hizmetlerde tamamlayabilecek, ya da zarar
görmeleri durumunda birbirinin yerine geçebilecek kapasiteler yaratmaları istenir. Bu
özelliklerden uzak kalınması durumunda bir başka risk takımı belirlenir. Öyle ki, Sakınım
Planı kapsamında bu birimlerin işletim biçimlerinin, hizmet ölçeklerinin, ya da yerlerinin
değiştirilmesi, ya da kentin kimi farklı noktalarında yeni birimlerin eklenmesi öngörülebilir.
ADG elemanlarına ilişkin risk belirleme ve giderme çalışmalarına örnek oluşturmak üzere
hastane birimlerinin mekansal dağılım irdelemesinde izlenebilecek adımlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
• Acil durum koşullarında hastane birimlerinin hizmet kapasitelerinin belirlenmesi
• Acil durum koşullarında hastane birimlerinin hizmet alanlarının belirlenmesi
• Hastane birimlerinin hizmet alanlarında risk düzeyleri ve hasar olasılıklarına dayalı
olarak kestirilen hizmet talebi hacminin belirlenmesi
• Acil durum koşullarında hastane birimlerine hizmet alanlarından erişim sürelerinin
belirlenmesi
• Acil durum koşullarında hastane birimlerinin hizmet sağlamada görülen riskler,
yetersizlikler ve uyumsuzlukların giderilmesi için kısa dönemde alınabilecek önlemlerin
belirlenmesi
• Hastane birimlerinin mekansal dağılımında görülen uyumsuzlukların giderilmesi
amacıyla yapılacak uzun dönemli yönlendirmelerin belirlenmesi
Hizmet birimleri ve hizmet verilen alanların genişliği, hizmet talep yoğunluğu, hizmet
birimlerine erişim zorlukları, bu birimlerin mekansal dağılımları arasındaki ilişkilere dayalı
bu irdeleme biçimi, bütün ADG birimler için geçerli bir yöntemdir. Bu irdeleme, söz konusu
birimler arasında acil durum görevlerine ilişkin işbölümü, birimlerin iç düzenlemeleri,
birimlerin kentsel konumları ve mekansal dağılımlarının yeterliği konularındaki uygulama
kararlarına dayanaklar sunacaktır.
1. Acil Durum Görevlileri (ADG)
Acil Durum Görevlileri, afet ortamında görev yapacak kilit elemanlardır. Bir başka deyişle,
acil durumda temel olan görevleri, önceden belirlenen karar ve ölçütlere göre yerine getiren
birimlerdir.
Acil durum görevlilerinin afetten zarar görme olasılığının azaltılması ya da ortadan
kaldırılması, diğer kullanımlara göre daha fazla önem gösterir. ADG’ler yüksek düzeyde,
normal binalardan daha yüksek deprem güvenliğine sahip olmalıdırlar.
Acil durumlar ani bir şekilde ortaya çıktığından ve geniş halk kitlelerini etkilediğinden,
acil duruma anında etkin bir müdahale gerekmektedir. Böyle bir müdahalenin olabilmesi, acil
duruma önceden hazırlıklı olunabilmesi ile mümkündür. ADG elemanlar arasında işbirliğinin
ve eşgüdümün kurulmuş olması, ADG elemanların etkinliğini artıran bir unsurdur. ADG
elemanların her birinin acil durum planı olması ve bu planların birbirleriyle irtibatlandırılması,
acil bir durumda verilen hizmetlerin planlı yürütülebilmesi açısından önemlidir. Türkiye’de
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bu durum, ‘Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik’33
ile ele alınsa da, sistem henüz gelişmemiştir.
Acil durumda ihtiyaç duyulan tesis, personel ve malzemenin etkin bir şekilde çalışması
ve kullanılmasının sağlanabilmesi için bu kaynakların tam bir envanterinin bulunuyor olması
gerekmektedir. Henüz İstanbul’da güvenilir ve güncellenebilir böyle bir envanter sistemi
tanımlanmış değildir.
1.1. Hastaneler
İBB sınırları içinde hastanelerin dağılımına bakıldığında (Tablo 4.84); Şişli (21 hastane) ve
Kadıköy (20 hastane) ilk sırada, polikliniklerin dağılımında Kadıköy ilk sırada (42 poliklinik)
ve hastane&poliklinik toplamında ise 62 ile Kadıköy, 33 ile Üsküdar, 32 ile Eyüp ilk sırada
bulunmaktadır. Tuzla’da hiç hastane bulunmamakta ve Çatalca (1 hastane), Adalar (2 hastane)
en az hastane bulunan ilçeler arasında yer almaktadır (JICA Raporu, 2002).
İstanbul’da 100.000 kişiye düşen hastane yatak sayıları verilerine göre; ilk sırada Adalar
İlçesi (3862) yer almaktadır, ikinci sırada Bakırköy (2048) ve üçüncü sırada Eminönü (770)
yer almaktadır. 100. 000 kişiye düşen yatak sayısının en düşük olduğu ilçeler ise Tuzla (0),
Ümraniye (20), Maltepe (25), Bağcılar (32), Eyüp (32), Esenler (38)’dir (JICA Raporu, 2002).
Sağlık birimlerinin (hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, poliklinikler, kan bankaları
vb.) mekansal dağılımına ilişkin veri, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca hazırlanmıştır.
Yine, İBB Alan Kullanımı çalışmasında sağlık birimlerine ait binalar (devlet hastanesi, özel
hastane, SSK hastanesi, eğitim hastanesi, tutuklu hastanesi, kan bankası, poliklinik, özel
poliklinik, laboratuvar, dispanser, sağlık ocağı vb.) mekansal olarak gösterilmektedir.
1.2. Güvenlik Birimleri
İlçe emniyet, polis, jandarma kullanımlarının ilçelere göre dağılımına bakıldığında; 10’dan
fazla güvenlik hizmeti binası (polis karakolu, jandarma karakolu ve diğer emniyet birimleri)
bulunan ilçeler Fatih (15) ve Üsküdar (11)’dır. En az sayıda güvenlik birimine sahip olan
ilçelerse Adalar (1), Kadıköy (1), Çatalca (1) ve Silivri (1)’dir. İlçe Emniyet Müdürlüklerinin
mekansal dağılımlarına bakıldığında birçoğunun, birinci derece yollara yakın konumlanmış
oldukları görülmektedir (JICA Raporu, 2002). Karakolların mekansal dağılımlaeına ilişkin
evri, İBB Alan Kullanımı çalışmasında bulunmaktadır.
1.3. İtfaiye Birimleri
İlçelere göre itfaiye hizmetleri dağılımında ilk sırayı Adalar İlçesi almaktadır. Adalar’da 4
itfaiye, Beykoz, Bayrampaşa, Eyüp, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli,
Tuzla, Üsküdar’da 2’şer itfaiye bulunmaktadır. Hiç itfaiyesi olmayan ilçeler ise Beyoğlu,
Eminönü ve Esenler’dir (JICA Raporu, 2002). İBB Alan Kullanımı çalışmasında itfaiyelerin
mekansal dağılımlarına ilişkin veri bulunmaktadır.
1.4. Okullar, Ekmek Fırınları
Okullar, acil durumda açık alanlarının kullanılma potansiyelinden dolayı önemli
durumdadırlar. İBB sınırları içinde, acil barınak ve geçici iskan olarak toplam 280 okulun
kullanılması beklenmektedir.
Kişi başına düşen zemin alanı 1 m²’den fazla olan okullar, Büyükçekmece (2,57 m²) ve
Çatalca (1,19 m²) ilçelerindedir. Kişi başına düşen zemin alanı 0.03 m²’den küçük olanlar,
Beyoğlu (0.03 m²) Fatih (0,03 m²), Sarıyer (0,03 m²), Şişli (0,03 m²) ve Bağcılar’dadır (0.02
33

Acil yardım hizmet gruplarının tanımlandığı yönetmeliktir.
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m²). Geçici iskan olarak kullanılabilecek bu olulların zemin alanları toplamına bakıldığında,
kişi başına düşen ortalama zemin alanının 0,09 m² olduğu görülmektedir. Büyükçekmece ve
Bağcılar arasında maksimum fark gözlenmektedir: Büyükçekmece’de kişi başına düşen zemin
alanı Bağcılar’dakinin 129 katından daha fazladır. Kişi başına düşen kullanılabilir zemin alanı,
Asya tarafında Avrupa tarafındakinden daha azdır (JICA Report, 2002).
Ekmek fırınları, acil durum sonrasında ilk gereksinim duyulan ana besin maddesini
temin ettiğinden, ADGler arasındadır. İBB Alan Kullanımı çalışmasında, fırınlar mekansal
olarak gösterilmekte, kapasitelerine yönelik bilgi bulunmamaktadır. İBB Alan Kullanımı
çalışması verielrine göre İBB sınırları içinde yoplam 98 adet fırın bulunmaktadır.
Geliştirilen paket projelerde, ADG’lere ait veriler değerlendirilmeli, eksik olan veriler
ise paket projeler bölümünde açıklanacağı gibi, envanter çalışmaları altında derlenmelidir.
Paket projeler bölümünde, ADG’lere ait verilerin derlenmesi ve risk durumlarının belirlenip
risklerin azaltılması gerekliliğine yönelik olarak geliştirilen projeler bulunmaktadır.
Acil Durum Görevlileri – Tehlikeli Kullanımlar İlişkisi
Acil durum görevlileri olan itfaiye, polis ve hastane birimleri elemanlar, tehlikeli maddenin
patlaması veya yanmasından kaynaklanabilecek zarara karşı güvenli bir mesafede yer
seçmelidirler. ADG elemanların tehlikeli maddelerin bulunduğu alanlara güvenli bir mesafede
olmalarının yanısıra, müdahale edebilirlikleri açısından da erişilebilirlikleri yüksek olmalıdır
(birinci derece yollara yakınlık vb.).
Tehlikeli maddenin cinsi ve niteliğine göre bir kaza anında olası etki alanı içerisinde;
müdahale edebilme olanaklarının ortadan kalkmaması için ADGlerin mekansal dağılımının
belirlenmesi, bir kat daha önem kazanmaktadır.
İstanbul’da acil durum görevlilerinin mekansal dağılımlarının, büyüklüklerinin,
kapasitelerinin ve çevrelerindeki tehlike oluşturabilecek kullanımların belirlenmesi, bu
tehlikelerin olası etki büyüklüğünün ve etki yarıçapının hesaplanması ile yüksek riskli alan
zonlarının belirlenmesi, bu konudaki mevcut durumun saptanması açısından öncelikli
yapılması gereken bir çalışmadır (bkz. Geliştirilen Paket Projeler Bölümü).
2. Yasal ve Yönetsel Yapı
2.1. İlgili Mevzuat
Bu bölümde acil durum görevlileri ile ilgili mevzuat sıralanmakta, bir sonraki bölümünde bu
mevzuatla ilgili eksik yönlere değinilmektedir.
Sağlıkla İlgili Mevzuat

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları
düzenlemektir. Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile
özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsar.
Özel Hastaneler Tüzüğünde, özel hastanelere kabul edilecek hastalar, hastanelerin
türleri, binalarının nitelikleri, personel kadroları, bulundurulması zorunlu ilaç, araç ve gereçler
ve özel hastanelerin iç hizmetlerine ilişkin esaslar gösterilmiştir.
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında
eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sağlık
hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef
oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyonun temin edilmesine ve Bakanlık
tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları
belirlemektir.
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Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti
sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının
tespit edilmesine, gruplandırılmasına, gruplarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak
teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve
denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Sağlık alanındaki mevzuat, bazı konularda yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliklerden
biri, sağlık biriminin yer seçim, personel ve ekipman ile ilgili standartların belirlenmemiş
olmasıdır. Ambulans tipleri ve donanım standartları da yasal olarak belirlenmemiş
durumdadır.
Güvenlikle İlgili Mevzuat

Sivil Savunma Kanununa göre sivil savunma; düşman taarruzlarına, tabi afetler ve
büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgariye indirilmesi, hayati önemi olan her
türlü resmi kurum ve özel tesisin korunması ve faaliyetlerin devamı için acil tamir ve ıslahı,
savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi
maneviyatının korunması amacıyla alınacak her türkü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve
faaliyetleri kapsar.
Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden İç
İçleri Bakanlığı’nın mesul olduğu; İç İçleri bakanı’nın bu işleri, kendi kanunları dairesinde
hareket eden Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve icabında diğer
bütün zabıta teşkilatı vasıtası ile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti karar ile ordu
kuvvetlerinden istifade ettiğine değinilip emniyet teşkilatı görevleri, bölümleri, rütbeler vb.
açıklanır.
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma
Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere,
teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve
asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği
görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda polisin tanımı yapılır, emniyetle ilgili görevleri
tanımlanır.
Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği, 2803 sayılı Kanunla Jandarmaya
verilen görev, yetki ve sorumlulukları, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilerle teşkilat,
kuruluş - konuş, personel kaynakları ve yetiştirilmesi, görev özelliğinden doğan adli ve mali
konuları düzenler.
Yönetmeliğe göre jandarmanın görevleri arasında emniyet ve asayişle ilgili planlar
(Madde 47) ve ayrdım planları (madde 48) bulunmaktadır. Yardım planı; deprem,yangın,su
baskını,yer
kayması,kaya
düşmesi,
çığ
ve
benzeri
afetler
ile
büyük
kazalarda,insanlar,mallar,konutlar,tesis ve yapılarla,genel hayata etkili olabilecek derecede
zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak önlemleri ve yapılacak yardım
esaslarını belirtir.
Emniyet teşkilatı, mevzuatı ve yönetsel yapısının oturmuş olması, emniyet güçlerinin
afet durumunda koordineli çalışma sergilemesini sağlamaktadır.
Yangın İle İlgili Mevzuat

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği; kamu ve özel kurum ve
kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı,
yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can
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ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında
alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu Yönetmelik; Türkiye genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan
işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman,
zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en
aza indirmek için gerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğinin amacı, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alanları içindeki her türlü yapı ve tesiste yangın çıkmasını
önleyecek ve herhangi bir şekilde çıkan yangında can ve malı koruyacak ve en az zararla
söndürülmesini sağlayacak önlemlerin alınmasıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği, kentsel ölçekte
önlemlere yer vermemiş, yapı bazında maddeler getirmiştir. Tampon bölge niteliğinde yeşil
kuşakların ayrılması gerektiğine değinen maddede ise, bu kuşakların ne kadar, hangi
standartlara göre ayrılması vb. hususuna açıklık getirilmemiştir.
Yönetmelikte tehlikeli maddelerle ilgili işlerin; topluma açık yerler, ikametgahların
altında veya bitişiğinde olmayacağı ibaresi bulunmaktadır. Tehlikeli maddelerin niteliği,
niceliği, yerleşme ile arasındaki uzaklık vb. ilişkin kapsamlı değerlendirmeler
bulunmamaktadır. LPG tüpleri, tankları, satış yerleri, doğalgaz tesisatı, yanıcı sıvı tankları
(yer üstü ve yer altı), akaryakıt istasyonlarına yönelik maddeler bulunmaktadır. Yönetmelikte
yanıcı sıvılar için üç tehlike bölgesi belirlenmiş, her bölgede kullanılabilecek kullanımlara
kısıtlamalar getirilmiştir.
İtfaiye Teşkilatının Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin
amacı, belediyeler itfaiye teşkillerinin kuruluş, işleyiş ve eğitim ve denetim esaslarını
düzenlemektedir.
Yönetmeliğe göre itfaiyenin görevi; yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can
kurtarmak ve ilk yardım hizmetini yürütmektir. İtfaiye; beşten fazla katlı binalar, umuma açık
yerler, fabrika, imalathane ve diğer işyerlerinin yangından korunması ve acil durum
önlemlerinin alınması için inceleme ve denetimleri yapmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.
Halkı, yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendirmek için mahalli basın, yayın
ve iletişim araçlarından yararlanılır.
İtfaiye teşkilatları, ülkemizde güçsüz bırakılmış, belediyenin ayırabildiği kaynak
nispetinde gelişme gösterebilen birimlerdir. İtfaiyenin yeniden yapılanması ve bu kapsamda,
İtfaiye Teşkilatının Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğinin
yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır.
Acil Yardım İle İlgili Mevzuat

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğinde
Acil Yardım Hizmet Grupları tanımlanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•

Haberleşme Hizmet Grubu
Ulaşım Hizmet Grubu
Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmet Grubu
İlkyardım ve Sağlık Hizmet Grubu
Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmet Grubu
Güvenlik Hizmet Grubu
Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmet Grubu
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• Tarım Hizmetleri Grubu
• Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmet Grubu.
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğinde
belirtilen Acil Yardım Hizmet Grupları’ndan;
• Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetleri grubu,
• İlk yardım ve sağlık hizmetleri grubu,
• Güvenlik hizmetleri grubu ve
• Elektrik, su ve kanalizasyon hizmetleri grubu,
tehlike oluşturan kullanımlar ve ADG’ler ile ilgili olan gruplardır.
Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu; Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,
Sivil Savunma Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, TCK Mahalli Kuruluşu, DSİ
Mahalli Kuruluşu, DLH Mahalli Kuruluşu, TCDD Mahalli Kuruluşu, THY Mahalli Kuruluşu,
Belediye Askeri Birlikler ve diğer ilgili kuruluşlardır.
İlk yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu; Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, Askeri
Sağlık Kurumları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Kuruluşları, Belediye Başkanlığı, Nüfus
Müdürü, Müftülük ve diğer ilgili kurumlardır.
Güvenlik Hizmetleri Grubu; Emniyet Müdürü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Askeri
Birliklerdir.
Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu; Belediyeler, İller Bankası, Köy
Hizmetleri İl Müdürlüğü, DSİ, TEK ve ilgili diğer kurumlardan oluşur.
Afet yönetim planlarının etkin olması için bir prosedür gereği olarak yapılmasının
önüne geçilmesi, ilgili yasal tedbirlerin alınması gerekmektedir.
2.2. Sorumlu Kuruluşlar
Mevzuatla sorumlu kılınan kuruluşlar; sağlık sektöründe Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sağlık il müdürlükleri; güvenlik sektöründe İç İşleri Bakanlığı,
Sivil Savunma Genel Kmutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Emniyet il müdürlükleri,
Jandarma Genel Konutanlığı, Valilikler ve ilgili birimleri; yangın sektöründe itfaiye daire
başkanlıkları ve müdürlükleri, itfaiyeler ve acil yardım sektöründe Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı ve Bayındırlık il müdürlükleridir.
İstanbul özelinde düşünüldüğünde acil durumda görev yapan kuruluşlar :
•
•
•
•

İstanbul Valiliği Sağlık İl Müdürlüğü,
İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü
İBB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Belde ve belde halkına yönelik koruyucu halk sağlığı hizmetleri; tedavi edici hizmetler;
sağlık eğitim hizmetler görevleri arasındadır (İBB Birimleri, 2003).
• Acil Yardım ve Can kurtarma Müdürlüğü
Halk sağlığını korumak ve halk sağlığını tehdit eden durumlarda gerekli tedbirleri
almak, her türlü doğal afet, yangın, göçük, infilak, kaza ve yaralanmalarda ilk tıbbi yardım
hizmetlerini yapmak; gerektiğinde uygun ve en yakın sağlık kuruluşuna nakletmek görevleri
arasındadır (İBB Birimleri, 2003).
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• İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
Afet öncesi ve sonrası belediye birimleri ile bu konudaki merkezi idare birimleri
arasında koordinasyon ve iletişim sağlamak; tekniğe uygun kurtarma araç ve gereçlerin temini
hususunda faaliyetlerde bulunmak, merkezin görevlerindendir.
•
•
•
•
•
•
•

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı
Merkez İtfaiye Müdürlüğü
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Boğaziçi Bölge Müdürlüğü
Anadolu Bölge Müdürlüğü
İBB Kontrol Daire Başkanlığı
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
Görev alanları içinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk
kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar suçluları yakalamak
ve göz altına almak; Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı
olmak, görevleri arasındadır.
•
•
•
•
•
•
•

İBB Sivil Savunma Müdürlüğü
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İBB Planlama Dairesi,
İstanbul İlçe Belediyeleri ve ilgili birimleri.
Karakollar
İtfaiyeler
Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, poliklinikler, kan bankaları vb.
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4.6.2.7 Özel Yapılar ve Alanlar Analizi
1. Özel Yapılar ve Kentsel Çevreler Analizleri
Tarihsel, simgesel, kültür ve estetik değerlere sahip yapı birimleri ve alanlar sismik
tehlikelerle ilgili olarak ayrıcalıklı risk analizleri gerektirir. İstanbul örneğinde çok sayıda
yapı ve kent parçası bu özelliğe sahiptir. Bunlarda deprem tehlikesine karşı güvenlik
önlemleri alınması, yapı güçlendirme çalışmaları kadar, bu değerlere sahip çıkmak, yenilemek,
doğru kullanım ve işletme biçimlerine geçmek için de fırsatlar sunmaktadır. İstanbul’un
ayrıcalıklı durumu gözetilerek, bu nitelikteki yapıların, yapı kompleksleri ve çevrelerin
gösterdiği risk düzeylerinin belirlenmesi ve risk azaltma çalışmalarının kendi içinde ayrı bir
sektör olarak ele alınarak aşağıdaki kimi çalışmaların yapılması gerekli görülmektedir:
• İstanbul özel yapı ve çevreler envanterlerinin, sahipleri/ sorumluları ve tespit belgeleri
ile (Koruma Kurulları kararları ile birlikte) çıkarılması;
• Koruma açısından değer öncelik gruplarının belirlenmesi;
• Bu öncelikler ışığında ‘inceleme ve kapsamlı inceleme’ yapılarak yapısal dayanım
özelliklerinin saptanması;
• Söz konusu taşınmazların yapısal durumları yanında konumları, kullanımları, çevresel
nitelikleriyle birlikte değerlendirilmeleri;
• Alınacak önlemlerin teknik ve maliyetlerinin belirlenmesi;
• Söz konusu taşınmazların, ‘İstanbul Kültür Ana Programı’ ve ‘İstanbul Turizm Ana
Programı’ kapsamında üstlenebilecekleri rollerin belirlenmesi;
• Bu taşınmazların bir genel program içinde, gereken kapsamdaki iyileştirme işlerinin
gerçekleştirilmesi, vb.
Bu taşınmaz ve alanların kendi içlerinde güvenlik düzeylerinin artırılması ve
rehabilitasyonu için ilgili ve yetkili kuruluşların birlikte sorumluluk üstlenmeleri ve projeler
geliştirmeleri sağlanmalıdır. Söz konusu sektörün yönlendirilmesinde, Kültür Bakanlığı
tarafından Koruma Kurulları’nın katkılarıyla birlikte bir izleme kurulu ve işleyişin
geliştirilmesi sağlanmalıdır. Öte yandan, proje paketlerinin tanımlanarak uygulamalara
geçilmesi, uluslararası düzeylerde de tanıtılarak destekler aranmalıdır. Söz konusu değerlerin
İstanbul’un kültür ve turizm sektörleri ile doğrudan bağlantılarının kurulmasında ilkeler
belirlenmeli, finans yöntemleri geliştirilmeli, makro-programlar uyarınca koruma-işletme
ortaklık modelleri geliştirilebilmelidir. Bu alanda hem kamu ve hem de özel kuruluşlarca
yürütülebilecek çok sayıda projenin entegrasyonu sağlanmalıdır.
İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) kapsamında İstanbul’un zengin kültürel
mirasının deprem ve özel riskler karşısında sakınımı konusu özel bir risk sektörü
oluşturmaktadır. İDMP’nin bu sektöründe mevcut yasal ve yönetsel yapılanma yetersizlikleri
ve finansman sorunları aşılmaya çalışılmakta; temel etkinlikler olarak tanımlanabilecek
başlıklarda yol gösterici bir yöntem tanımlanmaktadır. Bu yöntem, evrensel değer taşıyan
İstanbul’un kültürel mirasına yönelik güvenlik artırıcı girişimler ve alınacak tedbirler için
izlenecek süreç, uygulama yöntemi ve proje paketlerini tanımlamaktadır. Bu amaçla, İstanbul
kenti genelinde kültürel mirasa yönelik mevcut durum tespiti ve analizleri yapılması, mevcut
durum analizleri sonunda kültürel mirasın taşıdığı riskler ve potansiyellerin ortaya konulması
hedeflenmektedir. Yapılan “Sorun, Olanak ve Tehdit” (SWOT) analizlerine göre güvenlik
artırma süreci için öncelikler belirlenmektedir. İDMP’nin yol gösterici bir çalışma olduğu göz
önüne alınarak, tip durumlara göre uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmaktadır.
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2. İstanbul’un Kültürel Mirasının Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Sorun-Olanak
Analizi
Kültürel mirasın karşı karşıya kaldığı tek risk deprem değildir, bilinçli tahribat ve yağma gibi
özel riskler de söz konusudur. İDMP kapsamında özel bir risk sektörü olarak ele alınan
kültürel mirasın deprem ve özel riskler karşısında sakınımı için mevcut durumun irdelenmesi
gerekir. Bunun için JICA çalışması yönlendiricidir. JICA Mikrobölgeleme çalışmasında,
İstanbul’un korunması gereken tarihi, estetik
ve
doğal verileri farklı ölçeklerde
değerlendirilmiş ve ayrıntılı çalışılması gereken yerler ortaya konulmuştur. JICA çalışması;
• Kentsel alanlar,
• Boğaziçi Ön ve Geri Görünüm,
• Arkeolojik alanlar
hakkında kent genelinde ve alan ölçeğinde önerilerde bulunmuştur.
JICA çalışmasında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu (KTVKK) verilerinden,
kentsel ölçekte tarihi çevre olarak ön plana çıkan alanlar ve üst ölçek bilgileri elde edilmiştir.
Kentsel ölçekte değerlendirilen özel yapılar ve kentsel çevreler;
•
•
•
•
•

Tarihi Yarımada,
Eski Beyoğlu,
Eyüp,
Kadıköy,
Adalar’dır.
İstanbul’un Tarihi Kent Merkezi’nin büyük bir alanını oluşturan Tarihi Yarımada
ortalama 500 000 kişilik nüfusa sahiptir. JICA raporunda, kapsadığı alan ve taşıdığı
potansiyel nedeniyle bu alanın, alt ölçekte alansal, eksenler (cadde, sokak) ve noktasal olmak
üzere bölgelenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu rapor, Tarihi Yarımada’nın korunmuşluk
düzeyi ve yoğunluğu ile ilişkili olarak 3 öncelik grubunda ele alınabileceğini ortaya
koymuştur. Merkez işlevlerinin yoğunlaştığı Topkapı Sarayı ve 1. Derece Arkeolojik Sit alanı
çevresi birinci öncelik bölgesi; henüz onaylanmamış olan 14 adet yoğun tarihi dokunun
bulunduğu mahalle ölçeğindeki bölgeler ikinci öncelik bölgesi; Tarihi Yarımada’nın geri
kalanı ise üçüncü öncelik bölgesi olarak önerilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi
Yarımada Planlama Grubu tarafından hazırlanmakta olan “Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı
İmar Planı ve Analiz Çalışmaları” ile bu bölge ayrıntılı olarak çalışılmış ve deprem güvenliği
açısından pilot bölge olarak projelendirilmesi için gerekli potansiyellere sahip olduğu
belirlenmiştir.
Ele alınması gerekli bir diğer tarihi kent merkezi ise, 360 ha’lık alana ve ortalama 77
000 kişilik nüfusa sahip Beyoğlu’dur. Farklı etapları olan Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar
Planı’nın (55ha+233ha=288ha) zemin verilerine göre değerlendirilmesi gerekir.
JICA çalışmasının kentsel ölçekte ele aldığı tarihi verilerin yoğunlaştığı Eyüp (180 ha –
30 000 kişi), Kadıköy ve Adalar için alt ölçek tespit ve analiz çalışmaları yapılması
gerekmekte; ayrıca, JICA’da yer almayan fakat alt ölçeklerde potansiyele sahip Zeytinburnu,
Bakırköy, Kartal gibi semt merkezleri de çalışma kapsamında ele alınması yerinde
görülmektedir.
Kentsel tarihi çevreler dışında estetik değerleriyle ön plana çıkan Boğaziçi Ön ve Geri
Görünüm Koruma Alanları deprem güvenliği, özellikle deprem sonrasında oluşacak tsunami
dalgası ile tahrip olabilecek Boğaziçi kıyı değerlerinin tespiti ve güvenlik önlemlerinin
belirlenmesini gerektirmektedir.
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KTVKK verilerini değerlendiren JICA çalışması, ilçe ölçeğinde 7 adet Arkeolojik Sit
Alanı belirlemiştir. Bu arkeolojik sit alanları içerisinde Küçükçekmece Gölü batısında yeralan
Küçükçekmece 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları ayrıntılı çalışılması gereken alandır.
Tarihi çevre ve kültürel mirasın korunması amacıyla tanımlanan analiz ve projelerin
deprem master planı ile entegrasyonu gerekmektedir. Ayrıca, kentin potansiyelinin
değerlendirilmesi ve sağlıklı kentsel çevreler elde edilmesini sağlamadır.
İstanbul Kenti Tarihi Çevre ve Kültürel Miras Yönetimi için öneri ve uygulama
konularına geçmeden önce mevcut durumun, sorunları ve olanakları ile analiz edilmesi
İstanbul’da ilişkiler ağını görmek ve farklı aktörleri ortaya koymak için yerinde olacaktır.
•

•

•

•
•
•

2.1. Olanaklar
İstanbul, toprak altı ve toprak üstü tarihi birikimiyle önemli bir kültürel miras
potansiyeline sahiptir. Bunun, İstanbul’un kültür turizmini güçlendirmede
değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece, turizm sektörü deprem güvenliği sürecinde
bir belirleyen ve ekonomik girdi oluşturacaktır.
Bugüne kadar, turizmi güçlendirmede pek çok aktör bağımsız çalışmalarda bulunmuştur.
Örneğin, özellikle Eminönü ve Beyoğlu Bölgeleri için İstanbul Valiliği ve İstanbul İl
Turizm Müdürlüğü’nün ‘Turizm için Kentsel ve Toplumsal Sağlıklaştırma’ projeleri
bulunmaktadır. Mart 2002 tarihinde İstanbul Valiliği ‘İstanbul’daki Tarihi Mimari
Eserlerin Tespiti ve Korunması Projesi’ ile beraber yerel örgütlemeyi destekleyici
olarak ‘İstanbul Turizm Geliştirme Projesi Eminönü Pilot Bölge Uygulaması’nı
yayınlamıştır. Aynı zamanda, İstanbul İl Turizm Müdürlüğü ‘Eminönü ve Beyoğlu
Yeniden Düzenleme Projesi’ için çalışmaktadır. Bu projelerde turist ve turizmci için
sağlıklı ilişki ve kentsel çevre sağlamaya yönelik olarak, yerel halkın örgütlenmesi
öngörülmektedir. Yerel örgütlülüğü destekleyen bu tip projelerle sağlanacak ekonomik
girdi ve güven ortamı İDMP ile eşgüdümlü düşünülmek zorundadır.
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yeralan İstanbul üzerinde önemli bir
uluslararası denetim gücü vardır. Bu güçten aynı zamanda finansal destek olarak da
yararlanılabilir.
İBB’nin ‘kültürel dünya metropolü’ olarak nitelendirdiği İstanbul vizyonu hem merkezi
hem de yerel ölçekte önemli bir kamuoyu oluşturma potansiyeline sahiptir.
Deprem tehdidi, kentsel planlama ve korumanın yeniden yapılandırılması için bir fırsat
olarak ortaya çıkmaktadır.
Kültür mirasının deprem ve özel riskler karşısında sakınımı amacıyla alt ölçekte
uygulama yapılabilecek öncelikli noktalarda (örn: Tarihi Yarımada) envanter ve
planlama çalışmaları yeterli ölçüde tamamlanmıştır.

2.2. Zayıflıklar
• İstanbul kent genelinde turizm sektörü irdelendiğinde, gerçek turizm potansiyelinin
etkin biçimde değerlendirilemediği görülmektedir. İstanbul’da 21 adet turizm merkezi
halen yürürlüktedir. Bu turizm merkezleri ile beraber İstanbul’un toplam yatak
kapasitesi 2002 yılı itibariyle 47 500’dür. Turizm merkezlerinde farklı ölçeklerde
gelişim projeleri hazırlanmaktadır. Ataköy Turizm Alanı Zeytinburnu Kesimi ve
Beyoğlu Turizm Gelişim Bölgesi için hazırlanmakta olan planlar, bürokratik işlemler
nedeniyle sonuca ulaştırılamayan projelerdir.
• Koruma Mevzuatı’nın uygulama ve denetim süreçlerinde yetersiz olması nedeniyle
kültürel miras tehlike altındadır.
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• Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması konusunda teknik destek sağlamakla
yükümlü KTVKK ve planı hazırlayan birimler arasında ilişki bulunmamaktadır.
• Hazine arazisi ile özel mülkiyetin takasını sağlayan yönetmeliğin uygulama aşamasında
başvuruyu parsel ölçeğinde düşünerek mal sahibine bırakması bu uygulamada
aksaklıklara neden olmaktadır.
• İstanbul Kenti Kültürel Miras Yönetimi için gerekli olan envanter çalışmaları kent
genelinde tamamlanmamıştır.
• Kültürel miras konusunda özel mülkiyet, vakıflar, cemaatler, tüzel kişiliği olan
kurumlar, koruma kurulları, belediyeler, uluslarası kuruluşlar gibi çok aktörlü bir
yapılanmanın varlığı koruma uygulamalarındaki yasal, yönetsel açıdan karışıklığa yol
açmaktadır.
İstanbul kenti genelinde kültürel mirasın yönetimi ve korunması, düzenli bakım-onarımı
gibi süreklilik gerektiren işlerin yapılabilmesi için burada kültürel miras ile ilgili aktörlerin
yetki ve sorumlulukları düzenleyen yeni bir işbirliği şeması tanımlanmaktadır.
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Tablo 4.49. Kültürel Mirasın Deprem ve Özel Riskler Karşısında Sakınımı İçin Örgütlenme ve İşbirliği Şeması
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3. Etkin ve Sürdürülebilir Sakınım Kampanyası
Kültürel mirasın korunması işi, deprem ve özel riskler söz konusu olmadığı durumlarda bile
pek çok aktörün bir araya gelerek çalışmasını gerekli kılan bir konudur. Bunun en temel
sebebi, kültürel mirasın, sadece sınırları içerisinde bulunduğu yerleşim için değil, ülke, hatta
dünya ölçeğinde bir değere sahip olmasıdır. Bunun dışında koruma, finansal ve teknik açıdan
bir kurumun tek başına üstlenemeyeceği bir konudur. Kültürel mirasın korunması konusunun
karmaşıklığına bir de deprem riskleri eklenince, bir yönetim ortaklığı kurmanın gereği ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili aktörleri (İBB – TÇKM ve ilgili diğer müdürlükler, ilgili
ilçe belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel halk, STK’lar, üniversiteler, KTVKK vb.)
bir araya getirmek ve aralarında eşgüdüm sağlamak, daha sonraki aşamalarda etkin çalışmalar
yapmak için de zorunludur. İlgili tarafların bir araya getirilmesi ile çalışma ve projeler için
gerekli finansmanı iç ve dış kaynaklardan sağlamak daha kolay olacaktır.
Yönetim ortaklığının kurulması için gerekli çalışmaların İBB’nin girişimi ile
başlatılması gereklidir. İBB, yönetim ortaklığı kurma çalışmalarının en temel etkinliği,
konuyla ilgili tarafları bir araya getirecek, yurtiçi ve yurtdışı kamuoyu oluşturabilecek çok
odaklı bir kampayayı acil olarak başlatmaktır. “Dünya Kültür Mirası İstanbul’un Depreme
Karşı Hazırlanması Kampanyası” olarak adlandırılabilecek bu çalışmayla, kültürel mirasın
deprem ve özel riskler karşısında sakınımı konusuna dikkat çekmek, öncelikli kimi işler için
kaynak oluşturup örnek çalışmalar başlatmak ve bu amaçla ‘kültürel ve tarihi mirasın
korunması bilinci’ni oluşturmak hedeflenmelidir.
Böylece, sakınım sürecinde gerekli olan;
• kültürel miras envanterinin hazırlanması,
• bu mirasın korunmasına yönelik çevresel ve yapısal önlemlerin alınması,
• acil durum yönetiminin kurulması
gibi diğer etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli zemin hazırlanabilir.
İstanbul’da bu tür bir kampanya altında aktörleri bir araya getirmek için uygun
koşulların olduğu gözlenmektedir. Örneğin, merkezi yönetimin konuyla ilgili temsilcilerinden
biri olan Turizm Bakanlığı tarafından, Nisan 2002’de öğretim görevlileri, sektör temsilcileri,
il turizm müdürlükleri ve STK’ların katılımıyla II. Turizm Şurası düzenlenmiştir. Bu
toplantıda, İstanbul’un, Avrupa’da “bilinen bir marka olarak” ön plana çıkması için ulusal
ölçekte ‘Destinasyon Kampanyaları’ ile desteklenmesi gündeme gelmiştir. Turizm sektörünün
günümüz koşulları doğrultusunda iyileştirilmesini hedefleyen II. Turizm Şurası’nda tarih,
kültür, eğlence, alışveriş ve kongre turizmi gibi gelişmekte olan sektörlere önem verilmesinin
gerekliliği de ortaya konmuştur. Bu nedenle, İstanbul’daki tarihi ve kültürel potansiyelin bu
yönde değerlendirilmesi için yöntem önerileri ve teşvik metodları üzerinde durulmuştur. Buna
ek olarak, ‘İstanbul İli Turizm Envanteri ve Geliştirme Planı’ olarak tanımlanan bir çalışma
için Turizm Bakanlığı’nın 2003 yılı bütçesinde küçük de olsa bir ödenek bulunmaktadır.
Konuyla ilgili temel aktörlerden biri olan İBB de İstanbul vizyonunu ‘kültürel dünya
metropolü’ olarak belirlemiştir. Bu vizyonun hem merkezi hem de yerel ölçekte önemli bir
kamuoyu oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca İBB’nin Tarihi Çevre Koruma
Müdürlüğü (TÇKM) gibi finansal açıdan çok kuvvetli olmamakla birlikte, yapılacak yeni
düzenlemelerle (personel, kaynak, yetki) etkin bir çalışmayı üstlenebilecek bir birimi
bulunmaktadır.
Bu kampanya için önemli itici gücü sağlayacak diğer aktör de STK’lardır. Bunlar
mevcut durumda birbirleriyle ilişkili olmamakla birlikte pek çok aktiviteyi (festival, toplantı,
sergi) yürütmektedirler. Bu aktiviteler, kampanya şemsiyesi altında örgütlenebilecek bir
potansiyeldir.
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İBB’nin yürüteceği kampanya ile kültürel miras ile ilgili birimler arasında birlikte iş
yapabilme ortamının yaratılabileceği düşünülmektedir. Yönetim ortaklığının görev, yetki ve
işleyişini tanımlayan yasal düzenlemeler işlerlik kazanıncaya kadar geçecek sürede, bu
birimlerin birlikte iş yapabilmesini sağlayacak ve iş bölümünü tanımlayacak protokoller
yapılmalıdır.
İBB bu kampanyayı beş yıllık bir program dahilinde hayata geçirecektir. Bu programda,
kampanya kapsamında yürütülecek faaliyetler ve elde edilecek tahmini gelir, bu faaliyetlerin
hangi sıklıkla tekrarlanacağı ve elde edilen gelirin hangi öncelikli işler için kullanılacağı
belirlenmelidir. Elde edilen gelirin bir kısmı ile öncelikle örnek uygulamalar yapılmalıdır.
Kampanyanın ilerleyen aşamalarında bu uygulamalardan başarı örnekleri olarak yararlanmak
mümkündür böylece, kampanyanın ivme kazanması sağlanabilir.
İBB başkanlığında yürütülen kampanya kapsamında İstanbul’da ulusal ve uluslararası
etkinliklerin artırılmasına çalışılacak, İstanbul’u uluslararası bir çekim merkezi yapmak
hedeflenecektir. Düzenlenen her etkinlikte kampanyanın ses bulması sağlanarak koruma işleri
ve ‘spot’ girişimlere yer verilecek (örn: Ayasofya’yı depreme hazırlamak), bağış ve pay
toplanacaktır. Bu etkinlikler;
• Kültür festivalleri (tiyatro, sinema, folklor, sahne sanatları, müzik vb.):
Bu çalışma için Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK’lar ve vakıflarla işbirliği içerisine
girilmelidir. Bakanlık, festivallerin tanıtımı görevini üstlenebilir. Günümüzde İstanbul Kültür
ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film, Tiyatro, Müzik, Caz Festivalleri ve İstanbul
Bienali düzenlenmektedir. Bakanlık bu ve benzeri çalışmaların tanıtımında aktif rol
üstlenebilir.
• Spor etkinlikleri:
Bu çalışmada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği alınmalıdır. Bu kapsamda
uluslararası gençlik kampları, üniversiteler arası spor yarışmaları gibi etkinlikler
düzenlenmelidir. Basketbol, futbol, atletizm, yüzme gibi çok sayıda izleyicisi bulunan
sporlara yönelik organizasyonlar desteklenmelidir. Ayrıca, Boğaziçi Yüzme Yarışları
Organizasyonu’nun düzenlediği Uluslararası Boğaziçi Yüzme ve Yelken Yarışları gibi
uluslararası organizasyonlar çoğaltılabilir.
• Bilimsel toplantılar ve atölye çalışmaları:
Her alanda yapılacak bilimsel toplantılara ve atölye çalışmalarına İstanbul’un ev
sahipliği yapması için girişimlerde bulunulmalıdır. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası kurumlar
ve üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır. Bu toplantılardan bir kısmı, ulusal ve uluslararası
katılımla kültür mirasının depreme karşı korunması konusunda bilgi birikimi oluşturmak, fikir
alış verişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilebilir. Bu konuda, bir belediyeler birliği olan
Tarihi Kentler Birliği ve bağlı bulunduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği, Tarih Vakfı, Çekül
Vakfı, UNESCO gibi kuruluşlardan destek alınabilir.
• Siyasal toplantılar:
İstanbul geniş katılımlı, ulusal ve uluslararası pek çok toplantıya ev sahipliği
yapmaktadır. Bu toplantılar, İstanbul kültür mirasının depreme hazırlanmasının gereğinin
vurgulanabileceği ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bağlantıların kurulabileceği yerlerdir.
Bu sebeple, İstanbul’un bu tip toplantılara özellikle tarihi mekanlarında ev sahipliği yapması
sağlanmalıdır.
• Fuarlar (teknoloji, bilişim, sanayi ve ticaret, endüstriyel ekipman, otomotiv ve yan
sanayii, kitap fuarı vb):
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Bu fuarların belediyelere ait alanlarda düzenlenerek sağlanacak gelirin koruma işlerine
aktarılması sağlanabilir.
Bu etkinliklerin dışında, ulusal ve uluslararası kamuoyunun doğrudan bilgilenmesini
sağlayacak kitap ve broşürlerin hazırlanması, farklı derecelerdeki okullarda etkinlikler, tarihi
mekanlarda ve sokaklarda sergi çalışmaları, fikir ve sanat yarışmaları da bu kampanyanın bir
parçası olmalıdır. Farklı kollardan yürütülecek bilinçlenme çalışmaları sonucunda kent
aktörlerinin kültürel ve tarihi mirası sahiplenmesi yoluyla bu mirasın tahrip edilmesi riski
azaltılmış olacaktır. Bilinçlendirme çalışmaları için gerekli olacak kitap, broşür ve eğitim
materyallerinin hazırlanmasında ayrıca üniversitelerin ve Tarih Vakfı’nın desteğine
başvurulabilir. STK’ların ise bu süreçte üstlenebileceği temel rollerden biri birebir
bilinçlendirme toplantıları düzenlemeleridir. Bunun dışında, her okulun yakın çevresindeki
kültür mirasına sahip çıkması sağlanarak yeni nesilde koruma bilincini oluşturmak ve bu
bilincin yaygınlaşmasını sağlamak mümkün olacaktır. Bu kapsamda okullarda yakın
çevredeki kültür mirasının tarihçesinin araştırılması, bu mirasa ilişkin projeler üretilmesi
desteklenebilir.
Kampanyanın bir başka boyutu da kültürel mirasın turizm amacıyla kullanılmasının
teşvik edilmesidir. DİE 2003 verilerine göre bu yılın ilk altı ayında Türkiye’nin kültür
turizminden elde ettiği gelir 26 milyon dolardır. Ancak, kültür turizminin tüm sektör içindeki
ziyaretçi payı %9’luk bir oranla sınırlı kalmaktadır. Bu oranın artırılması için İstanbul’un
kültürel miras potansiyeli turizm sektörü açısından daha verimli değerlendirilmelidir. Böylece,
kültürel mirasın kullanılarak korunması ve koruma önlemlerinin bir kısmının özel sektör
tarafından üstlenilmesi sağlanabilir. Bu amaçla, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı tanıtım
kampanyaları için tanıtıcı film ve broşür hazırlıklarını üstlenmeli, ayrıca kültür turizmi
amacıyla yapılan yatırımları teşvik etmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birleşmesinden
sonra bu bakanlığın kuruluş kanununa (4848 no.lu kanun) “...tarihi, kültürel ve turistik
potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri
oluşturmak, bu sınırlar dahilinde planlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak,
yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım
yapmak...” maddesi (12. md) eklenmiştir. Bu maddeden yararlanılarak belirlenecek
bölgelerde kültürel mirası kullanmayı seçen otellere vergi muafiyetleri sağlamak ve belirli
oranlarda ziyaretçinin bu alanlara yönlendirilmesi bu yatırımları teşvik edebilir. Bunun
yanısıra, özel sektör girişimleri, kültürel mirasın korunması ve restorasyonu için yatırım
yapan kuruluşlara vergi muafiyetleri sağlanarak ve uygun durumlarda restore ettirdikleri
binaları piyasa değerinden daha düşük bedellerle kiralayarak teşvik edilebilir.
3.1. İstanbul Kültürel Mirası Yönetim Ortaklığı
İstanbul Kültürel Mirası Yönetim Ortaklığı iki ana gruptan oluşacaktır: Aktif Yönetim Grubu
ve Danışma Grubu. Aktif Yönetim Grubu, kent genelinde kültürel miras üzerinde yetki ve
sorumluluğu olan İBB, İlçe Belediyeleri ve KTVKK katılımı ile oluşturulacaktır. Danışma
Grubu ise kültürel miras ile ilgili diğer uzman kurum ve kişilerin katılımıyla oluşturulacaktır.
İstanbul Kültürel Miras Aktif Yönetim Grubu:

İDMP’nin yönlendiricisi konumunda olan ve ilk adımları atması gereken İBB, idari
yapılanmasında değişiklikler yaparak sadece belediye mülkiyeti üzerinde iş yapabilen İBB –
TÇKM gelen taleplere hizmet sunmaya çalışan yapısından kurtarılarak, kültürel miras
yönetimi ve bu mirasın deprem ve özel riskler karşısında sakınımı konusunda
uzmanlaşmalıdır. Bu kapsamda; TÇKM’nin Teşkilat, Görev ve İşleyiş Hakkındaki
Yönetmeliği’nde (İBB Meclisi tarafından 04/06/1999 tarihinde kabul edilen 313 sayılı
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yönetmelik) değişikliklere gidilmelidir. Yönetmeliğe bakıldığında müdürlüğün görev ve
yetkileri şunlardır:
• Bu yönetmelik çerçevesinde müdürlük; 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yetki
alanı içinde, 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında
koruma amaçlı plan, proje, uygulama ve programları yapmak, yaptırmak, yürütmek,
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek ile görevli ve
yetkilidir. Söz konusu alanlarla ilgili tüm çalışmaların eşgüdümünden sorumludur.
• Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla, sit alanları ve tarihsel çevreler için koruma
amaçlı alt ölçekli uygulama planlarını, gerektiğinde bu amaçla eylem programlarını
yapacak veya yaptıracak, her yapılan proje için uygulama programlarını hazırlayacak,
cephe düzenlemeleri ile ilgili notları koyduracak, öncelikleri belirleyecek, proje tarifleri
yapacak ve proje konularını belirleyecektir.
Ne var ki, bu rolün üstlenilmesini sağlayacak teknik ve finansal destek sağlanamamıştır.
TÇKM’nin İstanbul Şehircilik Atölyesi (İŞAT) benzeri proje ve fikir üreten etkin bir kurum
haline getirilmesi gerekir. Bu sayede, tanımlanan süreçte KTVKK gibi merkezi yapılanma ile
halk ve STK’lar arasında entegrasyon sağlanabilir. Ayrıca araştırmaların yapılabilmesi,
kaynak araştırma, teknik destek sağlama gibi işler için kurulacak alt bürolarla tanımlanan yol
haritası başarılı ve sürdürülebilir olacaktır.
• İDMP kapsamında ele alınacak kültürel mirasın deprem ve özel riskler karşısında
sakınımı özellikle alt ölçek projelendirme ve plan-program süreçlerinde rol oynayan ilçe
belediyelerinin idari yapılanmasında değişikliklere gidilmelidir. Bu kapsamda, konu ile
ilgili müdürlüklerin teknoloji yoğun birimler olarak düzenlenmesi zorunludur.
• KTVKK’nın aktif yönetim grubuna katılımı için bir yönetmelik düzenlenmesi, ayrıca
KTVKK’nın denetim ve uygulama süreçlerinde aktif rol alabilecek bir yapı kazanması
gereklidir.
İstanbul Kültürel Miras Danışma Grubu:

İDMP kapsamında yürütülecek çalışmaların yönlendirilmesinde danışma grubu önemli roller
üstlenecektir. İstanbul Valiliği ve ilgili il müdürlüklerinin teknik ve finansal konularda
destekleri gerekir. Acil Durum Yönetimi’nden sorumlu Valiliğin yapılanmasında değişikliğe
gidilerek afet sonrasında tarihi çevre ve yapılarda hasar ve durum tespitinin yapılması ve kaos
ortamında ortaya çıkabilecek ‘bilinçli yağma ve tahribatın’ engellenmesi önem arzetmektedir.
Bu amaçla, acil durum yönetimi sırasındaki süreci tanımlayan 7269 sayılı yasaya yapılacak
eklemelerle merkezi idare ve kurumların bu konuda örgütlenmesi gereklidir. Tarihi çevrenin
yönetiminden sorumlu olan KTVKK’ya ek yetki ve sorumluluklarla beraber teknik altyapı
sağlanacaktır. Afet sonrasında sivil ve yerel örgütlenmelerle daha verimli ve etkin çalışma
olanakları sağlama yöntemleri belirlenecektir. Risk yönetimi sürecinde kültürel ve tarihsel
bilinçlenme çalışmalarında etkin rol alan grup ve bireylerin, acil durum çalışmalarında da rol
almaları için yöntem geliştirilecektir.
Danışma grubunda valilik ve il müdürlükleri dışında;
• anıtsal yapılarda tespit görevini üstlenecek ve vakıflara ait yapılarda paydaş olacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü,
• afet yönetimine yerel katılan, bilinçli ve koruma planlarında paydaş olacak STK,YTK
ve gönüllüler,
• danışmanlık, koruma planlarının yapımı, yöntem ve süreç tasarlama görevini üstlenecek
üniversiteler ve araştırma merkezleri,
• mülk sahipleri,
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• kaymakamlıklar ve muhtarlıklar bulunmaktadır.
İstanbul yönetim ortaklığı işlerlik kazandıktan sonra, kültürel mirasın deprem ve özel
riskler karşısında sakınımında yapılması gerekli işler aşağıda sıralanmaktadır:
• mevcut envanter çerçevesinde istanbul kültürel risk haritası oluşturma ve alt bölgeler
tanımlama,
• kültürel miras envanteri oluşturma (ek tespit ve tesciller, mevcut envanterin
mekansallaştırılması),
• deprem riski ve yapısal önlemler konusunda uzmanların eğitimi,
• kültürel ve tarihsel bilinçlenme çalışmaları,
• pilot projeler uygulama,
• acil durum yönetiminin oluşturulması,
• kültürel mirasın turizm aracılığıyla değerlendirilmesi,
• her bir iş için iş birimleri ve zaman gereksinimi belirleme,
• gerekli çalışma grupları ve görevleri belirleme,
• çalışma grupları arasında koordinasyon ve senkronizasyonu sağlama
3.2. Kültürel Mirasın Deprem ve Özel Riskler Karşısında Sakınımı Çalışmaları
Kültürel Miras Envanteri Hazırlanması

İDMP kapsamında kentin zengin kültürel mirasının deprem karşısında sakınımı konusu özel
bir risk sektörü oluşturmaktadır. Mevcut yasal-yönetsel örgütlenme, finansal ve teknik
yetersizlikler ve hızlı kentleşme sorunları nedeniyle kentin toplu bir kültürel miras envanteri
henüz yoktur. Bu nedenle mekansal ve sayısal analizler yapılması olanaksız kalmaktadır.
Güvenlik artırıcı önlemlerin gerektiği gibi programlanması bugün olanaksızdır. Ayrıca, özel
alanların
ve
yapıların
durum
tespitleri
yapılamamakta,
koruma
bölgeleri
önceliklendirilememekte ve projelendirilebilir risk alanları olarak tanımlanamamaktadır.
Ayrıca, uluslararası standartlarda bir envanterin olmayışı, uluslararası kuruluşlardan projeler
için kaynak sağlanması olasılığını azaltmaktadır. Bu nedenle, İstanbul’un kültürel miras
zenginliğinin bütüncül ve uluslararası standartlarla envantere kavuşturulması, İDMP
kapsamında bu özel sektör ile ilgili risk azaltma çalışmalarının da temel adımlarından birini
oluşturmaktadır.
Mevcut envanterin mekansallaştırılması;
• Mevcut kültürel miras ile ilgili tespit, tescil ve sit kararlarından oluşan KTVKK
verilerinin mekansal ve sayısal veri tabanına entegrasyonu,
• İBB ve İlçe Belediyelerin ilgili müdürlüklerinin, üniversitelerin ve araştıma
merkezlerinin ve/veya STK’ların hazırladıkları koruma amaçlı envanter, plan ve
programların tarihi çevre bilgi bankası olarak düzenlenmesi ile sağlanır.
Ek tespit ve tescillerin yapılması için ise;
• Oluşturulan entegre veri tabanına göre, alt ölçekte ayrıntılı arazi çalışmasına bağlı
olarak güncelleme ve ek tespitler yapılması,
• Elde edilen veriler doğrultusunda öneri tescil ve sit kararlarının alınması,
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• İlgili kurumların yapacakları çalışmalar dışında özel girişimlerden veya projelerden
entegre veri tabanına bilgi aktarımı yapılması gereği vardır.
Tespiti, tescili ve koruma kararlarının alınmasında yetkili ve sorumlu olan I, II ve III
No.lu İstanbul KTVKK teknik ve finansal yetersizlikler içindedir. Bu nedenle, İDMP
kapsamında yürütülecek güvenlik artırıcı girişimlerin başarısı için kentteki diğer aktörlerin de
aktif katılımı bir zorunluluktur. Kültürel miras envanterinin birinci elden kullanıcıları olan
belediyelerin, projelendirme, teknik ve finansal destek, veri tabanının işletimi konularında
sürece katılımı gerekir.
Düzenlenecek bir protokol, kültürel miras envanterinin hazırlanmasında;
• KTVKK’nın mevcut yasal ve yönetsel mevzuat ile sahip olduğu kültürel miras
envanterinin oluşturulması ve sürekliliği sağlanacak, ilgili kurumlara bilgi verilmesi ve
denetim hakkı saklı kalacaktır. KTVKK İstanbul’un kültürel miras envanterini yürütücü
kurumlara sağlamakla yükümlü olacaktır.
• İBB ve İlçe Belediyeleri, kültürel miras envanterinin kullanıcıları olarak sorgulama
haklarına sahip ve envanterin hazırlanması konusunda destek sağlamakla yükümlü
olacaklardır.
• Kültürel Miras Envanterinin özel kişi ve kuruluşlarca kullanımı için gerekli olan
koşullar ve kullanım şartları yönetmelikle düzenlenecektir.
Aktif Yönetim ve Danışma Grupları arasında yetki dağılımı Kültürel Miras Envanteri,
İstanbul’un kültürel miras özellikleri ile kentsel veriler düşünülerek kent için yeniden
tanımlanacaktır.
KTVKK’nın hazırladığı envanter ve alınan kararlara ek olarak, kent genelinde farklı
kurumlarca kültürel miras ile ilgili yapılmış çalışmaların ortak bir veri tabanında toplanması
amacıyla, Üniversitelerin ilgili bölümleri, STK’ların görüş ve katkıları Danışma Grubu
aracılığıyla alınacaktır. Sonrasında İBB – TÇKM tarafından ilgili bilgilerin toplanması için
yöntem geliştirilecek, kültürel miras envanteri bürosu ile ilişkili bir büro kuracaktır. Mevcut
kültürel miras verilerinin mekansal ve sayısal veri tabanına entegrasyonu projesi bir proje
paketi olarak ayrıca tanımlanmaktadır.
Uluslararası standartlarda bir kültürel miras envanterin hazırlanması kısa vadede
tamamlanacak bir iş değildir. Dolayısıyla, envanter hazırlığının bitmesi beklenmeden kültürel
mirasın sakınımı için gerekli işlerin ivedilikle yapılmaya başlanması gerekmektedir.
Kültürel Mirasın Sakınımında Uzman Eğitimi Ve Pilot Araştırmalar

Kültürel Miras Envanteri ile beraber tarihi çevrenin deprem ve özel riskler karşısında sakınımı
için bölgelendirme ve öncelik belirleme çalışmaları yapılarak, sosyo-ekonomik verilerle
birlikte üç Sakınım Tip Durumu tanımlanabilecektir:
• ‘Sivil Mimarlık Örnekleri’ (SMÖ): geleneksel mimari, özel mülkiyet, konut veya ticari
kullanım,
• ‘Anıtsal Yapılar’: simgesel ve kültürel özellik, kurumsal ve/veya vakıf mülkiyeti, resmi
yapı veya özel kullanım,
• ‘Arkeolojik Alanlar’: toprak altı bilinmeyen arkeolojik miras potansiyeli ve bu alanların
sınır sorunları.
Kültürel mirasın deprem karşısında sakınımında özellikle ilk iki tip durum üzerinde
durulacaktır.
Kültürel Mirasın deprem ve özel riskler karşısında alınacak yapısal ve çevresel önlemler
ve belgeleme çalışmaları uzman işgücü gerektirmektedir. Bu sebeple teknoloji ve yöntem
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araştırmaları yapılmalıdır. Bu konuda ulusal ve uluslararası ölçekte yapılmış araştırmaları göz
önüne alan ve güncel teknolojik gelişmeleri takip eden Ar-Ge birimleri kurulması amacıyla
üniversitelerle protokoller yapılacaktır. Bu konudaki araştırmaların sürekliliği ve
güncelliğinin sağlanması için İBB - TÇKM ve KTVKK araştırma birimi kurulacaktır.
Uzman işgücü yetiştirilmesi için kültürel miras ile ilgili uzmanların deprem ve özel
riskler konusunda, yapı ve zemin ile ilgili uzmanların ise kültürel miras konusunda
eğitilmesini amaçlayan bir eğitim süreci tanımlanacaktır. Bu eğitim sürecine ilişkin ayrıntılar,
kitapçık ve broşür hazırlıkları ve bunların basılması, tanımlanan eğitim sürecinin tanıtımı ve
katılım koşulları konularında İBB üniversitelerle protokoller hazırlayacaktır. Ayrıca, kültürel
miras yönetim sürecinde aktif rol almak isteyen özel sektör kuruluşları, STK ve YTK’lar ile
gönüllülere yönelik sertifika programları düzenlenecektir. Özel sektörün, kültürel miras
yönetimindeki çalışma ve uygulama sürecine yönelik kriterler belirlenerek sürecin denetimi
KTVKK nezdinde oluşturulacak birimler tarafından yapılacaktır.
Farklı kurumlarda oluşturulan teknik birimler, yerel ölçekte aktif müdahale, bakımonarım ve belgeleme çalışmalarını yürütmek üzere örgütleneceklerdir. Bu noktada
üniversitelerin ilgili bölümleri ile sertifika programları sonucunda oluşturulan uzman
ekiplerin entegrasyonu bakım-onarım ve belgeleme hizmetinin sürekliliğini sağlayacaktır.
Bunlar dışında iki ayrı araştırmanın yaptırılması öngörülmektedir:
• Geçmiş Dönem Kentsel Hasar Haritaları ve Yapı Analizi:
Kültürel mirasın zamanla oluşan iklimsel etki veya yapısal özelliklere bağlı tahribata ek
olarak; tarihte maruz kaldığı doğal afetlerde meydana gelen tahribat ve daha sonrasında
yapılan güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ortak bir kaynakta toplanması
gerekmektedir. Literatür ve arşiv taraması ile oluşturulabilecek bu kaynak sayesinde, koruma
bölgelerinin seçimi için önemli bir girdi sağlanacaktır. Elde edilen harita ve ilgili veri tabanı,
mikrobölgeleme çalışmalarıyla beraber değerlendirilmelidir. İstanbul kent genelinde Tarihi
Yarımada, Beyoğlu çevresi ve Boğaz köyleri tarihi kent merkezi ve konut dokusu olarak bu
kapsamda çalışılacak alanlardır.
• Tarihi Çevre Özel Risk Analizi:
Kültürel mirasla ilgili risk analizleri, yapısal sismik risk yanında rant baskısından doğan
tahribat riskini de içermelidir. Ayrıca, deprem sonrasında ortaya çıkabilecek bilinçli tahribat
ve yağma gibi toplumsal olaylar da göz önünde tutulmalıdır. Kent merkezinde fonksiyonların
dağılımı, kentin gelişme eğilimleri, yakın zamanda olan tahribatlar belirlenerek özel risk
analizi olarak tanımlanabilecek sorun-olanak analizleri yapılmalı, olası bir deprem sonrasında
ortaya çıkacak kaos ortamı, kültürel mirasın bilinçli tahribi ve yağmalanması riskleri ve acil
durum yönetimi için önlem paketleri geliştirilmelidir.
İstanbul’un tarihi kent merkezleri günümüzde de merkezi iş alanı rolünü sürdürmektedir
fakat yeni oluşan merkezler, çöküntü iş merkezleri ve fonksiyonların oluşumuna yol açarak
riskleri arttırmaktadır. Özellikle Tarihi Yarımada ele alındığında yoğun imalat ve depolama
faaliyetlerinin gözlenmesi, bu faaliyetlerle ilişkili olarak artan yaya ve araç trafiği ve gecegündüz nüfusunun dengesiz olması nedeniyle tarihi kent merkezlerinde kültürel miras
üzerindeki özel riskler artmaktadır. Bu nedenle araştırma projesi kapsamında öncelikle;
o
o

tarihi kent merkezleri için uygun olmayan depolama, imalat, vb. kullanımların
yoğunlaştığı alanlarda,
kentsel rant baskısı sebebiyle kültürel mirasın bilinçli tahribatının yoğunlaştığı
alanlarda (örn: ahşap evlerin ve yalıların yakılarak sabote edilmesi),
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kültürel mirasın kullanımına bağlı olarak deprem sonrasında yağma olaylarının
beklenebileceği fonksiyonların (örn: Kapalı Çarşı’daki kuyumcular)
yoğunlaştığı alanlarda riskler belirlenmelidir.
Risklerin belirlenmesi sonrasında alınabilecek önlemler araştırma projesi kapsamında
tanımlanacaktır. Bu kapsamda, acil durum yönetimi sırasında hızlı ve düzenli olarak hasar
tespitlerinin yapılması ve belgelenmesi ve riskli bölgelerde yağma ve tahribatın engellenmesi
için uygulanabilecek modellerin geliştirilmesi risk azaltma sürecinde yapılacak işler olarak
tanımlanacaktır. Acil durum yönetimi sırasındaki süreci tanımlayan 7269 sayılı yasaya
yapılacak eklemelerle merkezi idare ve kurumların bu konuda örgütlemesi zorunluluk haline
getirilmelidir. Bu kapsamda, KTVKK’ya ek yetki ve sorumluluklarla beraber, teknik altyapı
da sağlanacaktır. Risk yönetimi sürecinde kültürel ve tarihsel bilinçlenme çalışmalarında etkin
rol alan grup ve bireyler, acil durum çalışmalarında da rol alabilirler.
o

4. Sakınım Tip Koruma Bölgelerinin Önceliklendirilmesi
Kentsel risk ve potansiyel analizleri, özel risk analizleri ile beraber değerlendirilerek öncelikli
koruma bölgeleri belirlenecektir. Bu noktada kentsel ölçekte ve alan bazlı sorun-olanak
analizleri yapılacaktır. Elde edilen veriler doğrultusunda SMÖ, anıtsal yapılar ve arkeolojik
alanlar olarak tanımlanan üç ana tip duruma göre yöntem ve süreç tanımları yapılacaktır.
İstanbul’da Sakınım Planı uygulaması, ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen deprem
tehlikesi altında önceliklerin belirlemesini ve uygulamaların etaplanmasını zorunlu
kılmaktadır. Sakınım Planı uygulamasındaki finansman konusu ise etaplama için başka bir
neden olarak görülmektedir. Çünkü sınırlı ölçekte sahip olunacak finansal desteğin programlı
bir şekilde dağıtımı ve geri kazanımı önemli bir süreçtir. Ancak, pilot uygulamalar olarak
adlandırılabilecek öncelikli projelerin daha sonraki uygulama sürecini yönlendirici hem
kurumsal hem de yasal katkılarının da olacağı kesindir.
Mevcut kültürel miras verilerinin, veri tabanına entegrasyonu ve analizleri ile elde
edilecek koruma alt bölgeleri, kentsel risk ve potansiyel analizleri ile çakıştırılarak
önceliklendirmelere gidilecektir. Bu çalışma aşağıda özetlenmektedir (Tablo 4.50).
Tablo 4.50. Tarihi Çevre Bölgelendirmesi ve Tarihi Çevre Risk Bölgelendirmesi İlişki Matrisi
MikroBölge Risk
Haritaları

MikroBölge
Geçmiş
Dönem
Hasar
Haritaları

Kentsel
Kusur
Analizleri

Tarihi
Çevre Özel
Risk ve
Tarihi
Çevre
Kusur
Analizi

TOPLAM

BÖLGE 1
BÖLGE 2
BÖLGE 3
BÖLGE n
Bu matriks yardımıyla yapılacak derecelendirme ve puanlama sistemi ile alt bölgelerin
farklı girdileri karşılaştırılacaktır. Önceliklendirme çalışmaları ile tarihi kent merkezi niteliği
taşıyan ve tehdit altındaki alanlar gerekli kaynağın dağıtımında ilk etapta yer alacaklardır.
Örneğin: Bölge 1 İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kentsel Sit Alanı, Bölge 2 ise Beyoğlu
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Çevresi’ndeki Kentsel Sit Alanı olarak ele alındığında benzer karakterde ve önemde tarihi
çevre potansiyeline sahip olmalarına rağmen bu ilişki matriksi sayesinde Mikro-Bölgeleme
Haritaları ile Bölge 1’e öncelik sağlanacaktır. Bölge 1’in içerisindeki nitel farklılaşmalara ve
zarar görebilirlik analizlerine göre Kentsel Sit Alanı ve Anıtsal Yapılar Sektörü içinde alt
ölçekte öncelik belirleme çalışması sağlanacaktır. Matrikste elde edilen öncelik sırası sadece
kentsel risk ve tarihi potansiyeli içermektedir. Bu nedenle kentsel potansiyeleri de göz önüne
almak için ikinci bir matriks gereklidir (Tablo 4.51).
Tablo 4.51. Tarihi Çevre Derecelendirmesi ve Kentsel Potansiyel İlişki Matrisi
Toplam
(Matriks
1)

Turizm
Potansiyeli

İşlevsel
Potansiyeller

Kurumsal
ve Yerel
Potansiyel

GENEL
Envanter
ve Mikro- TOPLAM
Bölge

BÖLGE1
BÖLGE2
BÖLGE3
BÖLGEn
Birinci matriksten elde edilen toplam değer, turizm potansiyeli, işlevsel potansiyeller
(örneğin MİA rolünü üstlenmesi), kurumsal ve yerel potansiyel (Zeytinburnu Belediyesi
örneğinde olduğu gibi) ve envanter, mikro-bölgeleme çalışmalarının durumu ile doğru orantılı
olarak genel bir toplama ulaşılır ve bu genel toplam alt ölçek uygulamalarında esas yol
gösterici olacaktır.
Yukarıda tarif edilen süreç doğrultusunda Tarihi Yarımada;
• JICA çalışmasında ayrıntılı çalışılması gereken tarihi ve doğal çevre kapsamında ele
alınması, ve çalışma sonuçları doğrultusunda 1. Derece tehdit altında bulunması,
• Tarihi kent merkezi niteliği ile kentsel riskler tarafından tehdit edilmesi,
• envanter çalışmalarının koruma niteliğini kapsayacak ölçekte tamamlanmış olması,
nedeniyle öncelikli olarak çalışabilecek alan olarak görülmektedir. Bu noktada, alt ölçeklerde
tip durumlara göre yürütülecek ikinci etap çalışmalar başlayacaktır.

5. Sivil Mimarlık Örnekleri
Kent genelinde belirli bir dönemin, mimari üslubun ve/veya geleneksel tekniğin özelliklerini
taşıyan ve anıtsal özelliklerden çok, tarihi dokusu ile önem arzeden SMÖ’ler deprem ve özel
riskler karşısında sakınım sürecinde koruma tip durumu olarak ele alınacaktır. Mevcut yasal
ve yönetsel yapılanma, finansal sorunlar ve teknik yetersizliklerle, genellikle özel mülkiyette
olan yapılar kentin kültürel mirasında önemli yer tutmaktadır.
SMÖ’lerde mevcut durum tespiti ve sosyo-ekonomik araştırmalar yapılacaktır. Sosyoekonomik analiz ve araştırmalar, öncelikli koruma bölgelerinde sakınım süreci ile eşgüdümlü
yürütülmesi gereken sosyal kalkınma modelleri, uygulama süreci tanımlanması ve katılım
modelleri oluşturulması amacıyla yapılacaktır.
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Genellikle sivil mimarlık örnekleri konut, ticaret, sosyal donatı, eğitim veya turizm gibi
işlevler barındırmaktadır. Bu durum, bu yapıların depreme hazırlanmasını sadece koruma
işleri açısından değil, can kaybını önlemek için de zorunlu kılmaktadır. Hazırlık sürecinde
öncelikle koruma kavramının, güçlendirme kavramını kapsayacak şekilde düşünülmesi
gerekmektedir. Bu stokun sahipleri ve kullanıcıları, yapılarını depreme karşı hazırlamak
konusunda ikna edilmeli, güçlendirme projeleri için vergi muafiyetleri, kredi kolaylıkları gibi
teşvikler sağlanmalıdır. Ayrıca, İBB’nin başkanlığında yürütülecek kampanyadan elde edilen
gelirin bir kısmı güçlendirme çalışmalarında kullanılarak mali destek sağlanması mümkündür.
Bunun dışında, kültürel mirasın sakınımı konusunda eğitilmesi önerilen uzmanların
güçlendirme projelerinde teknik destek sağlaması mümkündür.
Yapı bazında değerlendirme ve güçlendirme çalışmalarına ek olarak geleneksel
dokunun deprem ve özel riskler karşısında taşıdığı riskler ele alınmalıdır. Bu kapsamda
koruma projeleri ile beraber yapılan planlama analizleri değerlendirilerek tarihi kent dokusu
için yoğunluk azaltma, acil durum yönetimi ve açık alan sistemleri oluşturulmalıdır. Sivil
mimarlık örneklerinin bir arada bulunduğu kentsel dokularda, sokakların darlığı sebebiyle
ulaşılabilirliğin kısıtlı olması temel bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Olası bir afet
durumunda ortaya çıkabilecek yangınlarda, itfaiye araçlarının bu alanlara giremeyeceği
düşünülerek sokak bazında yangın söndürme önlemleri alınmalıdır. Bu tip bir önlem büyük
bir bölümünü ahşap yapıların oluşturduğu dokularda yangının yayılması ihtimalini de
azaltacaktır. Bu tip önlemlerin güvenliği sağlamaya yetmeyeceği durumlarda (örn: kötü zemin
koşulları, yüksek yoğunluk gibi) bu alanların kısmen veya tamamen boşaltılması gerekebilir.
Böyle bir ihtimal karşısında boşaltılması gereken alanları ve yapıları satın almak, hazine veya
belediye arazileri ile değiş tokuş yapabilmek için gereken yetkinin belediyelere tanınması
gereklidir.
Sivil mimarlık örneklerinin yoğunlaştığı alanlarda, güçlendirme çalışmalarının ve
tedbirlerin yapı bazında değil de toplu halde değerlendirilmesi ölçek ekonomileri
sağlayacaktır. Örgütlü veya bireysel yapılacak işler için kredi koşulları belirlenerek, katılımcı
ve örgütlü modellere, bireysel işlere göre daha kolay kredi sağlanması gereklidir. Finansal
problemlerin çözülmesi için konut alanlarında kooperatifleşme, ticari alanlarda şirketleşme
gibi denenmiş yöntemler de ilk etapta uygulama kolaylığı sağlayacaktır. Teknik hizmetlerin
sağlanması için bu grupların, yerel ve merkezi idarelerin elindeki araç, gereç ve işgücünü
kullanma şartları belirlenmelidir.
SMÖ’lerde deprem sakınımı için gerekli görülen düzenli envanter ve belgeleme
işlemleri ile beraber koruma amaçlı yapılacak işler tanımlanacaktır. Bu kapsamda,
• Yüzeysel ve yapısal özellikleri ile korunmuş olan yapılarda basit belgeleme olarak
tanımlanabilecek tanımlayıcı fotoğraflama ve gerekli görülen yerlerde röleve
yapılmalıdır.
• Yüzeysel bozulma görülen yapılarda basit belgeleme işlemleri sonrasında, ilke kararları
ile tanımlanmış olan basit onarım işlerinin yapılması gereklidir. Malzeme ve yöntem
seçiminde araştırma projeleri yönlendirici olacaktır.
• Yapısal olarak strüktürel bozulmaya uğramış olan yapılarda basit belgeleme işlemleri
sonrasında röleve, restitüsyon projeleri hazırlanmalıdır. Hazırlanan projeler
doğrultusunda deprem riski de göz önüne alınarak restorasyon projeleri hazırlanmalıdır.
• Yer yapısı veya yapının özgün durumundan kaynaklı olarak özel risk altında olan
yapılarda zemin güçlendirme, vb. çalışmalar yapılırken deprem karşısında yapının
sakınımı için restorasyon projesi dışında gerekli olan ek güçlendirmeler yapılmalıdır.
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Konut alanlarında turistik ve kültürel yatırım olanaklarının sınırlı olması nedeniyle,
sosyo-ekonomik değerlendirmeler ışığında, koruma ve rehabilitasyon kooperatifleri
uygulanabilir bir yöntem olarak görülmektedir. Bu kapsamda Fener ve Balat Semtlerinin
Rehabilitasyonu Projesi ile öncelikli uygulamalar göz önüne alınarak projelendirilecektir.
1998 yılında Fatih Belediyesi, Avrupa Birliği, UNESCO Dünya Mirası Merkezi ve Fransız
Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün işbirliği ile semt sakinlerinin hayat koşullarının
iyileştirilmesini amaçlayan Balat ve Fener Semtlerinin Rehabilitasyonu çalışması Yerel
Eylem Planı hazırlamak için bir örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmada, yaşam çevresinin
rehabilitasyonu, örnek restorasyon uygulamalarında yerel halkın çalıştırılması ile uzman
işgücü ve ekonomik girdi yaratma, sosyal donatı ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve semtlerin
eski canlılıklarını kazanmaları temel amaçlardır. Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasında
“kullanarak-yaşayarak koruma” uluslararası platformda tavsiye edilen bir yöntemdir. Bu
nedenle bölgenin sivil mimarlık örneği olan yapıları, zanaat ve el işleri konusunda kültürel
birikimin olması ve turizm sektörü ile kazanılabilecek yeni işlevler doğrultusunda uygulama
olanakları araştırılmalıdır. Yapıların otel, pansiyon, café ya da müze gibi fonksiyonlara
dönüştürülmesi ve bu süreçte restorasyon işlemleri ile beraber deprem tehlikesine karşı
alınacak önlemler de örgütlenebilir.
6. Anıtsal Yapılar
Anıtsal Yapıların deprem ve özel riskler karşısında sakınımı için mevcut durum tespitlerine
göre risk gruplarına ayrılacak anıtsal yapılar projelendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
Yapıların mevcut durum tespiti ve belgelenme işi KTVKK veya Belediyeler tarafından
yapılabileceği gibi, güçlendirme-restorasyon işleri ile beraber ihale edilmesine olanak
sağlanacaktır. Bu kapsamda, Tarihi Yarımada içinde deprem riski göz önüne alınmasa bile
içinde bulunduğu durum nedeniyle risk taşıyan anıtsal yapılarda ön gözlemler ile pilot
uygulamalar yapılması sürecin daha kolay anlaşılması için şarttır. Ayasofya Camii için
başlatılması düşünülen teknoloji yoğun çalışmalar ve/veya İBB - TÇKM’nin yapmakta
olduğu Yavuz Sultan Selim Camii gibi çalışmalar anıtsal yapıların sakınımı sürecinde
yönlendirici pilot çalışmalar olarak değerlendirilebilir.
JICA çalışmasında anıtların sağlamlaştırılması noktasal projeler olarak düşünülmüştür.
Bunun yerine, İstanbul kent tarihinde simgesel özellik taşıyan kültürel anıt ve yapıların
çevreleriyle beraber belgelenmesi ve deprem tehdidi karşısında korunması için gerekli işleri
tanımlamak doğru olacaktır.
• Belgeleme çalışması, anıt ve yapı ile yakın çevresinde kendisiyle beraber bütün
oluşturan yapı gruplarının veya doğal verilerin restorasyonu ve korunması veya olası bir
deprem ile oluşacak hasarın orjinal haline bağlı kalınarak giderilmesi için yeterli bilgi
içererecektir.
• Projelendirme öncesinde farklı meslek grupları ile geçmiş dönemde oluşmuş etkiler,
strüktür, malzeme ve zemin analizleri ile mimari çizim ve röleveleri teknik “guideline”
ile tanımlanarak tamamlanacaktır.
• Anıtsal yapılar mülkiyet durumları göz önüne alınmadan kamu eliyle projelendirilebilir.
• Simgesel önem ve turizm potansiyeli taşıyan anıtsal yapıların yakın çevresinde turizm
potansiyelinin ekonomik girdiye dönüşümü ve depreme karşı alınacak önlemler birlikte
düşünülecektir. Bu bağlamda, geleneksel ticaret ve turistik servisler ekonomik açıdan
önemli alanlar olarak görülmektedir.
Öncelikli çalışma ve etaplama yapılırken İstanbul için simgesel değere sahip kültürel
miras için ayrı bir envanter çalışması ve eylem planının düşünülmesi tartışılabilir. İstanbul
Kenti Anıtsal Yapılar Yönetimi olarak tanımlanacak bu çalışmada, yapıların
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sağlamlaştırılması ana ilkedir. Bu çalışma yapılırken izlenebilecek yöntem Karaesmen
(Karaesmen, E., 1999) tarafından aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
•
•
•
•
•

Sismik geçmiş incelemesi
Materyal tanımlaması
Toprak ve jeoteknik nitelik
Geometrik nitelik
Strüktür incelemesi
İkinci etapta ise:

• İzleme (Monitoring), yapının sismik etkilere karşı gösterdiği tepki incelemesi
• Sistem tanımlaması ve bilgisayar simulasyonu destekli gözlem
• Materyalin davranışları üzerine ayrıntılı çalışmalar
• Ayrıntılı sistem analizi
• Uzmanlarla görüş alışverişinde bulunulacaktır.
7. Değerlendirme
İstanbul’un zengin kültürel mirası hem deprem tehlikesiyle hem de özel risklerle karşı
karşıyadır. Bu mirasın sakınımı konusu İDMP kapsamında özel bir risk sektörü
oluşturmaktadır. Kültürel mirasın olası bir deprem öncesinde, depreme karşı hazırlanması
mümkündür. Bunun dışında maruz kaldığı özel risklere karşı önlemler de geliştirilebilir.
Ancak, bu tip önlemleri mevcut şekliyle koruma amaçlı imar planları kapsamında almak ve
KTVKK bünyesinde çözmeye çalışmak yeterli değildir. Salt korumayı gözeten bir yaklaşım
yerine, bu mirasın depreme karşı güçlendirilmesi ve barınma, turizm ve ticaret gibi
fonksiyonlarını sürdürerek korunmasının sağlanması gerekmektedir.
Kültürel miras yönetimi pek çok aktörün katılımını gerektiren bir süreçtir. Bu sebeple
aktörler arası işbirliğinin zeminini hazırlamak öncelikli işlerin başında gelmektedir. Böyle bir
işbirliği ancak aktörlerin farkındalığı ve belirli bir bilinç düzeyine ulaşmaları ile sağlanabilir.
Kültürel miras konusunda bir yönetim ortaklığı kurmak ve örnek olacak proje ve uygulamalar
için finansman sağlamak, ulusal ve uluslararası aktörlerin dikkatini çekmek ve İstanbul’u bir
‘Dünya Kültür Mirası’ olarak lanse etmek için çok odaklı bir kampanyaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kampanya ile İstanbul bir çekim merkezi haline getirilecek, düzenlenen
etkinliklerden sağlanacak bağış ve paylarla örnek koruma projeleri yürütülecektir.
Güvenlik artırıcı önlemlerin gerektiği gibi programlanması ve uluslararası kuruluşlardan
(örn: UNESCO) kaynak sağlanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda bir envantere
gerek vardır. Bu envanterin hazırlanması için mevcut envanterin mekansallaştırılması ve ek
tespit ve tescillerin yapılması gereklidir. Bu, uzun vadede tamamlanacak bir iştir, dolayısıyla
envanter hazırlanmadan önce diğer sakınım çalışmalarına ivedilikle başlanması gerekmektedir.
İstanbul kültürel mirasının deprem karşısında sakınımında üç tip durum söz konusudur
bunlar; sivil mimarlık örnekleri, anıtsal yapılar ve arkeolojik alanlardır. Depreme karşı
hazırlık konusunda değinilmesi gereken tip durumlar ağırlıklı olarak sivil mimarlık örnekleri
ve anıtsal yapılardır. Sivil mimarlık örnekleri çoğu durumda konut, ticaret, sosyal donatı,
eğitim veya turizm işlevleri barındırmaktadır. Bu durumda, bu yapıların depreme
hazırlanması kültürel mirasın korunmasından da öte can kaybını önlemek için zorunludur.
Sivil mimarlık örneklerinin depreme karşı hazırlık sürecinde öncelikle koruma kavramının,
güçlendirme kavramını kapsayacak şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Bunu takip eden
adım, bu stokun sahiplerini ve kullanıcılarını, yapılarını depreme karşı hazırlamak konusunda
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ikna etmek ve güçlendirme projeleri için teşvik etmek (vergi muafiyetleri, kredi kolaylıkları),
teknik ve mali destek sağlamaktır.
Tekil yapılar dışında, sivil mimarlık örneklerinin toplu bir doku oluşturduğu alanlar için
başka tedbirler de alınmalıdır. Bu tip dokularda en temel problem sokakların darlığı sebebiyle
ulaşılabilirliğin kısıtlı olmasıdır. Bu sebeple, bu dokularda yoğunluk azaltmak, acil durum
senaryoları ve yönetimi oluşturmak ve açık alan sistemleri geliştirmek gereklidir. Bu tip
önlemlerin güvenliği sağlamaya yetmeyeceği durumlarda (örn: kötü zemin koşulları, yüksek
yoğunluk gibi) bu alanların kısmen veya tamamen boşaltılması için yapıları satın almak,
hazine veya belediye arazileri ile değiş tokuş yapabilmek gibi gereken yetkinin belediyelere
tanınması gereklidir.
Anıtsal yapıların depreme hazırlanmasında, İBB’nin başkanlık ettiği kampanyanın
katkısı olacaktır. Bu kampanya sayesinde hem bir fon oluşturmak mümkün olacak hem de
bazı özel yapıların rehabilitasyonu için özel sektörden sponsorlar bulunabilecektir. Anıtsal
yapılar için uluslararası destekçiler bulmak daha kolay olacaktır. Ayrıca, yapılacak başarılı
örnek uygulamalar hem kampanyanın hem de kültürel mirasın rehabilitasyonun ivme
kazanmasını sağlayacaktır. Kültürel mirasının depreme karşı hazırlanmasında destek
sağlayabilecek bir başka nokta da bu mirasın turizm sektöründe bir potansiyel olarak
değerlendirilmesidir. Bu sayede koruma ve güçlendirme konularında özel sektörün katkılarını
artırmak ve yönlendirmek daha kolay olacaktır.
4.6.2.8 Tehlikeli Birim ve Kullanımlar Analizi
Gördükleri işlev, kullandıkları ya da depoladıkları malzeme, ya da içerdikleri işlemler ile
kazalara konu olabilen ve çevrelerine tehdit oluşturan yapı ve tesislerin mekansal dağılımları,
mikro-bölgelere göre taşıdıkları tehlikeler, uzmanlıklar gerektiren ve uluslararası normlara
sahip bir risk sektörü niteliğindedir. Bu birimlerde, mevcut güvenlik önlemleri de göz önüne
alınarak risk yükleri hesaplanır. Patlayıcı, yanıcı, kirletici, kimyasal ve organik hamuleye
sahip yapılar, kimi sanayi girdileri, kendi kullanıcılarına ve yakın çevrelerine tehdit
unsurlarıdır. Trafo, benzinlik, yüksek gerilim hattı, doğal gaz çevrim istasyonları, vb.
birimlerin mekansal dağılımları, komşularıyla mesafeleri, konut alanlarından ve birbirinden
uzaklıkları kısmen kurallara bağlanmış olsa da uygulamada aksaklıklar söz konusudur. Bu
sektördeki durumun değerlendirilmesi ve yeni standartlar belirlenmesi ve denetim yöntemleri
geliştirilmesi zorunluluğu vardır.
• Patlayıcı, yanıcı, kirletici, kimyasal, organik, vb konsantrasyon noktalarının,
envanterlerinin, sorumlularının belirlenmesi ve izlenmesi,
• Tehlikeli maddelerin konumları, ölçekleri, komşuluk ilişkileri, farklı noktalardaki
birimler arası ilişkiler ve tehlikeli madde dolanım davranışlarının incelenmesi yoluyla
mekansal analizleri,
• Atık sistemleri ve depolarının belirlenmesi, yürürlükteki işletme standartları ve
sorumluluk kurallarının netleştirilmesi,
• Farklı tehlike konsantrasyon türleri için eşikler (hacimler, debiler) ve mekansal dağılım
standartları belirlenmesi,
• Farklı tehlike konsantrasyon türleri ve depreme duyarlı olan ve olmayan türleri için kısa,
orta ve uzun dönemli risk azaltma programlarının geliştirilmesi, ortak denetim sistemi
ve örgütlenmesinin oluşturulması, ağırlaştırılmış yasal sorumlulukların tanımlanması,
kamu üst denetiminin kurumlaştırılması, vb.
Bu sektörün ilgilileri, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi yanında, İstanbul Sanayi Odası,
sanayi kuruluşları, kimya sanayii, askeri yetkililer, güvenlik ve istihbarat güçleri, sağlık
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kurumları, Çevre Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar üniversite araştırma birimleri, sivil toplum
kuruluşları, uluslararası kuruluşlar vb birimlerdir. Bu sektörde alınacak önlemlerin, birden
fazla alt grup ve protokoller yoluyla hayata geçirilmesi olasıdır. Merkezi bir üst denetim ve
otoritenin, İstanbul dışındaki uygulamaların da yürürlüğe girmesi için etkin olması
gerekecektir.
1. Kentsel Tehlike Kaynakları ve Maddelerinin Sınıflandırılması
Risk Analizlerinde ele alınan madde ve konular genel hatlarıyla şunlardır:
Tehlikeler: Patlayıcı maddeler, yanıcı maddeler, toksik maddeler, radyoaktif maddeler,
endüstriyel atıklar, büyük bayındırlık yapıları vb.
Tehlike içeren Kullanımlar: Elektrik ve doğalgaz santralleri, enerji nakil hatları, LPG
istasyonları, LPG tankları, akaryakıt istasyonları, petrol tankları, doğalgaz istasyonları, çöplük
alanları, kömür yığınları, barajlar, tehlikeli madde taşıyan tankerler (deniz/kara), endüstri
tesisleri (özellikle tehlikeli atık oluşturan endüstri çeşitleri) vb. mekansan dağılımları ve
tehlike büyüklükleri.
Tehlikeli maddeler; çevreye ve canlılara zararlı olan hızlı ateşlenen, patlayan ya da şok
dalgası yayan maddeler olarak tanımlanabilir. “Tehlikeli maddeler diğer maddeleri aşındıran,
patlatan veya kolayca ateşlenebilen, suyla güçlü tepki gösteren, ateşe veya darbeye maruz
kalındığında kararsız veya insanlara, hayvanlara ve çevreye zehir saçan her türlü maddedir”
(TAME, 2001).
Tehlikeli maddelerin kendi başlarına ya da depremden sonra oluşturabileceği yangın,
patlama, tehlikeli gaz yayılması vb. risklerin kaynakları kentsel tehlike kaynaklarını
oluşturmaktadır. Tehlikeli maddeler, depolanması ve taşınması koşullarına göre, farklı
şekillerde sınıflandırılırlar. Depolandıkları durumdaki kimyasal özellikleri ile taşındıkları
durumdaki kimyasal özellikleri farklılık gösterdiği için tehlike durumları farklılaşır. Tehlikeli
maddeler; genel bir sınıflama ile patlayıcılar, yanıcı katılar, tutuşabilir gaz ve sıvılar, zehirler
ve zehirli gazlar, aşındırıcılar, yanmaz gazlar, oksitlendiriciler ve radyoaktif maddeler
şeklinde sıralanabilir (TAME, 2001).
1.1. İstanbul’daki Tehlikeli Maddeler ve Kullanımlara Ait Veriler
İstanbul’daki tehlikeli kullanımlara ait veriler JICA, DİE ve İBB’ye ait kaynaklarda
bulunmaktadır. İSO’nun firma kataloğundaki bilgilerden de tehlikeli maddelerle ilgili sanayi
kuruluşlarına ait veriler elde edilebilir. Tüm bu farklı kaynaklara ait verilerin kullanılabilir
olabilmesi için, bir araya getirilip tek, doğru ve güncellenebilir veri tipinin oluşturulması
gerekmektedir. İleride açıklanacak olan proje paketleri bölümünde, bu gereklilik
vurgulanmaktadır.
JICA Raporu Verileri

JICA Raporu’nda, İstanbul’daki tehlikeli kullanımlar 5 ana başlık altında sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•

Büyük LPG depoları,
Boya ve cila ürünleri fabrikaları,
Kimyasal ürün depoları,
LPG istasyonları ve
Benzin istasyonları
Sayısal veriler ve dağılımlar verilmiştir. Büyük LPG depolarının en yüksek sayıda
bulunduğu ilçeler Bağcılar (17 depo) ve Kağıthane (15 depo) ilçeleridir. Boya ve cila üretimi
yapan fabrikalar, en çok Pendik (29 fabrika) ve Gaziosmanpaşa (12 fabrika)’da yer almaktadır.
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Kimyasal üretimin en yoğun yapıldığı ilçeler ise Kadıköy (25 depo), Gaziosmanpaşa (30
depo), Ümraniye (29 depo), Bağcılar (28 depo), Pendik (25 depo), Kartal (22 depo), Üsküdar
(20 depo) ve Zeytinburnu (19 depo)’dur. Benzin/ LPG istasyonlarında ise en fazla,
Bahçelievler (16 istasyon) ve Bağcılar (16 istasyon)’da yer almaktadır. Benzin istasyonlarının
dağılımına bakıldığında, toplam 814 tehlike noktası saptanmıştır.
Toplam tehlikeli kullanımların ilçelere dağılımlarında en yüksekten en düşüğe doğru
sıralaması Grafik 1’de gösterilmiştir. En çok tehlikeli kullanım içeren ilçeler şunlardır: Pendik
(67), Bağcılar (61), Gaziosmanpaşa (59), Ümraniye (54), Kadıköy (46)ve Kartal (46),
Kağıthane (44), Küçükçekmece (43), Bahçelievler (36) ve Zeytinburnu (35) ve Şişli (33).
Tabloda tehlikeli kullanımların ilçelere göre sayısal verilerine dair bilgi verilmesine karşın,
kapasitelerine ve yangın/ patlama riskine göre bir bilgi verilmemiş olması, anlamlı sonuçlara
götürmemektedir.
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Tehlikeli Kullanımların İlçelere Dağılımı

Tablo 4.52. Tehlikeli Kullanımların İlçelere Göre Dağılımı
Kaynak: JICA Raporu, 2002

DİE Verisi

DİE’nin tehlikeli kullanımlarla ilgili DİE verisi, ‘İstanbul Mücavir Alan Dahilindeki
Kimyasal Maddeler Kullanan İşyerleri’ verisi, tehlikeli kullanımlar bulunan işyerlerindeki
kimyasalın adı, türü, tehlike derecesi ve işyerine ait adres bilgisi, ilçelere göre tablo şeklinde
gösterilmiştir.
İBB Yapı Kullanımı Mekansal Veri Tabanı

Tehlikeli kullanımlarla ilgili bir diğer veri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dijital
ortamda oluşturduğu mekansal alan kullanımı verileri içerisinde yer almaktadır. Bu veri tipleri
arasında; sanayiler, doğalgaz hatları, elektrik santralleri, trafolar, akaryakıt istasyonları,
akaryakıt depoları, otogaz istasyonları ve otogaz depoları yer almaktadır. Ayrıca, İBB,
İstanbul’daki sektörlerle ilgili istatistiki verileri derlemiş olduğu ‘Sayılarla İstanbul’
çalışmasında Büyükşehir Belediye sınırları içindeki yanıcı, parlayıcı ve kimyevi depolara ait
sayısal verilere yer vermektedir.
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İSO Verisi

İSO, sanayi sektörünü 53 ana başlık altında ele almıştır (İSO Firma Kataloğu, 2001).
Bunlardan tehlikeli maddeler ya da kullanımlarla bağlantılı görülen başlıklar şunlardır:
• Ana Kimya Sanayi
o
Sanayide ve eczacılıkta kullanılan kimyevi maddeler,
o
Sanayide ve tababette kullanılan çeşitli gazlar,
o
Suni gübre, zirai mücadele ve ev haşere ilaçları.
• Boya-Apre ve Emprime Sanayi
o
Emprime ve flokaj işleri,
o
Kumaş boyama ve apreleme.
• Boya-Reçine ve Baskı Mürekkepleri Sanayi
o
Baslı mürekkepleri,
o
Boya-reçine.
• Çeşitli Kimya Sanayi
o
Diğer ürün ve malzemeler,
o
Petrol türevi maddelerden ürünler, yağ harmanlama ve gaz dolum tesisleri,
o
Sanayi ile ilgili çeşitli kimyasal madde ve malzemeler,
o
Sinema, fotoğraf ve diğer film laboratuvarları.
Katalogda; üretim faaliyet konusu, adres bilgileri vb. kapsayan daha ayrıntılı bilgiye
ulaşılabilir. Fakat bu veri, yalnızca odaya üye olan kuruluşları kapsadığından, yeterli derecede
kapsamlı sayılamaz.
2.İstanbul’da Kentsel Tehlike Kaynakları
2.1. Sanayi Tesisleri
İBB sınırları içinde imalat sanayinin ilçelere göre alansal büyüklüğüne bakıldığında, Pendik
İlçesi’nin en fazla sanayi alanına sahip olduğu görülür. Bunu Küçükçekmece ve Bakırköy
ilçeleri takip eder. İşgücü yoğunluğunda ise Eminönü İlçesini Beyoğlu ve Beşiktaş ilçeleri
izler. Eminönü, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Şişli, Üsküdar, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve
Kadıköy ilçelerinde bulunan sanayiler tarihi ve doğal yapıyı olumsuz etkileyip kent içindeki
sıkışıklığı ve yoğunluğu itibariyle sorun teşkil etmektedir.
İstanbul’da sanayide istihdam edilen işgücünün büyük bir kısmı sırasıyla dokuma, metal
eşya, kimya-petrol, gıda, kağıt ürünleri sektörlerinde çalışmaktadır. İmalat sanayisindeki
işgücünü, doğu ve Batı yakasına göre incelersek, batı yakasında yoğunlaşmıştır (%70’lerde).
İstanbul Metropoliten Alanda (Gebze hariç) iki organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.
Bunlar; Tuzla Organize Sanayi ve İkitelli Organize Sanayi bölgeleridir. Bu iki sanayi
bölgesinde, şehir içindeki küçük ve orta ölçekli sanayiler toplanmaktadır. İstanbul’da irili
ufaklı 145 civarında da Küçük Sanayi Sitesi (KSS) yer almaktadır (Nazım Plan Raporu, 1995).
Tehlikeli maddeler konusunda sivil toplum örgütlerinin ciddi çalışmaları ve bu konuda
devlet kurumlarıyla irtibatları bulunmaktadır. İstanbul’daki Greenpeace Akdeniz Ofisi, temiz
üretim turu çerçevesinde 30 Haziran 2001 tarihinde Çevre Bakanlığı’ndan, İstanbul’da
endüstrilerin kullandığı kimyasalların neler olduğu ve kullanım miktarlarının listelendiği
“Kimyasal Madde Envanteri”nin hazırlanması talebinde bulunmuştur. Greenpeace’nin
girişimleriyle Çevre Bakanlığı’nca yürütülen bu çalışma henüz tamamlanmış değildir.
(Greenpeace Akdeniz Ofisi Toksik Maddeler Kampanyası Sorumlusu Banu Dölmecibaşı ile
yapılan görüşme)
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2.2. LPG, Akaryakıt Dolum Tesisleri ve Tankları vb. Yanıcı, Patlayıcı
Kullanımlar
Japonya deprem deneyimlerine göre yangın çıkma olasılığı yüksek kullanımlar, büyük LPG
depoları ve LPG dolum istasyonları (toplam yangın olasılığının % 57,9’u); boya ve cila
ürünleri fabrikaları, kimyasal ürün depoları (toplam yangın olasılığının % 3.66’sı); benzin
istasyonları (toplam yangın olasılığının %2.55’i)’dır. JICA çalışmasında (2002), İstanbul’daki
yangın riski yüksek bölgelerin belirlenmesinde, bu olasılıklardan yararlanılmıştır.
2.3. Doğalgaz Boru Hattı
İstanbul’da belediyelerin işlettiği doğalgaz şebekesinden, özel firmalar belediye ile sözleşme
yaparak dağıtım yapmaktadırlar. Yani şebekenin belli bir noktasında pompa kurulmakta,
oradan doğalgaz alınmaktadır. Bu tip tesisler herhangibir şekilde kontrol edilmemektedir, bu
nedenle her türlü riske açık durumdadırlar (Sermaye Planlamayı İstemiyor, 2002). Ambarlı,
Rusya Federasyonu-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı’nın da geçtiği ana noktalardan biridir. Hat
ülkemize Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar’dan girmekte ve Hamitabat, Ambarlı, İstanbul,
İzmit, Bursa, Eskişehir güzergahını takip ederek Ankara’ya ulaşmaktadır. Ambarlı’da
doğalgaz kompresör istasyonu bulunmaktadır (Fay Hattındaki LPG Kürelerinin Sayısı
Artırılıyor, 2002).
2.4. Elektrik Hattı
İstanbul’da elektrik, Avrupa tarafına da Anadolu tarafına da TEAŞ tararından sağlanmakta;
dağıtım ise Avrupa’da BEDAŞ, Anadolu’da AKTAŞ tarafından yapılmaktadır. Şehirde,
Silahtarağa, Çatalağzı ve Kuzeybatı Anadolu Elektrik Santralleri bulunmaktadır. Kentin
elektrik sistemi, ulusal elektrik sisteminin bir parçasıdır. Kent halen 154 KV üzerinden 15,
380 KV üzerinden 1 ve 154/380 KV üzerinden üç ayrı merkezden olmak üzere, toplam 16
merkezden beslenmektedir. Trafolar; İkitelli, Alibeyköy, Yıldıztepe, Altıntepe, Aksaray,
Davutpaşa, Yenibosna, Silahtar, Ambarlı, Hadımköy, Kartal ve Tuzla’da bulunmaktadır
(Nazım Plan Raporu, 1995). Kentte ayrıca İETT ve TEK tarafından yaptırılmış 53 adet
indirici merkez bulunmaktadır (Nazım Plan Raporu, 1995).
Nazım Plan Raporu’ndaki deprem senaryosuna göre, deprem olduğunda Ambarlı’daki
enerji üretim ve dağıtım tesislerinde önemli hasarlar meydana geleceğinden, kente uzun süre
elektrik verilemeyecektir. Yer altındaki elektrik hatları, havai hatlardan daha çok hasar görme
riski altındadır. (İBB Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nden alınan bilgi).
2.5. Radyoaktif Kullanımlar
İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında Atom Enerjisi Komisyonu’nca 1 MW ısıl güçte TR-1
araştırma reaktörü kurulmuş ve bu reaktör çevresinde kurulan araştırma laboratuarlarıyla
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi oluşturulmuştur (Tehlikeli Atıklar).
İstanbul’daki Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi de Tehlike unsurlarından biridir. Yakın
bir zamanda, merkezin atıklarına çöp sahalarında ya da hurda depolarında rastlanması,
merkezin çalışmalarının kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını gözler önüne sermektedir.
2.6. Çöp Toplama Alanları
İstanbul’daki çöp toplama alanları Halkalı, Pendik, Aydınlı, Ümraniye, ve Kemerburgaz’da
bulunmaktadır. Buralardaki katı atık depolama alanlarına yönelik tedbirler alınması
gerekmektedir (Nazım Plan Raporu, 1995).
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2.7. Yüzer Tehlikeler
Boğaz’dan günde 130’u aşkın büyük gemi geçmektedir. Bunların çoğu, ham petrol ya da
amonyak gibi zehirli kimyasal maddeler taşımaktadır. Gerek gemilerin, gerekse tehlikeli
yükün miktarı (bin tonlarca) her geçen gün hızla artmakta, bu da bir facia yaşanması
olasılığını yükseltmektedir. Örneğin amonyak yüklü bir tankerin yapacağı kazada zehirli gaz
25 km. yarıçapında bir alan içindeki herkesi öldürebilir. Nitekim, 1994’te Boğaz’da bir
tankerle bir geminin çarpışması sonucu 28 denizci ölmüş ve 18.000 ton ham petrol Boğaz’a
yayılmıştır. Gemilerin çarpışması ya da yalılar ve sahil yollarına çarpmalarından başka, bir
başka tehlike de, geminin Marmara Denizi’ne girdiğinde Kuzey Anadolu Fayı’nın tam
üzerinden geçmesidir. (Gore, 2002).
Yılda 5000’i tanker olmak üzere, 50.000’in üzerinde gemi ve tanker LPG, zehirli ve
tehlikeli yükleriyle İstanbul Boğazı’ndan geçmektedir (Hasanbeşoğlu, 1999). Son 50 yıl
içinde boğazlarda 500’e yakın kaza meydana gelmiştir (Türkoğlu, 2002). Boğazlarda, yakın
geçmişteki en kötü kazalar şöyle sıralanabilir:
• Aralık 1960; Yunan tankeri Worid Harmony Yugoslav Peter Zoranik ile çarpıştı. Büyük
bir deniz kirliliği oluştu. 20 kişi hayatını kaybetti.
• Mart 1966; iki Sovyet gemisi olan Cransky Oktiabr ve Lutsk çarpışarak Karaköy feribot
iskelesinin yanmasına sebep oldu.
• Ekim 1988; Panama Bandıralı Blue Star tankeri büyük miktarlarda amonyağı Boğazın
sularına dökerek büyük bir çevre kirliliğine sebep oldu. Çok geçmeden Irak bandıralı
Jambur ve Çin bandıralı Datton Shang çarpıştı ve binlerce ton ham petrol denize
döküldü.
• Kasım 1991; Filipin bandıralı Madonna Lily Lübnan bandıralı canlı hayvan gemisi
Rabunion 18'i batırdı. 22.000 koyun boğuldu ve cesetleri çok büyük kirlilik yarattı.
• Aralık 1999 Rus Bandıralı Volganeft 248, lodosun etkisiyle sürüklenerek iki parçaya
ayrılmış ve yaklaşı 800 ton Fuel-oil denize sızmıştır (İstanbul Boğazı: Kaza Geliyorum
Diyor!, 1998).
Boğazlar’daki kazaların en kapsamlı envanteri (Boğazlar Veri Bankası) Türkiye Deniz
Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’nca hazırlanmıştır (Hasanbeşoğlu, 1999).
3. Yasal ve Yönetsel Yapı
3.1. İlgili Mevzuat
Bu bölümde çevre, tehlikeli kullanımlar ve yangınlarla ilgili olan mevzuatta yer alan kanun,
tüzük ve yönetmeliklere ilşikin genel bilgi verilmekte ve tehlikeli maddeler ile ilgili kısımları
değerlendirilip öneriler getirilmektedir.
Çevre Kanunu’nun 13. Maddesi, zararlı kimyasal maddelerle ilgilidir. Maddeye göre;
havada, suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasal
maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama ve kullanımında çevre korunması esasları dikkate
alınır. Bu tür maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama ve kullanımına ilişkin sınırlamalar
yönetmelikle belirlenir denilerek Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü
Yönetmeliği’ne gönderme yapılmaktadır.
Patlayıcı Madde Depoları Tüzüğü’nde; depolamada genel esaslar, patlayıcı madde
depolarının genel özellikleri, depolamayla ilgili güvenlik önlemleri ve kullanmayla ilgili
güvenlik önlemleri bölümleri yer almaktadır. Depolamayla ilgili güvenlik önlemleri
bölümünde, patlayıcı madde işyerlerinin ve depolarının çevreye olan güvenlik uzaklıkları
çizelge halinde verilmektedir.
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Tüzükte av ve taş barutlarının, lağım patlatmakta kullanılan patlayıcı maddelerin ve
bunların fitil, kapsül, ateşleme aletleriyle malzemelerinin, nişan tüfek ve tabanca fişeklerinin,
havai fişeklerinin, maytapların ve benzerlerinin, dolu veya boş av fişekleriyle bunların
hazırlanmasında kullanılan, tapa, kapsül gibi av malzemesinin, av saçmasının ve av
kurşunlarının, potas güherçilesinin üretilmesi için işyeri kurulması ve işletilmesi, üretilen
maddelerin ambalajlanması, taşınması, saklanması, depolanması, ithali satışı, kullanılması,
yok edilmesi, denetimi, yivsiz av tüfeklerinin, hava gazı basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek
ve tabancalarının ve bunların parçalarının ithali ve alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin usul
ve esaslar gösterilmiştir.
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak
Tedbirler Hakkında Tüzük; 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde, İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik
tedbirlerini göstermektedir.
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak
Tedbirler Hakkında Tüzüğünün çizelge eklerinde,
• Çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade eden azami
miktarlarını gösterir çizelgeler
• Patlayıcı maddeler ile ilgili uzaklıklar
• Parlayıcı sıvılar ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile ilgili uzaklıklar
verilmektedir. Bu uzaklıklara uyulması konusunda yaptırımların bulunmamaktadır. Buna
ilişkin maddelerin eklenmesi, tüzüğü daha işer hale getirebilir.
Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve
üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için çevre
denetiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği’nin amacı, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alanları içindeki her türlü yapı ve tesiste yangın çıkmasını
önleyecek ve herhangi bir şekilde çıkan yangında can ve malı koruyacak ve en az zararla
söndürülmesini sağlayacak önlemlerin alınmasıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği, kentsel ölçekte
önlemlere yer vermemiş, yapı bazında maddeler getirmiştir. Tampon bölge niteliğinde yeşil
kuşakların ayrılması gerektiğine değinen maddede ise, bu kuşakların ne kadar, hangi
standartlara göre ayrılması vb. hususuna açıklık getirilmemiştir. Yönetmelik, tehlikeli madde
ve kullanımların etki alanlarının belirlendiği bir çalışmadan sonra, mesafeleri yeniden
tanımlamalıdır.
LPG İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim,
Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları
(LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal istasyonları ile ilgili yer seçimi, tesis izni ve
açılma ruhsatı verilmesi esasları ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen
tesisler hakkında yapılacak işlemleri kapsar.
LPG İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim,
Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’le ilgili daha geniş bilgi ve
öneriler, LPG istasyonları ile ilgili geliştirilen proje paketinin içeriğinde yer almaktadır.
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı; hava, su,
toprağa karışarak, kısa ve uzun dönemde ekolojik dengeyi bozan, çevre ve insan sağlığı
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açısından zararlı kimyasal madde ve ürünlerin kontrol altına alınabilmesine yönelik idari,
teknik ve hukuki prensip, politika ve programların belirlenerek uygulanmasını sağlamaktır.
Yönetmelik, çevre ve insan sağlığı açısından zararlı kimyasal madde ve ürünlerin ticareti,
üretimi, ambalaj ve etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve kullanılması faaliyetlerine
ilişkin esasları kapsamaktadır.
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği’nde tehlikeli
kullanımların ve sanayi alanlarının ile yerleşim yerlerine yeterli uzaklıkta olması gerektiği
geçmekte fakat bu uzaklıkların ne kadar olması gerektiğine ilişkin standartlar
bulunmamaktadır. Buna ilişkin standartların belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin, mevcut
yanıcı ve patlayıcı tesislerin güvenlik amaçlı tampon bölgelerinin oluşturulmasına ek olarak
zararlı kimyasal maddelerin emniyet mesafelrine ilişkin standartların belirlenmesi bir yöntem
olabilir. Yönetmeliğe göre sorunlu kuruluş Çevre Bakanlığı’dır.
3.2. Sorumlu Kuruluşlar
Mevzuatta yetkili kılınan kuruluşlar; Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve
ilgili birimleri, valilikler ve ilgili birimleridir.
İstanbul özelinde düşünüldüğünde tehlikeli madde ve kullanımlardan sorumlu olan
kuruluşlar;
• İBB Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
• İBB Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
İBB sınırları ve mücavir alanları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi ve
temizlenmesine ilişkin plan ve projeler geliştirmek; çevre korumaya ilişkin aralıksız
denetimleri kanun ve nizamlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, müdürlüğün
görevlerindendir (İBB Birimleri, 2003).
• İBB Kontrol Daire Başkanlığı
• Yanıcı, Parlayıcı ve Kimyevi Depolar Müdürlüğü
Tehlikeli ve zararlı kimyasal maddelerin yükleme, boşaltma ve depolanmalarını
sağlamak; İstanbul hudutları dahilindeki depoları, imal yerlerini ve hammadde olarak
kullandıkları sanayi kuruluşlarını denetlemek ve yangından korunma için gerekli ikaz ve
uyarılarda bulunmak, müdürlüğün görevlerindendir (İBB Birimleri, 2003).
• İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
Afet öncesi ve sonrası belediye birimleri ile bu konudaki merkezi idare birimleri
arasında koordinasyon ve iletişim sağlamak; tekniğe uygun kurtarma araç ve gereçlerin temini
hususunda faaliyetlerde bulunmak, merkezin görevlerindendir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fen İşleri Daire Başkanlığı
AYKOME (Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü),
İBB İtfaiye Daire Başkanlığı
Merkez İtfaiye Müdürlüğü
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Boğaziçi Bölge Müdürlüğü
Anadolu Bölge Müdürlüğü
İBB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İBB Sivil Savunma Müdürlüğü,
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Valiliği Sivil Savunma İl Müdürlüğü
İSKİ,
İGDAŞ,
TEAŞ,
BEDAŞ (Avrupa tarafına elektrik dağıtımını yapan kuruluştur).
AKTAŞ (Anadolu tarafına elektrik dağıtımını yapan kuruluştur).

4. LPG, Akaryakıt Dolum Tesisleri ve Tankları vb. Yanıcı, Patlayıcı Kullanımlar
Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde Akçagaz LPG dolum tesislerinde meydana gelen patlama ve
yangın, Körfez yerleşmesinde ve Körfez’deki yerleşmelerin tamamında tehlike oluşturmuştur.
(8) Körfez kentinin kıyı bölgesinde yer alan Akçagaz LPG dolum tesislerinin yanısıra,
TÜPRAŞ’ın ve diğer kimyevi madde depolarının da bulunduğu bu yüksek riskli bölge,
olabilecek herhangi bir kazada zincirleme etki oluşturabilir. Benzer bir durum, İstanbul’da
Avcılar İlçesi Ambarlı Semti için de geçerlidir.
Nitekim, 20 Haziran 2002 tarihinde İstanbul’un yangın ve deprem tehdidi açısından en
hassas bölgesi olarak bilinen Ambarlı Dolum Tesisleri, yangın tehlikesi atlatmıştır. Dolum
tesislerinin bulunduğu bölgedeki Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) Doğalgaz
Santrali’nin trafolarından birinde patlamadan sonra yangın çıkmıştır. TEAŞ Santrali’nde ilk
kez yangın meydana gelmesi ve bölgede likit petrol gazı (LPG) ve petrol dolum tesisleri
bulunması sebebiyle çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir (Ambarlı’da da 250.000
Kişi LPG Tehdidi Altında, 2002).
Ambarlı’da TEAŞ’ın fuel-oille çalışan Ambarlı Termik Santrali ve Doğalgaz Kombine
Çevrim Santrali dışında; Petrol Ofisi, BP, Elf, Tabaş, Türk Petrol, Aygaz ve Castrol tesisleri
de bulunmaktadır. Petrol dolum tesisi bulunan şirketlerin herbirinin 25’er adet tankı olduğu
belirtilmektedir. Bilim adamları, her an yangın tehlikesi altındaki dolum tesislerinin
çevresindeki yapılaşma ve yerleşim yerlerinin herhangi bir depremde ciddi bir tehdit altında
olduğu uyarıları yapmaktadırlar (Ambarlı’da da 250.000 Kişi LPG Tehdidi Altında, 2002).
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. H. Şinasi Onur
başkanlığındaki bir ekibin hazırladığı rapora göre LPG tanklarının patlaması halinde Marmara
Evleri’ndeki binlerce kişi ile Yakuplu beldesi ve Beylikdüzü’nde oturan 250.000 kişi, ölüm ve
yaralanma riskiyle karşı karşıyadır (Ambarlı’da da 250.000 Kişi LPG Tehdidi Altında, 2002).
Ambarlı’daki yanıcı madde tesisleri dere yatağında bulunmaktadır ve toplu konutların
plansız bir şekilde teşvik edilmesinden dolayı yerleşim, tesislerin üç tarafına yayılmıştır.
Alanda, deprem riskine rağmen kapasite artırılmaktadır. İleri teknoloji kullanılması ve
güvenlik önlemleri ardına sığınılmaktadır (Fay Hattındaki LPG Kürelerinin Sayısı Artırılıyor,
2002). İBB sınırları içerisinde 232’si Avrupa ve 140’ı Anadolu yakasında olmak üzere
toplam 372 adet benzin istasyonu bulunmaktadır. Benzin istasyonlarının İBB’ne bağlı ilçelere
dağılımında ilk sırayı Bakırköy almaktadır (Nazım Plan Raporu, 1995). Ambarlı’daki tehlike
noktasının dışında Beykoz Çubuklu’daki Petrol Ofisi’nin dolum tesisleri de benzer bir tehlike
oluşturmaktadır.
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Ankara’da meydana gelen kazadan sonra LPG istasyonları ile ilgili düzenlemelerin
gözden geçirilmesi gereği, şiddetle ortaya çıkmıştır. Gaz ikmal sırasında ortaya çıkan kazada
229 kişi yaralanmıştır (www.haber7.com). LPG istasyonunda akaryakıt istasyonu, düğün
salonu vb. kullanımların bir arada yer alması, riski artırmıştır. Akaryakıt istasyonu, LPG
istasyonu, düğün salonu, market, tamirciler vb. kullanımların bir arada görülebilmesi,
mevzuattaki boşluktan kaynaklanmaktadır.

Ankara İncirli Caddesi, Akaryakıt ve LPG İstasyonu’nun Kazadan Sonraki
Görünümü
Kaynak: Sabah Gazetesi, 07.07.2003

Yönetmelik, kentin çindeki LPG istasyonlarına imar planında değişiklik yapılmaksızın
ruhsat verilmesini sağlamaktadır. 3194 sayılı İmar Yasası’ndaki ‘konut dışı kentsel çalışma
alanı’ tanımının esnek olması da yukarıda sayılan birden fazla tesisin bir arada bulunmasına
izin vermektedir. Aşağıdaki resimde de, İstanbul’da birden fazla kullanımın bir arada yer
aldığı istasyonlardan biri (İstanbul'daki Küçükçekmece'nin Beşyol semti) görülmektedir.
Solunda bir benzin istasyonu sağında ise bir LPG istasyonunun yer aldığı ortadaki binada,
dört ayrı düğün salonu faaliyet göstermektedir.

İstanbul'daki Küçükçekmece'nin Beşyol Semti
Kaynak: Radikal Gazetesi, 07.07.2003

Şehir Plancıları Odası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan LPG
yönetmeliğinin, ‘konut dışı kentsel çalışma alanları, akaryakıt istasyonları, organize sanayi,
sanayi ve küçük sanayi ile depolama alanlarında plan değişikliği yapılmaksızın kurulmalarına
olanak sağlanmasını öngören 5. Maddesine dava açmıştır. İlgili maddenin yürütmesi
30.10.2002 tarihinde durdurulmuştur; ancak, hükümet tarafından yeni bir düzenleme
yapılmadığı için LPG istasyonlarının yer seçimi hakkında yasal bir boşluk bulunmaktadır
(ŞPO Basın Duyurusu, 2003).
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Bu istasyonlara ilişkin sorumluların kimler olduğu belirgin olmadığı gibi mevzuat ve
işletme standartlarında da eksiklikler vardır. Bu nedenle, öncelikle akaryakıt ve LPG
istasyonlarının oluşturduğu risklerin daha doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla, bir
envanter çalışması yapılması gereklidir. LPG istasyonlarının büyük bir kısmının akaryakıt
istasyonlarıyla birarada bulunması nedeniyle, envanter çalışması akaryakıt istasyonlarını da
kapsamalıdır.
LPG kullanımlarının “yangın ve patlama riski en yüksek kullanım” olması, tehlikeli
maddeler sektöründe öncelikle alınmasına etkendir. LPG depolama alanları ve istasyonlarına
ilişkin bir proje paketinin düzenlenmesi, şehir planlama ve arazi kullanımıyla ilişkili olarak
şehir ölçeğinde iyi bir örnek teşkil edecektir.
4.1. Risk Belirleme Örnek Çalışması
Yöntem

Çalışmada, İBB “Yapı Kullanım Veri Tabanı” kullanılmıştır. Her bir istasyona yönelik tek
tek politika geliştirilmesi için, istasyonların risk düzeylerinin ayrı ayrı belirlenmesi gereklidir.
Bu çalışmada ise, yol gösterici olması için, istasyonların içinde bulundukları ortak riskler
belirlenmiş ve bir matris oluşturulmuştur. Bu ortak risk grupları şunlardır:
• Zemin açısından riskli alanlar
• Tehlikeli kullanımlar içeren sanayi alanları
• Nüfusu yoğun olan alanlar
Bu risk grupları arasında istasyonların depolama kapasiteleri ve doluluk alanları
açısından riskli alanlar da bulunmalıdır. Bu çalışmada risk grupları arasında yer almamasının
sebebi, elde bu nitelikte verinin bulunmamasıdır. Envanter çalışmasında, bu verinin
toplanması gerektiğine değinilmektedir.
Bu matrisin uygulanması amacıyla yapılan analizlerde izlenen yöntem ve elde edilen
paftalar sırasıyla şunlardır:
• Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Mekansal Dağılımı (Harita 4.89) ve Olası Etki
Alanlarının Belirlenmesi (Harita 4.90) - Zemin Risklerinin Belirlenmesi (Harita 4.91)
• Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Olası Etki Alanı İçindekilerin Belirlenmesi
• Nüfus Büyüklüğünün Belirlenmesi
• Tehlikeli Kullanımların ve Miktarlarının Belirlenmesi
• Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında Olası Etkilerin (Risklerin) Derecelendirilmesi
• Nüfus Büyüklüğüne Göre Derecelendirme (Harita 4.92)
• Tehlikeli Kullanımların ve Miktarlara Göre Derecelendirme (Harita 4.93)
• Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Yakın Çevrelerindeki Kullanımlar Üzerindeki Risk
Analizleri (Harita 4.94)
Akaryakıt ve LPG İstasyonları Envanter Çalışması

İstanbul’daki akaryakıt ve LPG istasyonlarının sayılarının ve yerlerinin belirlenmesinin
ardından, etki alanlarının belirlenmesi için kapasite, depolama tankları sayısı, hacmi ve depo
doluluk oranı ile yakın çevresinde bulunan kullanımlar gibi verilerin yer alacağı bir envanter
oluşturulacaktır. (Bu envanter, İBB tarafından sürekli olarak güncellenecektir.) envanterin
oluşturulması için 1 ay süre tanınmıştır.
Envanter çalışmasında yer alması gereken bilgiler şunlardır:
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• Akaryakıt ve LPG istasyonlarına ilişkin konumsal ve sayısal veriler (sürekli
güncellenerek)
• LPG istasyonlarının kapasite, depo hacmi, depo doluluk oranı verilerinin derlenmesi,
• LPG istasyonları sorumluları, mevzuatı ve işletme standartlarının belirlenmesi.
Risklerin Belirlenmesi

Oluşturulan envanter, her akaryakıt ve LPG istasyonu için “etki alanları” belirlenmesini
sağlayacaktır. Etki alanlarının belirlenmesinden sonra, bu alanlar içinde yer alan konut
alanları yoğunluğu ve nüfusu ile tehlikeli kullanımların tespit edilmesi ve bu istasyonların risk
derecelerine göre sınıflandırılması gereklidir. Projenin bu aşamasında, İBB “Yapı Kullanım
Veri Tabanı” ile yapılan örnek çalışmada yer alan matris yöntemi kullanılacaktır. Risklerin
Belirlenmesi için 1 ay süre tanınmıştır.
Mekansal Dağılım ve Olası Etki Alanının Belirlenmesi

İstasyonların mekansal dağılımları kullanılan veri tabanından elde edilmiştir. Toplam 286
istasyon (263 akaryakıt ve 23 LPG ) mekansal olarak tespit edilmiştir (Harita 4.89, Harita
4.90). Bu istasyonların etki alanlarının büyüklüğünü belirleyen etkenler arasında, istasyonun
konumu, yakın çevresinde bulunan kullanımlar, istasyondaki depolama tanklarının sayısı,
büyüklüğü ve doluluk oranı sayılabilir. Örnek çalışmada yapılan analizde, İstanbul’daki
akaryakıt ve LPG istasyonları etki alanlarının 200 m. yarı çapı olan dairesel bir alan olduğu
varsayılmış ve 2 numaralı pafta üzerinde gösterilmiştir.
Zemin Riskleri

Yüksek zemin riski olan alanlarda, akaryakıt ve LPG istasyonları ve etki alanlarındaki riskler
daha yüksek olacaktır. Zemin riskli alanların belirlenmesinde, JICA’nın, İstanbul’un zemin
riskleri ile ilgili çalışmasında yer alan sıvılaşma, alüvyon, zemin titreşimi yüksek alanlar ve
heyelan alanları zemin açısından riskli alanlar olarak kullanılmıştır. Böylece, elde edilen
akaryakıt ve LPG istasyonlarının dağılımı, zemin özelliklerini gösteren pafta üzerinde
gösterilmiştir (Harita 4.91).
Olası Etki Alanı İçindekilerin Belirlenmesi

Etki alanları içinde yer alan kullanımlar, veri tabanında yer alan yapı kullanım tipi ana
başlıklarına göre sınıflandırılmıştır. Veri tabanında yer alan kullanım tipi ana başlıkları
“barınma, ticaret, sanayi, kamu, hizmet, sağlık, eğlence, konaklama ve turizm, ulaşım, kültür
tesisleri, sosyal tesisler, tarihi yapılar, altyapı (İGDAŞ, elektrik, İSKİ, telefon), spor, harabeinşaat, mezarlık/türbe, eğitim, açık alan, diğer (büro, imalathane vb.)” şeklinde
sıralanabilmektedir. Her bir kullanımın ne kadarının etki alanı içinde olduğu tek tek
incelenebilir; ancak, çalışmada, yöntemin yol gösterici olması amacıyla, bir sonraki aşama
olan risklerin dereceldirilmesi için oluşturulan matriste kullanılmak üzere, etki altında kalan
nüfus büyüklüğü ve tehlikeli kullanımlar içeren sanayi alanları belirlenmiştir.
Tehlikeli Kullanımlar ve Miktarları

Bu bölümde, etki alanları altında kalan ve “plastik, ilaç, boya, kozmetik, cila, kimya, tekstil,
deri, temizlik ürünleri fabrikaları” gibi tehlikeli kimyasal madde kullanımları içermeleri
sebebiyle riski arttıran sanayi alanları ve sayıları tespit edilmiştir.
Barınma ve Nüfus Büyüklüğü

Etki alanları altındaki nüfusun belirlenmesi için, bu alanlardaki kullanımlardan barınma ile
ilgili olan yurtlar, lojmanlar, konutlar, apartmanlar, binalar, tarihi binalar, bloklar, siteler, yapı
kooperatifleri ve gecekondular ile ilgili veriler birleştirilmiştir. Yurtlarda oda sayısı,
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diğerlerinde hane sayısı verisi kullanılarak, her birimde 4 kişi yaşadığı varsayılmıştır. Etki
alanlarında kalan nüfusun büyüklüğü 1,715,252 olarak elde edilmiştir.
Olası Etkilerin (Risklerin) Derecelendirilmesi

Analizin bu aşamasında, tüm akaryakıt ve LPG istasyonlarının etki alanlarında kalan, nüfus
ve tehlikeli kullanım risk grupları, zemin riskiyle beraber ayrı ayrı 4 risk derecesine göre
sınıflandırılmıştır. Böylece, matrisin risk gruplarından olan etki alanı içindeki, tehlikeli
kullanımlar ve nüfus büyüklüğü mekansal olarak her istasyon için gösterilebilmiştir. Sonuç
olarak, altta zemin özelliklerinin olduğu, her etki alanının barınma (Harita 4.92) ve tehlikeli
kullanımlar (Harita 4.93) açısından risk derecelerini gösteren iki pafta elde edilmiştir.
Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Yakın Çevrelerindeki Kullanımlar Üzerindeki Risk
Analizleri

Barınma ve tehlikeli kullanım risk gruplarına göre oluşturulan matriste, her bir risk grubu için
4 risk derecesi oluşturulmuştur. Buna zeminden kaynaklanan riskler de eklendiğinde, 3 risk
grubu için 4’er tehlike derecesi ortaya çıkmaktadır. Bunların analizlerinin, tek bir paftada
sonuçlandırılarak “Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Yakın Çevrelerindeki Kullanımlar
Üzerindeki Risk Analizleri” elde edilmesi için, yeni risk derecelerinde gruplandırma
yapılmıştır.
Bu risk dereceleri,
• 1. derece: 3 riskli gruba da dahil olan istasyonlar
• 2. derece: 2 riskli gruba dahil olan istasyonlar
• 3. derece: 1 riskli gruba dahil olan istasyonlar
• 4. derece: hiçbir riskli grup içinde yer almayan istasyonlar
şeklinde sınıflandırılmıştır (Harita 4.94). Bu risk dereceleri, ele alınan risk gruplarının
ağırlıklarının eşit olması varsayımına dayanmaktadır. Oysa; bu risk gruplarının risk
ağırlıklarının uzmanlar tarafından belirlenmiş olması, risk derecelendirmesi açısından daha
doğru bir sonuca ulaşılmasının sağlayacaktır.
Risk Azaltma

LPG istasyonlarının risklerinin belirlenmesi, akaryakıt ve diğer tehlike yaratan kullanımlara
(kimya/ boya/ cila fabrikaları, LPG/ akaryakıt depolama alanları) dair risklerin
belirlenmesinde de yol gösterici olacaktır. Risk azaltma, akaryakıt ve LPG istasyonlarının
risklerinin belirlenerek derecelendirilmesi ardından elde edilen risk değerlerine göre öncelik
belirlenerek müdahale yapılmasını kapsayacaktır. Risk azaltılması, ancak uygun müdahale
biçimleri ve uygun araçlar olduğunda mümkün olabileceğinden, LPG istasyon alanları için
gerekli müdahale biçimi tipleri ve bu müdahalenin uygulanabilmesi için gerekli (planlama)
araçlarının neler olduğu belirlenmelidir. Ancak, LPG yönetmeliğinin yetersizliği göz önüne
alındığında, öncelikle bu yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Risk Azaltma Yöntemleri

Bu konuda gerekli olan müdahale biçimleri ve araçlarının genel bir değerlendirmesi yapılırsa,
LPG yönetmeliğinin bu konuda yetersiz olduğu görülmektedir. Bu yönetmelik, olası etki
alanları çalışmasından çıkacak sonuçlara göre, şehir planlama ilkeleri açısından yeniden
değerlendirilmelidir. Yapılan değişiklikler, hem mevcut durumu düzeltmeye yönelik hem de
yeni istasyonların kurulmasındaki aşamaları tarife yönelik olmalıdır. Her akaryakıt ve LPG
istasyonunun etki alanları belirlendiğinde, bu alanlar içerisinde bulunabilecek kullanımlar

835

yeniden tanımlanmalıdır. LPG istasyonları, akaryakıt istasyonları, tehlikeli kullanımlar ve
konut alanlarına yakınlığına dair yönetmelikte kısıtlamalar getirilmelidir.
Etki alanında tehlikeli kullanımların ve/ veya yoğun konut alanlarının ve konut alanları
az olduğu için nüfusun az göründüğü ancak gerçekte kentsel iş alanı olması nedeniyle gündüz
nüfusunun fazla olduğu alanların yer aldığı yüksek riskli mevcut LPG istasyonlarının
taşınmaları için risksiz yer gösterilmelidir. Bu istasyonlar, bulundukları yerde kalmaya devam
ederlerse, yüksek vergi ödemek ya da ağır ceza (para /hapis) ödemek zorunda
bırakılmalıdırlar. Aynı yaptırım ve cezalar, bu alanlarda yeni bir LPG istasyonu kurulmasının
önlenmesi için ve tüm kısıtlamalara rağmen kaçak olarak bu istasyonların inşa eidlmesi
durumunda da uygulanabilir olmalıdır.
Etki alanındaki tehlikeli kullanım ve nüfusun yoğunluk durumuna göre, taşınma dışında
bazı kısıtlamalar da getirilebilir. Bu alanlarda yer alan LPG istasyonlarının depolama
hacimleri, gaz aktarma ve taşınma biçimleri ile dolum saatleri ve miktarları belli standartlar
ile sınırlandırılmalı ve bunun denetimi düzenli olarak yapılarak cezai yaptırımlar
oluşturulmalıdır. LPG istasyonları için tesis izni, işletme izni, açılma ruhsatı ve denetim
konularıyla ilgili yetkili kurumlar sadeleştirilerek, etki alanlarında belirlenen risklere bağlı
olarak yeniden tanımlanmalıdır.

836

Harita 4.89 Harita Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Dağılımı
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Harita 4.90 Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Etki Alanları
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Harita 4.91 Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının İçinde Bulunduğu Risk Durumu
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Harita 4.92 Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Yakın Barınma Alanları Üzerindeki Risk Analizi
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Harita 4.93 Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Yakın Çevrelerindeki Tehlikeli Madde İçeren Sanayi Kullanımları Üzerindeki Risk Analizi
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Harita 4.94 Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Yakın Çevrelerindeki Kullanımlar Üzerindeki Risk Analizleri
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4.6.2.9 İstanbul Açık Alanlar Risk Analizi ve Yönetimi
Acil durum koşullarında kentsel açık alanlara birden fazla nedenle gereksinme duyulmaktadır.
Güvenlik ve geçici barınma, toplama ve dağıtım, geçici depolama çalışmaları bu ortamda
yaşamsal önem taşımaktadır. Yeşil alanlar, spor alanları, otoparklar, meydanlar, vb
yapılaşmada korunmuş olan bu alanların yeterli yakınlık ve büyüklükte olmaları, özellikle boş
tutulmaları gerekir. Kentsel arazi düzenlemesinde bu tür alanların ‘meskun’ alanlara yeterli
yakınlıkta ve genişlikte sağlanması, süreklilik içinde olmaları ve kolay erişilen ve
denetlenebilen alanlar olmaları istenecektir. Bu nedenle, bu alanların mekansal dağılımlarının,
risk düzeyleri yüksek görülen ve acil durum ortamında daha fazla gereksinme gösterecek
kentsel bölgelere yakınlık ve genişlik açılarından yeterli olup olmadıkları
değerlendirmelerinin yapılması ve yetersizliklerin planlama yoluyla giderilmesi zorunlu
görülmelidir. Açık alanların, acil durum işlevlerinin düşünülmesi yanında, bugüne kadar
gerçekleştirilememiş olan başka açılardan katkılarının sağlanması için projeler geliştirme
olanağı gündeme gelmektedir. Kentin rekreasyon ve spor gereksinmelerinin yeterli
düzeylerde karşılanması, mikro-klima özelliklerinden yararlanma olanaklarının geliştirilmesi,
motorlu taşımacılığa alternatif yürüyüş ve bisiklet parkurlarının sürekliliğinin sağlanması gibi
konularda kapsamlı projeler geliştirme olanağı bulunacaktır. Ayrıca, İstanbul örneğindeki
temel doğal kaynaklar olan deniz ve orman verileri ile kentin doğrudan bağlantılar
kurabilmesi için alınabilecek önlemlerin gündeme getirilmesi fırsatları doğmaktadır. Bu
bağlamda, kentsel açık alan yönetimi ve işletmeciliğine toplu bir yaklaşımda bulunmak,
sistemde kapsamlı hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi açısından mülkiyet, bakım ve denetim
konularında yeni düzenlemelere gitmek uygun görülecektir. İstanbul Sakınım Planı
kapsamında yürütülecek projelendirme ve uygulama çalışmalarının çoğunun Büyükşehir
Belediyesi tarafından yerine getirilmesi olanaklıdır:
• Mevcut açık alanlar envanterinin konumlar, yüzölçümler, sahiplik bilgileriyle
çıkarılması
• Mevcut açık alanlar envanterinde kullanım ve işletme biçimlerinin belirlenmesi
• Acil durum gereksinmelerine dayalı olarak açık alan yüzölçümü ya da erişim
yetersizliği görülen alanların belirlenmesi
• Mevcut açık alan birimlerinin süreklilik gösteren bir sistemin parçaları olacak biçimde
yeniden düzenlenmesi ve açık alan kullanımlarına tahsis edilmek üzere belirlenen
kamuya ait, ya da kamulaştırılması ya da takası gerekecek alanların belirlenmesi
• Metropolitan açık alanlar sisteminin ‘tampon alanlar’, ‘Acil Durum Görevlisi alanlar’,
‘özel tesisler’ (çadır siteleri ve altyapı nüveleri, helkopter pistleri, vb), ‘acil durum
reserv alanlar’, ‘çok amaçlı alanlar’ gibi deprem acil durumu işlevlerine tahsisine ilişkin
standartların belirlenmesi ve bu tahsisleri gösteren genel planın hazırlanması
• Açık alan kullanımlarının tahsis amaçlarına çıkmaması için ilgili yönetimler arası
denetim yöntemi ve görevli kurulların sorumluluklarının belirlenmesi
İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) kapsamında açık alan varlığı, dağılımı ve
yeterlilik durumu bir risk sektörü ve çalışma alanı belirlemektedir. Birincil olarak insanların
rekreasyonel faaliyetlerde bulunacağı alan ihtiyacını karşılamak ve kaliteli bir kentsel çevre
sağlamak fonksiyonu yanında, deprem söz konusu olduğunda açık alanlar, güvenli ve
erişilebilir tahliye alanları oluşturma fonksiyonlarının gündeme gelmesi nedeniyle özel risk
değerlendirme ve yönetim yöntemleri geliştirilmesi ihtiyacı duyulan alanlardır.
Açık alanlar için burada, kentteki açık alan varlığı değerlendirilip yeterlilik ve ihtiyaçlar
belirlenmiş, buna bağlı olarak da ihtiyacın karşılanmasına ve risklerin azaltılmasına yönelik
önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma yapılırken;
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• açık alan olarak değerlendirilecek alan tiplerinin belirlenmesi,
• olması gereken normların değerlendirilmesi (uluslararası standartlar),
• belirlenen tipler açısından kentteki dağılımın ortaya koyulması,
• yeterlilik durumunun tespit edilmesi,
• yetersiz görülen alanlar için öneri ve yöntem geliştirilmesi,
• kentsel açık alan sisteminin oluşturulması.
aşamalarından oluşan bir yöntem izlenmeye çalışılmıştır.
Açık Alan Olarak Değerlendirilecek Alan Tiplerinin Belirlenmesi
Genel bir tanımla, yerleşim alanlarının barınma, çalışma, hizmetler ve ulaşım dışında kalan
bölümleri açık alanlar olarak tanımlanabilir. Kentteki açık alan varlığı ve dağılımı
irdelenirken; çocuk oyun alanları, park alanları, spor alanları, piknik ve eğlence alanları,
kamuya açık koruluk ve mesire yerleri, çayır-fidanlık ve ormanlar, ağaçlandırılmış alanlar,
mezarlıklar, görsel yeşil alanlar, koru alanları, refüj ve meydanlar açık alan kapsamında
değerlendirilmiştir.
Açık Alan Normları
Şehirsel yerleşme biriminde nüfustaki artışa paralel olarak yeşil alan ihtiyacı artmakta ve
donatılar çeşitlenmektedir. Şehirsel yerleşme biriminde nüfustaki artışa paralel olarak yeşil
alan ihtiyacı artmakta ve donatılar çeşitlenmektedir. Ancak bu birimdeki yeşil alan ihtiyacı
bölgesel ve şehirsel olarak belirlenmektedir. Bölgesel yeşil alanlar, şehirsel birimin idari
sınırları içerisinde yer alan ağaçlıklar, koruluklar, ormanlık alanlar, hafta sonu kullanımı için
düzenlenmiş rekreasyon alanlarını kapsamaktadır. Çevre parkları, spor merkezleri, hayvanat
ve botanik bahçeleri, mezarlıklar, şehir parkları ile çeşitli fonksiyon bölgeleri ve tesisler
arasında düzenlenen alanlar şehirsel yeşil alanları oluştururlar ki şehir içinde bu alanların
tümü için 30-40 ha alan ayrılmalıdır (Bucaklı, 1999).
Yeşil alan standartları ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye hatta şehirden şehire değişiklik
göstermekte ve bu değişikliklere neden olan birtakım faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler;
gereksinimler, nüfus, şehrin karakteri ve kullanım yoğunluğudur.
İmar Mevzuatı’na göre belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak olan
planlamalarda aktif yeşil alan miktarını 10 m2 /kişi olarak belirlerken belediye ve mücavir
alan sınırları dışında söz konusu değerin 14 m2 /kişi alınması hükme bağlanmıştır. Ancak
sözkonusu hükümlerde yeşil alan tipleri kesin olarak belirtilmediği gibi belirlenen birim yeşil
alanların yeşil alan türlerine nasıl dağıtılacağı da belirtilmemiştir. Standartlara ilişkin detaylar
eklerde yer almaktadır.
Yasal düzenlemelerdeki rakamların haricinde genel olarak kabul edilen kurallara göre,
şehir topraklarının en az % 10’u yeşil alanlara ayrılmalıdır (Bucaklı, 1999).
İstanbul İli Açık Alan Dağılımı
Açık alan varlığı dağılımına değinmeden önce İstanbul’daki ilçelerin sahip olduğu nüfus ve
yapı yoğunluğu değerlendirilmelidir.
İBB ve JICA’ nın birlikte yaptıkları çalışmadan elde edilen bilgilere göre İstanbul’da en
fazla nüfusa Gaziosmanpaşa, ikinci olarak da Kadıköy sahiptir. Buna karşılık Çatalca ve
Adalar en az nüfusa sahip iki ilçe konumundadır. Yapı bazında arazi kullanım yoğunluğuna
göre yapılan değerlendirmede Tarihi Yarımada’da Eminönü, Fatih ve Beyoğlu; Avrupa yakası
Marmara kıyılarında Zeytinburnu, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler; Avrupa yakası
Boğaziçi kıyısında Beşiktaş, Şişli ve Kağıthane; Avrupa yakası iç kesimlerde Bayrampaşa ve
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Esenler; Asya yakası Marmara kıyısında Kadıköy; Asya yakası Boğaziçi kıyısında da
Üsküdar aşırı arazi kullanımı görülen ilçeler olarak belirlenmiştir.
Açık yeşil alan dağılımı ve yeterlilik konusunda yapılan bu değerlendirmelerin ardından
ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak arazi elde edilebilirliğinin nasıl bir durum gösterdiğine
değinilmiştir. Arazi elde edilebilirliğinin çok ciddi sorun olarak görüldüğü alanlar; Tarihi
Yarımada, Avrupa yakasının Marmara kıyıları (özellikle Zeytinburnu ve Güngören), Avrupa
yakasının Boğaziçi kıyıları (özellikle Kağıthane ve Şişli), Avrupa yakasının iç kesimleri,
Kadıköy ve Üsküdar olarak belirlenmiştir.
Tablo 4.53 İlçeler Bazıda Mevcut ve İhtiyaç Duyulan Yeşil Alan Durumu (İBB, 2002)
İLÇELER

İHTİYAÇ
(ha)
ADALAR
3
AVCILAR
35
BAĞCILAR
84
BAHÇELİEVLER
70
BAKIRKÖY
31
BAYRAMPAŞA
36
BEŞİKTAŞ
27
BEYKOZ
27
BEYOĞLU
35
EMİNÖNÜ
8
ESENLER
58
EYÜP
35
FATİH
59
GAZİOSMANPAŞA
100
GÜNGÖREN
41
KADIKÖY
99
KAĞITHANE
51
KARTAL
50
KÜÇÜKÇEKMECE
88
MALTEPE
52
PENDİK
56
SARIYER
32
ŞİŞLİ
41
TUZLA
15
ÜMRANİYE
67
ÜSKÜDAR
74
ZEYTİNBURNU
36
ÇATALCA
2
SİLİVRİ
2

MEVCUT
(ha)
4
35
12
20
224
66
89
171
40
69
5
61
116
22
8
89
231
19
17
57
130
70
57
10
30
100
30
0
0

Bu tabloya göre de açık alan konusu en fazla Zeytinburnu, Güngören, Bahçelievler,
Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Tuzla ve Ümraniye’de
problem oluşturmaktadır. Dağılıma ilişkin durum Harita 4.95’de görülmektedir
Yeterlilik Durumunun Değerlendirilmesi
İstanbul’un sahip olduğu açık alan varlığının yeterlilik durumunun değerlendirilebilmesi için
bir envanter ortaya koyulması, açık alan varlığının bir sisteme oturtulması, nüfusla ilişkisi
kurulması ve standartlara kıyasla durumların incelenmesi gerekmektedir.
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İstanbul bütününde ulaşılan toplam yeşil alan miktarı 26.942.496 m2’dir. Bu rakam
çocuk oyun alanları, parklar, spor alanları, korular, mezarlıklar, ulaşım sistemine ait meydan
ve refüjleri kapsamaktadır. Ormanlar bu toplam alan içerisine dahil edilmemiştir.
Bucaklı’ya (1999) göre İstanbul genelinde yeşil alanların dağılımı incelendiğinde, Doğu
Yakası’ndaki yeşil alan miktarı 9.061.339 m2 ile toplam yeşil alan miktarının % 33,63’üne,
Batı Yakası’ndaki yeşil alan miktarı ise 17.881.130 m2 ile % 66,37’lik bir paya karşılık
gelmektedir. Doğu Yakası’ndaki toplam yeşil alan miktarının 4.114.109 m2’si (% 34,63) aktif,
5.877.622 m2’si ise (% 65,37) pasif kullanımlara hizmet ederken, Batı Yakası’nda aktif yeşil
alanlar 9.159.649 m2 (% 51,31) pasif yeşil alanlar 8.691.436 m2 (%48,69) lik bir dağılım
göstermektedir.
Yine Bucaklı’dan (1999) elde edilen verilere göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı
ele alındığında İstanbul bütününde 2,81 m2/kişi değeri ile karşılaşılmaktadır. Aktif yeşil
alanlar için bu değer 1,28 m2/kişi iken pasif yeşil alan dağılımı 1,52 m2/kişi değerini
göstermektedir. İBB sınırları içi ele alındığında toplam yeşil alan miktarı 2,98 m2/kişi iken
aktif yeşil alanlar için bu değer 1,39 m2/kişi, pasif yeşil alanlar için ise 1,59 m2/kişi’dir.
Metropol içerisinde en fazla yeşil alana sahip ilçe olan Üsküdar dahi 1,2 m2/kişi aktif yeşil
alan ve 4,48 m2/kişi pasif yeşil alan dağılımı ile kişi başına düşen yeşil alan normlarını
karşılayamamaktadır.
Yetersizlik Durumuna Karşı Önlemler
Açık alan yetersizliği tespit edilen alanlar için uygun şekilde yeni alanlar yaratılması
çabasında bulunulacaktır. Bunun için 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu gereklerince kamulaştırma işlemleri ile arazi elde etme ya da diğer planlama
uygulama araçlarının devreye girmesi ile (takas, imar hakkı aktarımı... gibi) yeni alanlar elde
edilmesi ve bu alanların açık – yeşil alan olarak düzenlenmesi yoluna gidilecektir. Elde edilen
ve yeşil alan olarak düzenlenecek alanların küçük ve fonksiyonsuz parçalar halinde olması
yerine; geniş alanlara yayılan, çok fonksiyonlu olan, kentsel açık alan sistemi içerisine oturan,
yüksek kapasiteli ve erişilebilir noktalarda yer alan parçalar olmasına gayret gösterilecektir.
Bu şekilde oluşturulacak açık alanlar deprem anında ihtiyacı duyulan güvenli tahiye alanları
olarak hizmet verecektir.
Bu yöntemlerin yanı sıra, halen 1 adet Avrupa Yakası’nda (Beşiktaş İlçesi sınırları
içinde) ve 1 adet de Anadolu Yakası’nda (Kadıköy İlçesi sınırları içerisinde) olmak üzere
toplamda sadece 2 adet olduğu bilinen Deprem Parkı oluşumlarının kent genelinde erişilebilir
pek çok noktada kurulması ihtiyacı vardır. Bu tip alanların yaratılması için mevcutta bulunan
ancak kapasitesi düşük park alanlarının genişletilmesi ve gerekli teknik donanımının
sağlanması bir yöntem olarak düşünülebilir. Bu alanların oluşturulmasına ilişkin iş tanımları
proje paketleri içerisinde yer almaktadır.
Kentsel Açık – Yeşil Alan Sisteminin Oluşturulması
Kentsel açık-yeşil alan sisteminin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için kentin
doğal özelliklerinden ve mevcut sistemlerden yararlanılması yolu düşünülmüştür.
Doğal özelliklerden yararlanılarak oluşturulmaya çalışılan açık alan sistemi için heyelan
alanları, taşkın alanları, sıvılaşma alanları, dere yatakları, baraj altı havzalar ve baraj gölleri
çevresi tampon bölgeler gibi özel risk alanlarından yararlanılacaktır. Bu şekilde oluşturulacak
sistemden özel alanlar kapsamında da bahsedilmiştir. Özel alanlar başlığında tespit edilen
heyelan alanları, taşkın alanları, sıvılaşma alanları ve baraj altı havzaların tamamiyle yeşil
alan olarak düzenlenmesi ile bir sistem oluşturulacaktır. Özellikle, kuzey-güney doğrultulu
konumlanmış olan derelerin taşkın alanlarının bu şekilde düzenlenmesi ile kuzey ormanları ile
kentsel açık alanların bütünleşmesi ve bir sistem oluşturması sağlanacaktır (Harita 4.96).
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Kentsel sistemlerden faydalanılarak oluşturulmaya çalışılan sistem için de ana ulaşım
arterlerinin kullanılması öngörülmektedir. Ana ulaşım arterleri (bunun için genişliği 16 m’den
fazla olan yollar alınmıştır), özellikle otoyol çevreleri boyunca 20 m genişliğinde açık-yeşil
alan bölgeleri oluşturulması ile ikinci bir sürekli sistem oluşturulacaktır. Bu yolla hem sürekli
bir sistem sağlanacak, hem de ana yollar ile diğer kullanımlar arasında bir tampon yaratılmış
olacaktır. Kentsel açık alan sisteminin oluşturulması ve diğer önlemlere ilişkin önerilere proje
paketleri içerisinde yer verilmiştir (Harita 4.96).
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Harita 4.95 Açık Alanlar
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Harita 4.96 Açık Alanlar ve Özel Alanlar Risk Yönetimi
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4.6.3

YEREL EYLEM PLANI

Bu bölüm, İstanbul Deprem Master Planı’nın ikinci önemli etkinlik alanı olan Eylem Planları
ve Kentsel Dönüşüm Programları konusunu geliştirmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından pilot bölge olarak seçilen yerlerde bu nitelikte bir girişimin gerçekleşebilmesi için
yapılması gereken adımların açılması, raporun ilk bölümünü oluşturmaktadır. Bu süreç
kapsamı bir akış şemasına dönüştürülmüştür. Türkiye’de kentsel iyileştirme stratejisinin
gerekçeleri ve sahip olması gereken özellikler, konunun evrensel boyutları ile tanımlanmaya
çalışılmaktadır.
Tablo 4.54. Eylem Planı Alanlarında Süreç

EYLEM PLANI ALANLARINDA SÜREÇ
Sosyo- Ekonomik
Araştırmalar

Yerbilimsel
Araştırmalar
ve
Mikrobölgeleme

Eylem Planlaması
+
Vizyon

Mühendislik
Tespitler
(Mevcut Stok)

Kamu Yararı

Yeni Plan Kararları

Taşınmaz Tasarruf Biçimleri

Yıkım / Tahliye

Hızlandırılmış
Kamulaştırma

İmar Hakkı Aktarımı
(İHA)

Kısmi Yıkım ve
Güçlendirme

Dışlananlar için
Opsiyonlar

Toplu Yenileme

Üst Kullanım Yatırım
Projesi ve Kullanım
Değişikliği

Bağımsız Bölümler

Ortaklık

(genişletilmiş 18. madde
uygulaması)
Başka Yerde
Ortaklık

Başka Yerde
Taşınmaz TAKAS’ı

İşletme Hakkı

Kullanım Değişikliği
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Gelirden Pay

Tablo 4.55TYerel Eylem Planı Proje ve Programları
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4.6.3.1 Türkiye’de Kentsel İyileştirme Girişimlerinin Planlama Sisteminde
Gerektirdiği Değişiklikler
Türkiye’de yarım yüzyılı aşan bir süredir izlenen yerleşim biçim ve eğilimleri, bugün çok
sayıda nedenle iyileştirme girişimlerini her ölçekte kaçınılmaz kılmaktadır. İstanbul için
özellikle deprem tehlikesinden ötürü ön plana gelmiş olan yapı stokunun iyileştirilmesi
konusu, gerçekte çok sayıda gerekçe ile Türkiye’de bugün planlamanın odaksal konularından
biridir. Türkiye’de bir kentsel iyileştirme politikası belirlemek, buna uygun yasal
düzenlemeleri hazırlamak, uygulama araç ve kaynaklarını türetmek, finans yöntemlerini, ilgili
tarafları biraraya getirecek örgütlenme modelleri ve süreçleri tanımlamak önümüzdeki
onyıllara hazırlanmada öncelikli bir ödev olarak durmaktadır.
Kentsel iyileştirme girişimlerinin, artan riskler ve çevre değerlerinin giderek
kaybedilmesi sorunları yanında, küresel ekonominin dikte ettiği koşullar nedenleriyle de
dünya gündeminde yer bulduğu görülmektedir. Kentsel iyileştirme girişimlerine ilişkin dünya
deneyiminde bu yönteme başvurma nedenleri, politika ve uygulamalarında çeşitlilik görülür.
ABD’de, kentten banliyölere kaçışın yükseldiği 1970’li dönemlerde, fakirleşen kent
yönetimlerinin vergi tabanlarını güçlendirmek üzere merkezlerde büyük çaplı yatırım ve
iyileştirme projelerine başvurulmuştur. Holanda’da 1980’li yıllarda eski kamu konut stokunu
özelleştirme ve yeniden değerler kazandırmak amacıyla büyük çaplı iyileştirme yatırımları
gerçekleştirilmiştir. Londra’da ve Melbourne’da iş merkezlerindeki yenileme projelerinin
gerisinde küresel ekonominin ve borsaların dikte ettiği koşullar bulunduğu sıkça ileri
sürülmüştür. İngiltere’de son nesil yerel iyileştirme projelerinin ağırlıklı hedefinin ise,
toplumsal kalkınma olduğu gözlenmektedir. Hangi tarihsel gelişme ve bağlam olusa olsun,
iyileştirme çabaları genellikle ‘konumsal’, ‘stok’, ya da ‘yerel toplum’ varlıklarının yeniden
değerlendirilmesi fırsatları ve gereksinmelerinden kaynaklanır.
4.6.3.2 Türkiye’de Kentsel İyileştirme Politikasına Yönelme Gerekçeleri
Türkiye yerleşmelerinde de iyileştirme politikalarına yönelmek için, (yeniden farkına
vardığımız deprem tehlikesi yanısıra) yeterli gerekçe oluştuğu yargısı geçerli bulunabilir.
Ancak bu kavrayış ve yönelişi eyleme dönüştürebilmek üzere gerekli altyapı ve
düzenlemelere sahip olduğumuz söylenemez. Türkiye’de kentsel planlama mevzuatı, kentsel
alanların yalnızca genişletilmesini kolaylaştıran, yatırımların bu amaçla yönlendirilmesini
sağlayan bir yaklaşıma sahiptir. Bu yaklaşımla, yalnızca “kadastral ve imarlı alanlar” olmak
üzere iki bölge tanımlanır. Öngörülen asıl süreç, yalnızca birinciden ikinciye geçiştir. Bu
nedenle sistemin temel araçları da yalnızca kamulaştırma ve 18. madde uygulamaları ile
sınırlı kalmıştır. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir bu rejim altında yürütmüş olduğumuz
kentleşme sonucu varılan noktada ortaya çıkan iyileştirme gereği aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Türkiye, 1950’li yıllardan bu yana, kentleşme, yapılaşma ve konut üretiminde
olağanüstü bir performans göstermiştir. Bu performansın en çarpıcı özelliği, yetersiz sermaye
birikimi ve altyapı yatırımları, ayrıca kişi başına düşük ortalama gelir düzeyleri bulunmasına
karşın, dünya ölçülerinde yüksek ve şaşırtıcı bir başarı grafiği göstermesidir. “Kentsel
yatırımlar yapılsın, yapılaşma gerçekleşsin ve konut üretilsin de hangi koşullarda olursa
olsun” tutumunun egemen olduğu bu dönemler boyunca ‘kamu’, yönlendirme ve denetim
görevlerinden geri durmuş, buna karşılık büyük oranlar oluşturan kaçak yapılaşmanın kağıt
üzerinde yasal statüsünü tekrar tekrar düzeltmekten geri kalmamıştır. Bu döneme ait konut
üretimine bakılacak olursa Türkiye’nin güçlü bir yükseliş gösterdiği anlaşılır. Ancak
uluslararası karşılaştırmanın gerçekleri görünenden daha çarpıcıdır. Şöyle ki:
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• Batı istatistikleri, “iyileştirme ve yeniden yatırım” girişimlerini de kapsar. Gelişkin bir
stoka sahip ülkelerde bunların oranı ise zaten yüksektir. O halde, bu ülkelere ait üretim
grafikleri görünenden çok daha aşağıda seyretmektedir.
• Türkiye verileri ise, yalnızca ruhsatlı üretimi göstermekte olduğu için gerçeğin altında
bir eğri göstermektedir. Kaçak yapılaşmanın, bu dönemler boyunca yasal üretimin %3050’si oranlarında seyrettiği bilinmektedir.
• Bu üretim, tüm kaynak yetersizlikleri ve GSYİH/kişi gibi ölçütlerdeki düşük düzeylere
karşın başarılabilmiştir.
Türkiye’de yer alan kentsel büyüme ve konut üretimi, özel bir yapılaşma biçiminin ve
piyasada özel üretim ilişkilerinin kendiliğinden (kat mülkiyeti ve hisseli mülkiyet gibi)
gelişmesi sonucunda yaratılmıştır. Bu ilişkiler altında üretilen betonarme apartman stokunun
ise, ancak biçimsel denetimlere konu olduğu bilinmektedir. Bu yapıların hemen hepsi küçük
müteahhitlik hizmeti ile, kamu ya da özel denetimler erişemeden gerçekleştirilmiştir. Bu
yapıların yer aldığı ortamlar da kentsel hizmetler ve yatırımlar açısından yetersiz ve düşük
standartlarda gelişmiştir. Bu durum kentlerimizde büyük risk havuzları yaratmıştır.
• Üretimin asıl artışı ve dinamiği yalnızca apartman yapıları ile ilgilidir.
• Şekil-2’deki eğriler arasında kalan alanlar “konut dışı yapılar” (sanayi, büro, vb) üretimi
ile (yalnızca 1-2 bağımsız birim içeren) “ev” üretimini göstermekte, bunların zaman
içinde önemli bir büyüme göstermediği anlaşılmaktadır.
Kentsel konut üretimi bu dönemler boyunca, tüm ‘konut açığı’ söylemlerine karşın,
kentsel nüfusun üstünde seyretmiştir. Kimi yerleşmelerde bu farklılaşma daha da
kutuplaşmıştır. Gerçekler, görünenden çok daha çarpıcı bir duruma işaret etmektedir:
• Buradaki kentsel konut üretimi, yalnızca yasal statüde üretilen ruhsatlı birimleri
tanımlamaktadır.
• Hanehalkı sayısı ise, bütün kentsel nüfusu, yani kentsel alanlardaki kaçak stokta ve
gecekondularda oturan toplam nüfusu kapsamaktadır.
• Yerleşme nüfusunun artması sonucunda “kent” statüsü kazanan ve zaman içinde
hanehalkı eğrisine katılan yerleşmeler, bu grafikte toplam nüfusları ile yer almakta,
ancak konut sayısı eğrisinde toplam (mevcut) stokları konut sayıları ile değil, yalnızca
yeni üretimleri ile yer almaktadırlar.
• Bu dönemler boyunca hanehalklarını oluşturan kişi sayılarının azalarak, küçük
hanehalkı oranlarının arttığı da gözönüne alınacak olursa, sistem genelinde (coğrafi
farklılıklar da olsa) kısa dönemler içinde önemli bir stok fazlası (%20) yaratıldığı
anlaşılır. Kentsel hareketliliğe olanak tanımak üzere konut piyasalarında belirli
oranlarda boş konut stokuna gereksinme vardır. Ancak en gelişkin ortamlarda bile bu
oran %3-4 düzeylerindedir.
O halde Türkiye’nin önümüzdeki onyıllar boyunca asıl önceliği, üretim hacmini
geliştirmek değil, mevcut yapılaşmış alanlarını ve yapı stokunu iyileştirebilmektir. Türkiye
yakın gelecekte önemli kentsel iyileştirme projeleri gerçekleştirmek ve kentlerini daha
güvenli yaşam çevrelerine dönüştürmek zorundadır. Ne var ki, hazırlanan yasa taslaklarında
böyle bir anlayışı bulamıyoruz. “İmar ve Şehirleşme” yasa taslağı, adından da anlaşıldığı gibi,
yine bildik “imara açma” alışkanlıklarını tekrarlamaktadır. Oysa Türkiye, şehirleşmesini
büyük ölçüde tamamlamış görünüyor. Yakın gelecek, yapılanları yeterli standartlara
kavuşturma dönemidir. Bu yaklaşımla, “Kentleşme ve İmar” yasa taslağı değil, “Kentsel
Dönüşüm ve İyileştirme” düzenlemelerinin hazırlanması gereği bulunacaktır. İyileştirme
politikalarına ağırlık vermek için başka nedenler de bulunmaktadır.
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Türkiye’de nüfus artışı ve kentleşme hızları da düşmeye başlamıştır. Buna karşılık,
imar-inşaat sektörünün alışkanlıkları içinde, yaratılan üretim fazlasının devam etmesi ve daha
da artması olasıdır.
Büyük ölçüde denetimsiz üretilmiş bulunan kentsel yapı stoku ve çevreler, çevre
kirliliği, yangın ve kentsel kazalar, sabotaj ve terör gibi planlı zararlılar karşısında, özellikle
doğal afetler ve deprem karşısında büyük bir risk havuzu oluşturmaktadır. Tehlikeler
karşısında giderek artan risk yığılmaları, kentlere ilişkin özel yaklaşım ve yeni politikalar
geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır.
Kentlerimizde ölçek sıçramaları ile altyapı, ulaşım ve kamu hizmetleri alanlarında
giderek daha yoğun yatırımlar yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Bunların getirdiği fiziki
müdahale biçimleri yanısıra, yarattıkları yerel ekonomiler, kullanım değişikliklerini, yoğunluk
artışlarını ve toplu yeniden yapılanmaları gerektirmektedir.
Yarım yüzyılı aşan bir dönem içinde yaratılan stok fazlası, aynı zamanda gözardı
edilemeyecek bir toplumsal ayrışma ve varlık polarizasyonunun da göstergesidir. Türkiye’ye
özgü kentleşme, toplumun da taşınmaz varlığına dayalı ayrışma süreçlerine kapılmalarına yol
açmıştır. Bu yolla taşınmaz zengini katmanlar oluşmuş, kiracılar ve kendi konutunda oturanlar,
mekansal açıdan “birarada” olabilmelerine karşın, birbirinden giderek toplumsal anlamda
uzaklaşan, birinden öbürüne geçiş kolaylıklarını giderek kaybeden katmanlar yaratmışlardır.
Türkiye’nin kendine özgü, rant güdümündeki bu kentleşme sürecinde, fiziki dönüşüm ve
sosyal dönüşüm birlikte yer almış bulunmaktadır. Kentsel fakirlik, ekonomik kriz ortamında
giderek daha büyük toplumsal tehlike oluşturmaktadır. Günümüz iyileştirme girişimlerinin
başlıca özelliği, kent nimetlerinden yararlanmada adalet sağlayan sosyal projeler olmalarıdır.
Yüzyılların birikimi ile, yerleşim alanları ve konut çevreleri geliştirmede üstün değerde
bir kültüre sahip Anadolu coğrafyası, bir neslin yaşam süresi içinde bu mirası gözden
çıkarabilmiş bulunuyor. Çarpıcı performansın belki de en önemli faturası, estetik değerlerden
ve yeterli standartlardan yoksun yaşam çevreleri yaratılmış olmasıdır. Avrupa Birliği’ne
katılma heveslisi bir ülke için bunun ciddi bir sakınca yarattığı açıktır.
4.6.3.3 Kentsel İyileştirme Planlaması ve Yaptırım Gücü Geliştirme
Kentsel İyileştirme çalışmalarının meşru zemini, fiziki düzenleme ve taşınmaz mülkiyet
haklarının birlikte ele alınabildiği imar çerçevesidir. Bu yetki ve etkinliklerin ise, doğrudan
yerel yönetimler ve özellikle belediyeler tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Yerel
düzeyde bu kapsamda yürütülen planlamanın bütünleştirici ve sürdürülebilir bir pratik
oluşturması, güçlü bir sinerji sağlaması hedeflenir. Yerel yönetimler, bu uygulamanın
sağlanmasında profesyonel kuruluşlardan hizmetler alma yoluna gitse de, piyasa pratiğinin
yönlendirilmesi amacıyla alınması gereken önlemler vardır.
Kentsel iyileştirme, tekil yapıların ayrı ayrı iyileştirilmesi ve depreme karşı
güçlendirilmesi ile elde edilebilecek bir durum değildir. Bu çalışmalar yanında, kentsel fiziki
çevreyi mekansal bir bütünlük içinde, özel mülkiyet ve kamu yapıları, altyapı ve açık alanlar
ile birlikte ve tamamını ele almak gerekmektedir.
Tekil ve bağımsız projeler ve kısa süreli girişimlerle yetinmemek, ilgili tüm tarafların
eğilim ve güçlerini birleştirmek ve zaman içinde bu girişimlerin sürekliliğini koruyabilmek
gerekir.
İyileştirme amaçlı girişimlerin hem piyasada taşınmaz sahipleri, yatırımcılar, yerel
toplum kuruluşları gibi aşağıdan örgütlenebilmesi yoluyla, hem de yerel yönetimlerin
öngördükleri planlar uyarınca kamu-özel kesim ortaklıkları ile yukarıdan başlatılabilmesi
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yolları açık tutulmalıdır. Ancak, kaynak oluşturma ve yaptırım gücüne sahip kılma amacıyla
yeni düzenlemelere gereksinme vardır.
İyileştirme plan ve projeleri için yerel ortamlara yönelik ayrıntılı bilgi envanterleri
gerekecektir. Bu tür bir enformatik bütünleştirme, ilgili tüm kentsel veri kaynaklarını güncel
tutma ve eyleme yönelik kullanım yöntemleri geliştirme, ancak yerel yönetimlerce yerine
getirilebilecek bir hizmettir.
Farklı taraf ve kaynaklardan sağlanacak bütçe ve parasal kaynakları, altyapı-teçhizat,
işgücü, bilgi kaynaklarını proje bazında buluşturmak hem özel kesim, hem de kamu
ayrıcalıklarına sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle ortaklıklar oluşturma, hazırlık/
finans/ proje geliştirme/ işletme ve geri ödemeler aşamalarında üstünlükler gösterebilecektir.
Deprem zararlarının azaltılması için yapılacak iyileştirme yatırımlarında ise bu tür ortaklıklar
için Zorunlu Sigorta Havuzu sisteminin özel desteklerinin bulunması beklenir.
Kentsel iyileştirme plan ve projeleri, halkın katılımının sağlandığı, toplumun farklı
kesimlerinin hedeflerini birlikte çözümlenmesi için yöntemlerin geliştirildiği ve bu kesimlerin
paydaşlar olarak katılımlarının sağlandığı, sosyal hareketlerin tetiklendiği, mikro-siyasal
etkinliklerin yer aldığı yönetişim süreçleridir.
Kentsel iyileştirme planlama ve süreçlerinin kurumlaştırılabilmesi, hukuk sisteminin
farklı noktalarındaki olanakları birlikte kullanmaya ve yeni yöntem ve süreçler
geliştirilebilmesine bağlıdır.
Kentsel iyileştirme projeleri, yerel toplumun teknik hizmet sağlayanlarla doğrudan
karşılaşmasını ve etkileşimli buluşmasını sağlayan, her iki taraf açısından da “geliştirici” bir
ortamdır. Bu ortam, kuramsal bilgi birikimi ile uygulama arasında köprüler kurmak açısından
da verimli bir çalışma alanıdır.
Kentsel iyileştirme pratiği, yalnızca imar mevzuatında önemli bir anlayış değişikliği
öngörmekle kalmayıp, (afetler yasası ve yönetmelikleri, taşınmaz vergileri, zorunlu sigorta,
kat mülkiyet yasası, vb.) çok sayıda yasa ve yönetmeliklerde düzeltmeler yapılmasını
gerektirmektedir. Ancak doğru yaklaşım, imar yasasında toplu iyileştirme yöntemlerinin
uygulanmasını sağlayacak yeni süreçlerin tanımlanması ve yerel yönetimlere kimi yaptırım
güçlerinin verilmesi olacaktır. Bu yaklaşım, kentsel planlama, proje geliştirme araçları ve
uygulamalarda kendine özgü yeni örgütlenme, katılım, finansman, ortaklıklar, fiziki
düzenleme, mülkiyet biçimleri, işletme yöntemleri geliştirmek zorundadır. Geliştirilecek yapı
teknolojilerinin, büyük ölçüde rehabilitasyon amaçlı girişimlere yönelik olması gerekeceği
gibi, toplumsal değişimlere duyarlı, bunları yönlendirebilecek yaptırım göstermesi, yapılacak
yasal düzenlemelerin ise, geleceğe yönelik ve toplumsal dinamikleri yönlendirecek
kapasiteler gösterme zorunluluğu vardır.
4.6.3.4 Kentsel İyileştirmede “İstanbul Modeli”
Deprem tehlikesi karşısında kentsel iyileştirme yöntemlerine geniş ölçüde başvurulması
gereği bulunan İstanbul’da, bu yaklaşımın dünya ölçeğinde ayrıcalıklı bir yeri olacaktır.
Kentsel iyileştirmede “İstanbul Modeli” olarak anılması olası bu yaklaşımın temel özellikleri
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
“İstanbul Modeli”nde Neler Olmamalı:
• Yerel çevre ve stokun iyileştirilerek daha üst gelirli kesimlere teslim edilmesi sürecine
(gentrification) yol açılmamalı;
• Karşılıksız bir tapu dağıtma, yeni imar hakları tanıma, ya da kaynak bağış
kampanyasına (donations) dönüştürülmemeli;
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• Yalnızca üst gelir gruplarının güçlerinin yettiği bir güvenlik sağlama sürecine, ya da üst
gelirlilerin öncelikler kazandığı ya da önderlik ettiği, alt gelirlilerin bundan yararlandığı
bir süreç (filtration) olmamalı;
• Yalnızca tekil yapılarda taşıyıcı güvenliğinin sağlandığı bir işlemden (structural security)
ibaret bırakılmamalı
“İstanbul Modeli” Neleri Sağlamalı:
• kendi başına anılabilecek iç tutarlılığı bulunan çok yönlü bir örnek yöntem oluşturmalı;
• tekrarlanabilme özelliği kazanmalı; piyasada ayrıcalıklı özendirmeler gerekmeksizin
uygulamalar kendiliğinden sürdürülebilmeli;
• büyük yatırımları olduğu kadar, mevcut kaynakları ve küçük birikimleri de kendine
çekebilecek ve her kesimden kaynak akışı yaratma kapasiteleri yaratabilmeli;
• inşaat sektöründeki etkileriyle yüksek katma değerleri sunmalı; yeni iyileştirme
buluşlarına yol açabilmeli; yeni yöntemlerin geliştirilmesine ön ayak olabilmeli; yerli
malzeme, tasarım, üretim süreci, yerel işgücünü emme kapasiteleri göstermeli;
• çevre değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine katkılar sağlayabilmeli; yapı
sağlamlığı ve standartlarını belirleme, kentsel sistemlerin güvenilirliğini tanımlama,
yerel ortamlarda kentsel yaşam standardını ölçme yöntemlerinin geliştirilmesinde
katkılar sağlayabilmeli;
• yaşam standartlarının yükseltilmesi çabalarında estetik değerler de tanımlayabilmeli ve
çevresel kimlik kazanmada etkili olabilmeli;
• toplumda çevre değerleri, eğitimi ve kültürünün geliştirilmesine ve koruma anlayışının
yaygınlaşmasına yol açacak eğilimlerin güçlenmesini sağlamalı;
• kentsel kaçak yapılaşma ve kayıt dışı sistem kullanmaların geriletilip ortadan
kaldırılması ve kentsel meşruluğun egemen kılınması, bununla birlikte taşınmaz
vergileri ve sigorta gibi konularda geçici muaflıklar ve indirimler sağlayabilmeli;
• sosyal adaleti gözeten düzeltmeci uygulama örneklerini gündeme taşıyabilmeli;
• yerel yönetimler arasında dayanışmalara yol açmalı; kamu-özel kesimler arasında yeni
paydaşlık ve ortak kurumlaşma biçimleri oluşturulabilmeli;
• planlama/ imar/ yapılaşma/ kentsel yönetim konularındaki yasal düzenlemelerde yeni
açılımlar sağlamalı;
• çok yönlü/ çoklu uzmanlık gerektiren projelerin uygulanması ve yürütülmesinde
deneyim gelişmesi sağlamalı; meslekler ve uzmanlıklar arasında işbirliği yöntemlerinin
geliştirilmesine fırsatlar tanımalı.
Bu listeler daha da uzatılabilir. Burada, İstanbul’un depreme direncinin çok yönlü
olarak artırılması hedeflenirken, kentsel iyileştirme yöntemleri ile yararlanmaların ve
paydaşlıkların nasıl çoğaltılıp çeşitlendirilebileceği örneklenmeye çalışılmaktadır. Bu
kapsamda gereği duyulacak kimi yaptırım ve yasal düzenlemeler olacaktır:
4.6.3.5 Kentsel İyileştirme Girişimlerinde Zarar Azaltma Amaçlı Yeni Planlama
Pratikleri
• Tehlike ve Mikrobölgeleme Haritaları: Kent bütünü için yapılan yerbilimsel
araştırmaların sonuçları, yüksek riskli alanları haritalara dayalı olarak tanımlanması;
• Kentsel Risklerin Tanımlanması: Kent bütününde ve yerel ortamlarda yerleşme,
mekansal ilişkiler ve yapılaşma yanlışlarının nitelikleri ile belirlenmesi;
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• Kentsel Bölgeler ve İmar Rejimleri: Farklı kentsel alt bölgelerde imar düzeni ve
haklarının, yapılaşma düzenleri ve kamu yaptırım gücünün tanımlanması;
• Sakınım Planı Hazırlanması: Kent bütününde risklerin giderilme yöntemlerinin
belirlenmesi, yükümlülülerin belgelenmesi, risklerin giderilmesi etkileşimli programı ve
takviminin, tarafların koordinasyon ve yükümlülük protokollerinin düzenlenmesi;
• Eylem Planı Uygulama Alanları: Sakınım Planı kapsamında tanımlanan, yüksek risk
taşıyan yapılaşmış alanların dayanıklı kılınması için ivedi önlemlerin ayrıcalıklar ve
özel yaptırımlarla uygulandığı alanların belirlenmesi ve özel statü tanınması;
• Özel Uygulama, Ortaklık ve İşletme Araçları: Taşınmaz ve mülkiyet düzenlemeleri
kapsamında özel projelerin kamu-özel kesim ortaklıkları ile geliştirilmesi; taşınmaz ve
işletme ortaklık hisseleri paylaşımı yoluyla yeni fiziki düzenlemelerin uygulanması
4.6.3.6 Yerel İyileştirme ve Risk Yönetimi Amacıyla Taşınmazların Tasarrufu
• Taşınmazlarda Deprem Riskinin Belirlenerek Tebliği: 39. maddenin güncel
uygulaması; risk belirleme tekniklerinin kolaylaştırılması ve tebligat işlemleri ile
taşınmaz sahiplerinin sorumluluklarının belirlenmesi; Tapu Kadastro Daireleri’nde risk
bilgisinin kayıt altına alınması ve satış, takas, intikal, kiralama gibi işlemlerde tarafların
bilgilendirilmesi zorunluluğu;
• Ortak Davranmaya Zorlama: Kat mülkiyeti altındaki yapılarda yapı güçlendirme
kararlarının alınmasını ve uygulanmasını kolaylaştıracak önlemler; ‘İyileştirme
Alanı’nda alınan plan kararlarına katılım sağlanması;
• Ortaklığa Katılmaya Zorlama: İyileştirme alanında yer alan taşınmaz sahiplerinin
burada yer alan projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulacak yapılaşma ve işletme
ortaklıklarına katılmalarını özendirme;
• İmar Hakkı Aktarımı ya da Takası: Mülkiyet haklarının kamulaştırma zorunluluğu
olmaksızın güvenli başka taşınmazlarla takası ya da değerli kağıtlar aracılığıyla başka
yerlere aktarılması;
• Proje Bazlı Düzenlemeler için Yaptırımlar: Mülkiyet haklarının ve taşınmazların bir
proje alanı ya da kapsamı içinde (18. maddenin yeni biçimlerinin) kamu yararına
yeniden düzenlenme ve paylaşımların sağlanması
Deprem tehlikesinin getirdiği risklerin giderilmesinde başvurulacak iyileştirme
yöntemlerini iki farklı düzeyde geliştirme gereği bulunmaktadır. Kent bütünü için ele alınan
Sakınım Planlaması, kentsel sistemlerin ayrı ayrı ilgilileri ile protokoller düzenlenmesini, bu
plan kapsamında görülen yüksek riskli mahallelerde ise, eylem planlaması niteliğinde çok
yönlü toplu yenileme çabalarını gerektirmektedir. Bunun örgütlenmesi, yerel yönetimlerin
kuracakları çok disiplinli proje ekiplerinin, katılımlı bir süreci yerinde yürütmeleri, ya da aynı
çalışma biçiminin özel bürolarda oluşturulmasını öngören düzenlemelerle sağlanmalıdır. Bu
sürecin başarı ile yürütülmesinde ise, yeni parasal olanakların yaratılması, yeni yaptırımların
ve çok sayıda konuda yasal düzenlemelerin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Halk katılımını
sağlayacak, yerel çevre standartlarını yükseltip taşınmaz değerlerini artıracak, yapıları ve
altyapıyı güçlendirecek, yerel sosyal sorunları azaltacak, imar haklarını gereğinde yeniden
harmanlayacak, bütün bunların yürütülmesinde en düşük maliyet ve rahatsızlık yaratacak
yöntemlerin, ancak doğrudan işe girişmekle geliştirileceği düşünülmelidir. Zorunlulukların
bizi getirdiği bu noktada, kentsel iyileştirme yöntemleri konusunda dünyaya bir “İstanbul
Modeli” geliştirme ve tanıtma fırsatı doğmuştur.
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4.6.3.7 Yerel Eylem Planı Proje ve Programlarının Elde Edilmesi
İstanbul Deprem Master Planı’nın ikinci etkinlik alanı, yüksek risk yoğunlaşması bulunan
alanların ‘Sakınım Planı’ kapsamında belirlenerek, bu alanlarda ayrıntılı ve interaktif biçimde
güvenlik artırıcı yatırımlara ivedilikle başlanmasıdır. Gerek doğal tehlikelerin yüksek olduğu,
gerekse tehlikeye konu olan insan ve ekonomik kaynakların yoğunluk gösterdiği bu alanlar,
risklerin özellikle aşırı düzeylerde olduğu ‘Öncelikli Dönüşüm Alanları’dır. Bu alanlarda
toplu iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları eşgüdüm altında yürütülecektir. Zamanla
İstanbul’un hemen her bölgesinde güvenlik artırmak üzere bu tür dönüşüm ve iyileştirme
etkinliklerinin yer alması istenir. Söz konusu çalışmaların, stok değerlendirme ve sosyal
araştırmalar ile başlatılarak, kentsel tasarım, çevre düzenleme ve iyileştirme, yapı
güçlendirme, altyapı yetersizliklerini giderme ve toplumsal örgütlenme girişimlerine
öncülükler etmesi gerekir. Bu girişimler, alan bazında ortaklıklar oluşturma ve çok yönlü
eylem projeleri geliştirme yoluyla gerçekleştirilmek zorundadır. Bu alanlarda dönüşüm
işlerinin projelendirilmesi ve uygulamaları, ayrı ayrı proje paketleri olarak geliştirilerek
Büyükşehir ve ilgili İlçe Belediyeleri tarafından ihale edilebilir. Büyükşehir Belediyesi’nin,
söz konusu çalışmaları izlemek üzere bir özel birim oluşturması, yerinde büro kurması ve
uygulamaları denetlemesi olanaklıdır.
1. Projelendirme Sürecinin Tasarımı ve Örgütlenmesi İşleri
Deprem zararlarını azaltma hedefli kentsel iyileştirme ve dönüşüm amacı ile yürütülecek
çalışmaların Türkiye’de ve dış dünyada doğrudan ön örnekleri bulunmaması nedeniyle,
başvurulacak çalışmaların ayrıntılı olarak düşünülmesi, örgütlenme ve süreç tasarımlarının
hazırlanarak ilgili taraflarca gözden geçirilmesi gereği vardır.
1.1. Yapılacak işlerin genel tanımları
1.2. İş birimlerinin işgücü ve zaman gereksinmeleri
1.3. İş birimlerinin zamanlama ve senkronizasyonu
1.4. Yönetici, çalışma grupları örgütlenmesi ve çalışma biçiminin belirlenmesi
1.5. Uzman kişi ve kuruluşların katılımının sağlanması
1.6. Çıktılar, ara-çıktılar, değerlendirme biçimlerinin belirlenmesi
1.7. Yerel toplumla ilişkilerin örgütlenmesi ve yerel büro altyapısının oluşturulması
1.8. Yerel büro çalışma takım ve kadrosunun belirlenmesi
1.9. CBS veri tabanının kurulması; envanterler, anket ve tespitler
1.10. Proje üzerindeki yaygın görüş ve düşüncelerin derlenmesi için araçlar
1.11. Projenin ülke düzeyinde ve yurt dışında tanıtımı için yöntem ve araçlar
1.12. Planlama işlerini yürütme ve denetim süreci tasarımı
2. Proje İçerik Ve Yöntem Geliştirme Ve Yürütme Çalışmaları
Yerel Eylem Planlaması yoluyla ‘Kentsel Dönüşüm’ uygulaması, üç ana grupta çalışmaların
örgütlenmesini gerektirmektedir. Bunlar, veri derleme ve veri tabanı işletim işleri, analitikdeğerlendirme çalışmaları, sentezleme ve tasarım çalışmalarıdır. Bu aşamada, söz konusu
çalışmaların kapsamı aşağıda özetlenmektedir:
2.1. Durum Saptama Ve Veri Tabanı Oluşturma Çalışmaları:
2.1.1. Yerbilimsel Yerel Bulguların Yeterliği
2.1.2. Alan’ın Metropolitan Bölgedeki Yeri ve İşlevi
2.1.3. Kentsel Risk Sektörleri Araştırması
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2.1.4. Mevcut Yapı Stoku Değerlemesi
2.1.5. Nüfus ve Hanehalkı Varlığı
2.2. Analitik Çalışmalar:
2.2.1. Makro-Yapılanma Analizi
2.2.2. Ekonomik Faaliyet ve Potansiyeller
2.2.3. Yerel Yatırım Kapasiteleri
2.2.4. Sosyal Yapı ve Mülkiyet
2.2.5. Altyapı ve Ulaşım
2.2.6. İlçe Acil Durum Senaryoları
2.3. Sentez Ve Tasarım İşleri:
2.3.1. Alternatif Makro-Öneriler
2.3.2. Arazi Kullanım Kararları
2.3.3. Ulaşım ve Altyapı Kararları
2.3.4. Fiziki Düzenleme Seçenekleri, Alt Bölgeler Tanımlama
2.3.5. Yeni Yapılaşma Düzeni ve Ögeleri / Kentsel Tasarım Kararları
2.3.6. Mevcut Yapı Stokuna İlişkin Kararlar (iyileştirme, güçlendirme, yenileme)
2.3.7. Yasal, Yönetsel ve Kaynak Varlığı açılarından Olabilirlik
2.3.8. Özel Yapılarda Güçlendirme Maliyetleri ve Finansman
2.3.9. Fizibilite ve Finansman: Yatırım Hacmi ve Aşamaları
2.3.10. Örgütlenme, Eğitim ve Katılım Süreçlerinin Tasarımı
2.3.11. Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Toplum İşletmeciliği Modeli
2.3.12. Tarihi Varlıklar, Kültür ve Çevre Nitelikleri Düzenlemeleri
2.3.13. Örnek Yapı Uygulama Projeleri
2.3.14. Altyapı ve Sosyal Hizmetler Düzenlemeleri
2.3.15. Acil Durum Hizmetlerinin Tasarımı
2.4. Yürütme Araçlari Tasarım İşleri
Kentsel Dönüşüm ve Yerel Eylem Planlaması çalışmaları projelendirme ve uygulamanın içiçe
yürütüldüğü ve çok tarafın katıldığı karmaşık bir iş düzeni gösterir. Bu, yalnızca bir fiziki
düzenleme gösterir belgelerin elde edilmesi işleminden ibaret bir kapsamın çok ötesinde bir
gerçek dünya çalışmasıdır. Bu nedenle tarafların hak ve sorumlulukları, bunların zamanlaması,
uygulamaya ilişkin yükümlülüklerinin ayrıntılarıyla belirlenmesi ve protokoller ve
sözleşmelerle güvenceye alınması işlerini gerektirir. Büyükşehir Belediyesi, yerel Belediye,
projelendirme yükümlüsü taraf, katkıları alınacak danışmanlar, oluşturulacak çalışma
kadroları elemanları, araştırma ve halkla ilişkiler yükümlüleri, inşaat işleri yükümlüsü, yerel
taşınmaz sahipleri, kiracılar, yerel ticaret ve sanayi kuruluşları vb. çok sayıda tarafın
senkronize edilmesi ve bir hedef birliğinde toplanmalarının sağlanması, hem özendirmeler,
hem de yaptırım olanakları gerektirecektir.
2.4.1. Projelendirme Standartları ve Normlar
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2.4.2. Sözleşmeler ve Protokoller
2.4.3. Mevzuat Düzenleme Önerileri
2.4.4. Risk Yönetimi Yöntemlerini İçeren Yerel Sakınım Planı
2.4.4. Aşamalandırma ve Uygulama Programları
2.4.5. Yerel Toplum Kuruluşları Desteklerinin Alınması Prosedürleri
2.4.6. Projelendirme İşleri Bitirme ve Onay Alma Prosedürleri
2.4.7. Veri işletmeciliği protokolleri
2.4.8. Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi
2.5. Çıktıların Tanımlanması İşleri
Ayrıcalıklı çalışmalar kapsamı belirleyen Dönüşüm ve Yerel Eylem Planı işleri, kendine özgü
çalışma ürünleri, çıktılar ve özel belgelerin üretilmesini gerektirecektir. Bu nedenle, her
aşamaya ait çıktıların ve bunların sahip olması gereken standartların belirlenerek iş
protokollerinde gösterilmesi gereği bulunmaktadır.
2.5.1. Aşamalara ilişkin çıktı belgelerinin tanımlanması
2.5.2. Sayısal veri ve bilgilerin format ve saklanması standartları
2.5.3. Çizim paftaları içeriği ve österim standartları
2.5.4. Aşamalara ilişkin iş bitirme raporlar, içerik ve formatları
2.5.5. Aylık gelişme raporları, içerik ve formatları
2.5.6. Özel sunuş çıktı ve ortamlarına ilişkin tanımlar
Yukarıda genel yapısı tanımlanan Kentsel Dönüşüm amaçlı Yerel Eylem Planlaması
çalışmalarının başvurmak zorunda olacağı bilgi altyapısı, birinci aşama raporunda özetle
sunulmuştur. Bu aşamada bunlar tekrarlanmakla birlikte, Büyükşehir Belediyesi elindeki
mevcut bilgilerin incelenmesi sonucunda bu kapsamın yeniden düzenlenmesi gerekecektir.
Öte yandan, herhangi bir Eylem Planlaması alanındaki yapı stokunun niteliklerinin ortaya
konulmasında başvurulacak yöntem, yapı stoku risklerinin belirlenmesi amacıyla önerilmiş
bulunan üç aşamalı yapı stoku değerlendirme çalışmaları ile aynıdır. Pilot Eylem Planı
alanında yer alan tüm yapıların bu yöntemle incelenmesiyle, bu yöntemin geçerliliğine ilişkin
değerlendirmeler yapılması da mümkün olacaktır.
Mevcut durum tespitleri, yapı stokunun taşıma kapasiteleri ve fiziki özellikleri yanında,
kullanım dağılımları, mülkiyet, piyasa değerleri, sosyal ve demografik özellikler dağılımları,
tarihi ve kültürel varlıklar, risk analizleri için gerekli olan ve ‘Sakınım Planı’ kapsamında da
başvurulan diğer bilgilerin derlenmesi ile bir mekansal bazlı ana veri tabanının oluşturulması
ve bunun CBS ile işletilmesi gerekecektir.
Önceki aşamada belirlenen Konut Stoku ve Risk Analizleri’ne ilişkin parametreler
geçerli olmakla birlikte, mevcut veri tabamlarının incelenmesi sonucunda çalışmanın bundan
sonraki aşamasında sonuçlandırılacaktır:
4.6.3.8 Yerel Eylem Planlarının Kapsamı
Yüksek risk taşıyan alanlarda yerel toplu dönüşüm ve iyileştirmelerin başlatılmasını bazı
özellikler taşıması gerekmektedir. Bu özelliklere kısaca bir göz atmak yerel eylem planlarının
yönetim yapısını, proje sürecini ve yerel katılımı tanımlama aşamasına katkı sağlayacaktır.
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1-Yerel Eylem Planları, güvenli kent yaratmak için yapılacak çalışmalarda kullanılacak
politika ve stratejilerin araştırılmasını, bir yol haritası yaratılmasını içermektedir.
2-Yerel Eylem Planı yalnızca çizili bir planı değil, bir süreci tanımlamaktadır. Eylem
Planı, süreç tasarımı, araştırma, projelendirme ve uygulama süreciyle bir bütün
oluşturmaktadır.
3-Yerel Eylem Planları ne alanın tamamının yıkılıp yeniden yapılması, ne de alanda
güçlendirme projelerini tanımlar.
4-Bu nedenle yerel Eylem Planı ne bir mühendislik projesi ne de bir planlama/tasarım
projesidir. Yerel Eylem Planları her iki uzmanlığın işbirliğinde ve eşgüdümünde
gerçekleştirilmek zorundadır.
5-Yerel Eylem Planlarına yüksek risk taşıyan alanlarda ivedilikle başlanılması ve
sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu sebepten Sakınım Planının tamamlanmasını beklemeden
fakat bununla ilişkili olarak yürütülmesi gerekmektedir.
6-Yerel Eylem Planlarını yalnızca yerel fiziki düzenleme işi olarak görmemek gerekir.
Bunların kent ölçeğinde amacı ve güçlü stratejisi ve bir vizyonu olmalıdır.
7-Yerel Eylem Planlarının amacı ve stratejisi alanın fiziksel dokusu, sosyal dokusu ve
ekonomik sorunlarını dikkate alarak alanda yaşayan yerel halkla birlikte hazırlanmış olmalıdır.
8-Yerel Eylem Planlarının ana amacının deprem zararlarını azaltmak olduğu
unutulmamalıdır. Diğer taraftan depremi fırsat olarak görmek ve yerel Eylem Planlarını
İstanbul’u Dünya kenti olma çalışmalarının bir parçası olarak düşünmek olanaklıdır. Bu
sebepten yerel Eylem Planlarının;
• kentin sorunlarını ve potansiyellerini tanımlamak,
• kentin sorunlarına çözüm üretmek,
• kente ilişkin vizyonla buluşturmak,
• kenti Avrupa Birliği’ne hazırlamak
gibi çeşitli yan hedefleri olması mümkündür.
9-Yerel Eylem Planları finans, yönetim, yerel katılım ve hukuki konularda çalışmalara
ağırlık vermek ve projenin uygulanabilirliliğini araştırmak zorundadır.
10-Yerel Eylem Planları finans, uygulama, yönetim ve katılım konularında yeniliklere
açık olmalıdır.
11-Yerel Eylem Planları bir halkla ilişkiler projesidir. Bu sebepten projenin halkla
ilişkisini sağlayacak yerel büroların kurulmasına öncelik verilmeli, tüm katılımcı ve hedef
kitle araştırılmalı ve projeye katılımları sağlanmalıdır.
12-İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde yerel Eylem Planlarını yönetecek ve
uygulamaları denetleyecek yeterli bilgi, deneyim ve beceriye sahip uzman kişilerden oluşan
bir proje yönetim biriminin kurulması yerinde olacaktır. Bu birimin, ayrıca, kentte
gerçekleşecek yerel eylem planlarını koordine etmesi beklenmektedir.
13-Yerel Eylem Planları stratejik, ekonomik ve sosyal ortaklıklar kurmalıdır.
14-Yerel Eylem Planları kaliteli program tasarımı içermeli, projelendirme ve uygulama
aşamalarında esnek olmalıdır.
15-Yerel Eylem Planlarının esnek olması planın uygulanmasını kolaylaştırıcı ve halkın
plana dahil edilmesini sağlayan bir etkisi olması demektir.
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16-Yerel Eylem Planları yerel olanakları artırmalıdır.
17-Yerel Eylem Planları sürdürülebilir olmalıdır. Bu amaçla ‘Yerel Eylem Modeli’
oluşturmayı hedeflemelidir.hedefleyen yerel eylem planlarının konunun önemi ve başarıyla
sonuçlanması bakımından
4.6.3.9 Yerel Eylem Planlarının Yönetim Yapısı
Yukarıda da belirtildiği gibi, yerel eylem planı çalışmalarını yürütecek bir proje biriminin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Kentsel Dönüşümler ve Yeni Yerleşmeler Müdürlüğü’
içinde kurulması yerinde olacaktır. Bu birime, ayrıca, ilgili ilçe belediyelerden uzmanların
katılması sağlanmalıdır. Yönetim biriminde şehir plancısı, jeoloji mühendisi, mimar, inşaat
mühendisi bulunması zorunludur. Bu birimin görevleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yerel eylem planı proje ve programları hazırlamak,
Analitik çalışmalar yapmak ve vizyon oluşturmak,
Projelendirme ön kararları almak,
İhale edilebilir proje paketleri tanımlamak,
Proje paketleri ihale şartnamesi hazırlamak,
Projeleri ihale etmek,
İhale edilmiş projeleri denetlemek,
Uygulanabilirlik araştırmaları yapmak,
Yerel eylem planı için kaynak oluşturmak,
Yerel katılımı ve yerinden yönetimi sağlayacak yerel büro kurulmaktır.

Diğer taraftan yerel eylem planlarının kamu-özel işbirliğinde yönetilmesinin bazı
faydalar sunacağı unutulmamalıdır. Kamu-özel işbirliği projelerin tanıtımına ve finansmanına
katkı sağlayarak projelerin uygulanabilirliliğini artıracaktır. Bu sebepten, bu yönetim birimine
özel sektörden katılımcıların önceden belirlenen görev, yetki ve sorumlulukla katılımlarının
sağlanması yerinde olacaktır.
Kurulacak proje yönetim birimi görevlilerinden bir kısmının eş zamanlı olarak proje
alanında -projelerin ilerleyen aşamalarında- kurulacak yerel büroda görev alması istenecektir.
Yerel büroda yukarıda beliritilen uzmanlara ek olarak halkla ilişkiler uzmanı veya sosyolog
bulunması yerinde olacaktır. Yerel büronun görevleri;
•
•
•
•

Yerel katılımı sağlamak,
Yerel topluluğu bilgilendirmek,
Yerel toplulukla anlaşmalar yapmak,
Projenin olabilirliliğini araştırmak, önündeki engelleri aşmak için yeni organizasyonlar
oluşturmak,
• Amaç, strateji ve yerel istekler doğrultusunda projelendirme aşamasına girdi
sağlamaktır.

4.6.3.10 Yerel Eylem Planlarının Finansmanı
Eylem Planlarına finansman sağlamak amacıyla bir havuz kurulması ve bu havuzda toplanan
paranın senkronize biçimde kullanılması gerektiği açıktır. Bu fon çeşitli yerlerden gelecek
akarların toplanmasıyla oluşturulacaktır. Bu fonda toplanabilecek çeşitli kaynaklar ise şöyle
sıralanabilir.
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• Alandan Toplanacak Vergiler: Dönüşümü ve güçlendirmesi yapılacak alanlardan
toplanan/toplanacak vergiler.
• Belediye’nin Kaynak Yaratmak İçin Alacağı Vergiler: Belediyenin bir defaya mahsus
olmak üzere alacağı vergiler.
• Belediye’nin Döner Sermayesinden Bir Parça: Belediye’nin döner sermaye gelirlerinden
bir parça.
• Doğal Afet Sigortaları: Doğal afetlerden sonra kullanılmak üzere oluşturulan havuzdan
alınacak bir parça bu fona katılabilir (Balamir, 2001b), veya bu havuzdan alınacak uzun
dönem-düşük faizli krediler.
• İç ve Dış Krediler: Güvenli, yaşanabilir kentler oluşturmak üzere kredi veren
uluslararası kuruluşlar ve iç krediler.
• Özel Sektörden Sağlanacak Kaynaklar: Yerel eylem planlarına katılan özel
girişimcilerin sağlayacağı kaynaklar.
Diğer taraftan projeleri gerçekleştirebilmek için bazı finans yolları kullanılabilir. Bu
yollar ise kısaca şöyle özetlenebilir:
• Büyük Projelerle Sağlanacak Çapraz Finans: Yerel eylem planlarının büyük projelerle
ilişkilendirilmesiyle büyük projelerin getirilerinin, dönüşüm ve güçlendirme
projelerinde kullanılması.
• Yerel Halkın Uzun Dönem-Düşük Faizle Borçlandırılması: Proje alanı içindeki mülk
sahiplerinin borçlandırılması,
• Gerekli ve Uygun Durumlarda Yap-İşlet Devret Projelerin Yerel Eylem Planlarına
Entegre Edilmesi: Dönüşüm alanlarında gerekli olan bazı yapıların özel sektörce yapılıp
belli bir süre sonunda devredilmesi,
• Dönüşüm Alanlarına Kar Getirici İşlevler Yüklenmesi: Dönüşüm alanlarına İstanbul’un
ve alanın vizyonuna uygun kar getirici işlevler yüklenmesi,
• İmar Hakkı Aktarımı: Dönüşüm alanlarında kamulaştırma harcamalarını en aza
indirmek amacıyla projeye katılmayan mülklerdeki imar haklarının sertifika yoluyla
aktarılması,
• Dönüşüm Alanından Alınacak YOP: Yapılacak yenileme karşılığı alınacak “Yenileme
Ortaklık Payı”.
• Tahvil çıkarılması: Dönüşüm alanları için tahvil çıkarılması
4.6.3.11 Yerel Eylem Planları Proje ve Programları
Deprem zararlarını azaltmayı hedefleyen yerel eylem planlarının bir örneğinin bulunmaması,
yapılacak çalışmaların sonucunun önem boyutu, kullanılacak kaynağın sınırlı olması ve çeşitli
sektör, taraf ve hedefleri içinde barındırmasından dolayı, yerel eylem planı ilk aşamadan
itibaren iyi düşünülmeli, tasarlanmalı ve ilgili tarafların görüşlerine başvurulmalıdır.
Bir Eylem Planını 9 aşamada gerçekleştirmek olanaklıdır. Bu aşamalar;
1. Çalışma Kapsamı ve Süreç Tasarımı
2. Durum Saptama ve Veri Tabanı Oluşturma Süreci
2.1. Hazırlık
2.2. Veri Derleme ve Veri Tabanı İşletim Düzeni Kurulması
3. Analitik Çalışmalar
4. Projelendirme Ön Kararları
5. Projelendirme Süreci
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6. İrdeleme Ve Uygulanabilirlik Araştırmaları
6.1. İrdeleme
6.2. Uygulanabilirlik Araştırmaları
7. Yürütme İşleri Tasarımı
8. Uygulama İhaleleri
9. Denetim Süreci’dir
1. Aşama: Çalişma Kapsamı ve Süreç Tasarımı
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, yerel eylem planlarının çalışma kapsamının
belirlenmesi ve süreç tasarımıyla başlaması gerekmektedir. Bu aşamada yapılacaklar;
1.1. Proje İçerik ve Etaplama
1.1.1. Yapılacak işlerin genel tanımları
1.1.2. İş birimlerinin işgücü ve zaman gereksinimi
1.1.3. İş birimlerinin zamanlama ve senkronizasyonu
1.2. Proje Yönetim ve Yürütme
1.2.1. Yönetici, çalışma grupları örgütlenmesi ve çalışma biçiminin belirlenmesi
1.2.2. Uzman kişi ve kuruluşların belirlenmesi/ katılımlarının sağlanması
1.2.3. Projenin ülke düzeyinde ve yurt dışında tanıtımı için yöntem geliştirilmesi
1.2.4. Projenin yürütme denetim sürecinin tasarımı
1.3. Yerel Büro ve Katılım
1.3.1. Yerel toplumla ilişkilerin örgütlenmesi ve yerel büro altyapısının oluşturulması
1.3.2. Yerel büro özelliklerinin belirlenmesi ve kadrosunun belirlenmesi
1.3.3. Proje üzerindeki yaygın görüş ve düşüncelerin derlenmesi için araçlar
geliştirmek olarak belirlenmiştir.
1.1. Proje İçerik ve Etaplama

Bu aşamada ilk olarak yapılması gereken projenin amacının konulması ve bu amaca varmak
için gerekli çalışmaların listesini hazırlamak olmalıdır. Projenin amacı sadece ‘deprem
zararlarını azaltmak’ olarak belirlenebilir, fakat ilerleyen aşamalarda proje alanının başka
kentsel sorunları tespit edilebilir. Bu sebepten dolayı projenin ana amacı deprem zararlarını
azaltmak olacak, fakat bazı yan hedefleri de olacaktır.
Belirlenen hedefe ulaşmak için gerekli stratejinin hazırlanması ve etaplanması bu
aşamada yapılması gereken bir başka konudur. Yukarıda da belirtildiği gibi, bir yerel eylem
planı durum saptama ve veri tabanı oluşturma süreci, analitik çalışmalar, vizyon oluşturma
çalışmaları, projelendirme ön kararları, irdeleme, uygulanabilirlik araştırmaları, yürütme işleri
tasarımı, uygulama ihaleleri, denetim sürecinden oluşacağından etaplama, işgücü ve zaman
gereksinimi bu aşamalar gözönüne alınarak, proje içerik ve etaplama aşamasında,
belirlenmelidir.
Daha öncede belirtildiği gibi, yerel eylem planlarının kısa süre içinde sonuçlanması için
projenin uygulanabilir proje paketlerine ayrılması gerekmektedir. Yerel eylem planının proje
paketleri, ‘Süreç Tasarımı ve Örgütlenme İşleri’ aşamasında belirlenecektir. Belirlenecek
proje paketleri her yerel eylem planı için geçerli olabileceği gibi alana özgüde olabilir. Bir
yerel eylem planının gerçekleşmesi için gerekli proje paketlerini kabaca üçe ayırabiliriz;
• Araştırma Projeleri,
• Projelendirme Projeleri,
• Uygulama Projeleri
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Bu proje paketlerinin, ayrıca, alt proje paketlerine ayrılması öngörülmektedir, alt proje
paketleri raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanacaktır. Diger taraftan bir yerel eylem planı
içinde iki süreç tanımlamak olanaklıdır;
• Kentsel Yenileme Süreci,
• Kentsel Güçlendirme Süreci
Bir yerel eylem planı içinde tanımlanan bu iki süreç her ne kadar ayrı ayrı bir bütün
oluştursalar da, her sürecin sonucunun bir diğerine girdi oluşturmasıyla, kentsel yenileme ve
kentsel güçlendirme kararlarının iki sürecin ortak ürünü olmasıyla ve deprem zararlarının
bütüncül bir yaklaşımla dışlanması için ortaya koydukları birliktelik proje sürecinin iki
sürecin girdileri doğrultusunda tasarlanmasını gerektirmektedir.
Ayrıca projenin belirlenen aşamalar içinde koordinasyonunu ve yukarıda belirtilen iki
sürecin –kentsel yenileme ve kentsel güçlendirme- senkronize biçimde yürümesini sağlayacak
koordinasyon bu çalışmalar sonucunda belirlenecektir.
1.2. Proje Yönetim ve Yürütme

Proje içerik ve etaplama aşamasında belirlenen aşamaların yönetimi, bu aşamalarda görev
alacak çalışma gruplarının belirlenmesi ve çalışma biçiminin belirlenmesi ile projenin
yürütülmesi ve denetimi ile ilgili kararlar bu aşamada alınacaktır, bu sebepten dolayı kentsel
dönüşümler ve iyileştirmeler konusunda uzman kişi ve kuruluşların araştırılması ve
katılımlarının sağlanması bu aşamada yerine getirilmelidir. Bu aşamada, ayrıca, projenin yurt
içi ve dışında tanıtımının yapılması ile ilgili yöntemlerin araştırılması ve bir grubun bu işle
görevlendirilmesi gerekmektedir. Projenin tanıtımı hem finansman konusunda katkı
sağlayacak, hem de bir örneği bulunmayan bu konuya bir katkı sağlayacaktır.
1.3. Yerel Büro ve Katılım

Yerel eylem planlarının halkla ilişkiler projesi olduğu yukarıda belirtilmişti. Kentsel
yenilemeler ve güçlendirmeler konusunda bir mevzuatın bulunmaması, bu projelerin halkla
birlikte yürütülmesini ayrıca zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla yerel topluluğun katılımını
sağlamak ve projeyi yerinden yönetmek amacıyla yerel büroların kurulması gerekmektedir.
Projenin yerel topluluğa ilanı, tanışma toplantıları düzenlemek ve yerel büro kurulması için
gerekli çalışmalar bu aşamada yapılacaktır. Ayrıca yerel büro özellikleri ve büroda görev
yapacak uzmanların belirlenmesi de bu aşamada gerçekleşecektir.
Yerel eylem planlarının amacı gereği kısa süre içinde hazırlanıp uygulanması
gerektiğinden 1. aşama için gerekli sürenin iki ay olduğu düşünülmektedir.
2. Aşama: Durum Saptama Ve Veri Tabanı Oluşturma Süreci
Bu aşamada alanın halihazır durmunun tespiti için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu
çalışmaların bir kısmının ihale edilebilir proje paketleri olarak tanımlanması olanaklıdır, diğer
taraftan bu proje paketlerinin ihale edilebilmesi için bazı ön çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Bir başka deyişle bu aşamada;
2.1. Hazırlık
2.2. Uygulama süreçleri
bulunmaktadır.
2.1.Hazırlık Süreci

Uygulama sürecinde yapılacak araştırmalar için gerekli çalışmaların yapıldığı süreçtir. Bu
süreçte yapılacakları kısaca şöyle belirtebiliriz;
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2.1.1. Araştırma Standartları ve Yöntem Belirleme
2.1.2. Veri İşletim Protokolleri
2.1.2.1.Halihazırdaki verilerin elde edilmesi,
2.1.2.2.Verilerin kullanım esaslarının belirlenmesi,
2.1.2.3.Durum saptama aşamasında hazırlanacak verilerin formatları,
2.1.2.4.Elde edilen verilerin birleştirilmesi ve kullanım esasları.
2.1.3. Çıktıların Tanımlanması İşleri
2.1.3.1.Aşamalara ilişkin çıktıların tanımlanması
2.1.3.2.Sayısal veri ve bilgilerin format ve saklanma koşulları
2.1.3.3.Çizim paftaları içeriği ve gösterim standartları
2.1.3.4.Aşamalara ilişkin iş bitirme raporları, içerik ve formatları
2.1.3.5.Özel sunuş çıktı formatlarının ve ortamlarına ilişkin tanımlar
2.1.4. Yerel Büronun Kurulması
2.1.4.1.Yerel büronun kurulduğunun ilan edilmesi,
2.1.4.2.Yerel toplulukla tanışma toplantıları düzenlenmesi,
2.1.4.3.Yerel toplulukla iletişim şeklinin belirlenmesi,
2.1.4.4.Temsil şeklinin belirlenmesi, yerel topluluğun temsilcilerinin seçilmesi,
2.1.4.5.Uygulama aşaması için gerekli çalışmaların yerel toplulukla yapılması
2.1.1. Araştırma Standartları ve Yöntem Belirleme
‘Durum Saptama ve Veri Tabanı Oluşturma’ aşamasının uygulama sürecinde kullanılacak
yöntemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kentsel dönüşüm ve iyileştirme
konularındaki deneyimler de gözden geçirilerek bir yöntem geliştirlmesi gerekmektedir. Diğer
taraftan uygulama sürecinde yapılacak araştırmaların özel sektöre veya üniversitelere ihale
edilmesi olanaklıdır, bu sebepten dolayı yapılacak çalışmaların belli standartlar çerçevesinde
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu standartlar bu süreçte belirlenecektir.
2.1.2. Veri İşletim Protokolleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyelerde yerel eylem planları kapsamında
kullanılabilecek çeşitli formatlarda veriler bulunmaktadır. Bu verilerin güncellenmesi,
birleştirilmesi ve kullanım esaslarının belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin JICA çalışmaları
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi GIS sisteminin birleştirilmesi ve kullanıma sunulması
uygulama sürecinde kolaylıklar sağlayacaktır. Diğer taraftan her aşama sonucunda elde
edilecek verilerin kullanım ve saklama koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Böyle bir
uygulama -verilerin dijital ortamda belirlenen formatta elde edilmesi- veri tabanı oluşturma
çalışmalarını uygulamacılara yayarak bu amaç için gerekli süreyi azaltacaktır.
2.1.3. Çıktıların Tanımlanması İşleri
Her aşamada yapılan çalışmalara ilişkin iş bitirme raporlarının içerik ve formatlarının,
çıktıların içeriğinin, gösterim standartlarının, sayısal veri ve bilgilerin format ve saklama
koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Sayısal verilere ilişkin kararlar veri işletimine ayrıca
katkı sağlaycaktır. Ayrıca aşamalar sonrası yapılacak sunuşların içeriğinin ve formatının
belirlenmesi bu aşamada yapılmalıdır. Çıktıların çeşitli uluslararası formatlarda tanımlanması
projenin tanıtımı ve kredi bulma konusunda yerel eylem planınına katkı sağlayacaktır.
2.1.4. Yerel Büronun Kurulması
Yerel topluluğun projeye katılımını ve projenin yerinden yönetimini sağlayacak yerel büronun
kurulması ve yerel büronun tanışma toplantıları düzenlemesi, yerel toplulukla iletişim ve
temsil şeklinin belirlenmesi, yerel topluluğun temsilcilerinin seçilmesi bu aşamada yapılacak
işlerdendir.
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2.2. Veri Derleme Ve Veri Tabanı İşletim Düzeni Kurulması

‘Durum Tespiti ve Veri Tabanı Oluşturma’ aşamasının uygulama sürecinde bazı araştırma
projelerinin uygulanması gerekmektedir. Araştırma konuları ise
2.2.1. Toplumsal Veriler
2.2.1.1.Nüfus varlığı
2.2.1.2.Ekonomik veriler
2.2.1.3.Sosyo-kültürel veriler
2.2.2. Doğal Bulguların Yeterliliği
2.2.2.1.Yerbilimsel bulguların yeterliliği
2.2.2.2.Yerel doğal veriler
2.2.3. Kentsel Risk Sektörleri Araştırması
2.2.3.1.Makroform riskleri
2.2.3.2.Özel risk alanları
2.2.3.3.Kentsel doku riskleri
2.2.3.4.Kullanım riskleri
2.2.3.5.Üretim kaybı riskleri
2.2.3.6.Özel yapılarda risk
2.2.3.7.Yapı stokunda riskler
2.2.3.8.Tehlikeli kullanımlardan kaynaklanan riskler
2.2.3.9.Acil durum görevlisi (ADG) taşınmazlar
2.2.3.10. ADG güvenlik ve dağılım riskleri
2.2.3.11. Açık alan yetersizliği
2.2.3.12. Dış etkiler
2.2.4. Alanın Metropolitan Bölgedeki Yeri ve İşlevi
2.2.4.1.Konut
2.2.4.2.Sanayi
2.2.4.3.Ticaret
2.2.4.4.Ulaşım
2.2.4.5.Tarih-Turizm
2.2.5. Altyapı Verilerinin Araştırılması
2.2.5.1.Su hatları, depoları
2.2.5.2.Elektrik hatları, trafo noktaları
2.2.5.3.Telefon hatları, fiberoptik kablolar
2.2.5.4.Doğal gaz hatları dağıtım istasyonları
2.2.5.5.Atıksu hatları.
2.2.6. Mevcut Yapı Stoku Değerlendirmesi
2.2.6.1.Kullanım biçimi
2.2.6.2.Dolu/boş
2.2.7. Mülkiyet Bilgileri
Kentsel dönüşüm ve kentsel iyileştirme alanlarını belirlenmek, alanın vizyonunun ve
dolayısıyla amaç ve stratejisini belirlemek için kullanılacak veriler bu aşamada yapılacak
araştırmalar sonucunda elde edilecektir. Bu araştırmaların proje paketi olarak ihale edilmesi
olanaklıdır.
2.2.1. Toplumsal Veriler
Proje alanın sosyo ekonomik yapısını ortaya koymak için yapılacak çalışmalarda, alanın nüfus
özellikleri (mahalle veya oturma birimlerinde hanehalkı sayısı vb), ekonomik veriler ve
sosyo-kültürel veriler araştırılacaktır. Bu araştırmalar yapılırken bu konulardaki sorunlar ve
potansiyellerin araştırılması temeldir.
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2.2.2. Doğal Bulguların Yeterliliği
Proje alanına ait jeolojik ve jeoteknik bilgilerin detaylı olarak araştırılması ve alanın bitki
örtüsü, iklimi gibi flora fauna özelliklerinin araştırılmasını içermektedir. JICA
mikrobölgeleme verilerinin jeolojik ve jeoteknik araştırmalara büyük katkı sağlaması
beklenmektedir.
2.2.3. Kentsel Risk Sektörleri Araştırması
‘İstanbul Deprem Master Planı’ çalışmalarına ışık tutan kentsel risk sektörleri araştırmasının
yerel eylem planının uygulama alanında daha detaylı olarak yapılması hem alanın taşıdığı
riskleri açıkça ortaya koyacak, kentsel dönüşüm ve kentsel iyileştirme alanlarının
belirlenmesine yardımcı olacak hem de bu risklerin azaltılması için strateji geliştirme
çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
2.2.4. Alanın Metroplitan Bölgedeki Yeri ve İşlevi
Alanın metropolitan alandaki yerinin araştırılmasıyla sorun tespitine ve vizyon oluşturma
çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Bu amaçla konut, sanayi, ticaret, ulaşım ve tarih-turizm
sektörlerinde kapsamlı bir araştırma ile alanın her sektör için İstanbul’da yeri belirlenmiş
olacaktır. Bu ise vizyon belirleme ve alana yeni işlevler yükleme aşamasında faydalı olacaktır.
2.2.5. Altyapı Verilerinin Araştırılması
Proje alanındaki altyapıların yeterliliğini ve deprem dayanıklılığının incelenmesini kapsayan
bu proje paketinde su hatları ve depoları, elekrik hatları, trafo noktaları, telefon hatları,
fiberoptik kablolar, dogal gaz hatları ve dağıtım istasyonları ile atıksu hatlarının mekansal
tespiti ve bu verilerin deprem dayanıklılığın ve afet sonrasındaki yeterliliği araştırılacaktır.
1/1000 ölçeğinde elde edilmesi gerekliliği bulunan bu araştırmalara JICA verileri ile İstanbul
Büyükşehir Belediyesi GIS sisteminin büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2.2.6. Mevcut Yapı Stoku Değerlendirmesi
Kentsel dönüşüm ve kentsel iyileştirme alanlarının belirlenmesi için ve yapı stokunun taşıdığı
risklerin belirlenmesi için yapı stoku değerlendirmesi yapılması gerektiği açıktır. Bu amaçla
yapılacak çalışmalar ve toplanacak bilgiler inşaat mühendislerince ayrıntılı olarak ele
alınacaktır. Fakat yapı stoku değerlendirme sürecinde her yapı için toplanacak bilgilere
planlama ve uygulanabilirlik açısından önem taşıyan bazı verilerin eklenmesi olanaklıdır. Bu
veriler yapının kullanım biçimi ile dolu veya boş olmasıdır.
2.2.7. Mülkiyet Bilgileri
Alanın mülkiyet bilgileri dönüşüm ve güçlendirme projelerinin olabilirliği açısından oldukça
önemlidir. Bu bilgilerinin belediyelerin ve tapu dairelerinin ilgili birimlerinden elde edilebilir.
Hazırlık ve uygulama süreçlerinin gerçekleşmesi için gereken süre dört aydır. Bu
sürenin ilk iki ayında hazırlık işleri tamamlanacak ve kalan iki ay içinde uygulama
sürecindeki araştırma projeleri sonuçlandırılacaktır.
3. Aşama: Analitik Çalışmalar
‘Durum Tespiti ve Veri Tabanı Oluşturma’ sürecinde elde edilen verilerin belirlenen
formatlarda proje yönetim birimine sunulmasıyla proje yönetim birimi bu veriler ışığında
analitik çalışmalar yapacaktır. Analitik çalışmalar sonucu elde edilmesi gereken sonuçları
kısaca şöyle belirtebiliriz.
Sosyal ve Ekonomik Yapı
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Ekonomik faliyet ve potansiyeller
Yerel yatırım kapasiteleri
Mülkiyet
Jeolojik Veri Değerlendirmesi
Kentsel Risk Sektörleri Değerlendirmesi
Makroform riskleri
Özel risk alanları
Kentsel doku riskleri
Kullanım riskleri
Üretim kaybı riskleri
Özel yapılarda risk
Yapı stokunda riskler
Tehlikeli kullanımlardan kaynaklanan riskler
Acil durum görevlisi (ADG)
ADG güvenlik ve dağılım riskleri
Açık alan yetersizliği
Dış etkenler
Makro-Yapılanma Analizi
Makroform özellikleri
Yoğunluklar
Altyapı ve ulaşım
Kentsel Yenileme ve Güçlendirme Alanları Belirleme
3.1. Sosyal ve Ekonomik Yapı

İkinci aşamada ‘Toplumsal Veriler’ ve ‘Alanın Metropolitan Alandaki Yeri’ne ilişkin
verilerin elde edilmesi sonucunda alanın sosyal özellikleri, mülkiyet bilgileri, ekonomik
faliyet ve potansiyelleri, yerel yatırım kapasiteleri belirlenmeye çalışılacaktır. Bu aşamada
yapılacak değerlendirmeler vizyon belirleme sürecine girdi oluşturacaktır.
3.2. Jeolojik Veri Değerlendirmesi

JICA verilerinin ve gerekli görülen yerlerde ayrıntılı olarak elde edilen jeolojik veriler
değerlendirilecektir. Bu çalışmanın sonucuna yapı stoku birinci ve ikinci aşama verilerin
katılmasıyla kentsel dönüşüm ve kentsel güçlendirme alanları belirlenecektir. Ayrıca bu
değerlendirme bir sonraki aşamada mikrobölgeleme haritalarına dönüşecektir, yani kentsel
dönüşüm alanlarında yapılacak yeni yapılar için bir girdi olacaktır.
3.3. Kentsel Risk Sektörleri Değerlendirmesi

Kentsel risk sektörleri araştırması sonucu elde edilen verilerin işlenmesi sonucu herbir
sektörün sahip olduğu risk açıkça ortaya konacaktır. Bu çalışmayla kentsel yetersizlikler
belirlenecek ve yetersizliklerin ‘Jeolojik Veriler’, ‘Makro Yapılanma Analizi’ ve ‘Yapı Stoku
Verileri’ ile çakıştırılmasıyla kentsel yenileme veya kentsel iyileştirme alanları belirlenecektir.
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3.4. Makro-Yapılanma Analizi

Çeşitli sektörlerde alanın İstanbul içindeki yerinin belirlenmesi ve eldeki veriler ışığında
alanın makroform, altyapı ve ulaşım özellikleri ve alanın yoğunluk bölgeleri belirlenecektir.
Bu veriler ilerleyen aşamalarda makroform, altyapı, ulaşım ve yoğunluk kararlarına girdi
oluşturacaktır.
3.5. Kentsel Yenileme ve Güçlendirme Alanları Belirleme

Yukarıda da belirtildiği gibi, yapı stoku değerlendirme çalışmalarından birinci ve ikinci
kademe veriler ile ‘Jeolojik Veriler’, Makro Yapılanma Analizi’ ve ‘Kentsel Risk Sektörleri
Değerlendirmesi’nin çakıştırılmasıyla kentsel yenileme veya kentsel iyileştirme alanları
belirlenecektir.
3.6. Mikrobölgeleme Haritası Oluşturma

‘Jeolojik Veriler’ doğrultusunda kentsel yenilemelere girdi oluşturacak yer-zemin bilgilerinin
yer aldığı mikrobölgeleme haritası oluşturulacaktır.
3.7. Projelendirme Standartları ve Normlar Belirleme

Projelendirme ön kararlarına girdi oluşturacak ve deprem güvenliğini sağlayacak
projelendirme standartları ve normları belirlenecektir. Bu amaçla deprem güvenli makroform,
kentsel doku, alt ve üst yapı elemanları ile yapı ve zemin ilişkilerinin araştırılması bu aşamada
yapılması gereken bir başka iştir.
Diğer taraftan yerel büro, bu aşamada, alanın vizyonunun belirlenmesine yerel
topluluğun katılması ve kentsel yenileme ve güçlendirme alanlarında hanehalkı anketinin
uygulanması için çalışmalar yapacaktır.
Bu aşamada, ayrıca, yerel büro tarafından bazı çalışmalar yapılması öngörülmektedir.
Bu çalışmaları kısaca şöyle belirtebiliriz:
• Kentsel yenileme ve güçlendirme kararları alınmasında yerel topluluğun görüşlerinin
alınması,
• Hanehalkı anketinin hazırlanması,
• Hanehalkı anketinin veritabanının oluşturulması ve saklama formatının belirlenmesi.
Analitik çalışmaların sonuçlanması için gerekli sürenin iki ay olduğu düşünülmektedir.
Fakat bu çalışmaların ilgili uzmanlarca daha önce bitirilmesi mümkündür.
4. Aşama: Projelendirme Ön Kararları
Deprem güvenliği başta olmak üzere proje standartları ve normlar ışığında yeni dönüşüm ve
güçlendirme projelerinin ön kararları bu aşamada alınacaktır. Alınan bu kararlar makro
ölçekte başlayıp parsel ve yapı ölçeğiyle son bulmaktadır. Bu kararları kabaca şöyle
sıralayabiliriz.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternatif makro öneriler,
Arazi kullanım kararları,
Ulaşım ve altyapı kararları,
Fiziki düzenleme seçenekleri, alt bölgeler tanımlama,
Yeni yapılaşma düzeni ve öğeleri/ kentsel tasarım kararları,
Mevcut yapı stokuna ilişkin kararlar,
Tarihi varlıklar, kültür ve çevre nitelikleri düzenlemeleri,
Altyapı ve sosyal hizmetler düzenlenmesi,
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• Acil durum hizmetlerinin tasarımı,
• Örnek yapı uygulama projeleri,
Proje yönetim biriminin bu süre içinde, ayrıca, projelendirme ve uygulama projeleri için
kaynak oluşturulması ve yönetimi ile ilgili prensipleri belirlemesi beklenmektedir.
Bu aşama içerisinde yerel büro tarafından hanehalkı anket sonuçlarının dökümü, yerel
topluluğun katılımıyla yeni yapılaşma kararları ve öğelerinin belirlenmesi sağlanarak, mevcut
yapı stokuna ilişkin kararlar, finansman, kaynak kullanımı ve yerel topluluğa kredi
kullandırma koşulları belirlenecektir.
Projelendirme ön kararlarının alınması için iki aylık bir sürenin yeterli olduğu
düşünülmektedir. Bu aşamada projelendirme ilgili önemli kararların alınması hem yerel
topluluğun projelendirme aşamasına katılımı bakımından, hem de projelendirme aşamasının
kısa zamanda tamamlanması bakımından oldukça önemlidir.
5. Aşama: Projelendirme Süreci
Bu aşamada kentsel yenileme ve kentsel iyileştirme projeleri hazırlanacaktır. Kentsel
yenileme projeleri alanın planlanması ile başlayacak ve tasarım projeleri, mimari projeler ile
birlikte inşaat projeleri hazırlanacaktır. Aynı zamanda altyapı projeleri de bu süreç içinde
hazırlanarak uygulama projeleri elde edilecektir. Güçlendirme projeleri ise yapı ölçeğinde
yapılacak projeler ile elde edilecektir.
Bu süreç boyunca yerel büro, yerel toplulukla birlikte projelendirme işlikleri, tasarım
günleri, bilgilendirme toplantıları düzenleyerek yerel topluluğun projelendirme sürecine
katılma ve yönlendirilmesini sağlamalıdır.
Yukarıda da belirtildiği gibi bu süreç yerel topluluktan yönlendirmeler alarak gelişecek
bir süreçtir, ayrıca yapılacak işlerin alacağı zaman bakımından uzun bir süreye gerek vardır,
fakat yerel eylem planlarının kısa sürede sonuçlandırılması bakımından projelendirme süreci
için üç aylık bir sürenin yeterli olacağı düşünülmektedir.
6. Aşama: İrdeleme Ve Uygulanabilirlik Araştırmaları
6.1. İrdeleme

Projelendirme süreci sonunda elde edilen projelerin kentsel standart ve normları sağlaması,
deprem güvenliğini sağlaması, alanın vizyonu ile uyumluluğu ve yerel topluluğun isteklerini
karşılama derecesi araştırmaları bu süreçte yapılacaktır.
Diğer taraftan yerel büro, bu aşamada, elde edilen projeleri ilan etmekle ve projelere
yapılan itirazları, eleştirileri değerlendirmekle görevlidir.
Projelerin irdelenip değerlendirilmesi için gerekli sürenin bir ay ile sınırlandırılması
projelerin uygulamaya konması açısından önemlidir. Diğer taraftan bu süre içinde tüm
itirazların sonuçlandırılması projelerin olabilirliliğini artıracak etki gösterecektir.
6.2. Uygulanabilirlik Araştırmaları

Elde edilen projelerin yasal, yönetsel ve kaynak varlığı açılarından olabilirliği, fizibilite ve
finansmanı, özel yapılarda güçlendirme maliyetleri ve finansmanı ile ilgili çalışmalar
uygulanabilirlik araştırmaları kapsamında yapılacaktır.
Yerel büronun bu aşamada yenileme veya güçlendirme alanlarında ikamet edenler için
geçici ikamet alanları belirlenmesi, geçici ihamet edeceklerin belirlenmesi, geçici ikamet
prensiplerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmesi beklenmektedir.
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Uygulanabilirlik araştırmaları için gerekli sürenin bir ay ile sınırlı olması
düşünülmektedir.
7. Aşama: Yürütme İşleri Tasarımı
Bu aşamada elde edilen projelerin uygulanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Projelerin
güvenlik ve olabilirlik bakımından etaplanması, projelerin uygulanabilir proje paketlerine
ayrılması, ihale şartnamelerinin hazırlanması, iş teslimi ve hakedişlerin belirlenmesi ve
denetim şartlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Yerel büro ise mülk sahipleriyle anlaşmalar yapmak, alanda ikamet edenlerin geçici
ikamet alanlarına taşınması işlerini ve mülk sahiplerine verilecek kredilere ilişkin kararların
alınması işlerini yürütmekle görevli olacaklardır
Kısa süre içinde projelerin ihale edilebilmesi için bu aşamada yapılacak işlerin bir ayda
bitirilmesi gerekmektedir.
8. Aşama: Uygulama İhaleleri
‘Yürütme İşleri Tasarımı’ aşamasında belirlenen etaplar gereğince uygulama projelerinin
ihale edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir nokta proje
kaynaklarının iyi değerlendirilmesi ve alt ve üst yapıların deprem güvenli olmasıdır. Bu
aşamadan sonra projeler uygulanmaya başlanacaktır.
Bu aşamanın sonuçlanması için bir aylık süre yeterlidir.
9. Aşama: Denetim Süreci
İhale edilen proje paketlerinin uygulanmasını, standartlara uyumunun hem yapı bazında, hem
de kentsel alan içinde denetlenmesi gerekmektedir. Denetim süreci projelerin uygulanmasıyla
başlamalı ve projelerin ihale şartnmesine uygun bulunmasıyla sona ermelidir. Bu aşama,
ayrıca, uygulama sürecini yönlendirecektir.
Projelerin uygulama süresi ve denetim süresi alanın ve proje paketinin büyüklüğüne ve
detayına göre yürütme işleri tasarımında belirlenecektir.
4.6.3.12 Sonuç
Yerel eylem planlarının kısa sürede tanımlanıp, uygulanması gerekmektedir, bu nedenle güçlü
bir yönetim yapısı ile proje sürecinin ayrıntılı biçimde tasarlanması gerekmektedir. Yapılacak
çalışmaların yukarıda belirtilen 9 aşamayı kapsaması zorunludur. Bu aşamada yapılacakların
ayrıntılı biçimde ele alınması, projelerin kısa sürede uygulanmasını sağlayacaktır. Diğer
taraftan, yönetim yapısı, finansmanı, yerel katılımı, uygulanması ve denetimi ile örnek bir
proje oluşturulması ve ‘Yerel Eylem Modeli’ oluşturulması hem hergün acı deneyimler
yaşayan Türkiye için yol açıcı bir özellik gösterecek, hem de diğer yerel eylem planlarının
olabilirliğini artıracaktır.
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4.6.4

PROJE PAKETİ TOPLU SUNUŞLARI, PROJE PAKETİ İŞ TANIMLARI

‘İstanbul Deprem Master Planı’ çerçevesinde, karar alma ve uygulama sürecini bütünleştiren,
eyleme yönelik bir yapı ve yaklaşım oluşturmak üzere bir dizi proje paketi geliştirilmektedir.
Proje paketleri ile, riskler belirlenmekle kalmayıp, uygulayıcı kuruluşlara yol
gösterilmesi de amaçlanmaktadır.
Proje paketlerinin ana konusu, risklerin belirlenmesi ve risklerin azaltılmasıdır. Proje
paketleri ile; tehlike içeren birimler ve kullanımların oluşturduğu riskler, nitelik, nicelik,
mekansal dağılım bakımından belirlenir ve risklerin azaltma yöntemleri prensiplere bağlanır.
Proje paketlerinin içeriğinde; yapılan iş, amaç, yöntem, teknik şartlar, gerekli veri
tabanı/işletmeciliği, gerekli mevzuat değişiklikleri bulunmaktadır.
Belirlenecek proje paketlerinin gerçekleşmesi için izlenecek yöntem ile; projelerin de
kamu eliyle yapılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Proje paketinin sorumlu tarafları,
proje paketinin ilgili başlığı altında ele alınmaktadır.
4.6.4.1 İstanbul Makroform Risk Analizlerinin Hazırlanması Proje Paketi İş Tanımı
Amaç
Makroform analizi, İstanbul’da risk oluşturan üst düzey fiziki etmenlerin, olası etkilerinin
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, başta deprem olmak üzere muhtemel doğal afetlerin
yaratacağı can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak üzere riskli alanların ve
kentin doğal verilerinin ortaya konması ve uzun vadeli gelişme planlarının irdelenmesini
amaçlamaktadır.
İşin Konusu
İstanbul makroformunun tehlikeli alanlardan uzaklaştırılıp daha güvenli alanlara çekilmesi
yatırımların daha büyük oranda göreli güvenli yüksek alanlarda gerekleştirilmesi yerleşim
alanı parçalarının optimal büyüklüklere sahip olması, doğal kısıtların ve oluşturulan çekim
merkezlerinin doğru ve güvenli noktalarda gelişmesinin gözetilmesi makroform risk
analizlerinin konusudur.
İçerik
Çalışma, doğal kısıtlayıcılar, ana ulaşım arterleri ve altyapı, başlıca yerleşim bölgeleri,
belirleyici kullanımlar, doğal ve kültürel değerleri nedeni ile korunması gerekli sit alanları,
arazi mülkiyeti, makroformu etkileyen büyük ölçekli projeler ve gelişme alt başlıklarındaki
konuların analizini ve bu analize dayalı makro önerileri içermektedir.
Çalışma Yöntemi
Yukarıda belirtilen ve CBS ortamında derlenen veriler riskin azaltılması, olası zararların
önlenebilmesi amacıyla yine CBS ortamında analiz edilerek öneriler geliştirilecektir.
Yeterlik
Bu çalışma uygun görüldüğü takdirde İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin koordinatörlüğünde
ilgili yerel yönetim birimlerinin katılımıyla ve bir uzman danışman grubun (risk yönetimi ve
kent planlaması konusunda uzmanlığı kanıtlanan yüksek öğretim kurumu üyeleri ve
uzmanlığı kanıtlanan diğer araştırmacılar) hizmetleri alınarak ihale edilebilir. Risk azaltma
amaçlı makro-form projeleri bağımsız bir danışman grubu tarafından bir çalışma olarak
yürütülebileceği gibi, kimi sektörel konularda fikir yarışması olarak da ele alınabilir.
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Taraflar
İBB (İlgili Birimleri: Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı,
Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Fen İşleri
Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, AKOM vb.)
Valilik, Yerel yönetim İl Müdürlükleri (Bayındırlık, Sağlık, Orman, Meteoroloji, DSİ
vb.), Koruma Kurulları
Sivil Toplum Kuruluşları: (Sanayi Odası, Ticaret Odası vb)
Veri Tabanı
Makroform analizleri kentle ilgili tüm konuları içerdiği için en geniş kapsamlı veri
gereksinimi bu konuda olmaktadır. Makroform risk analizi için gerekli doğal, yapısal, sosyoekonomik veriler, deprem senaryoları ve planlama verilerinin bir kent veri sistemi içinde
oluşturulması gerekir. İstanbul için bu kapsamda CBS ortamında gerçekleştirilmiş bir kısım
veriler mevcuttur. Çeşitli birimlerde toplanan bu verilerin belli bir standarda getirilmesi,
eksiklerin tamamlanması (örneğin kent bütünü içinde tarım, heyelan, sıvılaşma alanlarının
envanterinin çıkarılması) gerekir. Bu bilgilerin bir kısmı ulusal düzeydeki kaynaklardan
(örneğin MTA, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı) bir kısmı yerel
kaynaklardan ve tesbitlerden elde edilir (örneğin Belediye, Valilik, diğer kamu kuruluşları)
Tüm veriler CBS ortamında aynı standartta kullanıma hazır hale getirilmelidir. Verilerin
toplanmasından ve güncelleştirilmesinden sorumlu kuruluş Büyükşehir Belediyesi olmalıdır.
Mevcut durumda İlçe Belediyelerinin ayrı sistemler geliştirdikleri gözlemlenmektedir. İlçe
belediyeleri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon halinde sisteme dahil olmalıdırlar.
Gerekli verilerin bir kısmı arazi çalışmaları ile elde edilecektir (örneğin yapılara ilişkin veriler,
nüfus verileri). Bu tür verilerin toplanmasında ilçe belediyelerine, mahalle örgütlerine büyük
roller düşmektedir. Büyükşehir Belediyesi verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması,
güncellenmesi ile sorumlu olmalıdır. Toplanan temel veriler için çok çeşitli amaçlarla
kullanım isteği doğacaktır. Bu istekler değişik kesimlerden gelebilir (Valilik, plancılar, halk
vs.). Bu nedenle verilerin kullanıma ne ölçüde açık olacağı da belirlenmelidir. Burada üç
kademeli bir kullanım önerilebilir. Bunlardan birincisi görsel amaçlı kullanıcılar (halk),
verileri analiz eden kullanıcılar (plancılar, araştırmacılar), verileri güncelleyen, değiştirebilen
kullanıcılar (görevli personel). Verilerin güvenilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Çalışmanın Süresi
Toplam çalışma süresi 1 yıldır.
Denetim
Uzun vadede işin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir sistemin oluşması gerekmektedir.
Güncel, sağlıklı verilerin elde edilmesi, analizlerin, senaryoların belli aralıkla tartışılması ve
yeni durumların değerlendirilmesi gerekir. Sürekliliğin sağlanması konusunda Büyükşehir
Belediyesi’nin koordinasyonu ile yukarıda belirtilen ilgili taraflar ve danışmanların
oluşturacağı kurul sorumluluğu almalıdır.
4.6.4.2 İstanbul’da Kentsel Doku Özelliklerine Bağlı Olarak Risk Analizi Ve Zarar
Azaltma Yöntemi Projesi İş Tanımı
Amaç
Bu projenin amacı, İstanbul metropoliten alanı içinde doğal ve yapılaşmış çevre özelliklerine
ve sosyal yapısına bağlı olarak, kentin tarihsel gelişim sürecinde oluşan farklı dokuların
taşıdığı deprem risklerinin saptanması ve belirlenen risklerin bertaraf edilmesi veya
azaltılması yöntemlerinin geliştirilmesidir. Bu değerlendirme ile, çeşitli doku özelliklerinin
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tanımlanması, depremin yaratacağı olası can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini
sağlamak üzere hangi doku özelliklerinin geçerlilik taşıdığının belirlenmesi hedeflenmektedir.
Kapsam
Çalışma, İstanbul’da risk oluşturan farklı niteliklerdeki kentsel doku alanlarında, doku
türlerini belirleyen doğal ve yapay kısıtlayıcılar, kent içi ulaşım sistemi ve altyapı, bina
düzeyinde kullanım, bina yaşı, formu, kullanıcı özellikleri gibi verilerle, farklı kentsel doku
alanlarını belirleyen planların birlikte analizini ve bu çalışmaya dayalı kentsel dokulardaki
deprem riskini azaltıcı önlemleri kapsayan plan önerilerini içermektedir.
Çalışma ayrıca, kentsel alanlarda, görülen doku özelliklerinin, topoğrafya, yapı, kat,
arsa yoğunluk, kullanıma uygunluk, bahçe, avlu, mülkiyet, vb. özellikler, yol / ulaşım sistemi,
otopark, yapı özellikleri alt başlıklarında ayrıntılı olarak karşılaştırmalı analiz edilmesini ve
risk düzeylerinin tanımlanmasını içermektedir. Risklerin bertaraf edilmesi veya yönetimi için
gerekli bütün fiziksel düzenlemeler, parasal gereksinmeler ve yasal yaptırımlar, kentin
biçimlenişini belirleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planları birlikte değerlendirilerek
öneriler geliştirilecektir. Çalışma yönteminde verilen tipik doku örneklerinde ve öngörülen
değişkenler açısından i
Çalışma Yöntemi
Kentsel doku özellikleri ile ilgili riskler, planlı veya plansız gelişmiş eski ve yeni yerleşim
alanları, toplu konut, tarihi doku, vb. bölgelerden doku örnekleri için, dokunun genel
özellikleri, doğal özellikler, yol ve ulaşım sistemi özellikleri ve yapısal özellikler birlikte ele
alınarak belirlenmektedir. Genel doku özellikleri ve riskler, doğal özellikler, yol/ulaşım
sistemi özellikleri ve yapısal özellikler ile bütünleştirilerek, ve IBB bina sayımına ilişkin
veriler, 1/1000’lere dayalı sayısal ve grafik analizler ve yerinde tespitlere dayanılarak yapılır.
Yukarıda belirtilen ve sayısal ve grafik ortamda derlenen veriler, riskin azaltılması ve
zararların önlenebilmesi amacıyla sayısal ortamda analiz edilerek, öneriler geliştirilecek ve
örnek doku alanlarında tek bina ölçeğine kadar inen zarar azaltma önlemlerini içeren örnekler
Teknik Koşullar
Yeterlik
C sınıfı ve üstü uzman şehir plancılarının ve mimarların bu analizleri yerine getirmeleri
öngörülebilir. Sayısal ve grafik veri girişleri ve analizleri konularında uzman kişilerin
katkıları ile sağlanabilir.
İlgili Taraflar
İBB, İlçe Belediyeleri Planlama Birimleri, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK’lar, yerel
topluluk kuruluşlar, halk
Yapılacak Çalışmaların Teslimi
Çalışma bitiminde elde edilen sonuçlar İşverene rapor, pafta düzeninde ve elektronik ortamda
sunulacaktır.
Çalışmanın Süresi
Toplam çalışma süresi 10 aydır.
Ödemeler
İşveren tarafından düzenlenecektir.
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Denetim ve Onay
İşveren tarafından denetlenecek ve uygulanacaktır.

876

İstanbul’da Doku Özelliklerine Bağlı Olarak Risk Analizi ve Zarar Azaltma Yöntemi
Projesi-İş Akışı
DOKU ÖZELLİKLERİ
İÇİNDE BULUNDUĞU KENTSEL
ALAN ÖZELLİKLERİ

YAPI

ADASI

YOĞUNLUĞU

BÜYÜKLÜK VE FORM
BOŞLUK / DOLULUK
BİNA DİZİLİM İLKELERİ (TEK /

YAPI ÖZELLİKLERİ
KULLANIM TÜRÜ
BİNA YAŞI
BİNA KALİTESİ
MÜLKİYET VE İŞLETME BİÇİMİ
BİNADAKİ NÜFUS

YOL / ULAŞIM SİSTEMİ
ULAŞIM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ
(IZGARA,HİYERARŞİK,ÇIKMAZ)

ULAŞIM SİSTEMİYLE İLİŞKİLERİ
YOL / OTOPARK İLİŞKİLERİ
YOL KESİTİ,
KALDIRIM ÖZ.

DOĞAL ÖZELLİKLER
TOPOĞRAFYA
ZEMİN DURUMU
YEŞİL DOKU
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ŞERİT,

YÖN,

4.6.4.3 Kentsel Kullanım Uyumsuzluk Risklerinin Belirlenmesi ve Yönetimi Proje
Paketi İş Tanımı
İşin Konusu
İstanbul’da olası deprem karşısında risk oluşturan kentsel kullanım uyumsuzluklarının alan ve
bina bazında belirlenmesi, bunların bertaraf edilmesi için hangi yöntemle ne tür çalışmaların
yapılması gerektiği, bunların hangi kurum ve kuruluşlarca yerine getirileceğinin ve bu amaçla
hangi araç ve yaptırımların kullanılacağının tanımlanmasıdır.
Amaç Ve Kapsam
Kentsel kullanımların gerek doğal ve insan eliyle yaratılan tehlikeler açısından, gerekse
birbirleriyle etkileşimleri açısından doğru konumlandırılmaları gerekir. Buna aykırı
uyumsuzluklardan kaynaklanan risklerin kısa ve uzun dönemde azaltılması ve giderilmesi
amacıyla:
•
•
•
•
•

Riklerin belirlenmesi ve giderilmesi için yöntem, ilkeler ve standartlar geliştirmek,
Bu alanda risk yönetiminin gerektirdiği veri tabanlarını ve işletme biçimini tasarlamak,
Uygulayıcı ve denetleyici kişi ve kuruluşları belirlemek,
Risk azaltma uygulamalarının gerektirdiği kaynakları tespit etmek,
Gerekli standartlarda uygulamalar için yaptırım gücü ve sorumluluklar belirleyen yasal
düzenlemeleri yapmak
bu proje ile elde edilmesi düşünülen hedeflerdir.
Çalışma, konut alanları, konut alanlarında karma kullanım oluşumları, çalışma alanları,
sanayi alanları, küçük üretim siteleri, eğitim, sağlık, kamu hizmet tesisleri, kampuslar, turizm
ve konaklama tesisleri, sit alanları gibi alanların zemin özellikler ve konumları açısından
durumlarını, birbirleriyle karşılaşma koşullarını irdeleyerek, bu kullanım alanlarındaki
risklerin tanımlanmasını, bu risklerin bertaraf edilmesi için kent içi ulaşım sistemi, açık
alanlar ve altyapı ile ilişkilerini, kentin gelişimini yönlendiren gelişme projeleri, nazım planı
kararları kapsamında yer verilecek ilkeler ve yöntem önerilerini içerecektir.
Yöntem
1. Bina Bazındaki (İBB) Verilerin Analizi İle Karma Kullanım Uyumsuzluklarının Tespit
Edilmesi
Yerleşim düzeyindeki riskler ve risk altındaki kullanımların mekansal konumlarının
belirtilmesi gerekir. Bu çalışmanın İstanbul Büyükşehir Alanı bütünü için
gerçekleştirilmesi zorunludur. Bunun ifadelendirilmesinin ancak ilçeler düzeyinde 1/5000
ve 1/25 000 ölçekli haritalarda yapılması söz konusu olabilir. İ.B.B. numerataj verileri
yerleşim düzeyindeki risklerin tanımlanmasında önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır.
Yerleşim düzeyindeki kullanım risklerinin tanımlanmasında;
o
Doğal özelliklerden kaynaklanan ve makroform analizlerinde ayrıntılı olarak
belirlenen topoğrafya, su havzaları, özel çevre koruma alanları, sel yatakları,
sıvılaşma alanları ve zemin özellikleri nedenleri ile riskli bölgeler olarak
tanımlanan alanlar ile;
o
Ana ulaşım arterleri ve altyapı tesisleri ve hatları da değerlendirilmelidir.
Kullanım türlerine bağlı riskler, yerleşme içindeki konumlarının belirtilmesi başta
olmak üzere, kullanım türünün genel özellikleri ile mevcut kentsel dokudaki kullanım
türlerinin öncelikle kendi içlerindeki risk düzeyleri tanımlanmalıdır. Her kullanım türünün
sahip oldukları risklerin değerlendirilmesinde;
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Kullanım türleri arasındaki ölçek-alan büyüklüğü farklılıkları,
Farklı kullanım türlerinin biraraya geliş biçimleri-komşulukları
Kullanım türüne bağlı yapılaşma ve kullanım yoğunlukları
Karma kullanım alanlarında hakim kullanım türü
Ulaşım ve kullanım türleri arasındaki ilişki,
Kullanım türü-kullanıcı türü arasındaki ilişki,
Kullanım türü ve kullanıcı yoğunluğu arasındaki ilişki, gibi faktörler de
risklerin değerlendirilmesinde ayrı ayrı ele alınmalıdır.
2. Kullanımlar Arasında Uyumsuzluklar
o
o
o
o
o
o
o

Büyük iş merkezleri, gar, terminal, stadyum, hastane vb. gibi yoğun kullanım
alanları konut alanlarından ayrılmalıdır. Ulaşım ve altyapı bu durumu
destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmelidir.
o
Önemli idari ve resmi kullanım alanları tek bir tesiste yer almamalıdır.
3. Tampon Alan Yetersizliklerinin Belirlenmesi Yöntemi (Sanayi Alanları Çevresinde Vs)
o

Riskli kullanım alanları ve yüksek yoğunluklu kullanım alanları arasında
tampon alanlar oluşturulmalıdır. Bu alanlar aynı zamanda afetlerde geçici
barınma ve toplanma alanları olarak kullanılacaktır.
o
Tehlikeli madde satış ve depolama tesisleri kesinlikle konut alanları dışına
taşınmalı, diğer kullanım alanları ile de arasında tampon alanlar yaratılmalıdır.
4. Alan Yönetimine Konu Olan Birimlerin Belirlenmesi
o

Tarihsel, kültürel ve estetik değere sahip sit alanlarında yer değiştirme söz
konusu olamayacağı için bu alanlara öncelik verilerek risklerin azaltılması için
ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınarak, güçlendirme-iyileştirme
çalışmalarının derhal yapılması sağlanmalıdır.
o
Kampüsler, Askeri Alanlar, Kamu Tesis Alanları, Turizm ve Konaklama Tesis
Alanları gibi özel alan yönetimine konu olan kullanım alanlarında,
kullanımların özelliklerine bağlı, alanların yönetiminden sorumlu olan taraflar
tarafından deprem tehlikesine karşı alınması gereken önlemler ve yapılacak
müdahaleleri kapsayacak biçimde özel yönetim prosedürleri hazırlanmalıdır.
5. Risk Azaltmak İçin Alınması Gereken Önlemler
o

o

o

o

Deprem veya diğer tehlikeler nedeni ile kentsel alanda olabilecek kayıplar, can
kaybı başta olmak üzere mal ve işgücü kaybıdır. Riskli alanlarda ortaya
çıkabilecek sosyal ve ekonomik kayıplar her kullanım türüne göre ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.
Zemin yapısı açısından riskli olarak tanımlanan alanlarda yer alan kullanımlar,
kullanım türlerine, alan büyüklüklerine ve risk derecelerine bağlı olarak önem
sıralaması yapılmalıdır. Bu öncelik sıralamasına göre mevcut kullanım
alanlarının kullanım özelliklerine bağlı olarak yoğunluk azaltılması veya
kullanımın yer değiştirmesi gibi kararlar alınmalıdır. Bu çalışma kent arazi
kullanımı planında, riskler açısından yeniden özel bölgeler belirlenerek
yapılandırılmalıdır.
Karma kullanım alanlarında mümkün olduğu kadar kullanım türleri
sadeleştirilerek riskler azaltılabilir. Bu amaçla risk oluşturan veya yoğunluk
arttıran kullanım alanlarına, yeniden yapılacak planlama çalışmalarında doğal

879

özelliklerden ve diğer tehlikelerden kaynaklanan risklerin olmadığı yeni
yerleşim alanları tanımlanmalıdır.
o
İstanbul’da mevcut konut alanlarını;
Planlı gelişmiş eski yerleşim alanları
Planlı gelişmiş yeni yerleşim alanları
Plansız gelişmiş yerleşim alanları/gecekondu alanları
Toplu konut alanları
Kentsel sit alanları,
Plansız gelişmiş eski köy odaklı yerleşimler,
olarak gruplandırmak mümkündür. Yukarıda adı geçen konut alanlarının sahip oldukları farklı
yoğunluklar, bina kaliteleri, yapım dönemleri/yaşları, yaşayanların sosyo-ekonomik
özelliklerindeki farklılıklar da belirlenmelidir. Konut kullanımı açısından riski yüksek olan
gecekondu alanları başta olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik verilmelidir.
o

o

o
o
Taraflar

Kullanım alanları ile afetlerde müdahale aşamasında kilit görevleri olan
ADG’ler bir sistem içinde düşünülerek erişim ve hizmet olanakları
belirlenmelidir.
Mevcut yerleşim alanlarında konut, çalışma-iş merkezleri, sanayi alanları vb.
gibi kullanım türlerine göre değişiklik gösteren ulaşım sistemi ihtiyaçları ve
özellikleri belirlenmeli ve ana ulaşım sistemleri ile ilişkisi tanımlanmalıdır.
Enerji dağıtım hatları yerleşik alan üzerinde olmamalı, yer altına alınmalıdır.
Su ve enerji kaynakları ve tesisleri risksiz alanlarda yer almalıdır.

İBB, İlçe Belediyeleri, Valilik, İl Bayındırlık Müdürlüğü, Üniversiteler, Özel Planlama
Büroları, Şehir Plancıları Odası, Belediyeler Birlikleri, STK’lar, ve Halk
Deprem riskinin azaltılması çalışmalarında;
Bilgi üretme, kontrol etme ve dağıtma: İBB
Politika Üretme: İBB, Bayındırlık Bakanlığı, Valilik, Üniversiteler
Plan Hazırlama: İBB, İlçe Belediyeler, Özel Planlama Büroları
Uygulama Kontrol ve Denetim: İBB, İlçe Belediyeler, Valilik, Bayındırlık İl Müd.
Karar Verme ve Uygulama Sürecine Katılım: Tüm taraflar, sorumludur.
Çalışmanın Süresi
Toplam çalışma süresi 10 aydır.
Denetim
Yapı ölçeğinde uyumsuzlukları izlemekle sorumlu merciin ilçe belediyeleri, alansal
uyumsuzlukların giderilmesinin denetlenmesinde sorumlu merciin ise İBB, Valilik Afet
Merkezi ve Bayındırlık İl Müdürlükleri olması önerilmektedir.
Gerekli Veri Tabanı
Buraya kadar belirtilen tüm çalışmalar sayısal olarak CBS ortamında derlenerek, tüm veriler
riskin azaltılması, zararların önlenebilmesi amacıyla yine CBS ortamında analiz edilerek
öneriler geliştirilmelidir. Çalışmanın çıktıları, hem basılı dokümanlarda rapor ve pafta olarak,
hem de elektronik ortamda olmalıdır. Verilerin elde edilmesi, yönetilmesi ve güncellenmesi
işleri tek bir yerden yapılması, verinin güvenli kullanılması ve saklanması yönünden
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önemlidir. Bu konudaki her türlü yetki ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi’ nde olmalıdır.
Ancak gerekli verilerin belirlenmesinde, gerekli standartta veri altyapısının hazırlanmasında
Şehir Plancısı, Sosyolog, Mimar gibi deprem ile doğrudan ilgili uzmanların görev alması
gereklidir. Bu verilerin, konu ile ilgili taraflar tarafından ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir ve
kullanılabilir nitelikte olması da yine Büyükşehir Belediyesi tarafından garanti edilmelidir.
Yasal Gereksinimler
6. Planlama mevzuatında değişiklikler: Sorumluların belirlenmesi ve kurumlaşma,
7. 3194 (plan hazırlama yönetmeliğinde) kullanımlara ilişkin standartlar
8. Yüksek riskli alanlarda, “Süreli Kullanım İzni” zorunluluğu
9. Kat Mülkiyeti Kanunu’na ekler,
10. Kampus türü alan yönetimleri için geçerli olacak bir yönetmelik taslağı
4.6.4.4 İstanbul Makroform Ölçeğinde Ulaşım Risklerinin Tanımlanması Proje Paketi
İş Tanımı
Amaç
Makroform ölçeğinde ulaşım risklerinin tanımlanması analizi, İstanbul’da risk oluşturan üst
düzey ulaşım altyapılarına yönelik ya da ulaşım altyapılarından kaynaklanan fiziki etmenlerin,
olası etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, başta deprem ve diğer olası doğal
afetlerin yaratacağı zararların en aza indirilmesini, ulaşım altyapılarının alternatifsiz olmaları
durumunda, ulaşım talebine yönelik riskleri değerlendirerek, makroform ölçeğinde ulaşım
altyapılarına yönelik uzun vadeli gelişme planlarının irdelenmesini amaçlamaktadır.
İşin Konusu
İstanbul makroformunun omurgasını oluşturan ulaşım altyapılarının karşı karşıya bulunduğu
hem doğal niteliklere bağlı riskler, hem altyapının yapısal niteliklerinden kaynaklanan riskler,
hem de söz konusu altyapının hizmet verdiği kent makroformundaki kullanımlara bağlı olarak
afet-kriz anlarında ulaşım talebinde karşı karşıya kalınacak risklerden sakınılması için, kent
makroformu ölçeğindeki ulaşıma yönelik politikaların irdelenmesi; yerleşim alanı parçalarının
üst düzey ulaşım altyapılarının ulaşım talebine bağlı olarak optimal dağılıma sahip olması;
ulaşım altyapı gelişme politikalarının doğal kısıtlara ve kentin gelişme eğilimlerine bağlı
olarak rasyonel ve güvenli gelişmesinin gözetilmesi; makroform ölçeğinde ulaşım risklerinin
değerlendirilmesi analizlerinin konusudur.
İçerik
Çalışma doğal kısıtlayıcılar, makroform düzeyinde ulaşım altyapıları yapısal nitelikleri,
makroform düzeyinde ulaşım altyapılarının çevrelediği başlıca yerleşim bölgeleri nüfus
yoğunlukları ve istihdam büyüklükleri, belirleyici kullanımlar ve hem kullanım hem ulaşım
talebi açısından ulaşıma etkileri, makroformu etkileyen büyük ölçekli projelerin ulaşıma
etkilerinin irdelenmesi ve kent makroformunun gelişme politikalarının değerlendirilmesine
yönelik analizleri ve bu analizlere dayalı makro düzeydeki önerileri içermektedir.
Çalışma Yöntemi
Yukarıda belirtilen ve CBS ortamında derlenen veriler riskin azaltılması, olası zararların
önlenebilmesi amacıyla yine CBS ortamında analiz edilerek öneriler geliştirilecektir.
Yeterlik
Bu çalışma uygun görüldüğü takdirde İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin koordinatörlüğünde
ilgili yerel yönetim birimlerinin katılımıyla ve bir uzman danışman grubun (risk yönetimi ve
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kent planlaması konusunda uzmanlığı kanıtlanan yüksek öğretim kurumu üyeleri ve
uzmanlığı kanıtlanan diğer araştırmacılar) hizmetleri alınarak ihale edilebilir. Risk azaltma
amaçlı makro-form projeleri bağımsız bir danışman grubu tarafından bir çalışma olarak
yürütülebileceği gibi, kimi sektörel konularda fikir yarışması olarak da ele alınabilir.
Taraflar
İBB (İlgili Birimleri: Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı,
Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı, İSKİ, AKOM vb.)
Valilik, Yerel Yönetim İl Müdürlükleri (Bayındırlık, Orman, Meteoroloji, DSİ vb.)
Sivil Toplum Kuruluşları: (Sanayi Odası, Ticaret Odası vb)
Veri Tabanı
Makroform düzeyindeki ulaşım risklerinin değerlendirilmesi geniş kapsamlı verilerin
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu konuda risk analizi için gerekli doğal, altyapıya
yönelik yapısal öznitelikler, sosyo-ekonomik veriler, deprem senaryoları ve planlama
verilerinin bir kent veri sistemi içinde oluşturulması gerekir. İstanbul için bu kapsamda CBS
ortamında gerçekleştirilmiş bir kısım veriler mevcuttur. Çeşitli birimlerde toplanan bu
verilerin belli bir standarda getirilmesi, eksiklerin tamamlanması (örneğin kent bütünü içinde
nüfus, istihdam, yolculuk talepleri, heyelan, sıvılaşma alanlarının envanterinin çıkarılması)
gerekir. Bu bilgilerin bir kısmı ulusal düzeydeki kaynaklardan (örneğin MTA, Harita Genel
Komutanlığı) bir kısmı yerel kaynaklardan ve tesbitlerden elde edilebilir (örneğin Belediye,
Valilik, diğer kamu kuruluşları). Tüm veriler CBS ortamında aynı standartta kullanıma hazır
hale getirilmelidir. Verilerin toplanmasından ve güncelleştirilmesinden sorumlu kuruluş
Büyükşehir Belediyesi olmalıdır. Mevcut durumda İlçe Belediyelerinin ayrı sistemler
geliştirdikleri gözlemlenmektedir. İlçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon
halinde sisteme dahil olmalıdırlar. Gerekli verilerin bir kısmı arazi çalışmaları ile elde
edilecektir (örneğin güncel ulaşım talepleri, yapılara ilişkin veriler, nüfus verileri). Bu tür
verilerin toplanmasında ilçe belediyelerine, mahalle örgütlerine büyük roller düşmektedir.
Büyükşehir Belediyesi verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması, güncellenmesi ile sorumlu
olmalıdır. Verilerin kullanıma ne ölçüde açık olacağı Belediyenin sorumluluğunda
belirlenmelidir. Burada üç kademeli bir kullanım önerilebilir. Bunlardan birincisi görsel
amaçlı kullanıcılar (halk), verileri analiz eden kullanıcılar (plancılar, araştırmacılar), verileri
güncelleyen, değiştirebilen kullanıcılar (görevli personel).
Verilerin güvenilirliğinin
sağlanması gerekmektedir.
Çalışmanın Süresi
Toplam çalışma süresi 10 aydır.
Denetim
Uzun vadede işin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir sistemin oluşması gerekmektedir.
Güncel, sağlıklı verilerin elde edilmesi, analizlerin, senaryoların belli aralıkla tartışılması ve
yeni durumların değerlendirilmesi gerekir. Sürekliliğin sağlanması konusunda Büyükşehir
Belediyesi’nin koordinasyonu ile yukarıda belirtilen ilgili taraflar ve danışmanların
oluşturacağı kurul sorumluluğu almalıdır.
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4.6.4.5 İstanbul Makroform Düzeyinde Altyapı Riskleri Analizlerinin Hazırlanması
Proje Paketi İş Tanımı
Amaç
Makroform düzeyinde altyapı riskleri analizi, İstanbul’da risk oluşturan üst düzey altyapı
güzergah ve tesislerine dayalı fiziki etmenlerin, olası etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu
değerlendirme, başta deprem olmak üzere muhtemel doğal afetlerin yaratacağı can ve mal
kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak üzere riskli alanların ortaya konması ve uzun
vadeli gelişme plan ve politikalarının irdelenmesini amaçlamaktadır.
İşin Konusu
İstanbul makroformunun altyapıya yönelik tehlikeli alanlarının belirlenip daha güvenli
alanlara çekilmesi ya da altyapıdaki riskli bölümlerin güven altına alınması konusunda
stratejilerin belirlenerek yatırımların bu yönde geliştirilmesi; doğal kısıtlara ve kentin gelişme
eğilimlerine bağlı olarak rasyonel ve güvenli gelişmesinin gözetilmesi makroform ölçeğinde
altyapı risklerinin değerlendirilmesi işin konusunu oluşturmaktadır.
İçerik
Çalışma doğal kısıtlayıcılar, makroform düzeyinde altyapı yapısal nitelikleri, makroform
düzeyinde altyapıların çevrelendiği başlıca yerleşim bölgeleri nüfus yoğunlukları, belirleyici
kullanımlar ve hem kullanım hem altyapıyla etkileşimleri açısından ortaya çıkabilecek etkileri,
makroformu etkileyen büyük ölçekli projelerin altyapıya etkilerinin irdelenmesi ve kent
makroformunun gelişme politikalarının değerlendirilmesine yönelik analizleri ve bu analizlere
dayalı makro düzeydeki önerileri içermektedir.
Çalışma Yöntemi
Yukarıda belirtilen ve CBS ortamında derlenen veriler riskin azaltılması, olası zararların
önlenebilmesi amacıyla yine CBS ortamında analiz edilerek öneriler geliştirilecektir.
Yeterlik
Bu çalışma uygun görüldüğü takdirde İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin koordinatörlüğünde
ilgili yerel yönetim birimlerinin katılımıyla ve bir uzman danışman grubun (risk yönetimi ve
kent planlaması konusunda uzmanlığı kanıtlanan yüksek öğretim kurumu üyeleri ve
uzmanlığı kanıtlanan diğer araştırmacılar) hizmetleri alınarak ihale edilebilir. Risk azaltma
amaçlı makro-form projeleri bağımsız bir danışman grubu tarafından bir çalışma olarak
yürütülebileceği gibi, kimi sektörel konularda fikir yarışması olarak da ele alınabilir.
Taraflar
İBB (İlgili Birimleri: Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, Nazım Plan Dairesi, Ulaşım
Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, İGDAŞ, TELEKOM, TEK,
AKOM vb.)
Valilik, Yerel yönetim İl Müdürlükleri (Bayındırlık, Sağlık, Orman, Meteoroloji, DSİ
vb.)
Sivil Toplum Kuruluşları: (Sanayi Odası, Ticaret Odası vb)
Veri Tabanı
Makroform düzeyindeki altyapı analizleri kentle ilgili tüm altyapı tesis ve güzergah verilerine
yönelik konuları içerdiği için en geniş kapsamlı veri gereksinimi bulunmaktadır. Makroform
düzeyindeki altyapı risk analizi için gerekli doğal, yapısal, sosyo-ekonomik veriler, deprem
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senaryoları ve planlama verilerinin bir kent veri sistemi içinde oluşturulması gerekir.
İstanbul için bu kapsamda CBS ortamında gerçekleştirilmiş bir kısım veriler mevcuttur.
Çeşitli birimlerde toplanan bu verilerin belli bir standarda getirilmesi, eksiklerin
tamamlanması (örneğin kent bütünü içinde, heyelan, sıvılaşma alanlarının envanterinin
çıkarılması) gerekir. Bu bilgilerin bir kısmı ulusal düzeydeki kaynaklardan (örneğin MTA,
Harita Genel Komutanlığı) bir kısmı yerel kaynaklardan ve tesbitlerden elde edilir (örneğin
Belediye, Valilik, diğer kamu kuruluşları) Tüm veriler CBS ortamında aynı standartta
kullanıma hazır hale getirilmelidir. Verilerin toplanmasından ve güncelleştirilmesinden
sorumlu kuruluş Büyükşehir Belediyesi olmalıdır. Mevcut durumda İlçe Belediyelerinin ayrı
sistemler geliştirdikleri gözlemlenmektedir. İlçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi ile
koordinasyon halinde sisteme dahil olmalıdırlar. Verilerin toplanmasında ilçe belediyelerine,
büyük roller düşmektedir. Büyükşehir Belediyesi verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması,
güncellenmesi ile sorumlu olmalıdır. Toplanan temel veriler için çok çeşitli amaçlarla
kullanım isteği doğacaktır. Bu istekler değişik kesimlerden gelebilir (Valilik, plancılar, halk
vs.). Bu nedenle verilerin kullanıma ne ölçüde açık olacağı da belirlenmelidir. Burada üç
kademeli bir kullanım önerilebilir. Bunlardan birincisi görsel amaçlı kullanıcılar (halk),
verileri analiz eden kullanıcılar (plancılar, araştırmacılar), verileri güncelleyen, değiştirebilen
kullanıcılar (görevli personel). Verilerin güvenilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Çalışmanın Süresi
Toplam çalışma süresi 10 aydır.
Denetim
Uzun vadede işin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir sistemin oluşması gerekmektedir.
Güncel, sağlıklı verilerin elde edilmesi, analizlerin, senaryoların belli aralıkla tartışılması ve
yeni durumların değerlendirilmesi gerekir. Sürekliliğin sağlanması konusunda Büyükşehir
Belediyesi’nin koordinasyonu ile yukarıda belirtilen ilgili taraflar ve danışmanların
oluşturacağı kurul sorumluluğu almalıdır.
4.6.4.6 İstanbul’da Deprem Riski Ve Olası Sınai Üretim Kayıpları Proje Paketi İş
Tanımı
Amaç
İstanbul Metropoliten Alanı içinde yer alan imalat sanayii üretim faaliyetlerinin kent
genelindeki yerleşme, ulaşım, istihdam, depolama, girdi-çıktı ilişkileri açısından alt bölge ve
firma grupları düzeyinde özelliklerinin ortaya konulması ve deprem riski karşısında bu tercih
ve ilişkilerden kaynaklanabilecek kayıpları azaltmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
İçerik
Çalışma için önce imalat sanayii faaliyet kolları içinde yaratılan katma değer ve istihdam
özellikleri incelenecek, imalat sanayii tesislerinin ve işgücünün il ve kent genelinde nasıl
dağıldığı ortaya konulacaktır. Daha sonra önem sırasına göre bu tesislerin farklı bölgelerdeki
belli başlı altyapı ve ulaşım kanal ve tesislerine olan bağımlılıkları, kullandıkları çevrim gücü
ve faydalandıkları işgücü havuzları anketler yoluyla tanımlanacaktır. Bu aşamadan sonra
diğer çalışmalardan edinilen bilgiler doğrultusunda deprem durumunda hangi faaliyet
kollarının depremde ne gibi üretim kayıplarıyla karşılaşma ihtimali olduğu ortaya
konulacaktır. Bu kayıpların azaltılması için bir takip ve müdahale modeli geliştirilecektir. Bu
model dahilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ne gibi
roller üstleneceği de çalışma raporu içinde yer alacaktır.
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Yeterlik
Çalışma açısından hem DİE, İSO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, DPT ve diğer
kuruluşlardaki halihazır veriler, hem de alanda analiz, anket ve görüşme yoluyla toplanacak
veriler kullanılacaktır. Kullanılacak hazır veriler
• Devlet İstatistik Enstitüsü Yıllık İmalat Sanayii İstatistikleri, Genel Sanayi ve İşyerleri
Sayımları,1985, 1992, 2002
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları
Merkezi (1998) yayınları arasında olan “İstanbul Küllliyatı Cumhuriyet Dönemi
İstanbul İstatistikleri” içinde yer alan Sanayi istatistikleri (cilt 13-14),
• 1/50 000 Ölçekli İstanbul Metropolitan Alan Alt Bölge Nazım İmar Planı Raporu
(1995),
• İstanbul Sanayi Odası Kayıtlı Firma İstatistikleri, 2000
• “Earthquake Risk Assessment for Industrial Facilities in the Istanbul Metropolitan
Area” M. Erdik, 2002, Boğaziçi Üniversitesi
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı Kullanım Veri Tipleri,
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2002 Yılı Yapı Kullanım Veri Tipi Envanteri’dir.
Veri tipleri arasındaki farklılıklar nedeniyle önce İBB Yapı Kullanım Veri Tipi
Envanteri ve diğer çalışmaların DİE imalat sanayii verileri ile uyumluluğunu sağlanacaktır.
İstanbul’da yer alan imalat sanayiinin boyutları nedeniyle bu çalışma 10 kişi ve daha
fazla işçi çalıştıran işyerleri üzerinde yoğunlaşacaktır. 10 kişiden daha az işçi çalıştıran
işyerlerine ilişkin olarak hazır verilerden yararlanılacaktır.
Araştırma sınai üretim fonksiyonlarını mekansal boyutu ile irdeleyebilme konusunda
uzmanlığı kanıtlanan yüksek öğretim kurumu üyeleri, ve uzmanlığı kanıtlanan diğer
araştırmacılardan hizmet alınarak yerine getirilecektir. Araştırmanın yürütülmesi için alanda
veri toplama ve veri işleme konusunda çalışacak bir gruba da ihtiyaç duyulmaktadır.
Taraflar
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
İşin Konusu
İş, İstanbul İli ve Metropoliten Alanı içerisinde yer alan imalat ve diğer sınai faaliyetlerin alt
bölgeler bazında nasıl yerleştiği, kentin hangi altyapı ve ulaştırma donatılarının hangi
sanayiler açısından ne anlam taşıdığının, kentin hangi bölgelerindeki işgücü havuzlarından
faydalandığının ve kent ve ülke ekonomisi açısından taşıdıkları önem düzeylerinin
belirlenmesi, bu faaliyetlerde bulunan kuruluşların gruplanması ve bu grupların bir deprem
durumunda içinde bulundukları faaliyet kollarının yukarıda sayılan özellikleri açısından ne
gibi üretim kayıplarına uğrayabileceklerinin saptanması ve bu kayıpların azaltılmasına
yönelik bir takip ve müdahale modelinin geliştirilmesi ile tamamlanacaktır.
Çalışma Yöntemi
Çalışmada İstanbul İli genelindeki imalat sanayii’ni farklı gruplar halinde yerleşimlerine göre
incelenecektir. Bu gruplar,
• Zemini problemli alanlarda yer seçmiş olan sanayi grupları
• Sismik tehlike duyarlılığı fazla olan sanayi grupları
• Altyapı bağımlılığı yüksek olan sanayi grupları (Su, elektrik, doğalgaz, ulaşım,
haberleşme)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Emek ya da sermaye yoğun sanayi grupları
Girdi-çıktı ilişkileri yoğun olan sanayi grupları
İleri-geri ilişkileri kuvvetli olan kilit sanayi grupları
Stoklama / depolama ihtiyacı yüksek olan sanayi grupları
Ekipman ve makine kayıplarına duyarlı sanayi grupları
Yıllık, dönemlere göre üretim yoğunluğunda büyük değişmeler gösteren sanayi grupları
Tam gün çalışan ve yarım gün çalışan sanayi grupları
Konum ve çevre ilişkileri açısından farklı özelliklere sahip sanayi grupları (konut
dokusu içinde ve aynı yapıda yer alan sanayi, bağımsız yapıda ancak konut dokusu
içinde yer alanlar, kent dokusu içinde bir kampus/kompleks oluşturan sanayi, sanayi
sitesi, vb)
olarak belirlenecektir. Bu bağlamda:
• Fiziksel mekan özellikleri
Bina, açık ve yarıaçık alanlar ile zemin durumu, altyapı özellikleri, ulaşım ağlarına olan
bağlantılarının durumu hakkında bilgi toplanacaktır. Bu gruptaki veriler daha çok bu konuda
yürütülen diğer çalışmalardan elde edilecek, ancak üretim kaybı risklerinin tahmini için
gereken şekilde kullanılabilir hale getirilecektir.
• Mekan Kullanım özellikleri
Çalışma saatleri, dönemleri, yürütülen aktiviteler ve işlemlerin sismik tehlike duyarlılığı,
kullanım yoğunluğu , makine-ekipman yerleşimi ve kullanımı, binadaki ve çevredeki diğer
kullanım türleri hakkında bilgi toplanacaktır. Bu verilerin büyük kısmı doğrudan firmalarla
yapılacak görüşmelerle ya da anketlerle elde edilecektir.
• Ekonomik ilişkileri:
Ana girdi-çıktı ilişkileri, stoklu-stoksuz çalışma özellikleri, emek-sermaye yoğunluğu, enerji
kullanımı, haberleşme şekli ve kapasitesine ilişkin veriler doğrudan firmalarla yapılacak
anketlerle toplanacaktır.
Toplanan bu veriler ışığında,
• Doğrudan firmada ortaya çıkan fiziksel kayıplar : bina hasarı, makine ekipman kaybı,
enerji bağlantılarında kopukluk, ulaşım altyapısında kopukluk, stok kaybı, diğer altyapı
sorunları
• Doğrudan firmada ortaya çıkan beşeri kayıplar: can kaybı, yaralanma
• Firmanın içinde bulunduğu imalat sanayiinin genel olarak uğrayabileceği kayıplar:
girdi-çıktı ilişkilerinde yaşanacak kopukluklar, yoğunlaşmadan kaynaklanan toplu
kayıplar, başlıca hammadde, aramal ya da yatırım malı üreten sektörlerdeki hasarlar
nedeniyle yaşanabilecek tıkanmalar, kullanılan enerji tipi ya da ulaşım türü nedeniyle
yaşanabilecek genel kayıplar şeklinde değerlendirilecek, bunların neden olabileceği
üretim kayıpları için bir tahminde bulunulacaktır.
Bu kayıpların engellenebilmesi için geliştirilecek bir takip ve müdahale modeli
dahilinde;
•
•
•
•

Veri toplanması, saklanması ve işlenmesi,
Kritik sanayi alanlarında çevre düzenlemesi ya da yer değiştirme
Acil durum müdahalesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması
Alternatif ulaşım ilişkilerinin geliştirilmesi ya da çeşitlendirilmesi
886

•
•
•
•

Alternatif enerji kaynaklarına erişimlerinin sağlanması
Alternatif haberleşme kanallarına erişimlerinin sağlanması
Ortak kaynak kullanımı ile depreme hazırlanma
Ana imalat sanayi kolları için başlıca işgücü havuzlarının belirlenmesi ve buralarda
önlem alınması
Başlıkları altında çeşitli politikalar önerilecektir. Bu politikalar, İ.B.B. ve diğer ilgili
kuruluşların uygulama ve yetki alanları açısından değerlendirilecektir.
Yapılacak Çalışmaların Teslimi
Çalışma sonuçları İŞVEREN’e basılı ve elektronik rapor ve paftalar halinde teslim edilecektir.
Çalışmanın Süresi
Toplam çalışma süresi 1 yıldır.
Ödemeler
İŞVEREN tarafından düzenlenecektir.
Denetim ve Onay
İŞVEREN tarafından denetlenecek ve uygulanacaktır.
4.6.5

ACİL DURUM GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLEN PROJE PAKETLERİ

4.6.5.1 Hastanelerle İlgili Olarak Geliştirilen Proje Paketleri
Hastanelerin Konumsal Risklerinin Belirlenmesi Ve Azaltılması
Risklerin belirlenmesine yönelik öncelikle hastaneler envanteri çalışması yapılmalıdır.
Envanter;
• Hastanelerin kentsel makroformdaki yeri ve benzer işlevli yapılar dağılımı,
• Hastanelerin yer aldığı mikrobölge ve arsanın jeolojik ve fiziki özellikleri (hastanelerin
bulundukları zeminin risk durumu, faylara uzaklıkları ve olası etkilenme vs.),
• Hastane yakın çevresi mekansal standartları (hastanelerin ana yollar ağına göre konumu,
gürültü düzeyi, otopark durumu, altyapı sistemlerine göre dezavantajları ve zarar
görebilirliği vs.),
• Hastanelerin sayısı,
• Konumu
• Yatak sayısı,
• Personel sayısı,
• Acil durum için eğitimli personel sayısı,
• Acil servis kapasitesi,
• Ambulans sayısı
verilerini kapsamalıdır.
Riskler belirlendikten sonra, risklerin azaltılmasına yönelik yöntemleri geliştirilmelidir.
Yapısal risklerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması
• Hastane yapısının dayanıklılık durumunun, iyileştirme yapılması gerekenlerin
belirlenmesi.
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• Yapı içindeki standartların belirlenmesi
• Yapısal risklere yönelik müdahale biçimlerinin geliştirilmesi
İşletme risklerinin belirlenmesi ve risklerin azaltılmasına
geliştirilmesi

yönelik

yöntemler

• Afet durumunda belli bir nüfusa göre hekim, personel, her türlü tıbbi ekipman, ilaç
gereksinimi, dağıtım şekli vs. belirlenmelidir (İlaç, aşı, tıbbi malzeme niceliği ile
depolanma ve dağıtımın nasıl sağlanacağı belirlenmelidir. İlaç depolarının stoklama
biçimi araştırılmalı, ilaçların afet anında yıkıntı altında kalıp kullanılamaz duruma
gelmemesi için tedbirler düşünülmelidir).
• Hastanelerde afet durumunda işletme modeli oluşturulması (Örneğin Hastane Afet
Planı).
4.6.5.2 Güvenlik Birimleriyle İlgili Olarak Geliştirilen Proje Paketi
Güvenlik hizmetlerine ilişkin envanterin çıkarılması, yeterlilik tespiti ve gerekli standartların
saptanması çalışmalarının kapsar. Güvenlik hizmetleri proje paketi şu işleri içerir;
• Polis karakollarının yerleri, sayıları, personel sayıları, acil durum için eğitimli personel
sayısını kapsayan envanter çalışması yapılması,
• Envanteri çıkarılan faktörlerin yerleşme için yeterliliğinin tespiti,
• Polis karakolu, ekipman ve personelinin acil durumda sahip olmaları gereken sayıları ve
niteliklerine ilişkin standartların saptanması.
• Polis karakolu, ekipman ve personelinin afet durumunda karşılaşabileceği risklerin
azaltılması
4.6.5.3 İtfaiye Birimleriyle İlgili Olarak Geliştirilen Proje Paketleri
İtfaiye hizmetlerine ilişkin envanterin çıkarılması, yeterlilik tespiti, gerekli standartların
saptanması ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını kapsar. Paket projeyi alt
başlıklar halinde açacak olursak;
• İtfaiye istasyonlarının yerleri, sayıları, kapasiteleri, personel sayılarını kapsayan
envanter çalışması yapılması
• Envanteri çıkarılan faktörlerin yerleşme için yeterliliğinin tespiti.
• İtfaiye istasyon, ekipman ve personelinin acil durumda sayıları ve niteliklerine ilişkin
standartların saptanması.
• Tahmin ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesi.
Envanter içeren tüm paket projeler, güncelleme olanaklarıyla birlikte tasarlanmalıdır.
4.6.5.4 Okullar Ve Firinlar İle İlgili Olarak Geliştirilen Proje Paketleri
• Okulların mekansal dağılımları, kullanılabilir alanlarını içeren envanter ve içinde
bulundukları risk durumu ile risk azaltma yöntemini kapsayan paket proje geliştirilmesi.
• Fırınların kapasiteleri, içinde bulundukları risklerin saptanması ve risk azaltma
yöntemleriniin geliştirilmesi.
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4.6.5.5 Öncelikli Olarak Geliştirilen Proje Paketi
ADG’lerinden hastaneler, öncelikli olarak geliştirilecek proje paketinin konusunu oluşturur.
Öncelikle alınması gereken sağlık sektöründe geliştirilen bu proje paketiyle, sonraki etaplarda
geliştirilecek proje paketleri için de bir yöntem belirlenmiş olmaktadır.
Hastanelerle ilgili geliştirilecek öncelikli proje paketi: Acil durum görevlilerinden
‘hastane’lere ilişkin envanter çalışması yapılması (Hastanelerin sayısı, konumu, yatak sayısı,
personel sayısı, acil durum için eğitimli personel sayısı, acil servis kapasitesi, ambulans sayısı
vb. verileri kapsar), envanter çalışmasının sonuçlarına göre, hastanelerin etki alanlarının
belirlenmesi.
4.6.5.6 Acil Durum Görevlilerinin Risk İncelenmesinde Örnek Olarak "Hastanelerin
Konumsal Risklerinin Belirlenmesi ve Azaltılması" Proje Paketi İş Tanımı
Amaç
Çalışma öncelikle; hastane envanterinin çıkarılması; hastanelerin her birinin araç
ulaşılabilirlik bölgesi, sağlayabilecekleri kapasite ve olası yaralı sayısının belirlenmesi; tüm
bunların ışığında ‘hastane etki alanı’nın belirlenmesini amaçlamaktadır.
Envanter çalışması; hastanelerin sayısı, konumu, yatak sayısı, personel sayısı, acil
durum için eğitimli personel sayısı, acil servis kapasitesi, ambulans sayısı vb. verileri
kapsamalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adres ve koordinatları, iletişim olanakları
Yatak sayısı, acil birimi kapasitesi, doktor sayısı, ayakta hasta kapasitesi
Bölümlerin yapısı ve acil durumla ilgili bölümlerin kapasiteleri
Ameliyathane, yoğun bakım ve morg kapasiteleri
Ulaşım araçları, ambulans sayıları, yeterli helikopter alanı varlığı
Altyapı ve özelleşmiş tesis ve teçhizat varlığı
Personel varlığı
Deprem acil durumu için hazırlık düzeyleri
Hastanelerin kentsel makroformdaki yeri ve benzer işlevli yapılar dağılımı, hastanelerin
yer aldığı mikrobölge ve arsanın jeolojik ve fiziki özellikleri (hastanelerin bulundukları
zeminin risk durumu, faylara uzaklıkları ve olası etkilenme vs.), hastane yakın çevresi
mekansal standartları (hastanelerin ana yollar ağına göre konumu, gürültü düzeyi,
otopark durumu, altyapı sistemlerine göre dezavantajları ve zarar görebilirliği vs.).
Yöntem
Paket projenin geliştirilmesinde izlenecek yöntem, öncelikli olarak risklerin belirlenmesi,
ardından belirlenen risklere yönelik risk azaltma yöntemlerinin geliştirilmesidir.
Risk Belirleme
Ele alınan proje, hastanelerin konumsal risklerine ilişkindir. Konumsal risklerle bağlantılı
olarak;
•
•
•
•

Hastane nitelikleri,
Erişilebilirlik,
Olası yaralı sayısı,
Nüfus yoğınluğu

889

değerlendirilmelidir.
Bununla bağlantılı, risk belirlemeye ilişkin yapılan analiz çalışmaları:
• Yaralı Sayıları ve Oranları Dağılımı (bkz. pafta….)
• Hastane Yatak Kapasiteleri (bkz pafta …)
• Hastane erişilebilirlik (bkz pafta …)
• İlçelere göre yaralı sayısının yapılaşmış alanlara oranı (bkz. pafta ….)
• Hasar görme olasılığı yüksek köprü (bkz. pafta….)
• Ulaşım kademelenmesi (bkz. pafta …)
Hastane (Devlet+Üniversite+Özel) Nitelikleri
İstanbul’da bulunan hastaneler ilişkin
• Yatak kapasitesi
• Acil kapasitesi
• Hekim sayısı
• Uzman hekim sayısı
• Ambulans sayısı
• Heliport alanı
• Yatak işgal oranı
faktörleri derlenmeli (envanter çalışması) ve değerlendirilmelidir.
Burada hastanelerin konumsal risklerinin belirlenmesinde yol göstermesi açısından tek
bir veri değerlendirilmektedir. Ele alınan veri, hastanelerin yatak kapasiteleri verisidir.
Hastanelerin yatak kapasiteleri için T.C. Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’da bulunan hastanelere
ilişkin verisi kullanılmaktadır.
Erişilebilirlik
Hastanelerin çevresindeki yolların nitelikleri, acil durumda ulaşılabilirlik açısından
değerlendirilmelidir. Yollara ilişkin;
• Ulaşım kademelenmesi
• Trafik hacmi
• Ortalama hız
• Yolların yapısal durumu
• Yollara bina yıkılma riski
• Köprü hasar görebilirliği
erişilebilirlik bölgelerinin oluşturulmasında kullanılması gereken kriterlerdir. Bu çalışmada
ortalama hız faktörü kullanılmaktadır, kent içinde ortalama hıza göre (30km/sa), 10 dk.lık
erişme mesafesindeki bölgeler belirlenmektedir.
Olası Yaralı Sayısı
Hastane yatak sayıları, nüfus yoğunluğu, olası yaralı sayısı gibi veriler ilçeler bazında
bilinmektedir. Fakat ilçe sınırlarına göre çalışılması, yapılaşmış alanları kentsel yerleşme
dokusundaki farklılıkları, hastanelerin mekansal dağılımını ve kapasiteleri, yolların
ulaşılabilirlik durumları gibi faktörlerin sağlıklı değerlendirilmesine olanak tanımamaktadır.
Bu sebeple, ilçe sınırlarına göre değil, yukarıda sayılan etkenler göz önünde bulundurularak
mikrobölgeler oluşturulması gerekmektedir.
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İlçelere göre yaralı sayıları Harita 4.87’de gösterilmektedir. Bu çalışma ilçe sınırlarına
göre değil, yapılaşmış alanlara göre ve yapılaşmış alanlardaki nüfus yoğunluğuna göre
geliştirilmelidir. Harita 4.87’de yapılaşmış alanlara göre yaralı yoğunluğu gösterilmektedir.
Fakat bu çalışma, farklı yoğunluk bölgelerine göre oluşturulmuş mikrobölgelerle
geliştirilmelidir. Nüfus yoğunluk mikrobölgelerinin saptanması için İBB sınırları içine giren
alanlarda kentsel doku analizleri yapılması gerekmektedir. İDMP kapsamında yapılan doku
analizi çalışmaları, bu çalışmaya girdi verecektir.
Toparlamak gerekirse, JICA çalışmasında ilçelere göre belirlenmiş olan yaralı sayıları;
İBB alan kullanımı verileriyle geliştirilmeli, yerleşme dokusu, nüfus yoğunluğu, zemin
durumu, bina dayanıklılık gibi kriterler ışığında mikrobölgeler halinde gösterilmelidir.
Nüfus Yoğunluğu
JICA çalışmasında ilçe bazında nüfus yoğunluğu verileri bulunmaktadır. İlçe sınırları içindeki
yapılı alanlara göre nüfus yoğunluğunun hesaplanması, nispeten daha sağlıklı veri
sağladığından, bu yöntem izlenmiştir. Nüfus yoğunluğunun saptanmasında, en sağlıklı sonucu
verecek yöntem ise, doku analizleri verilerini kullanmaktır. Doku analizi verilerinden, nüfus
yoğunluğu mikrobölgeleri oluşturulmalıdır.
Hastane yatak kapasitesi ve hastane erişilebilirliğin birlikte değerlendirilip formüle
edilmesi ile çıkan sonuç, ‘nüfus yoğunluğu’na göre değişkenlik gösterir.
Kapasite, erişilebilirlik ve yoğunluğun birlikte değerlendirilmesi ile; hastanenin
varsayılan sürede (burada 10 dk.lık erişilebilirlik) araç ile, ne kadar bir alanda, ne kadar
nüfusa hitap edebileceğini saptamak ve bunu mekansal olarak göstermek mümkün
olabilecektir.
Kent içindeki ortalama hız 30 km/sa. olarak alınmaktadır. (Afet durumunda bu hızın
düşmesi olasılığı ve varsa istatistiki verileri de değerlendirilmelidir). Hastanelerin, 30 km/sa.
hız için, 10 dk.lık erişme mesafesi içerisine giren alanlar belirlenmektedir. Erişme süresi
belirlenirken, 10dk.lık sürenin acil durumlarda kritik bir süre olması niteliğinden yola
çıkılmıştır.
Erişilebilirlik+Hastane Yatak Kapasitesi+Yaralı Sayısı+Nüfus Yoğunluğu
Birlikte değerlendirildiğinde;
• Erişilebilirlik yüksek çıkmakta fakat birçok hastane yakın çevresinde yol genişliklerinin
yetersiz olduğu görülmektedir.
• Erişilemez bölgeler de ortaya çıkmaktadır.
• İstanbul’da toplam yaralı sayısı (Model C): 120.000
• Yatak kapasitesi: 27.000
• Doluluk Oranı: % 59,1
• Acil durumda hastanelerin boşaltılma oranı: % .....
İstanbul’da hastane yatak kapasitesi yetersizdir. Bunu bir ilçe için örnekleyelim:
o
o
o
o
o

Hastane yatak kapasitesinin en yüksek olduğu ilçe:Fatih İlçesi
Fatih İlçesi nüfusu: 394.042
Fatih İlçesi yaralı sayısı (Model C): 8245
Fatih İlçesi has. yatak kap.: 4435 (Vakıf Gureba, Cerrahpaşa, İstanbul Eğitim,
Haseki hastaneleri)
Fatih İlçesi has. doluluk oranı: % 60 (2661 yatak dolu, 1774 yatak boş)
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Has. yataklarının 2/3’ünün afet anında boşaltılabileceği varsayılsa 3548 yatak
boş.
Fatih ilçesinde bazında yapılan hesaba göre de olası yaralı sayısına (her birinin yataklı
tedavi edilmesi gerektiği varsayımı ile) yatak sayısının yetmediği görülmektedir. Hesaplama,
yaralıların yüzde kaçının ayakta, kaçının yataklı tedavi edilebileceğine dair bir oran (istatistiki
veriler) belirlenerek genişletilebilir.
o

Risk Azaltma
Bu çalışmada, spesifik sonuçlara ulaşabilmek için pilot bölge/bölgeler belirlenmelidir.
Risklerin azaltılmasına yönelik olarak;
• Yol kademelenmesinde değişiklik
o
Genişletme
o
Yeni yollar
• Yeni hastaneler
• Yeni acil hastaneleri
• Mevcut hastaneler acil durum birimleri eklenmesi
önerileri geliştirilmelidir. Bunlar, pilot bölgeler bazında spesifik hale getirilebilir.
Teknik Şartlar
Teknik şartlar bölümünde şu alt başlıklar bulunmaktadır:
Projenin Konusu: Şartnamenin bu kısmı; üstlenici ile Belediye arasındaki sözleşme
çerçevesinde yapılan proje ve uygulamaları içerir.
Proje Programı: Projeye ait iş ve zaman paylaşımını gösteren ayrıntılı programdır.
Projenin Bedeli: Sözleşme kapsamında bulunan Projeye ait toplam bedeldir.
Proje sorumluları: Ekip yapısı içinde yer alacak kurumları içerir. Ekipte bulunan teknik
personel ve bu personele ait bilgilerin de bulunması gerekir
Projenin Süresi: Sözleşme konusu projelerin başlama ve teslim tarihleri arasındaki
toplam süreyi kapsar. Proje süresi, iş programında da belirtilir.
Projenin Konusu
Olası bir afete karşı, hastanelerin yeterliliklerinin saptanması amacıyla niteliklerini gösteren
her türlü verinin sistematik bir şekilde derlenmesi ve risklere karşı önlem alınmasıdır.
Proje Programı
Ekip yapısı içerisinde yer alan uzmanların 6 aylık süre içinde görev, görev yeri, görev zamanı,
görevli, görevli sayısı belirlenir. Programda görev belirlenirken işlerin öncelik sırası göz
önünde bulundurulur, görev yeri arazi ya da ofis olmask üzere paylaştırılır, görevin hangi
günnler ve hangi saatlerde yapılacağı ise görev zamanını gösterir kısımda yer alır. Program,
bu kriterleri kapsayan bir tablo haline getirilmelidir.
Projenin Bedeli
Proje Sorumluları
Proje, Belediye yönetiminde, ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecektir. İBB çatısı
altında, bu kamu kuruluşlarından belirlenecek uzmanlarca oluşturulacak bir komisyon projeyi
yürütecektir. Komisyonu olşturacak ekip yapısı içerisinde yer alması gereken uzmanlar; halk
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sağlığı, çevre sağlığı, hastane işletmeciliği, psikiyatri, acil yardım gibi konularda sağlık
sektörü uzmanları ile afet konusunda uzman, şehir plancısıdır.
Eip yapısına proje süresince dahil edilen uzmanlar; İstanbul Valiliği Sağlık İl
Müdürlüğü, İBB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü, Acil Yardım ve
Cankurtarma Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan gelecektir.
İBB Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görevleri, Beldeye ve belde halkına yönelik koruyucu
halk sağlığı hizmetleri; tedavi edici hizmetler; sağlık eğitim hizmetler görevleri arasındadır
(İBB Birimleri, 2003). Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, Halk sağlığını korumak ve
halk sağlığını tehdit eden durumlarda gerekli tedbirleri almak, her türlü doğal afet, yangın,
göçük, infilak, kaza ve yaralanmalarda ilk tıbbi yardım hizmetlerini yapmak; gerektiğinde
uygun ve en yakın sağlık kuruluşuna nakletmek görevlerini yürütür (İBB Birimleri, 2003).
Projenin Süresi
Sözleşme konusu projelerin başlama ve teslim tarihleri arasındaki toplam süreyi 6 aydır.
Envanter verilerine yönelik verilerin derlenmesi için 2 aylık bir sürenin yetrli olacağı
düşünülmekte, risk azaltma çalışmaları için ise en az 4 aylık bir süre gerektiği
öngörülmektedir.
Gerekli Veri Tabanı / İşletmeciliği
Bilgisayar tabanlı mekansal ve sayısal veriler kullanılacaktır. İBB Bilgi İşlem Dairesi
tarafından üretilen bina bazında hastane verileri, Sağlık Bakanlığı’nın hastane yatak
kapasiteleri (İBB çalışmasının veritabanına eklenmiştir, iki veri birbiriyle tam olarak
örtüşmediğinden, bazı hastanlerin yatak kapasitesi verileri girilememiştir) ve İBB alan
kullanım çalışması, noktasal bazda mekansal veriye ulaşım imkanı sunmaktadır.
CBS ortamında, uygun formülasyonlar geliştirilerek oluşturulması gerekn bu projenin
işletmesi İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca yapılmalıdır.
Mevcut Veriler
LPG depolama alanları ve istasyonlarıyla ilgili mevcut veriler üç kaynakta toplanmaktadır.
Bunlar JICA verileri, İBB verileri ve Sağlık Bakanlığı verileridir.
Gerekli Veriler
Böyle bir çalışma öncelikle; afet anında yaralıların birincil olarak hangi hastanelere gideceği,
hastanelerde ayrılan yatak kapasitesini, sağlık ile ilgili mevcut örgütleri ve afet anındaki
işbirliğini tanımlamalıdır. Envanter ve etki alanları çalışması, proje paketi kapsamında GIS
ortamında geliştirilmeli ve güncellenmelidir.
Gerekli Mevzuat Değişiklikleri
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin afetler kapsamında daha ayrıntıda ele alınması
ihtiyacı bulunmaktadır. Yukarıdaki proje paketi türündeki bir çalışma, mevzuatın aksak
yönerinin giderilmesinde yol gösterici olacaktır.
Özel Hastaneler Tüzüğü, yer seçimi kriterleri yönünden yetersizdir, yer seçimine
ilişkin belli kurallar tanımlamamaktadır. Bina imar durumu başlığı altında (Madde 3),
hastanenin İmar Kanunu ile tüzük ve yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma
izni almış olmalısı gerektiği söylenirken, başka amaçla yapılmış binalarda, özel hastane
açılabilmesi için yerel belediyeden umumi binaya çevrilmesiyle ilgili iznin alınması yeterli
görülmektedir.
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde; Yer Seçimi, Ön İzin ve Bina Durumu Bölümünde,
tüzükte geçenin tersine; başka amaçla yapılmış olan yapıların, sonradan özel hastane binasına
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dönüştürülemez ve özel hastane olarak kullanılamayacağı (Madde 10) geçmektedir. Tüzük ile
yönetmeliğin, birbirleriyle çakışır hale getirilmesi gereği görülmektedir.
4.6.6

ÖZEL YAPILAR VE ALANLAR ANALİZİ KONULARINDA PROJE PAKETLERİ

4.6.6.1 Dünya Kültür Mirası İstanbul’un Depreme Karşı Hazırlanması Kampanyası
Projesi
Yapılacak İş ve Amacı:
Kültürel mirasın korunması işi, deprem ve özel riskler söz konusu olmadığı durumlarda bile
pek çok aktörün bir araya gelerek çalışmasını gerekli kılan bir konudur. Deprem riskleri de
eklenince, bir yönetim ortaklığı kurmanın gereği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili
aktörleri (İBB – Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü (TÇKM) ve ilgili diğer müdürlükler, ilgili
ilçe belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel halk, STK’lar, üniversiteler, KTVKK vb.)
bir araya getirmek ve aralarında eşgüdüm sağlamak, daha sonraki aşamalarda etkin çalışmalar
yapmak için de zorunludur. İlgili tarafların bir araya getirilmesi ile çalışma ve projeler için
gerekli finansmanı iç ve dış kaynaklardan sağlamak daha kolay olacaktır.
Bu projeyle kültürel mirasın deprem ve özel riskler (bilinçli tahribat ve yağma)
karşısında sakınımı konusuna dikkat çekmek, öncelikli kimi işler için kaynak oluşturup örnek
çalışmalar başlatmak ve bu amaçla ‘kültürel ve tarihi mirasın korunması bilinci’ni oluşturmak
hedeflenmektedir. Bu anlamda, konuyla ilgili tarafları bir araya getirecek, yurtiçi ve yurtdışı
kamuoyu oluşturabilecek çok odaklı bir kampayayı acil olarak başlatmak kültürel mirasın
deprem tehlikesi karşısında korunması konusunda öncelikle yapılması gerekenlerin başında
gelmektedir. Bu kapsamda, konferanslar, festivaller, spor etkinlikleri, bilimsel toplantılar ve
atölye çalışmaları, fuarlar gibi etkinliklerde bu kampanyanın gerekliliği vurgulanarak bağış ve
pay toplanacaktır. Kampanya kapsamında İstanbul’da ulusal ve uluslararası etkinliklerin
artırılmasına çalışılacak, İstanbul’u uluslararası bir çekim merkezi yapmak hedeflenecektir.
Yöntem
Bu kampanyayı başlatmadan önce kültürel mirasın depremden sakınımı konusuyla ilgili
kurumların potansiyelleri değerlendirilecektir. Aynı zamanda İstanbul’da halihazırda
gerçekleştirilmekte olan her türlü etkinliğin kampanya kapsamına alınabilmesine çalışılacaktır.
Bu kampanya İBB başkanlığında gerçekleştirilecektir. İBB, İstanbul vizyonunu
‘kültürel dünya metropolü’ olarak belirlemiştir. Bu vizyonun hem merkezi hem de yerel
ölçekte önemli bir kamuoyu oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca İBB’nin – TÇKM
gibi finansal açıdan çok kuvvetli olmamakla birlikte, yapılacak yeni düzenlemelerle (personel,
kaynak, yetki) etkin bir çalışmayı üstlenebilecek bir birimi bulunmaktadır.
İBB, konuyla ilgili diğer aktörlerle, protokoller yoluyla işbirliğine girerek kampanya
kapsamında yapılacak etkinlikleri organize edecektir. İBB bu kampanyayı beş yıllık bir
program dahilinde hayata geçirecektir. Bu programda, kampanya kapsamında yürütülecek
faaliyetler ve elde edilecek tahmini gelir, bu faaliyetlerin hangi sıklıkla tekrarlanacağı ve elde
edilen gelirin hangi öncelikli işler için kullanılacağı belirlenmelidir. Elde edilen gelirin bir
kısmı ile öncelikle örnek uygulamalar yapılmalıdır. Kampanyanın ilerleyen aşamalarında bu
uygulamalardan başarı örnekleri olarak yararlanmak mümkün olacaktır. Böylece,
kampanyanın ivme kazanması sağlanacaktır. Kampanya kapsamında düzenlenen her
etkinlikte kampanyanın ses bulması sağlanarak koruma işleri ve ‘spot’ girişimlere yer
verilecek (örn: Ayasofya’yı depreme hazırlamak), bağış ve pay toplanacaktır.
Hazırlanacak kitap ve broşürler, farklı derecelerdeki okullarda etkinlikler, tarihi
mekanlarda ve sokaklarda sergi çalışmaları, fikir ve sanat yarışmaları ile ulusal ve uluslararası
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kamuoyunun doğrudan bilgilenmesi sağlanacaktır. Farklı kollardan yürütülecek bilinçlenme
çalışmaları sonucunda kent aktörlerinin kültürel ve tarihi mirası sahiplenmesi yoluyla bu
mirasın tahrip edilmesi riski azaltılmış olacaktır. Bunun dışında, her okulun yakın
çevresindeki kültür mirasına sahip çıkması sağlanarak yeni nesilde koruma bilincini
oluşturmak ve bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamak mümkün olacaktır. Bu kapsamda
okullarda yakın çevredeki kültür mirasının tarihçesinin araştırılması, bu mirasa ilişkin projeler
üretilmesi desteklenecektir.
Kültür turizmi turizm sektörü içinde belirgin bir paya sahiptir. Ancak yeterince teşviğe
ve tanıtıma sahip değildir. Bu kampanyanın bir başka boyutu olarak kültürel mirasın turizm
amacıyla kullanılması teşvik edilecektir. Bu amaçla, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı
tanıtım kampanyaları için tanıtıcı film ve broşür hazırlıklarını üstlenecek, ayrıca kültür
turizmi amacıyla yapılan yatırımları teşvik edilecektir. Örneğin; kültürel mirası kullanmayı
seçen otellere vergi muafiyetlerinin sağlaması ve belirli oranlarda ziyaretçinin buralara
yönlendirilmesi bu yatırımları teşvik edebilir. Diğer taraftan; özel sektör girişimlerine,
kültürel mirasın korunması ve restorasyonu için yatırım yapan kuruluşlara vergi muafiyetleri
sağlanarak ve uygun durumlarda restore ettirdikleri binaları piyasa değerinden daha düşük
bedellerle kiralayarak teşvikte bulunulabilir.
İlgili Taraflar ve Teknik Şartlar:
Konuyla ilgili aktörleri (İBB – TÇKM ve ilgili diğer müdürlükler, ilgili ilçe belediyeleri,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel halk, STK’lar, üniversiteler, KTVKK vb.) bir araya
getirmek ve aralarında eşgüdüm sağlamak, daha sonraki aşamalarda etkin çalışmalar yapmak
için de zorunludur. İBB’nin yürüteceği kampanya ile kültürel miras ile ilgili birimler arasında
birlikte iş yapabilme ortamının yaratılabileceği düşünülmektedir. Yönetim ortaklığının görev,
yetki ve işleyişini tanımlayan yasal düzenlemeler işlerlik kazanıncaya kadar geçecek sürede,
bu birimlerin birlikte iş yapabilmesini sağlayacak ve iş bölümünü tanımlayacak protokoller
yapılmalıdır. Bu protokoller, kampanya kapsamında düzenlenecek etkinliklerin teker teker
planlanması ve gerçekleştirilmesi için ilgili taraflar arasında imzalanacak ve yapılacak işle
sınırlı olacaktır. Kampanya beş yıllık bir program dahilinde hayata geçirilecektir.
Bu kapsamdaki etkinlikler;
• Kültür festivalleri (tiyatro, sinema, folklor, sahne sanatları, müzik vb.):
Bu çalışma için Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK’lar ve vakıflarla işbirliği içerisine
girilerek protokoller yapılmalıdır. Bakanlık, festivallerin tanıtımı görevini üstlenebilir.
Günümüzde İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film, Tiyatro, Müzik,
Caz Festivalleri ve İstanbul Bienali düzenlenmektedir. Bakanlık bu ve benzeri çalışmaların
tanıtımında aktif rol üstlenmelidir.
• Spor etkinlikleri:
Bu çalışmada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği alınmalıdır. Bu kapsamda
uluslararası gençlik kampları, üniversiteler arası spor yarışmaları gibi etkinlikleri
düzenlenmek için İBB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokoller imzalanabilir.
Bunların yanısıra basketbol, futbol, atletizm, yüzme gibi çok sayıda izleyicisi bulunan
sporlara yönelik organizasyonlar desteklenmelidir. Ayrıca, Boğaziçi Yüzme Yarışları
Organizasyonu’nun düzenlediği Uluslararası Boğaziçi Yüzme ve Yelken Yarışları gibi
uluslararası organizasyonlar teşvik edilerek çoğaltılabilir.
• Bilimsel toplantılar ve atölye çalışmaları:
Her alanda yapılacak bilimsel toplantılara ve atölye çalışmalarına İstanbul’un ev
sahipliği yapması için girişimlerde bulunulmalıdır. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası kurumlar
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ve üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır. Bu toplantılardan bir kısmı, ulusal ve uluslararası
katılımla kültür mirasının depreme karşı korunması konusunda bilgi birikimi oluşturmak, fikir
alış verişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilebilir. Bu konuda, yapılacak protokollerle bir
belediyeler birliği olan Tarihi Kentler Birliği ve bağlı bulunduğu Avrupa Tarihi Kentler
Birliği, Tarih Vakfı, Çekül Vakfı, UNESCO gibi kuruluşlardan destek alınabilir.
• Siyasal toplantılar:
İstanbul geniş katılımlı, ulusal ve uluslararası pek çok toplantıya ev sahipliği
yapmaktadır. Bu toplantılar, İstanbul kültür mirasının depreme hazırlanmasının gereğinin
vurgulanabileceği ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bağlantıların kurulabileceği yerlerdir.
Bu sebeple, İstanbul’un bu tip toplantılara özellikle tarihi mekanlarında ev sahipliği yapması
sağlanmalıdır.
• Fuarlar (teknoloji, bilişim, sanayi ve ticaret, endüstriyel ekipman, otomotiv ve yan
sanayii, kitap fuarı vb):
Birçok özel kuruluşla protokoller düzenlenerek AR-GE birimlerindeki yenilikleri
tanıtmaları (deprem tehlikesinde acil kurtarma ve inşaat sektörü konusu dahil olmak üzere) ve
aynı zamanda tanıtım amaçlı malzeme satışından elde edilecek gelirlerden pay alınması
sağlanabilir. Aynı zamanda, bu fuarların belediyelere ait alanlarda düzenlenerek sağlanacak
gelirin koruma işlerine aktarılabilir.
Gerekli Mevzuat Değişikliği
Bu kampanyanın kültürel mirasın depreme karşı sakınımı gibi acil müdahale gerektiren bir
konuya dikkat çekmeyi ve öncelikli kimi işler için kaynak oluşturup örnek çalışmalar
başlatmayı amaçlaması, acilen uygulamaya geçilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kampanyanın
biraraya getirdiği ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar kültür mirasının sakınımı konusunda birlikte
iş yapabilme yetilerini İDMP kapsamındaki bu konuyla ilgili yapılması gerekli diğer işlerde
(Kültürel Miras Envanteri’nin hazırlanması, kültürel ve tarihsel bilinçlenme çalışmaları,
mevcut envanter çerçevesinde istanbul kültürel risk haritası oluşturma ve alt bölgeler
tanımlama vb.) de kullanabilir olacaklardır.
Kampanya kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında protokollerin yapılması için herhangi bir mevzuat değişikliğine gerek yoktur. Ancak,
zaman içinde kültürel mirasın depreme karşı sakınımı konusundaki diğer işlerin
yürütülmesinde birlikte iş yapma konusundaki sürekliliğinin sağlanması için mevzuatta
gerekli değişikliklere gidilecektir. Bu anlamda, İDMP’nin kültürel mirasın depremden
sakınımı konusunda İstanbul Kültürel Mirası Yönetim Ortaklığı kurulacaktır. Bu ortaklık
Aktif Yönetim Grubu ve Danışma Grubu olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Aktif
Yönetim Grubu, kent genelinde kültürel miras üzerinde yetki ve sorumluluğu olan İBB, İlçe
Belediyeleri ve KTVKK katılımı ile oluşturulacaktır. Danışma Grubu ise kültürel miras ile
ilgili diğer uzman kurum ve kişilerin katılımıyla kurulacaktır.
4.6.6.2 Mevcut Kültürel Miras Verilerinin Mekansal Ve Sayısal Veri Tabanında
Entegrasyonu Projesi
Yapılacak İş ve Amacı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları (KTVKK) tarafından alınan tescil ve sit
kararlarının sayısal ve mekansal veri tabanı olarak düzenlenmesidir. Düzenlenen veri tabanı
ile İstanbul Kültürel Miras Envanteri’nin hazırlanması ve kültürel mirasın sakınımı amaçlı
yürütülecek güvenlik artırıcı önlemler için veri tabanının oluşturulması mümkün olacaktır.
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Ayrıca, ulusal ve uluslararası platformlarda kültürel miras ile ilgili yürütülecek
çalışmaların başlatılabilmesi ve finansal desteğin sağlanmasının ilk şartı olarak envanterin
ortaya koyulması bu sürecin acilen tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Kültürel miras
envanterinin hazırlanamaması nedeniyle UNESCO tarafından Tarihi Yarımada’nın Dünya
Kültürel Miras Listesi’nden çıkarılacağına dair uyarısı bu envanterin gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Yöntem
KTVKK’nın içinde bulundukları teknik ve finansal yetersizlikler nedeniyle İBB’nin ve
kültürel miras zenginlikleri ile ön plana çıkan ilgili ilçe belediyelerinin, mevcut kültürel miras
verilerinin veri tabanına entegrasyonu ve kültürel miras envanterinin işletimi konularında
aktif rol almaları gerekir. KTVKK, İBB ve ilgili ilçe belediyeleri bu amaçla aralarında bir
protokol yapmalıdır. Bu protokol, mevzuata göre KTVKK’nın kültürel miras envanteri
üzerindeki denetim ve güncelleme haklarını saklı tutarken, KTVKK’nın teknik ve finansal
yetersizlikler dolayısı ile uygulama aşamasında ortaya çıkacak sorunların aşılması için
belediyelerin olanaklarının kullanılmasını hedefler. Bu sayede, İDMP kapsamında
yürütülecek güvenlik artırıcı önlemlerle beraber, kültürel miras ile ilgili diğer çalışmaların da
verimi artırılmış olacaktır.
Risk Belirleme
Mevcut kültürel miras verilerinin mekansal ve sayısal analizler yapılmasına izin vermemesi,
olası bir deprem tehdidiyle kültürel miras üzerindeki riski artırmaktadır:
• Kültürel miras verilerinin mekansal olmaması nedeniyle, alt ölçeklerde koruma
bölgeleri ve risk-potansiyel analizi gibi mekansal verilerin güvenlik artırıcı önlemler
için öncelikler belirlenmesinde kullanılamamaktadır.
• Envanter fişleri ve toplantı kararları şeklindeki mevcut kültürel miras verileri olası bir
deprem sonrasında oluşacak tahribatın giderilmesi için yeterli ayrıntıda değildir.
Depremin neden olduğu hasar sonrasında restorasyon ve ilgili çalışmalar için gerekli
mimari çizim ve planlar, fotoğraflar ve yapısal ayrıntılar envanter fişleri ile ilişkili
değildir.
Risk Azaltma
Kültürel miras verilerinin mekansal, sayısal ve gerekli ayrıntıda olmaması deprem tehdidi
nedeniyle önemli bir risk oluşturur. Kaybedilecek değerlere dair yeterli bilginin olmaması,
deprem sonrasında yeniden yapılanma sürecinde yetersiz ve yanlış uygulamalara neden
olacaktır. Bu nedenle mevcut kültürel miras verilerinin ‘kültürel miras envanteri’ olarak
tanımlanan sayısal ve mekansal veri tabanına entegrasyonu bu proje dahilinde sağlanacaktır.
Bu kapsamda:
• KTVKK’nın envanter ve karar arşivlerinin detaylı olarak incelenmesi ve bütün verilerin
yerinde bilgisayar ortamına aktarılması,
• Bilgisayar ortamına aktarılan verilerin analiz edilerek veri tabanı oluşturulması,
• Oluşturulan veri tabanının CBS kullanılarak mekansal veri ile ilişkilendirilmesi,
• Mekansal ve sayısal veri tabanı oluşturulması sürecinde mevcut verilerin güncel
olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların İBB ve İlçe Belediyelerin ilgili
belediyelerinde güncel verileri ile giderilmesi,
• Mevcut bilgilerden hazırlanan veri tabanının kullanım, işletim ve denetim şartları
doğrultusunda ilgili kurumlara teslimive kullanımı ile ilgili teknoloji destekli kurulması,
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İlgili Taraflar ve Teknik Şartlar:
Mevcut kültürel miras verilerinin sayısal ve mekansal veri tabanına entegrasyonu kültürel
miras yönetiminin ve sayısal veri tabanı oluşturulması işlerinin yetkin işgücü gerektirmesi
nedeniyle gerek iş sahibi konumundaki İBB, İlçe Belediyeleri ve KTVKK’nın, gerekse proje
yüklenicilerinin yerine getirmesi gereken teknik şartlar:
• İBB projelendirme ve oluşturulan veri tabanının işletimi için sürekli ve yetkin özel bir
birim oluşturacaktır. Bu birimin, yeniden yapılandırılması önerilen TÇKM’nin bir alt
birimi olarak kurulması doğru olacaktır. Oluşturulan birim kent genelinde kültürel miras
ile ilgili analiz, sorgulama ve çalışma yapabilmelidir.
• İlçe belediyeleri, kendi sınırları içindeki kültürel miras ile ilgili analiz, sorgulama ve
projelendirme yapabilecek kültürel miras envanteri bürosu oluşturmalıdır.
• KTVKK’ları proje denetiminden sorumludur. Elde edilen veri tabanının işletimi,
güncellenmesi, denetimi ve kullanımı için gerekli altyapının oluşturulması için
kaynakları yaratmalıdır.
Proje sahiplerinin yapacakları girişimler doğrultusunda:
• Proje yüklenicisi İBB, İlçe Belediyeleri ve KTVKK kapsamında yapılacak iş ve
oluşturulacak altyapının kurulması konusunda danışmanlık ve teknik hizmetleri
sağlayacaktır. Ayrıca oluşturulan veri tabanının kullanımı ve işletimi konusunda kurum
içi eğitimi ve geçici uzman personel hizmetini vermelidir.
Gerekli Veri Tabani İşletmeciliği:
Kültürel Miras Envanteri için oluşturulacak veri tabanının işletmeciliği ve sürekliliğin
sağlanması işleri KTVKK’na aittir. Bu kapsamda, KTVKK envanteri kullanırken ve gerekli
analizleri yaparken, envanterin denetiminden ve yapılan ek çalışmalarla güncelliğinin
korunmasından sorumludur. İBB ve İlçe Belediyeleri envanterin birinci elden kullanıcıları
olarak kullanma ve sorgulama haklarına sahiptir. Fakat envanterin veri tabanında ve ilgili
haritalarında değişiklik yapma hakkı sadece KTVKK yetkilidir. Kültürel Miras Envanterinin
özel kişi ve kuruluşlarca kullanma şartları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yönetmelikle
belirlenecektir.
Gerekli Mevzuat Değişikliği:
Mevcut kültürel miras verilerinin mekansal ve sayısal veri tabanına entegrasyonu projesi
kapsamında ilgili kurumların yetki ve sorumlulukları hakkında mevzuat değişikliğine gerek
yoktur. Fakat, KTVKK’nın içinde bulundukları finansal ve teknik yetersizliklerden kaynaklı
sorunların çözümüne yönelik yönetmelik değişiklikleri yapılmalıdır. KTVKK’nın özerk
yapısı bozulmadan iş yaptırma ve denetim mekanizmasının kurulabilmesi için gerekli
girişimler yönetmeliklerle tanımlanmalıdır. Bu kapsamda İBB ve İlçe Belediyeleri ile
yapılacak protokol görüşmelerinde yöntem tanımlanacaktır.
İDMP’nin yönlendiricisi konumunda olan ve ilk adımları atması gereken İstanbul
Büyükşehir Belediyesi idari yapılanmasında değişiklikler yapmalıdır. Özellikle İBB Tarihi
Çevreyi Koruma Müdürlüğü (TÇKM) sadece belediye mülkiyeti üzerinde iş yapabilen ve
gelen taleplere hizmet sunmaya çalışan hantal yapısından kurtarılarak, kültürel miras yönetimi
konusunda uzmanlaştırılması zorunludur. Bu kapsamda; TÇKM’nin Teşkilat, Görev ve
İşleyiş Hakkındaki Yönetmeliği”nde (İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul
edilen 04/06/1999 tarih ve 313 sayılı yönetmelik) değişikliklere gidilmelidir. Yönetmeliğe
bakıldığında müdürlüğün görev yetkileri:
o

Bu yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün faaliyetleri özetle; 3030 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu yetki alanı içinde, 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve
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Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında koruma amaçlı plan, proje, uygulama ve
programları yapmak, yaptırmak, yürütmek, taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek ile görevli ve yetkilidir. Söz konusu
alanlarla ilgili tüm çalışmaların eşgüdümünden sorumludur.
o
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla, sit alanları ve tarihsel çevreler için
koruma amaçlı alt ölçekli uygulama planlarını; gerektiğinde bu amaçla eylem
programlarını yapacak veya yaptıracak, her yapılan proje için uygulama
programlarını hazırlayacak, cephe düzenlemeleri ile ilgili notları koyduracak,
öncelikleri belirleyecek, proje tarifleri yapacak ve proje konularını
belirleyecektir.
Fakat bu rolü üstlenebilecek teknik ve finansal destek sağlanmamıştır. Tarihi Çevreyi
Koruma Müdürlüğü, İŞAT benzeri proje ve fikir üreten etkin bir kurum haline getirilmelidir.
Bu sayede; tanımlanan süreçte KTVKK gibi merkezi yapılanma ile halk ve STK’lar arasında
entegrasyon sağlanabilir. Ayrıca araştırmaların yapılabilmesi, kaynak araştırma, teknik destek
sağlama gibi işler için kurulacak alt bürolarla tanımlanan yol haritası başarılı ve sürdürülebilir
olacaktır.
4.6.7

TEHLİKELİ MADDELERLE İLGİLİ GELİŞTİRİLEN PROJE PAKETLERİ

Proje paketleri, İstanbul’daki tehlikeli madde ve kullanımlara ilişkin envanterin hazırlanması
ve meydana gelecek olası kazalarda, kazanın yerine ve büyüklüğüne göre müdahale biçiminin
geliştirilmesini kapsamaktadır.
Paket projeler,
1. LPG istasyonlarında,
2. Akaryakıt istasyonlarında,
3. Doğalgaz boru hattında,
4. Elektrik hattında,
5. Petrol boru hattında,
6. Kanalizasyon hattında,
7. Su hattında,
meydana gelecek bir kazada risk büyüklüğünün belirlenmesi ve riskin azaltılmasını
kapsamaktadır.
Riskin belirlenmesi için öncelikli olan, envanter çalışmasının yapılmasıdır. Envanter,
tehlikeli maddenin ismini, miktarını, kullanım halinde mi depolama halinde mi olduğunu, etki
oranlarını, etki gruplarını (yangın etkisi, sağlık üzerine, çevre üzerine etkiler vb.) vb. verileri
kapsamalıdır.
Akaryakıt ve LPG istasyonlarının İstanbul’daki akaryakıt ve LPG istasyonların
sayılarına ilişkin farklı sayısal veriler bulunmaktadır. İBB ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne
göre, İstanbul genelinde yaklaşık 480 akaryakıt, 92 LPG dolum istasyonu, 94 otogaz
istasyonu bulunmaktadır (Radikal Gazetesi, 7 Temmuz 2003). İBB “Yapı Kullanım Veri
Tabanı”na göre ise, İstanbul’da 263 akaryakıt istasyonu ve 23 LPG istasyonu yer almaktadır.
Diğer yandan, LPG istasyonlarına ilişkin kapasite, depo hacmi, depo doluluk oranı verileri
bulunmamaktadır.
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4.6.7.1 LPG İstasyonlarının Yarattığı Riskler
Amaç
Afet durumunda tehlikeli kullanımlardan olan LPG istasyonlarının yangın ve patlama riskleri
ile çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemek ve azaltmaktır.
Kapsam
Tehlikeli maddeler için geliştirilmiş olan projeler arasında öncelikli olarak ele alınması
düşünülen paket proje, “LPG depolama alanlarında ve istasyonlarında meydana gelecek kaza
riskinin tespiti, kazanın yerine, büyüklüğüne göre müdahale biçiminin geliştirilmesi”dir.
Projenin konusu, akaryakıt ve LPG istasyonları risklerinin belirlenmesi ve belirlenen riskler
çerçevesinde geliştirelecek risk azaltma müdahale yöntem ve araçlarının belirlenerek
uygulanması için şunları kapsamaktadır: LPG depolama alanları ve istasyon noktalarının
envanterlerinin (mekansal dağılımları, ölçekleri, konsantrasyon düzeyleri, taşınma biçimleri
vb.) tutulması; farklı tehlike konsantrasyon türleri için eşiklerin (hacimler, debiler)
belirlenmesi; ruhsat, işletme, denetleme konusunda sorumlularının ve mevzuatın yeniden
tanımlanması; riskin azaltılmasına yönelik işletme esasları, denetim ve kent içi yerleşim
dokusunun belirlenmesi.
Yöntem
Projede izlenecek yöntem, risklerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması olarak iki kısımda ele
alınmaktadır. Risk Belirleme aşamasnda, “akaryakıt ve LPG istasyonları envanter
çalışması” ve “akaryakıt ve LPG istasyonları risklerinin belirlenmesi” şeklinde iki aşamalı bir
çalışma tanımlanmaktadır. Envanterden elde edilen veriler ile yapılacak risk belirleme
analizlerinin yöntemi “Örnek Çalışma”da anlatılmaktadır. Bu aşama için toplam 2 ay süre
tanınmıştır. Risklerin Azaltılması aşamasında öncelikle ilgili mevzuatta değişiklik yapılarak,
LPG istasyonlarındaki risk derecelerine göre, etki alanlarındaki kullanımların kısıtlandırılması
ya da yasaklanması gibi yaptırımı olan müdahale araçlarının belirlenecektir.
Teknik Şartlar
Proje Programı
Projenin 6 aylık süre içinde iki farklı çalışmanın yapılmasıyla gerçekleşecektir. Risklerin
belirlendiği 2 ay sürecek aşamada yapılacak analizler “Akaryakıt ve LPG İstasyonları
Envanter Çalışması” ve “Akaryakıt ve LPG Risklerinin Belirlenmesi”dir. Risklerin azaltıldığı
aşama için tanınan 4 aylık sürede, her LPG istasyonu için risk azaltma müdahale ve
yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması olacaktır.
Proje Sorumluları
Proje, Belediye yönetiminde, ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecektir. Proje
ekibi, tehlikeli maddeler ve LPG istasyonlarıyla ilgili kurumlardan seçilecek uzmanların
oluşturacağı bir komisyon olacaktır. Bu çalışma komisyonu, İBB çatısı altında yer alacaktır.
Ekip yapısı içerisinde; tehlikeli maddeler, endüstriyel atıklar, çevre yönetimi, çevre sağlığı vb.
konularında uzman kimya, makine, petrol veya çevre mühendisleri, altyapı uzmanları ile şehir
plancıları bulunacaktır.
Ekibin oluşturulacağı kurumlar; İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Sanayi ve Ticare Bakanlığı, İBB Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İBB Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İBB Kontrol Daire
Başkanlığı Yanıcı, Parlayıcı ve Kimyevi Depolar Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı
AYKOME (Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü), İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İBB Sağlık
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İşleri Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, İBB AKOM, İBB Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, İSKİ’dir.
Projenin Süresi
Sözleşme konusu projelerin başlama ve teslim tarihleri arasındaki toplam süre 6 aydır. Risk
belirleme çalışmaları için, verilerin tek bir veritabanına indirgenmesi, yanlış verilerin
ayıklanması ve eksik verilerin derlenmesi için 2 ay, risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar
için ise 4 aylık süreç halinde toplam 6 aylık bir süre düşünülmüştür.
Gerekli Veri Tabanı / İşletmeciliği
Bilgisayar tabanlı mekansal ve sayısal veriler kullanılmalıdır. Oluşturulan envanterin ve
yapılan analizlerin veritabanında saklanması, sürekli güncellenmesi ve işletmeciliği, İBB
bünyesinde sorumlu kuruluşlardaki uzmanların oluşturduğu komisyonun bilgi işlem alt
birimince yapılacaktır.
Mevcut Veriler
LPG depolama alanları ve istasyonlarıyla ilgili mevcut veriler dört kaynakta toplanmaktadır.
Bunlar JICA verileri, DİE verileri, İBB verileri ve İSO verileridir. İBB alan kullanım
çalışması, noktasal bazda mekansal veriye ulaşım imkanı sunmaktadır. Risk belirlenmesi
örnek çalışması bölümünde, JICA zemin araştırması verileri ve İBB “Yapı Kullanım Veri
Tabanı” verileri kullanılmıştır.
Gerekli Veriler
İBB 2003 Alan kullanımı çalışmasında, noktasal bazda mekansal veri bulunmaktadır. Ancak,
mevcut verilerde, akaryakıt ve LPG istasyonlarının sayıları hakkında net bir bilgi yer almadığı
gibi LPG istasyonlarına ilişkin kapasite, depo hacmi, depo doluluk oranı verileri de
bulunmamaktadır. Bu verinin, depolama hacmi, depolanan büyüklük, kullanımın yakın
çevresindeki yerleşim dokusu ve nüfus dağılımı, gazın taşınma ve nakil biçimleri gibi
verilerle desteklenmesi gerekmektedir. Diğer yandna, etki alanları içindeki tehlikeli
kullanımların ve nüfusun da belirlenmesi gerekmektedir. Derlenen veriler GIS ortamında
veritabanlarında oluşturulmalıdır.
Gerekli Mevzuat Değişiklikleri
BŞB 3030 Sayılı Kanun içeriğinde, ‘çevre sağlığının korunması’ ifadesi yer almaktadır 34. Bu
nedenle, bu paket öncelikli olarak İBB’nin ve ekip yapısında sıralanan ilgili birimlerin
konusudur.
İstasyonlarına İlişkin Güncel Mevzuatın Değerlendirilmesi
LPG kullanımlarıyla ilgili Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar
İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin
Yönetmeliği, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal
istasyonları ile ilgili yer seçimi, tesis izni ve açılma ruhsatı verilmesi esasları ile bu
yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen tesisler hakkında yapılacak işlemleri
kapsar.
LPG istasyonu kurulabilmesi için alınması gereken belgeler şunlardır:

34

3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun’da Madde 6-A’da Büyükşehir
belediyelerine ait görevler başlığı altında geçmektedir.
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• Geçiş yolu izin belgesi (Geçiş yolu, taşıtların LPG ikmal istasyonuna girip çıkması için
yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan
kısmıdır).
• LPG dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi
• Yer seçimi izni
• Tesis izni
• İnşaat izni
• Yapı kullanma izin belgesi
• Deneme izni
• Açılma ruhsatı.
LPG ikmal istasyonlarının kurulması konusunda yetkili makam; belediye ve mücavir
alan sınırları içinde Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları dışında Valiliktir. LPG
ikmal istasyonları; bu yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda toplum, çevre, iş sağlığı ve
güvenliği ile standardları açısından; İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Belediyelerin görev ve yetki alanına giren
hususlarla ilgili denetimi altındadır.
Bu yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1475 sayılı İş Kanunu, 3194
sayılı İmar Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
Yönetmelik, LPG istasyonlarının çevresindeki kullanımlara (komşu arsa sınırı, karayolu,
demiryolu, binalar, metro hatları, okul, cami, hastane, çocuk parkı, doğalgaz reglaj ve baz
istasyonları, akaryakıt dispenserleri, depolama tankları vb.) olan emniyet mesafelerinin TS
11939 standardına uygun olması gerektiğini söyler (Madde 6).
TS 11939 standardında çizelge 1’de LPG istasyonunda bulunan LPG tankının en
yakınındaki diğer bir LPG tankına, bina veya bina gruplarına, komşu arsa sınırına, ana tarfik
yollarına, karayollarına veya demiryollarına olan emniyet mesafeleri verilmektedir. Çizelgeye
göre, en büyük kapasiteli tanklarda (50,1 – 120,0 m³) bile bırakılması gereken mesafe yaraltı
tanklarında 10 m., yerüstü tanklarında 15 m. olarak belirtilmiştir (TSE, 1998).
LPG ikmal istasyonlaronda uyulması gereken asgari emniyet mesaflerinin gösterildiği
çizelge 2’de ise, hastane ve okul kullanımına olması gereken mesafe yeraltı tankında 40,
yerüstü tankında 50 m. olarak belirlenmiştir (TSE, 1998).
Uygulamaya baktığımızda; LPG istasyonları, çevre sağlığı ve yaşam hakkının
sağlanması çerçevesinde kısıtlayıcı ve önleyici kurallarla tanımlanmamıştır, İstanbul’da ve
diğer kentlerimizde LPG istasyonlarının büyük bir bölümünün ruhsatsız olarak faaliyetini
sürdürmesine göz yumulmaktadır (ŞPO Haber Bülteni, 2002).
Öneriler
LPG istasyonunda olası bir kaza anında etki yarıçapının yüzlerce metreye varabildiği
düşünülürse TS 11939 standardı, çizelge 1’de verilen LPG istasyonu emniyet mesafesi için
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hastane ve okullarda belirlenmiş olan mesafe (yeraltı tankında 40, yerüstü tankında 50 m.),
bina veya bina grupları ve komşu arsada belirlenmiş olan mesafeden (yeraltı tanklarında 10
m., yerüstü tanklarında 15 m.), daha makuldur. Bu nedenle, bina veya bina grupları ve komşu
arsada belirlenmiş olan mesafenin de, en azından hastane ve okullarda belirlenmiş olan
mesafe ile aynı olması gereklidir.
Ancak, her LPG istasyonunun kapasitesi ve çevre özellikleri ile değişen farklı etki
alanları, bu alanlarda farklı kullanımlar ve zemin özellikleri söz konusu olduğu için, hepsine
sabit bir mesafe ölçümü atamak yüzeysel olacaktır. Örneğin 05.07.2003 tarihinde Ankara’da
LPG istasyonunda meydana gelen patlama ve yangının etki yarıçapı 200 m.yi bulmuştur. Etki
alanının belirlenmesinde, bu çalışmada örnek proje paketinde belirtilen yöntem yol gösterici
olabilir. Mevzuatın, LPG istasyonlarında etki alanlarına göre risk belirleme ve azaltma
yöntemine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Akaryakıt ve LPG istasyonlarının yerleri, miktarları ve etki alanları ile risk dereceleri
belirlenmelidir. Etki alanlarının belirlenmesi her istasyon için yakın mesafedeki kullanımların
incelenmesi ile ayrı ayrı belirlenebilir; ya da mevcut standartta (TS 11939 Standardı) yer alan
mesafe sınırları yerine, “200 m.’lik” standard bir etki alanı sınırı konulmalıdır. Her risk
derecesine giren akaryakıt ve LPG istasyonu için farklı risk azaltma süreçlerine gidilmelidir.
Etki alanları belirlendikten sonra, bu alanlardaki kullanımlara ve zemin özelliklerine
göre LPG istasyonlarının risk dağılımları elde edilecektir. Örnek çalışmada gösterildiği gibi,
etki alanındaki kullanım çeşitlerine göre 4 farklı risk alanı elde edilebilmektedir. Bu risk
alanlarının özelliklerine göre, her risk derecesine giren alan için belli etki alanı ve istasyon
kullanım standartları, TS 11939 Standardı’nda yer almalıdır. Sonuç olarak, örnek çalışmada
gösterildiği gibi, her LPG istasyonu için belirlenen etki alanları içindeki konut, tehlikeli
madde, sanayi ve ticaret gibi kullanımlara kısıtlama getirilecektir.
Ancak, risklerin belirlenmesi ve kısıtlamaların getirilmesi yeterli olmayacağından,
yüksek riskli istasyonların taşınması, kaldırılması, yasaklanması ve ağır yaptırımların
uygulanması şeklinde müdahale edilebilmesini sağlamak üzere, LPG yönetmeliği yeniden
düzenlenmelidir. Bu yönetmelikte yer alması gereken bir diğer konu ise, risk derecelerine
göre LPG istasyonlarına getirilecek risk azaltma müdahale biçimleri olacaktır.
Standartta yer alan bina veya bina grupları, komşu arsa sınırı gibi kullanımlarla, hastane
ve okul kullanımları ayrı tutulduğu halde, bina ve bina grupları tanımlarına da açıklık
getirilmelidir. Bir başka konu da, ‘tarifler’ başlığı altında tanımı yapılan LPG İkmal İstasyonu
tarifinde, ‘akaryakıt istasyonları içinde veya müstakil olarak hizmet veren istasyonlardır’
ibaresinin bulunmasıdır; ancak, LPG istasyonlarının, akaryakıt istasyonlarıyla birlikte
kurulmasının, riski katlayarak artırdığı bir gerçektir. Bu nedenle, bu iki kullanımın bir arada
olmaması gereklidir.
Şehir Plancıları Odası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan LPG
yönetmeliğinin, ‘konut dışı kentsel çalışma alanları, akaryakıt istasyonları, organize sanayi,
sanayi ve küçük sanayi ile depolama alanlarında plan değişikliği yapılmaksızın kurulmalarına
olanak sağlanmasını öngören 5. Maddesine dava açmıştır. İlgili maddenin yürütmesi
30.10.2002 tarihinde durdurulmuştur; ancak, hükümet tarafından yeni bir düzenleme
yapılmadığı için LPG istasyonlarının yer seçimi hakkında yasal bir boşluk bulunmaktadır
(ŞPO Basın Duyurusu, 2003).
Akaryakıttan çok daha büyük tehlike oluşturan LPG istasyonlarındaki bir başka sorun
da, yerel idare tarafından denetimlerinin yapılamamasından ortaya çıkmaktadır. Yönetmeliğin
iptalinden sonra, LPG istasyonlarına karşı ilçe belediyelerinin yaptırım yetkisi
bulunmamaktadır. LPG yönetmeliği`ne göre metropol illerde bu istasyonların açılış ruhsatını
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Büyükşehir Belediyeleri vermekte, denetimleri de sağlık daire başkanlığı yapmaktadır. İlçe
belediyeleri ancak istasyon inşaatı sırasında izin vermeme yetkisine sahiptir; ya da inşaatın
kaçak olduğu gerekçesiyle yıkma girişiminde bulunabilmektedir.
İstasyon sahipleri bu sırada, mahkemelerden yürütmeyi durdurma veya ihtiyatı tedbir
kararı alarak yıkımı engellemektedir. Mahkeme süreci yaşanırken, inşaat biter ve sorumluluk
Büyükşehir Belediyesi`ne geçer. Büyükşehir Belediyesi Meclisi de, imar değişikliği teklifini
kabul edip, LPG istasyonu yasal hale gelir. Büyükşehir Belediyesi`nin yıkma kararı alması
durumunda da ilçe belediyesinin girişimi sırasında alınan yürütmeyi durdurma formülü
devreye sokulmaktadır (www.haber7.com).
LPG istasyonlarında çalışanlarının eğitimi (açılma ruhsatı alabilmek için gerekli
belgelerden biri de, tesiste çalışacak personel için LPG eğitim sertifikasıdır) maddesi, daha
verimli çalışır hale getirilmelidir. Son olarak; yönetmelikte, istasyona açılma ruhsatı verilme
safhasında, denetimlere devam edilmesi gereğinin altı çizilmiştir. Ruhsat verildikten sonra da
denetimlerin sürmesine yönelik hükümler (tesisin kontrol altında tutulması bakımından)
eklenmesi gerekebilir.
4.6.8

AÇIK ALANLAR İÇİN PROJE PAKETLERİ

4.6.8.1 Açık Alan Yeterliliği ve Fonksiyonlarına Yönelik Projeler: Deprem Parkı
Projesi
Amaç
Projenin amacı kent içerisinde, erişilebilir noktalarda ve yeterli sayıda güvenli tahliye alanı
fonksiyonunu yerine getirecek mekan yaratmaktır.
Kapsam
Proje kapsamında kentin erişilebilir pek çok noktasında deprem parkı oluşturulacaktır.
Yöntem
Projenin ilk aşamasında yapılması gereken iş yer seçimi olacaktır. Yer seçimi aşamasında
özellikle yerleşime uygun görülmeyen ve fonksiyonsuz alanlarda yer seçmeye özen
gösterilecektir. Ayrıca yoğunluk durumuna göre ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte alanlar
seçilecektir. Alanın kentsel açık-yeşil alan sistemine katkıda bulunması ve bunun sürekliliğini
sağlayabilmesi, afet anında ihtiyacı duyulacak fonksiyonları içermesi (çadır kurma alanı,
malzeme deposu, su deposu, sahra hastanesi, jeneratör, helikopter pisti, duşlar, tuvaletler gibi
önemli birimler) durumu göz önünde bulundurulacaktır. Söz gelimi alan yetersizliği
durumunda zeminin elvermesi koşuluyla su ve malzeme deposu gibi birimler yer altında
düşünülebilecektir. Veya yeterli büyüklükteki bir okul bahçesi bu fonksiyona yönelik olarak
yeniden düzenlenebilecektir.
Teknik Şartlar
Projelerin uygulanacağı alanların belirlenmesi, projelerin uygulanması ve denetlenmesi
işlerinin ilçe belediyeleri tarafından yürütülmesi düşünülmektedir. Ayrıca belediyeler
tarafından ihale edilmesi de söz konusu olabilir.
Gerekli Veri Tabanı / İşletmeciliği
Proje için doğal özelliklere ilişkin bilgiler (topografya, eğim, jeoloji verileri), mülkiyet
bilgileri, kent içindeki açık alanların dağılımına ilişkin bilgiler, nüfus ve yapı yoğunluğu
bilgileri (ihtiyacın belirlenebilmesi için) edinilecek ve değerlendirilecektir.
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Proje Çiktıları
Düzenlenecek her bir alan için 1 / 1000 ve 1 / 500 ölçekli projelerin hazırlanması
beklenmektedir. Ayrıca alanların zemin özellikleri ve teknik donanımlarına ilişkin raporlar
hazırlanmalı ve erişilebilirlik durumu da aynı raporda değerlendirilmelidir.
Tahmini Süre ve Maliyet
4.6.8.2 Kentsel Açık-Yeşil Alan Sistemi Projesi
Amaç
Proje, kent içerisindeki açık alan yetersizliğini karşılamak ve tanımlı bir kentsel açık alan
sistemi oluşturmayı hedeflemektedir.
Kapsam
Proje kapsamında kent içerisindeki mevcut açık alanlar ve yeni oluşturulacak alanların tanımlı
bir sistem içerisinde düzenlenmeleri, tanımsız ya da fonksiyonsuz küçük açık alan parçalarına
nitelik ve fonksiyon kazandırılması işi yapılacaktır.
Yöntem
Proje için öncelikle mevcut açık alanların dağılım ve niteliklerine ilişkin veriler
değerlendirilecektir. Mevcut ve yeni oluşturulacak açık alanların bir sistem oluşturabilmesi
için ulaşım ağı ile ilişkilendirme ve kentin doğal özelliklerinden faydalanma yöntemi
kullanılacaktır. Bunun için;
• özel alan analizleri başlığında belirlenen heyelan, taşkın ve sıvılaşma alanlarının açıkyeşil alan olarak düzenlenmesi,
• tüm baraj altı havzalarda belirlenen risk bölgelerinin açık-yeşil alan olarak
düzenlenmesi,
• dereler boyunca belirlenen sağlı sollu 20 m genişliğindeki zonun açık-yeşil alan olarak
düzenlenmesi,
• ana ulaşım arterleri boyunca sağlı sollu 20 metre genişliğindeki zonun açık-yeşil alan
olarak düzenlenmesi,
işleri yapılacaktır.
Teknik Şartlar
Proje İBB sorumluluğunda gerçekleştirilecek ve ihale edilebilecek nitelikte bir proje olarak
öngörülmüştür. Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancısı ile oluşturulmuş bir grup tarafından
yapılması beklenmektedir.
Gerekli Veri Tabani / İşletmeciliği
Kent içerisindeki açık alanların miktar, büyüklük ve dağılımlarına ilişkin verinin
değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, yeni alanlar oluşturulması aşamasında
mülkiyet bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır.
Proje Çıktıları
Proje sonunda kent bütününde yeni düzenlenmiş sistemi ifade eden paftaların hazırlanması
beklenmektedir. Ayrıca her bir yeni düzenlenmiş alan için alan ve yakın çevre ilişkilerini
gösterir 1 / 1000 ölçekli paftalar hazırlanmalıdır. Yine mevcut kentsel doku içerisinde ve
gelecekte kentsel gelişme karşısında yeşil alan stratejisinin ne olması gerektiği konusunda
kararlar alınması ve bu kararların üst ölçekli planlara yansıtılmış olarak bu planlar içerisinde
yer almaları beklenmektedir.
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Tahmini Süre ve Maliyet
4.6.8.3 Tampon Kuşaklar Projesi
Amaç
Projenin amacı, öezellikli bazı kullanımların kentsel mekanlara etkisini azaltarak izolasyonu
ve korumayı sağlamak, aynı zamanda da kentsel açık-yeşil alan sistemine katkıda bulunmaktır.
Kapsam
Bu proje kapsamında, kent içerisinde yer alan özellikli bazı kullanımların (sanayi bölgeleri,
dolum tesisleri, tehlikeli madde üretim ve dağıtım alanları v.b.) kente etkilerini ve taşıdıkları
tehlikeleri azaltmaya ya da tamamen izole etmeye yönelik olarak tampon bir alanla
çevrelenmeleri, benzer şekilde doğal, kültürel ve tarihi özellikleri açısından tescil almış ve
korunması gereken yapı, birim ve alanlar için de tampon kuşaklar projesi koruma amaçlı
olarak uygulanacaktır.
Yöntem
Tampon kuşaklar projesi iki tipte gerçekleştirilecektir. Birinci tip projelerde kamunun
özellikli bazı kullanımların (sanayi bölgeleri, dolum tesisleri, tehlikeli madde üretim ve
dağıtım alanları v.b.) bulunduğu alanlarla ilişkisini mümkün olduğunca sınırlamak, ikinci tip
projelerde ise uygulama alanlarını kamu kullanımına sunmak hedeflenecektir. Uygulamada
ilk etapta yapılacak iş sözü edilen alanların kent içerisindeki dağılımlarının belirlenmesi
olacaktır. Dağılımları, taşıdıkları fonksiyonlar ve tehlikeler de belirlendikten sonra bu
birimlerin çevrelerinde yer alan alanlara ait bilgiler (doğal veriler, mülkiyet özellikleri v.b.)
edinilip değerlendirilecektir. Oluşturulacak tampon kuşakların mümkün olduğunca kentsel
açık-yeşil alan sisteminin sürekliliğini sağlayan bir parçası olacak şekilde projelendirilecektir.
Tampon kuşakların oluşturulmasında kullanılacak yapısal ve bitkisel malzemeler alanın
birinci tip ya da ikinci tip tampon kuşak olması durumuna göre belirlenecektir.
Teknik Şartlar
Proje İBB sorumluluğunda yürütülecektir. İBB projeyi özel bir şirkete ihale edebilir.
Gerekli Veri Tabani / İşletmeciliği
Birinci ve ikinci tip olarak görülen söz konusu alanların kent içerisindeki dağılımları,
taşıdıkları fonksiyonlar ve tehlikeleri gösterir verilere ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu
birimlerin çevrelerindeki alanlara ait bilgiler
Proje Çıktıları
Proje sonunda, tampon bölge uygulaması yapılan alanlar için hazırlanmış kullanım durumları
ve yerleşim alanları içerisindeki konumlarına ilişkin raporlar ile yeni düzenlemeye ilişkin 1 /
500 ve 1 / 1000 ölçekli “tampon bölge uygulama planı” paftaları sunulması beklenmektedir.
Tahmini Süre ve Maliyet
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4.7

İSTANBUL DEPREM MASTER PLANI (İDMP) İÇİN GEREKLİ YASAL
DÜZENLEMELER

İstanbul Deprem Master Planı çalışmalarında risklerin azaltılması amacıyla hazırlanan
‘Sakınım Planı’nda risk sektörleriyle ilgili düzenlemeler yapılması ve ivedi müdahale
gerektiren kimi yüksek riskli alt alanlarda mahalle düzeyine ve hatta tekil yapı ve taşınmaz
ölçeğine kadar inilerek daha ayrıntıda önlemler alınması kaçınılmaz görülmektedir. Bu
etkinlikler, farklı örgütlenme, risk belirleme, yasal araçlar ve yaptırım gücü gereksinimleri
getirmektedir. Her iki düzeyde de başarılı uygulamalar için mevcut mevzuatın güçlendirilmesi,
ya da yeni yetki ve yaptırımlar geliştirilmesi gerekli görülmektedir. Bunlar genelde aşağıdaki
konularda düzenlemelerdir:
• Yönetim ve Kurumsal Konular
• Fiziki Planlama ve Taşınmazlar
• Kaynak Geliştirme ve Yönetimi
Zarar azaltma önlemlerinin ülke çapındaki kapsamı ise, kuşkusuz daha geniş bir alana
yayılmakta, deprem ve diğer afetlerle başetmek üzere geliştirilmesi yerinde görülecek
mevzuat yenilik ve iyileştirmeleri, İstanbul Deprem Master Planı çalışması ve
uygulamalarında öngörülenlerden daha fazla sayıda kurum ve yasayı ilgilendirmektedir.
İstanbul’da gerek üst ölçeklerde, gerekse yerel dönüşüm projelerinin hazırlanması ve
uygulamaların başlatılmasında en doğru ve gerçekçi mevzuat değişiklikleri neleri
kapsamaktaysa bunların açıklıkla belirlenmesi, çalışmamızın bu bölümünün üstlendiği
görevdir. Bu konuda, şimdilik mevcut olanakları kullanma yolunu seçerek, kimi yaklaşımların
ileri sürdüğü gibi, en doğru yaklaşımın gelecekte yer alabileceği düşüncesine kapılmak birkaç
nedenle yersiz bulunmalıdır. Öncelikle, İstanbul’un ve Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu
afet beklentileri koşullarında uzun dönem / kısa dönem tartışmalarına girmek akılcı bir
yaklaşım değildir. En etkili ve güçlü yaptırımların bugün düzenlenmesi ve yürürlüğe
sokulması zorunluluğu vardır.
İkinci olarak, Türkiye’de bugün güçlü bir siyasi bütünlük ve karar erki oluşmuştur.
Yakın geçmişte olduğu gibi, afetlerle ilgili sistemin her parçasının ayrı bir siyasi parti ve
odağın egemenliği altında değildir. Bu durumun paralize edici etkileri bugün büyük ölçüde
dışlanmış bulunmaktadır. Güçlü bir siyasi irade ve tek parçalı bir hükümet oluşmuşken, zarar
azaltma önlemleri ve Sakınım Planı hazırlama konularında kapsamlı ve çok yönlü
düzenlemelerin hepsinin tek elden çıkarılabilmesi ve Türkiye’nin dünyaya örnek olma fırsatı
doğru değerlendirilmelidir. Bunun muhalefet tarafından da desteklenmemesi düşünülemez.
Ayrıca afetler politikası, afetler ülkesi Türkiye’de ulusal güvenlik gibi siyaset üstü bir
konudur. Bu konuda doğru işlerin hangi parti ve iktidar olursa olsun bir an önce yerine
getirilmesi zorunluluğu vardır.
Kent bütünü ölçeğinde niteliği ve kapsamı açıklanan Sakınım Planı hazırlanması, ayrıca
yerel Eylem Planı uygulamaları için gerekli yasal düzenlemeler, burada önce uygulama
gereksinmeleri olarak, daha sonra da ilgili yasa metinlerinde hangi biçimde değişikliklerin
gerektiğine ilişkin somut ve nihai öneriler olarak sunulmaktadır.
4.7.1

SAKINIM PLANI İÇİN GEREKLİ YASAL ÇERÇEVE VE ARAÇLAR

Sakınım Planı, kentte yer alan nüfusun, fiziki çevre ve varlıkların, yatırım değerlerinin, sosyal
ve kültürel değerlerin, kentin üretkenlik ve performansının kollanmasını gözeten bir toplumsal
güvenlik mekanizmasıdır. Sakınım Planı çalışmaları, başlıca risk sektörlerinin tanımlanarak
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kabul edilebilir risk düzeylerinin belirlenmesi ve ilgili tarafların, alınacak önlemlerde
programlı olarak sorumluluklar yüklenmeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bunun anlamı,
kent ölçeğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların önlem almak üzere çeşitli işbirliği
çalışmalarına katılmaları ve görevler üstlenmeleridir. Sakınım Planı, risklerin azaltılmasında
hangi işbirliğinin ve hangi görevlerin yapılacağını belirleyen bir üst belgedir. Bu nedenle
hukuki bir kimlik kazandırılmak zorundadır. Kent bütünündeki riskleri tanımlayan yöntem ve
standartların geliştirilmesi ve bunların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlayacak
yönlendirme ve yaptırımlar, üst düzey yasal düzenlemeler gerektirmektedir.
Öte yandan, günümüzde yerleşim yerlerinde karşılaşılan tek tehlike depremden ibaret de
değildir. Bu nedenle bu yaklaşımın kent yönetimlerince daha geniş biçimde benimsenmesi
doğaldır. Olası risklerin kent ölçeğinde belirlenmesi ve giderilmesi yaklaşımı, her türlü doğal
afet yanı sıra, yapılı çevreden kaynaklanan tehlikelerin, ya da zarar verme amacını güden özel
dışsal girişimlerin de göz önüne alınmasını, kamu düzeni ve yararının kollanmasında
mekansal ve fiziki önlemlerin teknik programlanmasını ve bu amaçla geliştirilecek işbölümü
ve sorumlulukların bütününü kapsayan bir etkinlik biçimidir. Bu nedenle kent bütünü
düşünülmekte, birden fazla yönetim ve tarafın birlikte rol almaları gerekmektedir.
Metropolitan alan bütünü için Sakınım Planı hazırlanması çalışmaları başlıca şu işleri ve
aşamaları kapsar:
4.7.1.1

Risk Sektörleri Analizleri ve Yasal Düzenlemeler

İstanbul Sakınım Planı kapsamında ele alınan başlıca risk sektörleri ve risk yönetimi için
gerekli önlemlerin gerektirdiği yeni yaptırım erki ve mevzuat değişiklikleri aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
• Makroform ve Kentsel Büyüme Eğilimleri: Bu konuda yürütülen analizler ile bir dizi
etken tanımlanabilmekte; bu etkenlerin disiplin altına alınması için üst düzey planların
hazırlanması ve plan kararlarında yaptırımın güçlendirilmesi gereği görülmektedir. Bu
yaklaşım, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında daha güçlü bir koordinasyonu,
yaptırım gücü yüksek ortak plan hazırlanmasını, uzun dönemde alınacak önlemlerle
ilgili
denetim
sorumluluklarının
müeyyideleriyle
birlikte
geliştirilmesini
gerektirmektedir. Bu tür düzenlemelerin 3194 sayılı yasa içinde yapılması yeterli
görülmekle birlikte, Sakınım Planı hazırlanması için İstanbul ve kimi kentlerimizde
yerel yönetimi koordinasyona yönlendirmek üzere yasada bir özel hükme yer verilmesi,
ayrıca bir merkezi yürütme kararı alınmasında yarar bulunmaktadır.
• Doku Riskleri: Kentsel yapılaşma türü/ arsa/ yol/ otopark/ açık alan/ yoğunluk
özellikleri gibi konuları kapsayan bu analizlerin ayrıntılı görgül araştırmalarla risk
düzeylerinin belirlenmesi, risk yönetiminin ise 3194 sayılı yasanın planlama ve
yapılaşma yönetmeliklerine eklenecek yeni standartlar ve hükümlerle karşılanması
olanaklıdır.
• Arazi Kullanımı Uyumsuzlukları: Alan ve Yapı ölçeklerinde kullanım
uyumsuzluklarından doğan risklerin giderilmesi, bir yandan imar planlamasında Nazım
Plan hazırlama pratiğine ilişkin düzenlemeler ile, diğer yandan ise bu yasada ‘proje
alanı’, ‘yüksek risk alanı’ gibi kentsel alt bölgeciklerin belirlenerek bunlarda farklı imar
rejimlerini geçerli kılacak bir anlayışın yerleştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Yapı
ölçeğinde risk yaratan uyumsuzlukların giderilmesinde ise dayanılacak başlıca yaptırım
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’dur. Bu yasada bir değişiklik ile tanımlanacak
kısıtlamaların riskleri azaltan nitelik göstermesi, ayrıca bu yasanın genel imar planı
kararlarını da gözetmek zorunda olduğu açıklamasının yapılması etkili yaptırımlar
olabilecektir.
908

• Üretkenlik Kaybı: Afetler karşısında yol açılan kentsel üretkenlik kaybının önlenmesi
çabaları dünyada da yeni bir anlayışın yaklaşımıdır. İstanbul Sanayiinin türlerine,
sektörlerine, yapı özelliklerine, altyapı/ işgücü/ girdi/ teknoloji bağımlılıklarına, zemin
durumlarına, kentsel konumlarına göre deprem karşısındaki zayıflıklarının
netleştirilmesi alınabilecek önlemlerin örgütlenmesinde önkoşuldur. Bu bir dizi
araştırmanın ivedilikle yapılmasını gerektirmektedir. Sanayiin kendi güvenlik
önlemlerini alması için yerbilimsel, yapı mühendisliği, şehir planlama, endüstri
mühendisliği uzmanlık ortak çalışmalarının yapılmasını sağlayacak ve sanayiin
kendince örgütlenmesini teşvik edecek önlemlere ağırlık verilmesi yerinde bulunur. Bu
nedenle İSO ve sanayi siteleri ve birlikleri şemsiyeleri altında önlemler alınmasının
teşviki başlıca politika olmalıdır. Bu kapsamdaki düzenlemelerin yalnız kent ölçeğinde
mekansal araçlarla değil, özendirici vergi muaflıkları, krediler, yardımlar gibi, Sanayi
Bakanlığı, DPT, Bakanlar Kurulu üst yönlendirmelerine gereksinme duyulacaktır.
• Yapı Stoku ve Kentsel Altyapı Sistemleri: Tekil yapı ölçeğinde mühendislik arazi
çalışmaları ile durum tespitleri yapılan bu risk sektöründe, yapıların taşıyıcı
güvenirliğine ilişkin somut sonuçlar elde edilmiş olacaktır. Yapıların taşıyıcı
sistemlerine göre, ‘yeterli’, ‘güçlendirme yapılabilir’, ‘güçlendirme zorunlu’ ve
‘yetersiz’ olarak sınıflanması, gerek Sakınım Planı, gerekse yerel Eylem Planı
çalışmalarında başvurulacak temel bir bilgidir. Diğer sektörlerdeki risklerin bir
bölümünde risk yönetimi kararları doğrudan yapı güvenliğinin mekansal dağılımına
bağlı olduğu gibi, yerel Eylem Planı kararlarında da toplu veya kısmi yenileme kararları
bu tespitleri kullanmak durumundadır. Tekil taşınmaz ölçeğinde yıkım-boşaltma, kısmi
yıkım, taşınmaz takası, imar hakkı aktarımı, hızlı kamulaştırma, ortaklık kurma,
taşınmazları yeniden birleştirme ve ayırma, gibi başvurulması kaçınılmaz yöntemler,
Eylem Planı ortamında özel uygulama araçlarıdır. Bunlara ilişkin yeni yasal
düzenlemeler, Türkiye’de imar planlamasının da ufkunu genişletecektir.
• Özel Alanlar: Göreli konumlar ve zemin koşulları açısından özellikler gösteren
alanlarda izlenecek risk yönetimi uygulamaları, özel imar yaptırımları ve kurumsal
önlemler gerektirecektir. İstanbul örneğinde yere özgü özel riskler taşıyan başlıca
alanlar, baraj altı vadiler, sıvılaşma ve heyelan kapasitelerine sahip bölgecikler, tsunami
tehlikesi ve çökme tehlikesine maruz dolgu kıyılardır. Bu alanlarda risklerin
belirlenmesi ayrı uzmanlıklar, alınması gereken önlemler ise, güçlendirilmiş imar
yetkileri gerektirmektedir.
• Özel Yapılar: İstanbul’un bir başka önemli özelliği de çok sayıda özel yapıya, tarihi
çevrelere, anıtsal yapılara sahip olmasıdır. Kentin bu verileri aynı zamanda kültür ve
turizm etkinliklerinin de altyapısıdır. Bu nedenle kentsel sanayi gibi gelir yaratan,
evrensel değerler içeren bu yapı stokunun risk türlerinin belirlenmesi çok özel bir
uzmanlık alanıdır. Ayrıca kentin turizm ve kültür etkinlikleri ile bütünleşmeler
göstermesi nedenleriyle de özelleşmiş bir sektördür. Sektörde yapı güvenliği riskleri
yanında, uyumsuz kullanımlar baskısı, çevredeki yapı ve kullanımların yarattığı riskler,
vandalizm ve yağmacılık tehditleri, acil durum koşullarında doğabilen ek tehditler,
birlikte göz önüne alınması gereken konulardır. Bu sektörde güvenlik artırıcı önlemlerin,
uzun dönemde daha kapsamlı ve ayrıntılı tespitlerin yapılarak veri tabanlarının
oluşturulması ise, Kültür Bakanlığı ve belediyelerin, Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulları’nın uzun dönemli bir işbirliği programı geliştirmeleri, Büyükşehir
belediyesinin bir özel yönetmelik hazırlaması, herşeyden önemlisi de bu konuda vakit
geçirilmeksizin ulusal ve uluslararası kampanyalar ile kimi öncelikli kültür yapılarında
özel önlemlerin alınması için ayrı düzenlemeler gerekmektedir.
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• Tehlikeli Kullanımlar: Depremle karşılaşmadan da büyük tehditler oluşturan tehlikeli
kullanımlar ve İstanbul’daki dağılımları, deprem koşullarında ayrıca doğrudan ya da
dolaylı riskler oluşturmaktadırlar. Yanıcı, patlayıcı, kimyasal, radyasyon yayan vb
madde ve etkenlerin yerleri, depo hacimleri, taşıma ve dolanım biçimleri ile kent
yaşamında büyük tehlike yarattıkları yetmezcesine, kullanım ve işletmecilik
denetimlerindeki standart yoksunluğu, bunlarla uygunsuz kullanımların bir araya
getirilmesi, aşırı güvensiz bir ortama yol açmaktadır. Bu konularda kimi düzenlemeler
bulunmakla birlikte, ilgili kurumların eşgüdümü ile entegre bir risk yönetiminin
sağlandığı, standartların ve denetimlerin ehliyetle yürütüldüğü ve caydırıcı
müeyyidelerin varlığı tartışmalıdır. Bu konuda ilgili otoritelerin eşgüdümü ile kentsel
disiplinin sağlanması için bir yeni yaklaşıma gereksinme bulunmaktadır.
• Acil Durum Görevlileri: ADG’ler kentsel yaşamın sigortası birimlerdir. Hastane, itfaiye,
okul, vb. tesislerin deprem acil koşullarında zarar görmek şöyle dursun, üstün bir
performans göstermek üzere hazırlıklı tutulmaları İDMP kapsamında en önemli
hedeflerden biridir. Bu nedenle, her biri için performans standartlarının belirlenmesi ve
Valilik, ilgili yönetimler ve İBB arasında özel protokollerin geliştirilmesi, düzenli
denetim koşullarının özellikle belirlenmesi gerekecektir. Bu tür işbirliğinin
yönlendirilmesi amacıyla Afetler yasasına bir özel yönetmelik eklenmesi yerinde
görülmektedir. ADG’lerin yer aldıkları yapının taşıyıcı güvenliği ve güçlendirilmesi
işleri yanında işletme koşullarının belirlenmesi zorunlulukları vardır. Bu konular
protokollerde ele alınabileceği gibi, kimi yönetmeliklerde de düzeltmeler gerektirir. Öte
yandan, ADG’lerin zemin koşulları, hizmet çevreleri, acil durum koşulları birlikte
düşünülerek konumlarının uygunluğu konusu ayrı bir şehir planlama konusu olarak
irdelenmek zorundadır. Bu birimlerin riskleri en aza indirmek üzere, optimal hizmet
vermelerini sağlayacak konumlara taşınmaları için İBB’nin ilgili idarelerle birlikte uzun
dönemli bir strateji geliştirmesi gerekecektir. Bu önlemler, mekansal düzenleme işlerini
ve dolayısıyla imar planlaması çalışmalarına dayanmak zorunda olduğu gibi,
işletmecilik ve denetim işlerinde de yeni düzenlemelerin yapılmasını getirmektedir.
• Yönetsel Yeterlik: Afetler karşısında yönetim birimlerinin yeterli bilgi ve deneyimle
donatılmaları bir zorunluluktur. Bu konuda her kesimin yerine getirmesi gereken
ödevler söz konusudur. Seçilerek gelen şehir yönetimlerinin amaca yönelik geliştirilen
bir özel eğitimden geçirilmeleri, yalnız acil durum yönetimi değil, Sakınım Planlaması
konusunda Üst yöneticiler yanında kritik personele eğitim verilmesi yerinde
görülecektir. Ayrıca pek çok kamu ve özel kuruluşun bu konuda özel birim
oluşturmaları ve uzman personel bulundurmaları, belirli aralıklarla gereken türlerde
temrinler yapmaları ve genel hazırlılık ve zarar azaltma önlemlerinin denetçiliğini
yapmaları istenir. Bu konuların geçici direktifler yoluyla değil, doğrudan özel
yönetmeliklerde yer alması için düzenlemelerin yapılması gereklidir.
• Dışsal Etkenler: Depremle doğrudan ilgili olmamakla birlikte, dışsal etkenlerin
irdelenmesi birkaç nedenle zorunlu görülebilir. Birincisi, depremle aynı anda yer
almakla acil hizmetleri zorlaştıracak doğa koşulları, ya da toplumsal olayların
olasılığının göz önünde tutulması, öbür sektörlerdeki kararların da yeniden
değerlendirilmesini gerektirecektir. İkinci olarak, depremden bağımsız da olsa, kentin
dışsal tehlikelere karşı zayıf noktalarının belirlenmesi, bunların çoğaltılmasına izin
verilmemesini ve gereken önlemlerin alınmasında yeni yöntemler geliştirilmesini
sağlayacaktır. Kaza, sabotaj, terörizm olasılıklarına karşı alınacak önlemlerin yalnızca
güvenlik güçlerini ilgilendirmekle kalmaz, tüm işletmeci kurumlara, fiziki planlama
kararlarına geri besleyen direktifler sağlar. Bu nedenle ‘entegre kentsel güvenlik’ için
ilgili birim ve otoritelerin birlikte mevcut koşulları değerlendirme çalışmaları ile risk
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belirleme ve yönetimi için öneriler geliştirmeleri gerekir. Bu çalışmalarda yer alması
gereken birimler İBB, Jandarma, İl Emniyet, Valilik, MİT, Genel Kurmay, MGK,
Sağlık Bakanlığı, ilgili Üniversite uzmanlarıdır. Bu tür bir grubun çalışmalarıyla, ‘Özel
Kentsel Güvenlik Projesi Modeli’ ve kimi yasal düzenleme önerilerinin geliştirilmesi
gerekir.
4.7.1.2

Sakınım Planı için Gerekli Yasal Düzenlemeler

• Yerel yönetimlere ve ilgili kuruluşlara bir yeni yükümlülük gibi görünecek Sakınım
Planı hazırlama işlerinin bir yasal yaptırımla zorunlu tutulması kaçınılmazdır. Özellikle
Sakınım Planı için önemli harcamalar yapılmaktaysa ve bunların karşılığı yalnızca
“gerçekleşmeyen kayıplar ve ölümler” ise, ancak yüksek bir bilinç bu alanda hazırlık
yapmada gönüllülük gösterecektir. Belediyelere fiziki çevre düzenlemelerinde görev ve
yetkiler veren İmar Kanunu (3194), deprem risklerinin azaltılması amacıyla ek
sorumluluklar tanımlayabilmelidir. Afetler konusunda önemli yetersizlikleri bulunan
İmar Kanunu’nun, genel bir yenilenme ihtiyacında olduğu açıktır.
• Öte yandan Sakınım Planı hazırlıkları, yalnızca belediyenin üstesinden geleceği bir
kapsamın ötesinde işler içermektedir. Sakınım Planı ancak geniş bir cephede çok sayıda
birimin işbirliği ve eşgüdümü ile gerçekleşir. Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl
Müdürlükleri, yerel belediyeler, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının herbirini bu
işbirliğine yönlendirecek, sorumluluklar üstlenmesini sağlayacak bir yaptırım gücüne
gereksinme vardır. Bu nedenle bu çalışma ve ödevlerin, söz konusu birimlerin kuruluş
mevzuatına eklenmesi ve özel müeyyideler ile desteklenmesi gerekir.
• Sakınım Planı, her risk sektöründeki hazırlıklarda yerel topluluk temsilci ve sözcülerine
yer vermekle önemli bir otokontrol aracına başvurmuş olur. Risk yönetiminin başarısı
ve ilgili tarafların sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemli bir güvencesi, riski
yaratan, denetleyen, riske maruz kalan tarafları biraraya getirebilmektir.
• Hazırlanan Sakınım Planı’nın bir üst merci veya merkezi otorite tarafından tasdiki
yerine doğrudan halkın onayına sunulması çağdaş bir yaklaşım olacaktır.
• Sakınım Planı Protokollerinin her risk sektörü için ayrı olarak düzenlenmesi ve ilgili
taraflarca imzalanması sağlanacaktır. Bu protokollerin kamuoyu bilgisi içinde kalması
ve şeffaflığı temel koşuldur. Protokollere katılanlara özel bir kentsel statü verilmesi
(‘Sakınım Grubu Üyesi’), kimi kentsel hizmet ayrıcalıkları tanınması yerinde görülebilir.
Özel kesim kuruluşları için bu alanda yapılan harcamaların vergi dışı tutulması vb
özendirici önlemler geliştirilebilir.
• SP Genel Denetim Sorumluluğu: Sakınım Planı kapsamındaki her risk sektöründe
denetim işlerinin ayrıca açıklıkla düzenlenmesi ve izlenmesi standartlarının önemle
Protokollere eklenmesi ve bir ortak merkezden izlenmesi gerekir. Bunun için en uygun
yaklaşım İBB ve Valilik tarafından bir ortak Denetim Üst Kurulu’nun ve uzman
denetim ekiplerinin oluşturulmasıdır. Söz konusu işleyiş, imar yasasına bağlı bir
yönetmelikte düzenlenebilmelidir.
4.7.1.3

Sakınım Planı Hazırlanması için Düzenleme Alternatifleri

Sakınım Planı hazırlanması ve deprem risklerini azaltma yönetimi işlerinin yürütülmesi için
İstanbul’da mülki yönetim - belediye işbirliğinin özel bir yasa ile kurumlaştırılması ve üst
düzey bir ortaklaştırma – koordinasyon ekibinin oluşturulması, alternatiflerden biri olarak
görülmektedir. Yaptırım gücünü özel yasadan alan Ortak Komisyon’un, risk yönetimi
çalışmalarında bilgi ve personel paylaşımını başarması; diğer belediye ve kuruluşların
katkılarını alma şansı yüksektir.
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Benzer yetki düzenlemelerinin Türkiye geneli için imar sisteminde yapılması ve kentsel
risk azaltma yöntemlerine ilişkin işleyiş ayrıntılarının bir yönetmelikle tanımlanması daha
gerçekçi bulunabilir. Deprem veya doğal afet tehlikesi olsun olmasın, risk yönetimi
çalışmalarının ve Sakınım Planı hazırlanmasının tüm kent yönetimleri için bir zorunluluk
olduğu tanımı İmar Kanunu kapsamında yer almalıdır.
Türkiye genelinde afet zararlarını azaltma amaçlı bir işbirliği modeli ile merkezi ve
yerel yönetimler arası eşgüdümün gerektirdiklerine, hazırlanmakta olan ‘Yerel Yönetimler
Yasa Tasarısı’nda ayrıca yer verilmek zorundadır.
4.7.1.4

Sakınım Planı’nın Belge Olarak Niteliği ve İmar Planları ile İlişkileri

Sakınım Planı kapsamında yer alan karar ve bulguların bir bölümü ilgili taraflar arasında
düzenlenen Protokoller’de uygulama bulmaktadır. Sakınım Planı’nın bir belge olarak, tüm
risk sektörlerindeki önlemleri içeren Protokol metinleri dosyası, bu Protokoller’de yer alan
konumsal bilgilerin tanımlandığı ve risk analizlerini açıklayan paftalar ve bir sentez
paftasından oluşması gerekir. Kimi kararların ise, doğrudan mekansal ve fiziksel plan türleri
olan Nazım İmar Planı ile Uygulama Planları’na aktarılmaları gerekli bulunacaktır. Bunların
başlıcaları aşağıda sıralanmaktadır:
• Yerbilimsel Bulgular ve Mikro-Bölgeleme: Mikrobölgeleme haritalarının elde edildikçe
ve yenilendikçe Nazım Plan’a işlenmesi ve gereken revizyonların yapılması
zorunluluğuna, plan hazırlama yönetmeliği içinde yer verilmesi gerekir.
• Kategorilendirilmiş Risk Bölge ve Noktaları: Farklı risk sektörleri tespit ve analizlerine
dayalı bulguların, örneğin: ‘tehlikeli kullanım’, ‘ADG kullanımı’ verilerinin, ya da acil
durum güzergahı olarak belirlenmiş yolların, yüksek riskli yapılaşma/kullanma
yasaklı/kısıtlı alanların, Nazım ve Uygulama Planlarına işlenmesi ve plan kararlarında
bunlara uyması zorunluluğunun ‘İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara
Dair Yönetmelik’ kapsamına alınması gereği vardır.
• Risk Bölgelerine göre Önlem ve Yaptırım Türleri: Risk azaltma amaçlı önlemlerin
özellikleri ya da maliyetlerine göre sınıflandırılması, önlem türleri ve uygulama
standartlarına aynı yönetmelikte yer verilebilir.
• Acil Durum Görevlisi Tesis ve Alanlar: Bu birimlerin öncelikli olarak kamu yararına
hizmet verdikleri gerekçesiyle yapı güvenliği, ulaşım, altyapı, otopark, açık alan gibi
konularda üstün standartlarda yapılması için ayrıcalıklı imar statüsünde görülmeleri
gerekir.
• Dönüşüm/İyileştirme Eylem Planlaması Uygulama Alanı: Yüksek risk havuzu oluşturan
bölgelerin ivedi müdahale ve dönüşümüne olanak tanımak üzere imar planlarında
sınırları tanımlanmış ayrıcalıklı uygulama alanları olarak tanımlanması ve bu alanlarda
farklı bir imar rejiminin geçerli olacağı bilgisinin verilmesi gerekir.
• Doku Düzeltme Alanı: Bu tür alanlar, zemin koşullarından ayrı olarak, mevcut
yapılaşmanın gösterdiği yetersizliklerden kaynaklanan risklerin azaltılması ve çevre
koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeni koşullar getirildiği kararını yapılaşma biçimi,
kat sayısı, parselasyon, yoğunluk, vb konularda belirler.
• İmar Hakkı Aktarımı veya Takası için ‘Koruma/ Kullanma’ Alanları: Yüksek risk
oluşturan kimi yapı ve kullanımların istenmeyen konumlardan kamulaştırma
yapılmaksızın kaldırılarak başka alanlara yöneltilmesini sağlamak üzere, Nazım Plan’da
koruma alanları ile nitelikli yeni yapılaşma alanları gösterilir.
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4.7.2

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARİ VE YEREL EYLEM PLANLARİ İÇİN GEREKLİ YASAL
ÇERÇEVE VE ARAÇLAR

İkinci temel etkinlik olarak tanımlanan Yerel Eylem Planı uygulamaları için gerekli yasal
düzenlemeler, bu alanlarda karşı karşıya kalınabilecek olası durumlar düşünülerek
tanımlanmaya çalışılmıştır. Çeşitli tasarruflara konu olabilecek taşınmazlar ve bunların
mülkiyet durumları göz önünde bulundurularak, risk azaltmak amacıyla hangi müdahale ve
yönlendirmelere gereksinme olduğu belirlenmekte ve bunlar için hangi yasa kapsamında
değişiklikler yapılacağı açıklanmaktadır.
Yüksek riskli alanlarda kentsel dönüşüm için uygulanacak yerel Eylem Plan ve
programları Türkiye’de bugüne kadar denenmeyen ve fazla bilinmeyen bir etkinlik olacaktır.
Herşeyden önce bunun kapalı bir bürokratik faaliyet değil, yerel topluluğun çeşitli biçimlerde
sürece katılmasının sağlandığı süreç olarak kurgulamak gerekir. Bu planlama sürecinin
doğrudan yerel bürolar açılarak yürütülmesi ve interaktif bir yürütmenin sağlanması
düşünülmelidir. Dolayısıyla yerel katılımın yasal olarak düzenlenmesi gereklidir. Bunun
yanında, tekil taşınmazların güvenlik açısından farklılaşması üzerine, plan kararlarının
çeşitlenmesi ve ayrıcalıklı durumların yaratılması kaçınılmaz olacaktır. Bu uygulamalar,
•
•
•
•
•

Özel İmar Durumu verme
Kullanım ve Yoğunluk düzeltme
Yapı ve Altyapı güçlendirme
Yerel Topluluk Yönetimi geliştirme konularını kapsayacak,
Fiziki Uygulama ve Sosyal Yatırım Proje Paketleri Programı geliştirilmesini
gerektirecektir.
Yerel Eylem Planlaması yoluyla kentsel dönüşüm ve iyileştirme çalışmalarının
aşağıdaki adımları izlemesi olasıdır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek Riskli Eylem Planlaması Alanlarının Belirlenmesi, Duyuru ve Kaydı
Fiziki ve Sosyal Veri Tabanı Oluşturma
Yüksek Riskli Taşınmazların Belirlenmesi ve Tebligat Yapılması
Toplu Tasarım ve Projelendirme Çalışmaları
Ortaklıklar Yoluyla Dönüşüm/ İyileştirme
Yerel Topluluk Yönetimi ve Katılım Geliştirme
Kamu Yatırımlarını Programlama
Uygulama Araçları Geliştirme (yasal-finansal yaptırımlar)
Bu nedenle, kentsel dönüşüm uygulama alanında ihtiyaç duyulacak başlıca yaptırım
biçimleri aşağıdakileri kapsayacaktır:
1. Yüksek Riskli Alan Kararının Alınması:
Bu kararın doğrudan Büyükşehir Belediyesince, yerbilimsel, şehir planlama ve
mühendislik araştırma raporlarına dayanılarak Belediye Meclisi tarafından alınması gerekir.
Dolayısıyla önceki bir adımda mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlanmış olması gereği
vardır.
2. Riskli Taşınmaz Sahiplerine Tebligat:
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İmar Kanunu’nun 39. maddesinin deprem tehlikesi karşısında yetersiz binalar için
uyarlanması ve yapılan tespitler sonuçlarına göre önlem alınması gereken yapılara duyuru
mektubu iletilmesi, bulunamayan ilgililer durumunda medya yoluyla tebligat yapılması kamu
yararı görülecek bir işleyiş olacaktır. Gerek süreler ve usuller imar sisteminde bulunmaktadır.
3. Kat Mülkiyeti Altındaki Yapılarda Güçlendirme:
Bu konudaki kolaylaştırıcı hükümlerin Kat Mülkiyeti Kanunu yanında İmar
Kanunu’nda da yer almasında yarar görülebilir.
4. Güçlendirme Girişiminde Bulunacak Yapılarda Kolaylaştırıcı İmar Hükümleri:
Güçlendirme girişimine konu olan yapılarda ölçülendirme kısıtlarının toleranslı
kullanılması ve teknik nedenlerle arsa içi bina taşma izni verilmesinde kamu yararı görülebilir.
Ayrıca güçlendirme işleri için kaynak kolaylıkları da sağlanmalıdır. Krediler (Bankalar,
DASK, Dış krediler, vb), taşınmaz vergisi ve sigorta primi ayrıcalıkları, giderlerin vergiden
düşülmesi gibi olanaklar ek özendiriciler olacaktır.
5. Dönüşüm Amaçlı Ortaklıklara Özendirme ve Zorlama:
Ortak yenileme projelerinde taşınmazların birleştirilmesini özendirmek üzere müterakki
yapı yoğunluk artışlarına izin verilmesi; taşınmaz sahiplerinin çoğunluğunun bir araya
gelmesi durumunda azınlık haklarının korunarak katılıma zorlama yolunun taraflara
opsiyonlar sağlayarak açık tutulması, toplu projelendirme avantajları yaratılması ve
belediyenin ortaklığa katılmasında kamu yararı görülebilir.
6. Finansal Kolaylıklar ve Kredi Öncelikleri:
Dönüşüm projelerinin fizibilitesi oranında kredi öncelikleri, güçlendirme veya yenileme
ve iyileştirme uygulamalarının vergilerden muaf tutulması, taşınmaz vergileri ve sigorta
konusunda kolaylaştırma ve indirim yöntemlerine başvurulması, özendirici politikaları
tamamlayıcı olacaktır.
7. Kaynak Geliştirme Yöntemleri:
Yapı ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla kaynak arayışı, öncelikle Zorunlu
Deprem Sigortası havuzunun kullanılabilmesi yollarının ömerilmesini gündeme getirmektedir.
Yasalaşmak üzere bekleyen bu sistemde, toplanan kaynağın bir bölümünün doğrudan risk
azaltacak önlemler için kredilere dönüştürülmesi, belediyelerin kendi alanları içinde sigorta
almış mükellef oranına bağlı olarak kaynak tahsisleri yapmaları, herkesin yararlanabileceği
formüller olabilecektir.
8. İmar Hakkı Aktarımı ve Takası:
Kamulaştırma maliyetlerine ve bürokratik zorluklara takılmamak amacıyla dünyada
yaygın olarak kullanılan bu yaptırımın dönüşüm alanlarında sayısız kullanım yeri olacaktır.
9. 18. Madde benzeri yeniden paylaşım uygulamaları
Dönüşüm alanlarında taşınmazları birleştirmek/ toplulaştırmak ve yapılan projeler
uyarınca yeniden fiziki ve mülkiyet açısından ayrıştırmak kamu yararı için elde tutulması
gereken bir yaptırım gücüdür.
10. Kentsel Dönüşüm Uygulama Aracı Olarak Yerel Topluluk Yönetimi
Yerel toplumun dönüşüm sürecinin içinde örgütlü olarak yer alması, hem yapılaşma ve
iyileştirme döneminde, hem de uzun dönemli işletme aşamalarında etkinlikler sağlayacaktır.
Türkiye için yeni bir arayış sayılan bu yaklaşıma bir örnek geliştirmek üzere Kat Mülkiyeti
Kanunu’na bir 9. Bölüm önerilmektedir. Bu girişimin, Kat Mülkiyeti Kanunu yanında 1580,
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2464, 3030, 1319, Yerel Yönetimler, DASK düzenlemelerini de ilgilendiren yönleri
bulunmaktadır.
4.7.3

GEREKLİ GÖRÜLEN DÜZENLEMELER VE İLGİLİ MEVZUAT

Gerek Sakınım Planlaması, gerekse Eylem Planı Girişimleri için gerekli görülebilecek
düzenlemelerin daha geniş bir mevzuat içinde dağıldığı düşünülebilir. Bunlar özetlenecek
olursa aşağıdakiler sıralanabilir:
4.7.3.1 İmar Kanunu
Mikro-Bölgeleme Zorunluluğu
Sakınım Planı Hazırlama Zorunluluğu
Proje Alanı yönetimi yetkileri
18. ve 39. Md kapsamının genişletilmesi
Dönüşüm ve İyileştirme Projeleri için Ortaklık Modeli
İmar Hakkı Takası / Aktarımı
Belgelerin Saklanması
4.7.3.2 Zorunlu Deprem Sigortası
İyileştirme için ayrı havuz
Kamu hizmet yapılarının güçlendirilmesi
Belediyelerle dayanışma modeli
4.7.3.3 Taşınmaz Vergileri
Yüksek riskli alan ve yapılardan ek vergi
Denetimli ve sigortalı yapılardan indirimli vergi
4.7.3.4 Tapu Kanunu
Tehlikeli alanların, denetim belgeli yapıların, güçlendirilmiş yapıların kayıtlanması
Eylem Planlaması alanlarında hızlandırılmış kamulaştırma
4.7.3.5 Yeni Yönetmelikler
Mikrobölgeleme tespitlerinin Plan kararlarına dönüştürülmesi; yapı tesisat
sistemlerinde standartlar; güvenli yapı tefrişi; Risk Sektörlerinde güvenlik
standartları belirleme;
4.7.3.6 Diğer
1580, 3030, plan ve yapı denetimi, mesleki yetkinlik, eğitim konularında düzenlemeler
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4.7.4

KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ VE EKLER

4.7.4.1 Kat Mülkiyeti Kanunu
Gerek kentsel ölçekteki Sakınım Planı, gerekse yerel iyileştirmeler hedefleyen Eylem Planı
uygulamaları, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında birden fazla konuda değişiklik ve ekler
yapılmasına ihtiyaç göstermektedir. Bunun temel nedeni, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun
Türkiye’de ender bulunan türde, fiziki çevre yönetimi ve işletmeciliğine ilişkin düzenlemeler
yapmasıdır. Bu yasaya yapı ölçeğinde güvenlik önlemleri alınması ve güçlendirme kararları
için gereksinme duyulduğu gibi, sigorta uygulamalarında, ya da yapı kullanım biçimlerine
ilişkin kısıtlayıcı kararlar alınmasında başvurmak kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca, bütün
kentlerimizde yapı ölçeğinde ilişkileri düzenleyen bu yasanın, benzer biçimde daha üst
düzeyde mahalle ya da imar adaları topluluğu gibi geniş mekansal örgütlenmeler için de
geçerli bir hareket noktası olabileceği düşüncesi göz ardı edilemez. Bütün bu nedenlerle, Kat
Mülkiyeti Kanunu, kentsel risk yönetiminin başlıca aracı olmaktadır.
Yasanın risk yönetimine katkılarda bulunma yolları birden fazladır. Burada, güncel
yaklaşım ve koşulların gerektirdiği kimi düzeltmeler yanında, yapım işlerinin denetimi,
sigortaya katılma, kullanımlarla ilgili disiplin kurma, yapı güçlendirme işlerini kolaylaştırma,
imar planlaması pratiği ile ilişkiler kurma gibi konularda yasada önemli açılımlar
önerilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülen değişiklikler aşağıda konularına göre,
ilgili maddelerle ele alınmakta, önerilen değişiklikler ‘italik’ ve altı çizili olarak
gösterilmektedir.
4.7.4.2 Genel Düzeltmeler
Türkiye’de günümüzde kentlerin büyük bölümünü oluşturan apartman yapılarının tabi olduğu
mülkiyet ve işletme rejimi kat mülkiyeti ilişkileridir. Söz konusu yapılarda gerekli
mühendislik hizmetleri ile deprem sismik güvenliğinin artırılmasında, bağımsız bölüm
maliklerinin işbirliği içine girmeleri zorunlu bulunmaktadır. Yapının taşıyıcı sisteminin
bütünüyle ‘ortak yer’ olarak tanımlanması, güçlendirme tasarrufları için bir önkoşuldur. Bu
nedenle, ortak yerler tanımının yapıldığı 4. maddede güncel inşaat teknolojisine uygun bir
açılım yapılması gerekli görülmektedir.
Ortak yerler:
Madde 4
Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıdaki yazılı yerler ve şeyler bu kanun
gereğince her halde ortak sayılır.
1. Temeller, ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ve
taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler,
sahanlıklar, koridorlar ve buradaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları,
genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik
su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan
yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su
depoları, sığınaklar.
2. Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile
kalorifer, su havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke
ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri.
3. Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
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4. Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, koruma veya faydalanma
için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.
4.7.4.3 Risk Yönetiminin Başlıca Konusu Yapı Denetim İşlerinde Otokontrol
Risk yönetiminde üzerinde önemle durulması gereken bir konu, (mevcut stokta yapısal
güvenirliğin ölçülmesi ve güçlendirme olanaklarının geliştirilmesi yanında), yeni inşaatlarda
güvenli yapım koşullarının sağlanmasıdır. Bu amaçla 1999 sonrasında hazırlanan
düzenlemelerle bu koşullar sağlanmaya çalışılmakla birlikte, piyasa ilişkileri kapsamında
denetim işlerinin istenen sonuçlara eriştiğini ileri sürmek henüz mümkün değildir. Bu açıdan,
özellikle ülkemizde çoğunluğu oluşturan çok sahipli konut inşaatlarında bir otokontrol
sisteminin geliştirilmesine fırsat tanımak yerinde bulunabilir.
Öte yandan, Kat Mülkiyeti Kanunu, inşa edilen yapılar üzerinde irtifak sahiplerine
güçlü haklar ve yapım sürecini izleme olanağını sunmaktadır. İrtifak sahipleri, sürmekte olan
inşaat faaliyetini kendileri ya da tayin edecekleri kişiler aracılığıyla izleme haklarına
sahiptirler. Bu hakkın yaygınlıkla kullanılması, inşaat faaliyetine ilişkin mevcut yasa
hükümleri ve standartlara bağlı kalınmasını sağlayacak ve zarar azaltıcı etkiler yaratacaktır.
İrtifak sahiplerinin haklarını düzenleyen yasanın 17. maddesinde yapı denetimi
konusunda bir ekleme yapılması olanaklı görülmektedir. Ancak bu düzenlemenin yürürlükte
olan yapı denetimine ilişkin düzenlemelerle uyumlu olması gerekir.
Kat İrtifak Sahibinin Hakları
Madde 17
Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının sözleşmede yazılı süre içinde
başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı
olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.
(Değişik: 13.4.1983-2814/7md.) Kat irtifakı sahipleri, yapının tamamlanması için kendi
aralarında veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti
yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da
uygulanır. Yönetici, inşaat faaliyeti ve denetimine ilişkin teknik yeterlik, malzeme ve üretim
yöntemlerine ilişkin mevcut yasa hükümlerine ve ilgili standartlara uygunluğu, bu konuda
görevlendirilen denetçilerin izlenmesi, bu işlerle ilgili tutanak, görsel tespit ve belgelerin
saklanması ve yapı denetim belgesi alınması, bunların ve yapılan tespit ve görüşlerin
belediyeye sunulmasından ve bunların bir kopyasının kat mülkiyeti yönetim dosyasında
tutulmasından sorumludur. Yönetici tayin edilmemesi durumunda irtifak sahipleri bu işlerin
yerine getirilmesinden müteselsilen sorumludurlar.
(Değişik: 13.4.1983-2814/7md.) Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen
tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat
mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri
uygulanır.
4.7.4.4 Sismik Güvenlik Amaçlı Kararlar ve Yapı Güçlendirme İşleri İçin
Oyçokluğunun Yeterli Olması
Kat Mülkiyeti Kanunu, yapı ve konut çevresi işletmeciliğine ilişkin konuların önem
derecesine göre görev ve sorumluluklar tanımlamış, farklı konulara ilişkin kararların
alınmasında maliklerin ‘çoğunluk’, ‘nitelikli çoğunluk’ ya da ‘oybirliği’nin gerekli olduğunu
belirlemiştir. Sismik tehlikelere karşı yapının taşıyıcı sisteminde alınan önlem biçimleri için
yasa, ‘esaslı’ müdahale ve yüksek yatırımlar gerektirdiği anlayışı ile oybirliği koşulu
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aramaktadır. Bu nedenle tek ortağın bile itirazı durumunda bu tür işlemlere başvurulması,
hatta yapının içerdiği tehlikelerin incelenmesi bile olanaksız kalmaktadır.
Gönüllü Güçlendirme Girişimleri
Yapıların güçlendirilmesi yolunda kararlar alınmasının kolaylaştırılması, yalnız vatandaş can
ve mal varlığını güven altına almakla kalmaz, kamu yararının da korunmasını sağlar. Kat
maliklerinden herhangi birisinin öbürlerinin can ve mal varlığını tehlikeye atacak bir
uygulamada bulunamayacağı, veya tehlikeyi giderecek eylemlere engel oluşturamayacağı
zaten bir genel hukuk ilkesidir. Dolayısıyla herhangi bir yapıda güçlendirme kararı
alınmasında küçük bir azınlık görüşünün engel oluşturması olasılığının bertaraf edilmesi
amacıyla, yasanın (yönetim planı değişikliği gibi) önemli konularda uygun gördüğü 4/5
çoğunlukla karar alınabilmesi olanaklı kılınması yerinde görülebilir.
Karar alındıktan sonra yapılacak inşai işlerin normal yaşamı etkilemesi kaçınılmazdır.
Bu işler müşterek olarak katlanılacak bir külfettir. Her bağımsız bölüm maliki, tespit ve inşaat
çalışmalarının sürdürülmesi için kendi bölümüne girilmesine izin vermek zorunda kalacaktır
(madde 19 ve 20). Burada herhangi bir malikin özel bir konumda bulunmakla daha hafif ya da
ağır ve uzun sürecek bir külfet ile karşılaşması ve bunun teknik bir kaçınılmazlık olması,
tazmin yoluna gidilmesini gerektirecektir. Bunun gibi, güçlendirme işleri, herhangi bir
bağımsız bölümü eski durumuna göre değerce farklı kılmışsa bir tazminat söz konusu
olacaktır.
Kamu Tarafından Zorunlu Görülen Güçlendirme İşleri
İyileştirme amaçlı Eylem Planlaması etkinliklerde önerildiği gibi, uzmanlarca yapılan
araştırmalar sonunda kamu yetkilileri tarafından ‘tehlikeli alan’ olduğu açıklanan yapılaşmış
kentsel bölgelerde yer alan yapılarda, ya da kamu yetkililerinin yaptığı veya yaptırdığı
tespitler uyarınca tehlike gösterdiği anlaşılan ve bu konuda maliklere tebligat yapılmış olan
münferit yapılarda karar almak için yalnızca oyçokluğu yeterli bulunabilir.
Güncel çıkmazdan kurtulmak üzere söz konusu önlemlerin yasanın 19, 20, 23, 35 ve 42.
maddelerinde kimi değişiklik ve eklerle alınması olanaklıdır.
Dördüncü Bölüm – Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
A) Kat maliklerinin borçları
II-Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk
Madde 19
Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını
titizlikle korumaya mecburdurlar.
(Değişik:13.4.1983 – 2814/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası
olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana
veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise anayapıya zarar verecek nitelikte
onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan
bölümlerin bağlantı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya ve taşıyıcı
sisteme zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.
Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan
dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.
III- Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma:
Madde 20
(Değişik birinci fıkra: 13.4.1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri, aralarında başka
türlü anlaşma olmadıkça:
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1. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit
olarak;
2. Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerine bakım, koruma,
güçlendirme ve onarım ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme
giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa oranı payında;
3. Katılmakla yükümlüdür.
Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi
bağımsız bölümünün durumu dolayısıyle bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç
bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
(Değişik: 13.4.1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında,
diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu kanuna ve genel
hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını
ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme
tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden
herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların
yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
IV- Müsaade mecburiyeti:
Madde 23
Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki taşıyıcı sistemde veya
tesislerde meydana gelen veya meydana geleceği tespit edilen bir hasar veya bozukluğun
onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması için diğer bir bağımsız bölüme
girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi
vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.
Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması veya harap olmasının kaçınılmazlığının tespiti
halinde harap olan veya olacağı tespit edilen bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak
yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için sağlam kalan bağımsız
bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya
orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla
oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal
ödemekle yükümlüdürler.
Yönetici
II- Yöneticinin görevleri:
Genel yönetim işlerinin görülmesi:
Madde 35
Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça,
yönetici aşağıdaki işleri görür:
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, tehlikelere karşı tepit
çalışmalarının yaptırılması, güçlendirilmesi, korunması, bakımı ve onarımı için gereken
tedbirlerin alınması;
c) Anagayrimenkulün ihtiyari ve zorunlu sigortalarının yapılması ve primlerin ödenmesi;
d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri
ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında
920

gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde,
kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın
harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim
dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa,
bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan
vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
h) Anagayrimenkulün korunması, güçlendirilmesi ve bakımı için kat maliklerinin yararına
olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava
ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir
bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap
açtırılması;
k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.
F) Yenilik ve ilaveler:
I - Faydalı olanlar:
Madde 42
Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar;
ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına
veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler,
kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.
(Ek:10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.) Kat maliklerinden
birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi
ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar
üzerine yapılır.
(Ek : 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.) Ortak kaloriferle
olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu
karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa
payı oranına göre ödenir.
Yapının taşıyıcı sisteminde sismik tehlikelere karşı güçlendirme önlemleri alınması, kat
maliklerinin sayı ve arsa payı ile 4/5 çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Şu kadar
ki, imar planlarında ya da ilgili belediye veya valiliklerin yerbilimsel ve yapı güvenliğini
ilgilendiren uzman raporları üzerine özel tespit ve tebligatı yoluyla tehlikeye maruz oldukları
belirlenmiş yapılarda, bu karar doğrudan kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile
alınır. Bu önlemler sırasında veya sonrasında herhangi bir malikin ayrıcalıklı olarak
uğradığı zarar, diğer kat malikleri tarafından arsa paylarına göre ödenir. İlgili belediye veya
valilik tarafından yerbilim, inşaat mühendisliği, mimarlık ve şehir planlama uzman
raporlarına dayalı olarak mutlak tehlike ve zorunlu yıkım veya güçlendirme kararının tebliği
karşısında, yasal yollar açık olmak üzere bu karara uyulur.
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4.7.4.5 Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Sakınım Planı ve İmar Planlaması Pratiğine
Katkıları
Kat Mülkiyeti Kanunu, gerek yapı stokunda güçlendirme önlemleri alınmasının yollarının
açılması, gerekse yapılarda uyumsuz kullanımlardan kaynaklanan tehlikelerin kontrolü
yoluyla, yaşam çevresindeki risklerin azaltılmasında önemli bir rol oynama kapasitesine
sahiptir. Kanun’da kimi güncellemelerin yapılması, bugün kentlerimizde denetim
eksiklerinden kaynaklanan ve büyük tehlikeler oluşturan patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, zararlı
kimyasallar ve diğer çevre kirletici kullanımların yaşam çevrelerine kadar sokulmasının
önlenmesini, gürültü kirliliği ya da radyasyon kaynağı oluşturan odakların, doğrudan çevre
sakinlerinin denetimine bırakılarak bertaraf edilmesini sağlayabilecektir.
Sakınım planında yüksek risk taşıdığı belirlenmiş ve nazım ve uygulama planlarında
Eylem Planlaması özel alanları olarak gösterilmiş kent bölgeciklerinde yapı güçlendirme
kararlarının kolaylaştırılması başlı başına bir katkı olarak görülmelidir. Kat Mülkiyeti
Kanunu’nda, imar planlarında gösterilen kullanım yasaklarına uyulmasının bir zorunluluk
olduğunun belirtilmesi, imar pratiği kapsamında kentsel kullanım kararlarının daha dikkatli
olarak alınmasını özendirecek ve imar pratiğine bir güçlü araç daha kazandırmış olacaktır.
Ayrıca kullanımları denetleyebilen bir imar sistemi, yalnızca yapılaşma ile ilgili bir
düzenleme olmaktan uzaklaşıp daha geniş bir vizyonla kent işletmeciliğine adım atmış
olacaktır. Bu tür bir hükmün, aşağıda düzenlendiği gibi, yasanın 24. maddesine eklenmesi
uygun görülebilir.
4.7.4.6 Kentsel Kullanımlarda Güvenlik Amaçlı Kısıtlamalar
Kat Mülkiyeti Kanunu, yapı kullanım ve işletmeciliğinde kullanımlarla ilgili olarak kimi
kısıtlar getirilebileceğini örneklemekte ve bunu üç farklı biçimde yerine getirmektedir.
Öncelikle yasada (24. md.) kimi kullanımlar doğrudan ve tartışılamaz biçimde yasaklanmıştır.
İkinci olarak, kimi kullanımların yer alabilmesi yasada (24. md.) maliklerin oybirliği ile
alacakları karara bağlanmaktadır. Üçüncü yöntem ise, maliklerin düzenledikleri Yönetim
Planı’nda getirebilecekleri kısıtlamalardır, ki burada kararlar 4/5 oranına bağlanmıştır (28.
md.).
Kat Mülkiyeti Kanunu’nda kullanım düzenlemelerinin, öncelikle hijyen, toplum sağlığı
ve toplumsal huzuru ilgilendirdiği ölçüde yasada yer bulduğu görülmektedir. Güncel koşullar
ve yaklaşımlar ışığında ise, bu kapsamın can ve mal güvenliği ve risklerin bertaraf edilmesini,
afet zararlarını azaltma toplumsal hedeflerini de görevler olarak tanımlanması yerinde
bulunacaktır. Pek çok ülkedeki imar sisteminin özünde, yapı düzeyindeki kullanımların
belirlenmesi ve denetlenmesi asli görev olarak tanımlanmıştır. Öyle ki, örneğin İngiltere’de
imar sisteminin odağında yer alan ‘hangi kullanımdan hangisine geçilebileceği’ konusu, en
ince ayrıntılarına kadar belirlenmiş ve imar işlerinin bir kentsel işletme pratiğine dönüşmesini
sağlamıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun içerdiği kullanım düzenlemelerinin bu yaklaşıma
3194 sayılı yasadan daha yakın durduğu açıktır. Burada sağlanması gereken, düzenleme
kapsamının toplumsal huzur kadar güvenlik gerekçelerinin de göz önünde tutulmasıdır.
VII- Yasak işler:
Madde 24
Anagayrimenkulün kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir
bölümünde hastane, dispanser, klinik, polinik, ecza laboravutarı gibi müesseseler kurulamaz;
patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, radyasyon yayıcı, veya zararlı kimyasal maddeleri kullanan veya
depolayan kullanımlar yer alamaz; imar planlarında varsa o alanda yasaklanmış kullanımlar
yer alamaz; imar planlarında standart ve kısıtlamalara konu edilen belirli kullanımlara
uyulmak zorunludur; bu yöndeki plan kararları yerel yönetimce, veya yönetici veya kat
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maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki
sahifelerine şerh verilerek işlenir; kat maliklerinin bunlara aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür;
dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.
Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro,
kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri
ve fırın; lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane,
basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak komşu parsel ve yapı sahiplerinin onayı ve
kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Ancak bu karar sonrasında
ortaya çıkan olumsuzluklardan ötürü, kat malikleri veya komşu parsel sahiplerinden herhangi
birinin dava hakları saklıdır.
Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin
kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.
Beşinci Bölüm - Anagayrimenkulün Yönetimi
B) Yönetim planı:
Madde 28
Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları
ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan
bir sözleşme hükmündedir.
Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak
anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. Yönetim planında bu
kanuna aykırı karar alınamaz.
(Değişik: 13/4/1983-2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin
beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma
hakları saklıdır.
Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi
haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.
Yönetim planının ve ondan sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün
(Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat
mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.
4.7.4.7 Zorunlu Sigortaya Katılım
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında oyçokluğu ile taşınmazın ortak sigorta edilmesi olanağı
vardır. Bu düzenleme dışında, kat malikleri yalnız kendilerine ait değerleri ayrıca sigorta etme
haklarına sahiptirler. Bu ihtiyari bir sigorta uygulamasıdır. Burada bağımsız ve ortak
davranma konusunda açıklık sağlanmıştır.
Zorunlu Deprem Sigortası’nın yürürlüğe girmesiyle ise, çeşitli sorunlar doğmuş, bu tür
yapılarda depremden zarar görmeye neden olabilecek elemanın ortak taşıyıcı sistem olmasına
karşın, söz konusu yükümlülük, bağımsız bölüm üzerinde bireysel olarak tanımlanmış
bulunmaktadır. Bu sigortanın ulusal ölçekte yaygınlaştırılmasında kamu yararı bulunduğu
gerekçesiyle, tüm maliklerin bu sigorta kapsamına alınmaları için bağlayıcı bir hükmün
yasaya eklenmesi yerinde bulunmaktadır. Bunun, yöneticiyi taşınmazın tamamını sigorta
yaptırmaktan sorumlu tutmak ve yöneticinin yetkisi içindeki borçları tahsil etme yaptırımına
dayanarak ödemelerin aksatılmadan sürdürülmesini sağlamak olanaklıdır.
IV – Sigorta anlaşması
Madde 21
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Anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi
kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir.
Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında katılmakla
yükümlüdürler.
Ana gayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme
olmadıkça, kat maliklerine arsa payları oranında paylaştırılır.
Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara
uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında
harcanır.
Kat malikleri anagayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak
üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu
halde alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı
kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur.
Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır.
Kat maliklerinin kararı üzerine yönetici, anagayrimenkulün tamamının yasalarla zorunlu
tutulan sigortalar kapsamında topluca sigorta ettirilmesinden ve primlerin ödenmesinden
sorumludur. Bağımsız bölüm malikleri, bu durumda zorunlu sigorta yapılmamasından ötürü
uğrayabilecekleri zararlar için sorumlu yöneticilere dava yoluyla rücu edebilirler. Kat
malikleri, toplu sigortalamanın sağladığı parasal indirim gibi bir yararlanmanın kaybedilmesi
durumunda aradaki farkı söz konusu yöneticiden isteyebilirler. Bu farklar malikler arasında
eşit olarak paylaştırılır.
4.7.4.8 Yerel Topluluk Yönetimi
Gerekçesi, amacı ve işleyiş biçimi ayrıca IDMP Yönetim bölümünde anlatılan ‘Yerel
Topluluk Yönetimi’ (YTY) modelinin, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun bir yeni bölümü (9. Bölüm)
olarak düzenlenmesi yerinde görülmektedir. Yaşam çevresinde ilk ve çekirdek kurumlaşma
olarak yorumlanabilecek kat mülkiyeti ilişkilerine ve bu alanda son yarım yüzyıldır gelişen
deneyim ve toplumsal alışkanlıklara dayanılarak ve yaşam çevresinde bir adım daha atılarak,
mahalle ve yaşam yakın çevresine sahip çıkılmasını sağlayacak bir kurumlaşma, Türkiye’de
kentsel yönetim biçimlerinin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve risk yönetimine katkılar
sağlayacak önemli bir adım olacaktır.
Bu yönetimin kurulması, kaynaklar oluşturması, yönetim biçimi, üyelerin hak ve
sorumlulukları, genel yönetim kuralları, denetimi ve diğer konular, kat mülkiyeti
ilişkilerindeki ilkeler korunarak demokratik, açık ve etkin bir sivil toplum türünün
geliştirilmesinde bir atılım olarak değerlendirilmelidir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bütünüyle
yeni hükümler içeren bu bölüm aşağıda sunulmaktadır.
Dokuzuncu Bölüm - Yerel Topluluk Yönetimi (YTY)
Yerel Topluluk Yönetimi
Madde 1
Yerel Topluluk Yönetimi (YTY), belediye ve mücavir alanlarda birden fazla parsel ve/veya
yapıdan oluşan bir yerleşim komşuluk çevresinde, bağımsız bölüm sahiplerinin ve/veya diğer
gayrimenkul sahiplerinin oluşturdukları, kendi tasarrufundaki ortak alanlarda, belediyelerin
tahsis ettiği veya bu yönetimler ile ortaklaşa tasarruf edilen alanlarda faaliyet gösteren bir
kentsel çevre yönetim birimidir.
Amaç ve Kapsam
Madde 2
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YTY, kendi yönetim alanında yaşam kalitesini geliştirmek, çevre sağlığı ve hijyen
standartlarını toplu olarak iyileştirmek, çevre ve yapılarda deprem güvenliği geliştirme ve
yapı güçlendirme işlerinde ortak hizmetler vermek, doğal afetlere ve diğer tehlikelere karşı
önlemler almak ve yerel işbölümü ve eğitim yoluyla hazırlıklı olma çalışmalarında bulunmak,
bu amaçlarla altyapı, spor ve oyun alanları, açık alanlar, otopark ve peyzaj konularında
düzenleme ve uygulamalarda bulunmak, yapılaşma ve kullanım biçimleriyle ilgili gözetim ve
uyarma görevlerini yürütmek ve bunların daha iyi koşullara kavuşturulmasını kolaylaştırmak
amacıyla çalışır. YTY ayrıca yerel topluluğun gereksinme duyduğu diğer yerel hizmetleri
yerine getirmek, topluluğun daha yakın dayanışma ve iletişimini sağlamak, sosyal ve kültürel
konularda belirtilen ihtiyaçları karşılamak, üyelerin ortak ilgilerini gözeterek üst yönetimlerle
ilişkilerde aracılık yapmak gibi faaliyetlerde bulunur. YTY, Belediyenin verdiği yetki ve
olanaklarla kendi alanında faaliyet göstermek, yukarıda sayılan konularda projeler hazırlayıp
ilgili yönetimlerin oluru ile uygulamak, bu işleri düzenlemek ve işletmek hak ve yetkilerine
sahiptir.
Kuruluş
Madde 3
YTY, en az iki imar adası ve en fazla bir muhtarlık alanının dörtte birini oluşturacak ölçekte,
tamamı aynı muhtarlık alanında kalmak ve mekansal bütünlük sağlamak üzere sınırlarının
belirlenmesi, bu alandaki gayrimenkul sahiplerinin sayıca % 65’inin bu yönetime katılmayı
kabul etmeleri, gereken belgelerle ortak başvuruları ve bu başvurunun muhtarlık ve ilgili
belediye tarafından onaylanması üzerine kurulur.
Kuruluş sonrasında YTY alanındaki tüm taşınmaz sahipleri, 8. madde hükümleri geçerli
kalmak koşuluyla doğal Genel Kurul üyesi sayılırlar.
Başvuru ve Kayıt
Madde 4
YTY alanındaki malikler, ayrı ayrı ilgili muhtarlık ve belediyeye yerel alan krokisi, tapu ve
nüfus cüzdanı fotokopileri, bireysel dilekçeleri ile topluca başvururlar. Belediye ve muhtarlık
15 gün içinde başvuruyu değerlendirerek varsa itirazlarını, yoksa olurlarını muhtarlık
adresinde ilan edilmek üzere iletirler. Muhtarlık, olur belgelerini İçişleri Bakanlığı’na bilgi
için iletir. İlgili Belediye, başvuru ve olurunun kopyasını varsa büyükşehir belediyesine iletir.
Muhtar, olurların alınmasından sonra 15 gün içinde YTY’nin ilk genel kurul toplantısının ve
seçimlerin yapılması için gün ve yer belirler. Muhtar yönetiminde ve noter huzurunda yapılan
ilk toplantı ve seçim sonuçları, muhtarlık ve belediye tarafından kayda alınır. Ayrıca resmen
kurulmuş bulunan YTY yönetimi, kapsamına giren taşınmazlar listesini ilgili tapu dairesine
kuruluş belgeleriyle birlikte gönderir ve bu taşınmazlara şerh düşülür.
YTY Hak ve Yetkileri
Madde 5
YTY, alanı içindeki bağımsız gayrimenkul maliklerinin her türlü hakları mahfuz kalmak
üzere, yönetim planını belirlemek, bütçesini oluşturmak üzere aidat toplamak, kendi adına
hesap açmak, menkul ve üyeler üzerinde hisseli gayrimenkul almak, kullanmak ve işletmek
haklarına sahiptir. YTY, yerel topluluğu temsil etmek, başka sivil toplum kuruluşları ile ilgi
alanında ortak çalışmalarda bulunmak, yerel topluluğun istek ve gereksinmelerini ilgili kurum
ve kuruluşlara iletmek yetkilerini kullanır.
YTY, alanında kurulan kentsel iyileştirme ortaklıkları, bu amaçla çalışan şirketler ve benzeri
birimlerle kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere işbirliği yapabilir.
YTY Organları
Madde 6

925

Genel Kurul: Genel Kurul Üyeleri, eşit hak ve oya sahip YTY alanındaki taşınmaz
sahipleridir. Ancak ilgili Belediye, Genel Kurul’da 5 oy ile temsil edilme hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen, Başkan dışında 2 veya 4 kişiden
oluşan ve yönetimden sorumlu kuruldur. Aldığı kararları, niteliğine göre doğrudan uygular
veya gerekli görülen durumlarda, toplantı ile veya imza toplama yoluyla Genel Kurul görüşü
alır.
Denetim Kurulu: Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen Denetim Kurulu, Başkan’ın ve
Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini izlemek ve uyarmak görevine sahiptir. Gerekli görmesi
üzerine Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi vardır. Üç kişiden oluşan
Denetim Kurulu’nun bir üyesi, ilgili yerel yönetim yetkili temsilcisidir.
Başkan: Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen Başkan, YTY Genel Kurulu isteklerinin ve
Yönetim Kurulu kararlarının yürütülmesinden sorumlu yöneticidir.
Yönetimin Belirlenmesi
Madde 7
Kuruluş onayını izleyen 15 gün içinde muhtar, ilgili yerel yönetimin ve Noter yetkilisinin de
katıldığı ilk YTY Genel Kurulu’nu toplantıya çağırır ve seçimlerin yapılmasını, tutanakların
tutulmasını sağlar. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Başkan’ın belirlenmesi ile 3 yıllık
dönem için yönetim başlar. YTY bir bankada kendi adına hesap açtırır ve bunu ilgili yerel
yönetime ve muhtara bildirir.
Üyelik
Madde 8
YTY alanında müstakil veya bağımsız bölüm olsun, taşınmaz sahibi her kişi YTY Genel
Kurul doğal üyesidir. Hisseli, müşterek mülkiyet veya iştirak halinde mülkiyete konu
taşınmazlar yalnız bir kişi tarafından temsil edilir. Ancak bu kişilerin, öbür ortaklarca imzalı
ve söz konusu dönem içinde kendilerini temsil etmekte olduğuna ilişkin bir belge iletmeleri
istenir. Kat mülkiyeti veya irtifakı ile tasarruf edilen taşınmazlarda bağımsız bölüm sahipleri
YTY Genel Kurulu’nda ayrı ayrı üye sayılırlar. YTY alanında üçten fazla bağımsız taşınmaza
sahip kişiler, YTY Kurulu’na en fazla üç oy hakkı ile katılırlar.
İşleyiş
Madde 9
YTY çalışma usullerine ilişkin bu Kanun’da hüküm bulunmayan konularda Kat Mülkiyeti
Kanunu hükümlerine uyulur.
Hak ve Görevler
Madde 10
YTY Genel Kurulu yılda bir kez, üç yılda bir seçim için toplanır.
YTY Genel Kurul üyelerinin 1/3’ü yaptıkları öneri ile belirli bir projenin programa alınmasını
isteyebilirler. Üyelerin %40’ının talebi üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Üyelerin
%60’nın oyu ile yönetim geri çağrılır.
Yönetim Kurulu, seçildikten sonra çalışma yöntemini belirler ve 45 gün içinde yıllık, üç ay
içinde 3 yıllık uygulama programını hazırlar ve üyelere duyurur. Yönetim Kurulu Üyeleri,
görev süresince aidatlarının yarısı kadar ödemelerinden muaf tutulabilirler.
Başkan, YTY çalışmalarının yürütülmesinden, YTY’nin hükmi kişiliğini temsil etmekten,
YTY’nin gelir ve giderlerinden ve uygulamalara ilişkin belgelerin saklanmasından
sorumludur. Başkan, Yönetim Kurulu’nu belirlenen program uyarınca toplar ve karar alır.
Kararlar çoğunlukla alınır. Ancak Başkan’ın, alınan herhangi bir kararı üyeleri toplayarak

926

veya imza toplama yoluyla Genel Kurul’a götürme hakkı vardır. Başkan, görevi süresince
aidat ödemekten muaf tutulabilir.
Denetim Kurulu, yılda bir kez yönetimin tüm belgelerini denetlemek görevine ve dilediği
takdirde altı ayda bir bunları incelemek hakkına sahiptir.
YTY Gelirleri
Madde 11
Aidatlar: Üyelerin YTY için ödeyecekleri aylık aidatları, her üye için bir önceki yıl taşınmaz
vergisi toplamı/12 düzeyini aşmamak üzere düzenlenir. Ancak Genel Kurul, veya
yetkilendirmesi durumunda Yönetim Kurulu, bu düzeyin üzerinde aidat toplayabilir. Bir
defada 5 kat ve üstünde bir artış yapılabilmesi için Genel Kurul’un 4/5 oyçokluğu aranır.
Katkılar: Belediye veya Büyükşehir katkı payları en az YTY’nin tahsil etmiş olduğu aidatlar
toplamı kadar, yıl sonunda toplu olarak YTY banka hesabına yatırılır.
Bağışlar: YTY yönetimine yurt içi ve yurtdışı kişi ve kuruluşlarca YTY banka hesabına nakit
olarak bağış yapılabilir.
Kredi ve Borçlanmalar: YTY, yıllık gelirinin iki katı kadar borçlanmaları Yönetim kararı ile,
bunun üstündeki boçlanmaları ise, Genel Kurul üyelerinin çoğunluğu onayı ile yapabilir. Bir
önceki yıl gelirlerinin on katını aşan borçlanmalar ancak üyelerin 4/5 oyçokluğu ile yapılabilir.
YTY Giderleri
Madde 12
YTYnin yatırımlar, hizmet alımları, harcamalar, borç ödentileri ile diğer harcamaları, Başkan
veya yetkilendirdiği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından banka hesabından yapılır. YTY
harcamaları yalnızca faaliyet amaçlarına uygun konularda yapılabilir. Aylık aidat toplamının
iki katı üstündeki program dışı harcamalar için Denetim Kurulu onayı, beş katı üstündeki
ödemeler için Genel Kurul onayı gerekir.
Kiracılar
Madde 13
YTY alanında bir yıldan fazla sürekli oturmakta olan kiracılar, Yönetim Planı’nda belirtilen
konularda oy hakkı ile Genel Kurul Üyesi sayılırlar.
YTY Kapsamına Katılım
Madde xx
YTY kapsamına girmek için sonradan yapılan başvuruların, mevcut YTY alanına komşu
alanlarda olması zorunludur. Katılım işlemlerinin yapılmasında, katılım alanındaki taşınmaz
sahiplerinin %80’inin, Genel Kurul üyelerinin %65’inin onayı gerekir. Bu koşulların
sağlanması durumunda kuruluş işlemleri yerine getirilir. Katılım işlemlerinin
tamamlanmasıyla, katılan alan taşınmaz sahipleri her hak ve sorumlulukla Genel Kurul üyesi
sıfatını kazanırlar.
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4.8

KAYNAK GELİŞTİRME MODELLERİ

Attila Dikbaş, Sinan Okay

4.8.1

GİRİŞ

İstanbul Deprem Master Planı kapsamında tanımlanan proje paketlerinin gerek projelendirme
maliyetleri, gerekse gerçekleştirme aşamalarında oluşturacağı maliyetler, kaynak tüketme
kapasiteleri ve kaynak geliştirme kapasiteleri açılarından ayrı ayrı belirlenecektir. Ancak
toplumun, depremle ilgili her türlü riskin önlenmesi ve azaltılması kapsamında yapılmakta
olan işler için her yanda bir sistemin çalışmakta olduğunu hissetmeleri gerekmektedir.
Bireylerin kaynak geliştirme modellerinde katılımcılığının sağlanması bu modellerin
çeşitlenmesi ile doğru orantılıdır.
4.8.2

KAPSAM

Deprem Master Planı kapsamında geliştirilmesi düşünülen kaynak modelleri, master planda
oluşturulacak proje paketleri ve deprem riskini azaltma çalışmaları kapsamında sağlıklı ve
sürdürülebilir konut edindirme çalışmalarına yönelik odaklanmıştır.
Bu kapsamda gerekli kaynaklar;
o
Kısa ve orta süreli spesifik işler,
o
Sürekli işler ve uzun dönemli projeler,
o
Yerel toplum kuruluşlarının değer kazanmasını sağlayacak projeler.
olarak üç kısımda tartışılabilir.
Kısa ve orta süreli spesifik işler, Deprem Master Planı’nda tanımlanan iş paketleri
kapsamında netleşeceği ve finansal boyutları ve zamanlamaları Master Plan sonunda netlik
kazanacağı için, bu işlerle ilgili detaylı çalışma daha sonraki aşamalara bırakılmıştır. Özellikle
eğitim, sağlık, kültürel, tarihi miras, yol-köprü ve alt yapı binalarının güçlendirme çalışmaları
kapsamında oluşturulacak proje paketleri için yaratılacak kaynak modelleri bu projeler
özelinde ele alınacaktır.
Sürekli işler ve uzun dönemli projeler kapsamında; yerleşim bölgelerinin iyileştirilmesi
ve/veya yeniden yapılandırılması, konut ve ticari yapıların güçlendirilmesi ve/veya yeniden
edinilmesi için gerekli finansmanı sağlamaya yönelik çalışmaları taşıyacak nitelikte kaynak
geliştirme modelleri üzerinde durulacaktır.
Yerel toplum kuruluşlarının değer kazanmasını sağlayacak projeler kapsamında deprem
ile ilgili risk azaltma ve önleme çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak tüm yerel toplum
kuruluşlarının değer kazanmasını sağlayacak yapılanmalar ve yapılanmalar için gerekli olan
kaynak geliştirme araçları modelleri tartışılacaktır.
4.8.3

KAYNAK TÜRLERİ

Kaynak türlerinin içerikleri ve bu kaynak türlerine yönelik uygulama yöntemlerinin neler
olabileceği ve içerikleri aşağıda açıklanmaktadır.
4.8.3.1 Özkaynaklar
Bireysel Özkaynaklar (taşınmaz sahipleri)
Konut güçlendirme çalışmalarını mal sahiplerinin kendi maddi kaynaklarıyla finanse
etmelerini sağlamayı gerektirir. Bu kapsamda geliştirilen modellerin uygulanabilirliği,
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taşınmaz sahiplerinin çeşitli teşviklerle motive edilmeleri ile doğru orantılıdır. Bu teşvikler
başlıca şunlardır:
• Taşınmazlara yönelik alınmakta olan vergilerin belirli bir dönem indirimli uygulanması,
• Sigorta şirketlerinin, belirli bir belgeye haiz, güçlendirilmiş/onarılmış binaların sigorta
pirimlerinde indirimli tarife uygulaması,
• Özkaynaklar ile yapılan sabit yatırımların, tamir ve tadilatların gelir vergisi matrahında
indirim konusu yapılabilmesi,
Bireysel Özkaynakların ne ölçüde ve ne tür cezbedici unsurlar altında mobilize edilebileceği
projenin kabulünü takiben yapılacak anketler ve piyasa araştırmaları sonucunda tesbit
edilecektir.
Sigorta primlerinde yapılacak indirimler için ise en az 3 sigorta şirketi ile veya Türk
Sigorta ve Reassürans Şirketleri Birliği ile ortak bir çalışma yaparak belirlenecektir.
Kurumsal Özkaynaklar
Ticari binaların güçlendirme çalışmalarını mal sahiplerinin kendi maddi kaynaklarıyla finanse
etmelerini sağlamayı gerektirir. Bu kapsamda geliştirilen modellerin uygulanabilirliği,
taşınmaz sahiplerinin çeşitli teşviklerle motive edilmeleri ile doğru orantılıdır. Bu teşvikler
başlıca şunlardır:
• Taşınmazlara yönelik alınmakta olan vergilerin belirli bir dönem indirimli uygulanması,
• Sigorta şirketlerinin belirli bir belgeye ahzi olan güçlendirilmiş/onarılmış binaların
sigorta pirimlerinde indirimli tarife uygulaması,
• Özkaynaklar ile yapılan sabit yatırımların, tamir ve tadilatların kurumlar vergisi
matrahında indirim konusu yapılabilmesi,
Kurumsal Özkaynakların ne ölçüde ve ne tür cezbedici unsurlar altında mobilize edilebileceği
yapı stoğunun tesbitini takiben yapılacak anketler ve piyasa araştırmaları sonucunda tesbit
edilecektir.
4.8.3.2 Dış Kaynaklar
Özkaynak haricinde kullanılacak geri ödemesi olan tüm borçlanma yöntemlerini kapsar.
Bunlar aşağıda açıklanmaktadır;
Krediler
Şirketlerin kullanımına yönelik kurumsal krediler; şahısların ihtiyaçlarına yönelik Bireysel
krediler; Devlet tarafından belirli bir kamu ihtiyacını karşılamak üzere Ticari kurumlara
verilen Kamu kredileri olmak üzere sınıflandırılabilirler.
Önerilen model çerçevesinde kullandırılacak krediler piyasa şartları içerisinde projeye
katılım gösteren taraflar arasında arz / talep dengeleri sonucunda oluşacaktır.
Burada belirleyici unsur yine de önerilen model çerçevesinde devlet garantörlüğünün
piyasa yapıcılığının olumlu etkilerinin vade ve fiyata yansımaları ile ortaya çıkacaktır.
Kamu kredileri kısa ve orta süreli spesifik işler kategorisi altında oluşacak
restorasyonlar/rehabilitasyonlar gerektiren kamu kurum binaları için kullandırılmalıdır.
Fonlar
Belirli amaçlara yönelik olarak oluşturulmuş hazır kaynaklar olup geri ödenmesi zorunlu olan
ve geri ödendiğinde yeniden sadece aynı amaç çerçevesinde kullandırılabilecek olan
kaynaklardır.
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Kamu fonlarının oluşturulması, kamu maliyesinin çalışma alanı içerisinde toplumun
etkilenecek kısımlarının katılım/fayda dengeleri göz önünde bulundurularak dikkatlice
oluşturulması ve bunun için Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışılması gerekmektedir. Öneri
modelimiz çerçevesinde kamu fonlarının kullanılmasının sadece bazı belirli tarihi ve kamu
değeri yüksek eser ve binalarla sınırlı tutulması işlerlik açısından daha olumlu sonuç
verecektir.
Proje konusunda kullanılmak üzere elde edilecek fonlara ulaşmak veya gerektiğinde bir
konsorsiyum oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturularak bu tür fon yöneticileriyle
görüşmeler yapmak fonun temel değerlerine ve kullandırım kriterlerine göre spesifik proje
hazırlamak gerekecektir.
Hibe Fonlar
Belirli amaçlara yönelik olarak oluşturulmuş hazır kaynaklar olup geri ödemesi olmayan ve
kuruluşunda oluşturulmuş akarları ile bütçesini besleyen kaynaklardır.
Öneri modelimiz çerçevesinde hibe fonların kullanılmasının sadece bazı belirli tarihi ve
kamu değeri yüksek eser ve binalarla sınırlı tutulması işlerlik açısından daha olumlu sonuç
verecektir.
Proje konusunda kullanılmak üzere elde edilecek fonlara ulaşmak veya gerektiğinde bir
konsorsiyum oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturularak bu tür fon yöneticileriyle
görüşmeler yapmak fonun temel değerlerine ve kullandırım kriterlerine göre spesifik proje
hazırlamak gerekecektir.
4.8.3.3 Ulusal Kaynaklar
Vergiler
Belirli amaca yönelik olarak kurumlardan veya tüketiciden doğrudan veya dolaylı olarak
tahsil edilen devlet gelirleridir. Vergiler devlet bütçesine doğrudan ilave edilir, ismen kamu
oyunda spesifik amaçlar için kullanılacak vergiler olarak belirtilmekle birlikte, vergiler bütçe
kanununa ve planlamaya bağlıdır. Belirli isimlerle toplanan ek vergiler bütçe gelir
kaynaklarını artırırlar.
Vergilerde Kamu fonları gibi kamu maliyesi esasları çerçevesinde toplumun katılım /
fayda dengeleri gözönünde bulundurularak Maliye Bakanlığı bünyesinde belirlenmesi
gereken bir husustur.
Öneri modelimiz çerçevesinde çeşitli dolaylı ve doğrudan vergilerin kaynak yaratmak
amacıyla kullanımı köprü, otoyol v.b.toplumun genel kullanımına açık değerlerin
yapılandırılmasıyla sınırlı tutulmalıdır. Bu halde bile toplumun bu üst yapıları kullanan
kesmine yönelik olarak vergilerin oluşturulması ve hedefe uygun olarak kullanılması üzerinde
dikkatle durulması gereken bir husustur.
Tahsisler
Kamu bütçesi hazır kaynaklarından belirli bir amaca hizmet etmek üzere tahsis edilen
kaynaklardır.
Tahsislerde vergiler gibi toplumun genel kullanımına açık değerlerin
yapılandırılmasıyla sınırlı tutulmalıdır. Tahsislerin alt yapı ve özellikle de alt yapı
(Infrastructure contingency ve back-up units) destek ve ihtiyari kullanım imalatları için
kullanılması amaçlanmalıdır.
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Gelirler
Devletin yılları sari olan akarlarının bir kısmının belirli bir kullanım için yine yıllara sari
olarak tahsis edilmesidir.
Yıllara sari kaynaklar olduklarından ve de kaynakları doğrudan belirlenemediğinden
sadece toplumun en geniş kullanımlı alanlarında bakım ve işletim için sakınılarak
kullandırılmalıdır.
Bu kullanım tarihi değerlerin bakımı ve yıllık kontrollerinin vb. yapılması gibi amaçlar
için olabilir.
4.8.4

ÖNERİ KAYNAK MODELİ

Yukarıda açıklanan kaynak türlerinin bir bütünlük içinde kullanılacağı öneri model aşağıda
ana hatlarıyla açıklanmaktadır.
Çeşitli finansal kaynaklar ve kaldıraç enstrümanlar kullanarak kamusal maddi kaynak
kullanımını en azda tutmakla birlikte en fazla kamusal faydayı sağlamaktır.
Nihai kullanıcı, bireyler, tarafından benimsenmeyen hiç bir uygulama köklü ve kalıcı
olamaz. Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi yoluyla piyasalardaki fiyatlama
kriterleri farklılaşıp, belirginleşecektir. Böylelikle, bireyler oturacakları ve kullanacakları
binalarda estetik ve güzellik yanında sağlamlık ve güvenilirliğe de parasal pirim vereceklerdir.
Sağlamlık kriterleri standardize oldukça ve nicelik olarak ölçümlenebilir duruma geldikçe
benzer semtlerde benzer yapılar arasında sağlamlık yönünden karşılaştırmalar netlik
kazanacak, böylelikle birebir fiyata yansıyabilecektir. Bunu sağlamak ise yapılmak istenen
gelişimin temelini oluşturacaktır.
Devletin maddi likit kaynaklarını ve/veya borçlanma kapasitesini indirgemeden
yaratılacak mekanizma uygulamaya olan güvenilirliği artıracaktır. Bunun tersini düşünürsek;
yani devlet doğrudan borçlanır veya mevcut gelirlerini kullanır ve bu borçlandığı/kullandığı
kaynaklarını mevcut bina stoğunun
yenilenmesine kullanırsa, borç karşılığında
kazandırmayan (“non-earning asset”) bir konuya para yatırmış olacaktır ki bu da devletin
borçlarını servis etmesini zorlaştıracak, gelişim sağlayacak yatırımlara kaynak aktarmasına
köstek olacaktır.
Bu mekanizma içersinde yer alan taraflar aşağıda görülmektedir.
• Devlet:
• Şirketler:
• Müşteri:

Yetkili Kurum
Yerli ve yabancı ticari yatırımcılar/Yükleniciler
Bireyler/Nihai kullanıcı

4.8.4.1 Uygulama
• Devlet deprem risklerine karşı yeniden yapılandırılmasını istediği alanları (özellikle
konut yerleşim alanları) belirleyerek maksimum primi/getiriyi yaratacak bölgeden
başlayarak bu alanların yeniden imarı için şirketlere ihale usulu ile tahsisler yapacak,
• Devlet yaratacağı yeni veya mevcut bir kurumu yeniden yapılandırarak
görevlendireceği bir kurum ile belirleyeceği kriterlere uygun üretilen ve yine
belirleyeceği kesimlerce kullanılması sağlanan binaların iskanına belirli bir oranda
garantör olacak,
o
Böylelikle şirketler, yapacakları yatırımın geri dönüşünün optimizasyonu ile
tahsis edilen alanlarda geliştirmeler (land re-development) yapacak ve
pazarlayacaktır.
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Belirlenmiş kriterlere uygun (ör.: 3 yıl kesintisiz çalışmakta olan, borçlanacağı
tutarın %x tutarı kadar aylık kazancı olan, vb.) kredi tarihçeleri düzenli olan
veya kredi tarihçesi olmasa da toplum standartlarında muteber bireylerin
kullanacakları krediler devlet tarafından güvence altına alınacaktır.
Suistimalleri engellemek ve devlet kaynaklarının gereksizce harcanmaması için
yani kısaca sistemin işlerliği için borcunu aksatan kişinin konutu aksatılmadan
geri alınacaktır.
• Uygulamada şirketler kendi işgücü, kaynak, tecrübe, kredibilite ve becerilerini de
seferber ederek yapacakları yatırım için kaynak yaratacaklar.
• Kanun gücü de tarafların mağduriyetini engelleyecek şekilde uygulanabilir hale
getirilmek sistemin işleyişini gözetecektir.
Bu modelin önemli dayanak noktalarından bir tanesi; Devletin bu modelin temel noktasını
oluşturan Yetkili Kurumu oluşturmasıdır.
o

Yetkili Kurum mevcut bir kamu kurumunun görev tanımlarının uyarlanması veya yeni
bir kurumun oluşturulması ile hayata geçirilebilir.
Yetkili Kurum (YK) modelin işlerliği sonucunda oluşan sistemin gözeticisi, geliştiricisi
ve denetleyicisidir. Görev ve faaliyetleri aşağıdaki bölümlerde maddeler halinde açıklanmıştır.
4.8.4.2 Tanımlar
1. Yetkili Kurum: Konut imalatının geliştirilmesi ve toplumun bireylerinin kolaylıkla,
sağlam yerleşimlerden konut edinebilmesi için Düzenleyici ve Uygulayıcı olan devlet
kuruluşu
2. Banka: BDDK tarafından bireysel kredi vermeye yetkili Banka ve benzeri Finans
Kuruluşlarını kapsar
3. İndirim Primi (İP): Bireylerin Bankacılık sistemi içerisinde yaptıkları işlemlerin
tarihçesi doğrultusunda “iyi” müşteriyi ayırt edecek notlama sistemi sonucunda konut
kredisi maliyetlerinde yapılabilecek iyileştirmeyi gösteren oran
4. Hazine Garantisi Teminatı (HGT): Hazine Müsteşarlığınca gayri-nakdi teminat altına
alınan, YK’un gerektiğinde kullanabileceği kaydî başlangıç sermayesi niteliğindeki fon
5. Kredi Teklif Belgesi (KTB): Banka tarafından müşteriye hitaben düzenlenen ve
kullandıracağı kredinin vade ve şartlarını teyit eden Bankayı bağlayıcı teklif mektubu
6. Müteahhit: Burada Müteahhit olarak anılan taraf Yetkili Kurum karşısında Yüklenici
olarak projeyi üstlenecek ve geliştirecek şirketleri temsil eder.
7. Yeterlik Kriterleri: Yetkili Kurum tarafından belirlenen ve yapılacak projelerde yer
alabilecek Banka, Yüklenici ve Bireylerin projede yer alabilmeleri için haiz olmaları
gereken asgari şartlar. Bunlar her bir taraf için ayrı ayrı belirlenir
4.8.4.3 Yetkili Kurum
Amacı: Piyasayı oluşturan tarafların birbirleri ile iş yapma kriterlerini belirlemek,
gerektiğinde günün koşullarına göre hızla yenileyerek, piyasa yapıcısı konumunda olmak.
Görevli Kurumların oluşturduğu kriterler çerçevesinde önsel (pro-aktif) yaklaşımlarla
toplumun yerleşim ihtiyaçlarına göre ve belediyelerce belirlenen imar alanlarının gelişimini
ve gerektiğinde rehabilitasyonunu sağlamak için ortam ve şartları oluşturacak, kamu yönetim
otoritesi tarafından iş tanımı belirlenmiş ve görevini yerine getirmesi için gerekli yetki ile
donatılmış kamu kurumudur.
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Temel belirleyici belediyelerin planları olmakla birlikte, belediyece belirlenen alanların
kullanıcılara ulaşana kadarki oluşumuna imkan sağlayacak Yatırım Mekanizmasını oluşturur
ve mekanizmanın içerisinde yer alan tarafların kendi üstlerine düşen görevlerinin yerine
getirilmesinde etkin rol alır.
1. Yetkili Kurum (YK) modelin işlerliği sonucunda oluşan sistemin gözeticisi, geliştiricisi
ve denetleyicisidir. Bu şekilde çalışmak üzere sistemini ve prensiplerini belirler ve ilan
eder.
2. Gelişimine öncelik verilecek bölgeleri seçme kriterlerini belirler.

Uygulama Bölgelerinin
ve öncelik sıralamasının
belirlenmesi

• YK, uygulama yapacağı
bölgeleri ve yapılacak
uygulamanın türünü ve
uygulama sırasını belirler.

YETKİLİ KURUM
İhale
YÜKLENİCİ
• YK, belirlediği uygulama
bölgelerinde yapılacak proje
temel kriterlerini belirler ve
buna göre her bölge için ayrı
ihale yapar.

3. Sistemine dahil edeceği projelerde beraber çalışabileceği Banka ve Yüklenici Şirketler
için seçme kriterlerini oluşturur, ilan eder ve başvuruları kabul eder.
4. Seçme Kriterleri doğrultusunda Banka ve Yüklenicileri eleyerek beraber çalışacaklarını
belirler. Seçilen kurumlara Yeterlik Belgesi verir.
• YK, uygulamalarını kabul
edeceği ve destekleyeceği
Yükleniciler, Finans
Kurumları ve Bireyleri için
kabul kriterlerini ilgili
kurumların odaları veya
YETKİLİ KURUM temsilcileri ile birlikte
oluşturur.

Yeterlik Kriterlerinin
belirlenmesi

FİNANS KURUMU

YÜKLENİCİ

• Finans Kurumları Müşteri
•
olarak kabul edecekleri
kendi hedef müşteri
KULLANICI/BİREY
gruplarını belirler.
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Yükleniciler beraber iş
yapmayı isteyecekleri
Finans Kurumlarını
belirler ve öngörüşmeler
yapar.

5. Uygulamasını yaptıracağı projelerin gerek şartlarını ve bu gerek şartları objektif
değerlerle nasıl denetleyeceğini belirleyerek ilan eder.
6. Deprem Master Planı ve Belediye talepleri doğrultusunda YK inceleme ve
çalışmalardan sonra rehabilite edilecek veya yeni yerleşim oluşturulacak bölgeyi
belirler.
7. Belirlenen alanda Masterplan’a uygun şekilde projelendirme yapar.
8. İlk öncelikli bölgeden başlayarak ekonomik ölçek boyutuna uygun olan lotlar halinde
ihalelerini hazırlar.
9. Yerleşimin yapılan projeye uygun olacak şekilde imarı için altyapı, yol ve inşaatları
kapsayan ihale yapar.
10. İhaleye verilen teklifleri değerlendirerek ilan edilen şartnameler gereğince ihaleyi
kazanan Yüklenici firma belirlenir.
11. Bölgenin Yükleniciye teslimi için gerekli düzenlemeleri yapar, şartnameler gereğince
Yüklenici firmaya projeyi teslim eder.
12. Konut sahibi olacak bireylerin (“credible”) kredi almaya yeterli bulma kriterlerini;
sistemin çalışmasına zarar vermeyecek ve desteklenmeye ihtiyacı olan sosyal kesimleri
belirleyerek, bu kesimler içerisinde yer alabilecek Bireylerde bulunacak temel
(minimum) kriterleri inceleyerek “Yeterlik Kriterlerini” oluşturur. Bu şartları çok
açıkca anlaşılır şekilde halka duyurur. Kriterlerin objektif ve kişisel muhakameye gerek
bırakmayacak şekilde hazırlanmasına özen gösterir.
13. Bunun için genel demografik istatistikleri kıstas kabul eder, bununla birlikte bankaların
uygulamakta oldukları değerlendirme ölçüt ve sistemlerinden de faydalanır.
14. YK’un finans piyasaları tarafından doğru değerlendirme kriterlerine uyduğunun kabul
edilmesi halinde bankalar YK’un çalışmaları içerisinde yer alabilmek için talepte
bulunurlar.
15. Belirlediği büyüklük ve yeterlilik ölçekleri seçme kriterleri doğrultusunda talepte
bulunan Banka ve Yüklenicileri eleyerek beraber çalışacaklarını “akredite” eder.
Seçilen kurumlara Yeterlik Belgesi verir.
16. İhale kazanmış müteahhitle ön anlaşma imzalamış olan Banka İhale sonrasında YK’a
müteahhitle anlaşma yaptığını bildirir. YK bildiriyi değerlendirerek Yerleşim alanı için
müteahhide ihale edilmiş olan bölgenin kapsamları altında olduğunu yazıyla bankaya
teyit eder.
17. Bireyler talepte bulunup konut edindikçe ve kullandıkları kredileri düzenli olarak geri
ödedikçe YK’un rolü sadece Belediyelerce belirlenen Yerleşimin Geliştirilmesinin
istendiği alanları yatırıma yönlendirmek olacaktır.
18. Bireyler münferit sebeplerle ödemelerini aksatırlar ise YK devreye girerek Banka’nın
tahsilatını gerçekleştirene kadar geçen sürede nakit akışını katkıda bulunur.
19. Bireyler kamu maliyesinden kaynaklanan sebeplerle ödemelerini topluca aksatmaya
başladığında veya talepte bulunmaz hale geldiklerinde piyasaya aktif olarak girerek arz
veya talep yaratacak şekilde fiyatlamalar yapar.
20. Finansal fonu belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra fonunu değerlendirmek için “İkincil
Piyasa”da bankalardan kredi portföylerini satın alır; böylelikle bankaların yeni
müşterilerle çalışabilmesine imkan yaratır; Piyasadan yaratılmış kaynağı piyasaya geri
döndürmüş olur.
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4.8.4.4 Birey
Amacı: Sağlam, Güvendiği bir mekana, kendisinin yüklenebileceği imkanlarla, sahip olmak
veya kullanmak
1. YK kapsamı altında gerçekleştirilecek projeler ile ilgili bilgi edinir.
2. Konut sahibi olmak isteyen veya rehabilitasyon için müteahhitle anlaşmak isteyen
bireyler müteahhitle ön-görüşmeler yaptıktan sonra müteahhidin anlaşmalı olduğu
bankaya/lara başvururlar.
3. Kendi birikimini ekleyip ekleyemeyeceği ve ödeme imkanları (biliyorsa İP oranını) gibi
şahsi bilgileri ışığında bankadan kredi kullanımının şartlarını sorar.
4. Taban kredi maliyet fiyatları ve ödeme tablosu örneklerini edinir.
5. Birey Yeterlik Kriterlerine haiz olduğunun anlaşılmasından sonra İP’i çerçevesinde
nihai ödeme tablosu alternatiflerini edinir.
6. İmkanları el verdiği şartlar çerçevesinde müteahhitle ön-anlaşma yapar.
7. Seçtiği ödeme tablosu, özkaynak katkısı tutarı çerçevesinde tercih ettiği kredi şartlarını
bankaya bildirerek müteahhitle yapmış olduğu ön-anlaşma çerçevesinde kesin kredi
talebinde bulunur.
8. Kullandırım hazır olduğunda sözleşmelerini yaparak kredi kullanımını yapar.
9. Bankaya konutuyla ilgili ipoteğin tesisi için yetki verir.
10. Yüklenici ile anlaştığı koşullarda ödemelerin yapılması için baştan anlaşmış olduğu
şartların Yüklenici tarafından yerine getirilip getirilmediğinin takipçisi olur.
11. Kredi taksit ödemelerini aksatmadan yerine getirir.

Sorunsuz Uygulama

• Yüklenici yapıp sattığı işi
teslim edip, yaptığı işin
karşılığını tahsil eder ve
sahneden çıkar.

FİNANS KURUMU
• Bireyler kredi
taksitlerini düzenli
olarak öderler.

YÜKLENİCİ

KULLANICI/BİREY

12. Kredi taksit ödemeleri aksadığı takdirde;
o
Bankayla özel anlaşma yaparak ödeme ertelemesi talep eder
o
2 ay üst üste ödeme yapmayarak bankaya yeni bir anlaşma sunmadığı takdirde
konutu son ödenmeyen kredi taksiti vadesini takip eden en geç 2 ayın sonunda
konutu boşaltacağını kabul eder
o
Konutu bankanın onayını alarak kredi devriyle birlikte yeni bir bireye satar
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o

Bankanın konutu satarak gecikmiş alacaklarını tahsil etmesinden sonra arta
kalan tutarı bankadan tahsil eder.

Sorunlu Uygulama
Birey taksitlerini ödeyemediği
takdirde;
YETKİLİ KURUM

FİNANS KURUMU

YÜKLENİCİ

• Finans Kurumu tahsil
• Yüklenici yaptığı işin
edemediği kısım için önce
karşılığını aldığından bir
mahsup yoluyla sonra
kayba uğramaz.
KULLANICI/BİREY
tahsilat yoluyla YK
tarafından fonlanır.
• Bireyin ödediği kadar kısmı
• Likidasyon tutarından
konutun Finans Kurumu
alacağını alıp, bakiyesini tarafından likidasyonundan arta
YK ve bireye öder.
kalan olarak bireye geri ödenir.

4.8.4.5 Banka
Amacı: Kendi kontrolü altında olmayan risklerden arındırılmış bir Yatırıma plasman yaparak
kazanç elde etmek, portföyünü geliştirmek, yeni müşteriler edinmek
1. Bankalar, YK ile bireyler için “Yeterlik Kriterleri”nin oluşturulması için işbirliğine
girerler.
2. Bankalar “Yeterlik Kriterleri”ni uygun bulmaları halinde sistemin içerisinde yer almak
ve YK’la çalışma yapabilmek için başvuruda bulunup “akredite” olmayı talep ederler.
3. YK’un ilan ettiği ihalelerin kapsam bölgelerini demografik açıdan inceleyerek hedef
kitlesine uygunluğunu belirleyecek ön çalışmalarını yapar.
4. Her banka müşteri kitlesi hedefi doğrultusunda başvuracak müşteriler için
uygulayacakları kredi şartlarını günün koşullarına göre belirler. Bunun için müşteride
arayacakları asgari kriterleri YK’un “Yeterlik Kriterleri” çerçevesinde oluştururlar.
5. Bankalar sistem işlemeye başladığında ihale alan Yüklenicilerle görüşerek Yüklenicinin
müşterilerine en iyi şartları sunacaklarına dair diğer bankalarla yarışarak Yüklenici ile
anlaşma imzalarlar.
6. Yüklenici ile anlaşma imzalayan Banka YK’a ihalesi yapılmış bölge için Yüklenici ile
anlaşma yaptıklarını ve bu bölgede oluşturulacak yerleşim için YK’un Yeterlik
Kriterlerini taban alarak başvuran bireylere kredi vereceklerini bildirir.
7. Madde 5 ile eş zamanlı olarak Banka Yüklenici için de kullandıracağı kredi tutar ve
koşullarını da belirler ve Yükleniciye teyit eder.
8. YK’dan bölgenin kapsamları altında olduğunu teyit eden yazı alır.
9. Yüklenicinin müşterisi olacak bireylerin kendi bankalarından kredi almaları için
şartlarını oluşturur.
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10. Yüklenicinin pazarlamaya başlamasından sonra başvuracak bireyleri değerlendirerek
uygun bulunması halinde “Kredi Teklif Belgesi” (“Term Sheet”) (kısaca KTB) verir.
11. Bankalar Yüklenici ile birlikte ortak pazarlama faaliyetinde bulunabilirler. (“Joint
promotion”)
12. Banka başvuran bireyin Yeterlik Kriterlerine haiz olup olmadığını iyice araştırır,
başvuru anında Yeterlik Kriterlerine haiz olmadığı belirlenen bireylerin kredileri YK
garantisi kapsamına alınmaz.
13. KTB’de müşterinin Yeterlik Kriterlerine göre ödeyecekleri faiz oranı ve müşterinin
bankacılık sistemi içerisindeki tarihçesi doğrultusunda “İndirim Primi”ni bildirilir.
14. KTB’nin ekinde, örneklerle bireyin almak isteyeceği konutun fiyatına göre alacağı
kredi ve kendi ödeyeceği özkaynak katkısına göre teklif edilen kredi şartlarına göre
oluşan ödeme tabloları sunulur.
15. Bireyin kendi şartlarını belirleyerek Yüklenici ile ön-anlaşma yapmasından sonra
bankaya geri gelmesi halinde, banka inşa edilmekte olan veya edilmiş konutu ipotek
altına alarak gerekli krediyi bireye kullandırır. Kredi doğrudan bireye ödenmez.
• Yüklenici fonlama açısından
sadece Finans Kurumu ile
çalışır. Önce kendi
kredisinden kullanarak sonra
da satın alan veya rehabilite
edecek olan Bireylerin
bankaya yaptıkları
ödemelerden tahsilatlarını
alır.

Uygulama

FİNANS KURUMU
• Finans Kurumu önce
Yükleniciyi sonra da
Bireyleri
kredilendirerek
sözleşmesi
çerçevesinde işi
finanse eder.

Kredi

YÜKLENİCİ

Birey adına ödenen taksitler
KULLANICI/BİREY

16. Yüklenici ile bireyin anlaştığı ödeme koşullarına göre banka Yükleniciye yapılacak
ödeme vadelerinde müşterinin onayını alarak Yükleniciye doğrudan ödeme yapar.
17. Bankalar kendi kredi ve finansman sistemleri içerisinden yaratacakları fonları bireylere
veya Yüklenicilere kullandırırlar.
18. Kullandırdıkları kredilerden Kaynaklar-Madde 1 ve 2 de belirtilen fon tutarları YK’a
ödenir.
19. Bankaların bireysel konut kredilerinin bireyler tarafından geri ödenememesi halinde
kanunlarca bu kapsamda kullandırılan kredilere özel olmak üzere ipoteklerindeki
konutların 2 ay içerisinde tahliye edilerek en kısa sürede yeni bireylere satabilmeleri
için harekete geçerler.
20. Tahsil edilemeyen sürede tahsil edemedikleri ayların kredi geri ödemeleri tutarlarını
YK’a yapacakları fon ödemeleri ile mahsuplaşırlar.
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21. Mahsuplaşmalar sonucunda 2 ay içerisinde banka lehine alacak bakiye kapanmamış ise
banka YK’dan birikmiş kaynaklarından nakden veya HGT’dan devren alacak
bakiyesinin %90’ını tahsil eder.
22. Yeni bireye konutun satışından veya borçlunun borcunu geri ödemesinden elde edeceği
tutardan tahsil edemediği kredi taksitlerini mahsup eder, YK’dan bu taksitler için tahsil
ettiği tutarlar veya mahsuplaşma yoluyla ödemediği bakiyeler var ise bu tutarları bir
sonraki ay YK’a öder.
23. Konut, Yeterlik Kriterlerine haiz, yeni bir bireye satıldı ise bakiye konut satış tutarı
borçlu bireye bir ay içerisinde ödenir.
24. Banka belirli sürelerde ödenemeyen kredi taksitlerini kendi kaynaklarından ve müşteri
ile önceden mutabık kalacakları faiz oranından ikinci defa kredilendirebilir. Bu tür
kredilendirmeler YK garantisi kapsamında tutulamaz.
4.8.4.6 Yüklenici
Amacı: Ulaşabildiği kaynaklar çerçevesinde iş yaratmak, kazanç elde etmek, güvene dayalı
bilinirlik (tanınmışlık) oluşturmak
1. Önceden ilan edilen Geliştirme projesi için ihaleye hazırlanır, altyüklenici ve
tedarikçilerini belirler.

İhale Öncesi Çalışmalar

FİNANS KURUMU

• Yüklenici belirlenen
uygulama projesi kriterleri
çerçevesinde hedefleyeceği
müşteri kesimini anket ve
araştırmalarla belirler.
• Beraber çalışacağı Banka
veya Finans Kurumunu
belirler.

Ön-sözleşme

YÜKLENİCİ

• Finans Kurumu
maliyetini, fiyatını,
Yüklenici ve Bireyler KULLANICI/BİREY
ile çalışma şartlarını
belirler.

2. YK’un açtığı ihaleye girerek teklif verir.
3. İhaleyi kazanması ihtimaline göre, YK’ca anlaşmalı (“akredite”) duruma gelmiş olan
bankalardan bir veya birkaçı ile kredi finansmanı yaratmak için görüşmeler ve
sonrasında ön-anlaşmalar yapar, çalışma şartlarını belirler.
4. İhaleyi kazandığında ihale şartnamesi gereğince projeyi teslim alır.
5. İhaleyi alması halinde, ön-anlaşma yaptığı Banka ile ihtiyaç duyacağı kredi tutarı için
anlaşma yapar.
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• YK, ihale sonucunu
Yüklenici ve önsözleşmeye
haiz Finans Kurumuna
bildirir.

İhale Sonrası

YETKİLİ KURUM

FİNANS KURUMU

Sözleşme

•
• Pazarlama sonucu gelen
Bireylere uygunluk
kriterlerine göre kredi KULLANICI/BİREY
açar.

Pazarlama
Ortaklaşa
yapılabilir

YÜKLENİCİ
Yükleniciler önsözleşme
yaptıkları Finans
Kurumları ile Sözleşme
yapar ve Pazarlama
faaliyetlerine başlar.

6. Yüklenici bölgenin imarı ve projenin pazarlanması çalışmalarına başlar.
7. Yüklenici müşteri olacak Bireylerle pazarlama görüşmeleri yapar, Bireylere satış
koşullarını ve ödeme vadelerini anlaşma yapmış olduğu bankayı bildirir.
8. Müşteri ile projesinin şartları çerçevesinde ön-anlaşma yapar.
9. Bankayla yaptığı anlaşma çerçevesinde kredi kullanımlarına başlayabilir. Her kredi
kullanımında YK’a ödenecek fonun YK’a aktarılması için baştan bankaya yetki/talimat
mektubu verir.
10. Müşterinin kredisinin çıkmasını takiben Müşteri ile kati anlaşma yapar.
11. Müşterisi ile kati anlaşma esnasında mülk üzerinde ipotek tesisine rıza gösterir.
12. Yüklenici ile bireyin anlaştığı ödeme koşullarına göre üzerine düşen şartları yerine
getirdiğini ibraz ederek vadelerinde alacaklarını tahsil etmek için talepte bulunur.
Alacak vadelerinde Bankanın müşterinin onayını almasından sonra Bankadan doğrudan
tahsilat yapar.
13. Müşterinin kredi taksit ödemelerini aksatması Yükleniciyi etkilemez.
14. Yükleniciler YK tarafından akredite edilmiş bankalardan kredi kullanabilecekleri gibi
kendi kurumsal özkaynaklarını veya firmalarına tahsis edilmiş iç veya dış kredileri de
kullanabilirler.
15. YK anlaşmalı bankalardan kredi kullanmaları halinde piyasa şartlarında kullanacakları
kurumsal kredilerden daha ehven şartlarda kredi kullanacak olmaları beklenmektedir.
Böyle bir kredi kullanımında Kaynaklar-Madde 2.deki fon YK’a ödenir.
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• Yetkili Kurum Yükleniciyi
Kabul Listesinden çıkarır,
varsa
diğer işlerin tümüyle
Yüklenici ihale ile aldığı işi
Yükleniciyi askıya alır.
tamamlayamadığı takdirde;
• İşleri yeniden ihale ederek
diğer bir yükleniciye işi
YETKİLİ KURUM verir.

Sorunlu Uygulama

FİNANS KURUMU

YÜKLENİCİ

• Finans Kurumu Yükleniciye
yapılan işin baştan belirlenen
bir oranı kadar ödeme
yaptığı için prensipte KULLANICI/BİREY
değer kaybı yaşamaz. • Bireyler yapılan işin belirli bir
• Yaşayacağı değer kaybı
kısmı kadar
kendi kredi değerlendirme borçlandırıldıklarından prensipte
sisteminin sonucudur.
değer kaybına uğramazlar.

4.8.4.7 Kaynaklar
Amacı: Modelin çalışmasını mümkün kılacak parasal kaynakların oluşturulması.
1. Bankaların verecekleri bireysel konut kredilerinden günün şartlarınca YK tarafından
belirlenecek oran kadar fon ödenir
2. Bankaların YK’a bildirerek Yüklenicilere kullandırdıkları kredilerden YK tarafından
belirlenecek oran kadar fon ödenir
3. Bakanlar Kurulunca belirlenerek Hazine tarafından YK’a tahsis edilecek Sermaye
niteliği taşıyacak Gayri-nakdi Hazine Garantisi Teminatı (kısaca HGT)
4. HGT Bakanlar Kurulunca 3 yılda bir değerlendirilerek aşağı doğru revize edilebilir,
artırılamaz.
5. HGT YK’un bireysel kredilerin banka tarafından tahsil edilemediği durumlarda YK’a
başvurması ve YK’un yeterli birikmiş kaynağının olmaması halinde parçalar halinde
bankalara devir ve ciro edilir.
6. Bankalar gerek görürlerse devir aldıkları HGT karşılığında diğer Finans Kurumlarından
kredi kullanarak nakit akış boşluklarını telafi ederler.
7. YK anlaşmalı bankalardan kredi kullanmaları halinde piyasa şartlarında kullanacakları
kurumsal kredilerden daha ehven şartlarda kredi kullanacak olmaları beklenmektedir.
Böyle bir kredi kullanımında yukarıda Madde 2.deki fon YK’ya ödenir.
8. Bankalar kendi kredi ve finansman sistemleri içerisinden yaratacakları fonları bireylere
veya müteahhitlere kullandırırlar. Kullandırdıkları kredilerden yukarıda Madde 1 ve 2
de belirtilen fon tutarları YK’a ödenir.
9. Bankaların bireysel konut kredilerinin bireyler tarafından geri ödenememesi halinde
kanunlarca bu kapsamda kullandırılan kredilere özel olmak üzere ipoteklerindeki
konutların 2 ay içerisinde tahliye edilerek en kısa sürede yeni bireylere satılabilmeleri
için harekete geçerler.
10. Banka tahsilat yapamadıkları sürede tahsil edemedikleri ayların kredi taksit tutarlarını
YK’a yapacakları fon ödemeleri ile mahsuplaşırlar. Mahsuplaşmalar sonucunda 2 ay
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içerisinde banka lehine alacak bakiye kapanmamış ise YK birikmiş kaynaklarından
nakden veya HGT’dan devren alacak bakiyesinin %90’ını öder.
11. Bankanın borçludan veya satış sonucu elde edilen gelirden tahsilat yapmasını takiben
Banka 1 ay içerisinde YK’a mahsuplaştığı tutarı veya HGT karşılığı kullandığı kredi
meblağını öder.
4.8.5

SONUÇ

Bu modeldeki önemli noktalar;
• Şirketlerin yapacakları yatırımın ekonomik ölçek (‘economies of scale) yaratacak
şekilde büyük miktarlarda olması, optimal boyut günün şartlarında $250-300 milyon
ölçeğinde lotlar halinde gerçekleştirilmesi,
• Şirketlerin yaptıkları yatırımın müşterisinin hazır olması,
• Müşteri riskinin bir kısmının (“performance risk”) istatistiki olarak (Banka veya
Yüklenici tarafından) geri kalan kısmınında (“systematic risk”) devlet tarafından
ortadan kaldırılmasıdır.
Bu modelde devletin garantörlüğü, yapılan yatırımın tamamının finansmanı yönünde değildir.
Devletin garantörlüğünün finansal yükü (“expected realization of risk”) yatırımın geri
ödemesi esnasında oluşacak iskan boşluklarının doldurulması şeklindedir (- bu finansal yükün
dahi çeşitli enstrümanlarla finansal piyasalara devredilmesi mümkündür). Yani devlet yapılan
tüm konutların toplam bedeli kadar borçlanmak veya risk altına girmek yerine borcunu
ödemeyen bireyin konutunun boşaltılması ve yerine başka bir bireye satılması/devredilmesine
kadar olan (3-6 ay) süredeki borç servisinin riskini taşımaktadır. Bu ise; belirlenen Bireyin
uygunluk kriterleri iyi seçilirse genel ekonomik konjonktürde bir bozulma, işsizlikde artma
olmadığı takdirde minimal bir risktir. Genel ekonomik dengeler ise devletin sorumluluğunda
olan bir unsur olduğundan sistematik risk kapsamına girmektedir.
Böylelikle tüm bu unsurlar çerçevesinde şirketler için risk primi daha düşük olacak ve
fonlama maliyeti indirgenmiş olacaktır.
Getirisi belli oranda sabit ve sürekliliği sağlanmış, belirli bir maddi duran varlığa dayalı
bir yatırım, mali piyasalarda ikincil pazarda, her zaman için birincil pazarda devlet veya
kurumsal borçlanmanın bulacağından daha çok hacimde ve daha az marjla talep bulur.
Bu model ile, aynı zamanda finansal piyasalar derinlik kazanır ve volatilitesi
indirgenmiş olur. Bu sayede, Deprem Master Planı’nda sürekli işler için gerekli finansal
kaynaklar yaratılmış olacaktır.
Bu model gelişmiş ülkelerde halihazırda sürekli kullanılmakta olan “mortgage”
sisteminin ülke ihtiyaç ve gerçekleri göz önünde bulundurularak deprem riskine karşı bina
stoğunun yenilenmesine yönelik olarak teşviklendirilerek uygulanmasıdır.
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4.9

SONUÇLAR

‘İstanbul Deprem Master Planı’ araştırmasının temel amacı, İstanbul gibi devasa bir şehirde
deprem tehlikesine karşı kent yönetimlerini ve tüm karar potansiyelini eyleme geçirmek üzere
izlenecek bir programın ortaya konulmasıdır. Bu programın çok yönlü, çok aktörlü, çok
aşamalı bir özelliği olduğu; şimdiye kadar yapılan ve izlenen çalışmalardan nitelik ve
kapsamca çok farklı olduğu ve bütünüyle farklı kavram ve yaklaşımlara dayanmak zorunda
olduğunu baştan tanımlanmıştır. En büyük yanlış, konuya yalnızca tek disiplin ya da yalnızca
mevcut kurumların gözlükleriyle bakılması ve önümüzde duran sorunların bugüne kadar
bildik yöntem ve araçlarla üstesinden gelinebileceği varsayımıdır. İstanbul’da deprem
tehlikesine karşı etkili önlemler alınması, ne 7269 sayılı yasanın öngördüğü tekniklerle, ne de
konvansiyonel imar planlaması kavram ve araçlarına dayanılarak yapılacak fiziki
düzenlemelerle mümkündür.
Günümüz planlama bilimi, toplum bilim ve teknolojik olanakların sağladığı birikim,
kavram ve olanaklar yanyana getirildiğinde farklı bir yaklaşım ve söylemin yaratılması
gerektiği kavranmaktadır. ‘İstanbul Deprem Master Planı’, deprem tehlikesi karşısında
İstanbul’da alınması gereken çok yönlü önlemleri eşgüdüm altına almayı hedefleyen, uzun
dönemli bir perspektifte yapılması gereken işleri, topyekun eyleme geçme prosedürlerini,
fiziki ve mekansal kararları da kapsamak üzere, elden geldiğince bağımsız alt projeler olarak
tanımlayıp birbirlerini tamamlayacak biçimlerde ilişkilendirerek bir ana program iskeleti
çevresinde kurgulamaya çalışan bir ‘YOL HARİTASI’dır. Yol Haritası, deprem sırasında
mümkün olan en az zararı görmek üzere önceden alınabilecek tüm önlemleri belirlemektedir.
Çalışma, İstanbul bütününde deprem tehlikesi nedeniyle söz konusu olan her tür
‘RİSK’i tanımlamaya çalışmakta, bunun için, belirli neden-sonuç ilişkilerinin kümelenmiş
bulunduğu ‘RİSK SEKTÖRLERİ’ni tanımlamakta, bu sektörlerde riskleri azaltmak ve
bertaraf etmek için nelerin yapılması gerektiği, bunların kimler tarafından ve nasıl
gerçekleştirilebileceği konuları irdelenmiştir. Kısaca çalışma, İstanbul’da ‘RİSK
YÖNETİMİ’nin nasıl yapılacağını ortaya koymaktadır.
Her risk sektöründe yerine getirilmesi gerekenler bağımsız ‘PROJE
PAKETLERİ‘ olarak tanımlanmış, eyleme geçme, örgütlenme, ortaklıklar kurma, ilgili
tarafları birlikte davranma ve dayanışmaya zorlama ve birbirlerini denetlemelerini sağlamak
için kimi yasal düzenlemelerin ve özel yaptırım güçlerinin geliştirilmesi önerilmiştir.
Tanımlanan iş paketleri ve diğer önlemlerin yerine getirilmesinde yönetim birimlerini,
paydaşları, kamu-özel kişi ve kuruluşları bir ana program etrafında buluşturan, her bir ilgili
tarafa, takvime bağlı sorumluluk-yetki, ödev-ödül dağıtan, bunları yaptırımcı güce sahip bir
dizi sözleşme ve protokoller çerçevesinde bağlayan ana belgenin adı ‘SAKINIM PLANI’dır.
Sakınım Planı, yerel toplulukları eyleme yönlendiren, sivil toplum kuruluşlarının güç ve
yeteneklerini çoğaltıp bundan yararlanan, yerel örgütlenmelerin sayıca çoğalmalarını ve plana
katkılarını sağlayan, halkın deprem ve çevre konularında eğitim ve bilinçlenme süreçlerini
hızlandıran bir TOPLUMSAL SÖZLEŞME’dir.
Sakınım Planı, bağımsız birtakım konvansiyonel çalışma konularını yanyana getirmekle
değil, değişik disiplinlerdeki çalışmaların her risk sektöründe aynı ana fikir ve yöntem
birliğiyle yarattıkları bütünlük içinde gerçekleşmektedir. İstanbul için geliştirilen Sakınım
Planı’nda irdelenen başlıca Risk Sektörleri aşağıdaki gibi olmuştur:
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SAKINIM PLANI
1. İstanbul Makro-formunun deprem tehlike alanları ile birlikte irdelenmesi, genişleme
kısıtlarını, kentsel bölümlenme sorunlarını, noktasal yanlış kullanım kararlarının içerdiği
riskleri belirlemiş, morfoloji ve su havzalarıyla ilgili özelliklerin tanımlanmasını sağlamış,
uzun dönemli gelişmenin sürekli izlenmesi ve ortak kararlarla belirlenmesi amacıyla bir proje
paketi önerisinde bulunmuştur. Konunun yalnız Büyükşehir Belediyesi’nce değil, belirlenecek
taraflarla (Valilik, üniversiteler, meslek odaları, STK, İSO, İTO, ve diğer) bir Kent Konseyi
tarafından izlenmesi ve düzenli olarak her yıl bu konuda iki günlük Değerlendirme
Sempozyum’u düzenlenmesi konuyu gündemde tutacaktır.
2. Kentsel Doku incelemeleri ile, İstanbul’da tipik kentsel çevre ve yapılaşma biçimi örnekleri
ele alınmış; yapı sağlamlığından bağımsız olarak, depremde zarar görme ve yaratma
potansiyelleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Örnekler, kent parçalarında yapı, arsa, yoğunluk,
yol, otopark, gibi etkenler açısından büyük risk farklılaşmaları bulunduğunu göstermektedir.
Bu durum, yapılaşmış alanlarda risk düzeylerine göre ayrı fiziki düzeltme müdahalelerini
zorunlu kılmakta, zemin koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde ise farklı imar bölgeleri
gerektirmektedir. İmar sistemimizde risk temelli bir bölgelendirme, sigorta uygulamaları ve
yeni yapılaşma kuralları için ipuçları sağlamaktadır. Bu konuda daha derinlikli araştırmaların
yapılması gerektiği anlaşılmakta, kimi yeni denetim araçlarına ihtiyaç bulunduğu
görülmektedir. Belediye imar ve denetim yetki ve yaptırımının güçlendirilmesi, aykırılıkların
bildirilmesini daha etkin kılacak önlemlerin alınması uygun görülmektedir.
3. Kullanım Uyumsuzluklarından Doğan Riskler: acil durumda zorluklar ve ikinci tehlikeler
oluşturması nedeniyle özellikle konut dokusunda yer alan işyeri ve sanayi gibi kullanımların
İstanbul’da yaygın bir risk türü olduğu gösterilmektedir. Bu riskin azaltılmasında imar planı
kullanım bölgeleme kararlarının daha ayrıntıda düzenlenmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda
küçük değişikliklerle yapı yönetimlerinin yetkili kılınmasının bir otokontrol sağlayabileceği
düşünülmektedir.
4. Üretim Kayıplarının, deprem sonrasında kentin doğrudan ve dolaylı çok yönlü çöküşüne
yol açma potansiyeli olması nedeniyle, sanayi sakınımı yatırımları, en yüksek getiriye sahip
bir risk sektörü oluşturmaktadır. Sanayi türlerinin deprem karşısında en zayıf oldukları
özelliklerine göre sınıflanmaları, yapı güçlendirme yanında, konumsal tehlikeler, deprem
sonrası yaşanabilecek işgücü, girdi-çıktı ilişkileri, altyapı ve ulaşım sorunlarının irdelenmesi
amacıyla sistematik araştırmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu sektörde, İBB, İSO,
İTO, üniversiteler, iş adamları dernekleri, meslek odaları gibi ilgililerin, önlemler alınmasını
yönlendirecek bir platform oluşturmaları ve ortak davranmayı özendirecek girişimler
progamlanması öngörülmektedir.
5. Özel Tehlikelere Konu Alanlar: İstanbul kıyılarında, baraj alt havzalarında ve bazı heyelan
ve sıvılaşma tehlikesi gösteren alanlarda bu kapsama giren risklerin söz konusu olduğu
düşünülmektedir. Kıyılar, küçümsenmemesi gereken tsunami ve özellikle (~10 milyon m2)
dolgu alanlarda heyelan tehdidi altındadır. Yalnızca Alibey Barajı risk alanında iki ilkokul,
beş bini aşkın bir nüfus, kentsel altyapı hizmet alanları bulunmaktadır. Ayrıca kentin farklı
alanlarında küçük parçalar halinde de olsa, dere yatakları ve aşırı eğimli yüzeyler yoğun
yapılaşmaya konu olduğu görülmektedir. Bu alanlarda ayrıntılı jeofizik incelemelerinin
başlatılması, kullanım yasakları getirilmesi, kamu kullanımlarının ve özellikle Acil Durum
Görevlisi tesislerin taşınması zorunlu görülmektedir. Acil uygulamalar için bir kaynak
oluşturulması, İBB ve yerel belediyeler arasında kurulacak özel imar komisyonlarının
çalışmaları ile ayrıntılı uygulama planlarının hazırlanması gerekmektedir.
6. Açık Alan Yetersizlikleri yalnız deprem sonrası acil kullanımlar için değil, kullanımlar
arası tampon bölgelerden, tehlikeli kullanımlardan uzaklaşma mesafelerinden yoksunluk gibi
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açılardan da risk unsurudur. Açık alan düzenlemelerini yüzölçümü standartları ile belirlemek
yanında, mekansal süreklilikler sağlanması, kullanım bölgeleri ve ulaşım ve altyapı ana
kanalları boyunca düzenlenmeleri için İBB ve belediyeler arasında bir özel ortak çalışma
biriminin kurularak İstanbul için bir genel ‘Açık Alan Ana Uygulama Planı’ hazırlanması
gereği vardır. Sürekliliklerin sağlanmasında, özellikle riskli alanların ve dere yataklarının
boşaltılması bu amaçla taşınmaz takas ve imar hakı aktarım araçlarına işlerlik kazandırılmsı
doğru yönde adımlar oluşturacaktır.
7. Tehlikeli Kullanımlar tüm kentlerimizde olduğu gibi İstanbul’da da ciddi bir risk
sektörüdür. Özellikle yanıcı ve çevre kirleten maddelerin depolanması ve dağıtımı
yöntemlerinde çağdaş önlemler alınması, yaşanan örneklerin de gösterdiği gibi, yalnızca
deprem nedeniyle değil, genel güvenliğin artırılması için gereklidir. Bu konuda bir örnek
yöntem oluşturmak amacıyla incelenen LPG dağıtım noktalarının tehdit ettiği toplam nüfusun
2 milyon kişiye yaklaştığı görülmüştür. Bu rakamın düşürülmesi, yalnız teknik güvenlik ve
denetim standartlarının yükseltilmesini değil, mekansal analizlerin yapılarak imar kurallarının
geliştirilmesini emretmektedir. İlgili tarafların, İTO ve çevreci STK birimlerinin katıldığı bir
platformun oluşturulması, kentsel bilincin diri tutulmasında önemli bir işlevi olacaktır.
8. İstanbul Tarih ve Kültür Mirası üzerindeki tehditlerin belirlenerek risk azaltma yöntemleri
geliştirilmesi, kendi içinde bir Risk Sektörü ve çalışma alanı oluşturur. Bu alanda yetkili ve
ilgili kuruluşların İBB önderliğinde bir platform oluşturarak öncelikler belirlemesi ve uzun
soluklu bir kampanya başlatması zorunlu görülmektedir. Bu girişimde (Kültür) Turizm
Bakanlığı, Koruma Kurulları, üniversiteler, turizm ve kültür sektöründeki özel kuruluşlar,
vakıflar, belediyeler, Valilik ve STK birimleri, medya kuruluşları, Meslek Odaları’nın yer
alması sağlanmalıdır. Birkaç yıllık bir topyekun kampanya kapsamında herkese görevler ve
ortak etkinliklerde bulunma fırsatları sunulmalı, örnek uygulama projeleri geliştirilmeli, yurt
içi yurtdışı tanıtım, katılımlı programlar, yarışmalar vb yanında birkaç özel uygulama örneği
başlatılmalıdır.
9. Altyapı ve Ulaşım Sistemleri kentin candamarları olarak, özellikle deprem sonrasında
ihtiyaç duyulacak kentsel kaynaklardır. Kentsel altyapı sistemleri, güzergah seçimi, ağ oluşum
biçimi, kapasiteler, malzeme ve imalat kusurları gibi özellikler nedeniyle belirli noktalarda
hasar görme olasılıkları, kentte farklı risk dağılımları yaratmış olacaktır. Bu sistemlerin zayıf
noktalarının belirlenmesi, yedeklemelerin yapılması, özellikle Acil Durum Görevlisi tesislerle
birlikte işlerliklerinin sınanması gereği vardır. Bu konuda Valilik, İBB ve ilgili sivil toplum
kuruluşları ortaklığında çalışma gruplarının geliştirecekleri önerilerin uygulama projelerine
dönüştürülmesi gereği vardır.
10. Yapı Stoku Değerlendirmeleri: İstanbul’un bir milyon civarındaki mevcut yapı biriminin
bölge bölge elden geçirilerek genel güvenlik düzeylerinin belirlenmesi için özgün bir yöntem
geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu taramanın üç aşamada yerine getirilmesini, en niteliksiz ve
tehlike gösteren yapıların daha ayrıntıda çalışılmasını öngören bu yaklaşımın pilot bölgelerde
ivedilikle uygulanması önerilmektedir. Yöntemi ayrıntılı olarak geliştirilmiş bulunan bu
değerlendirme ile kamu yapıları ve Acil Durum Görevlileri’nin değerlendirmelerine ilişkin
standartlar daha yüksek tutulmaktadır. Elde edilen yapı bilgilerinin İBB verileri ile birleştirilip
CBS ortamına aktarılması ile yapılacak mekansal dağılım analizleri, kentsel doku
değerlendirmeleri ve diğer sektör analizleri, kent imar planlarının elden geçirilmesinde temel
veri tabanını oluşturacaktır. Bu uygulama İBB ve Valilik ortaklığı ile yürütülmelidir.
11. Acil Durum Görevlilerinin (ADG) deprem sonrasında yaşamsal hizmetler vermek üzere
ayakta kalmaları ve en verimli biçimde kullanılmaları gerekmektedir. Hastane, okul, itfaiye,
karakol, fırın vb tesislerin üstün standartlarda yapı sağlamlığı yanında, iç işleyiş düzenlerinin
de acil duruma kolaylıkla uyarlanabilir hazırlıkta olması gerekir. Bu işlerin denetlenmesi, yapı
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stoku mühendislik irdelemeleri ile sağlanacaktır. İşletme kapasitelerinin acil duruma
uyarlanması konusunda özendirici ve ödüllendirici önlemler yanı sıra, İBB, Valilik ve ilgili
sektör temsilcilerinin oluşturduğu komisyonlar marifetiyle düzenli denetlemelerin yapılması
için gereken yasal değişikliklerin yapılması önerilmektedir. Ancak bu düzenlemelerden ayrı
olarak, ADG’lerin mekansal dağılımlarıyla ilgili acil durum hizmet optimizasyonuna yönelik
değerlendirmelerin yapılması gereği doğmaktadır. Bir örnek oluşturması amacıyla hastaneler
konusunda yapılan değerlendirmeler, mevcut hastanelerin yetersiz kaldığına işaret etmekte, bu
hizmet birimlerinin acil durum ortamında, hizmet vermede konuma bağlı olarak farklılıklar
gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu hizmet açıkları karşısında yakın ve uzun dönemlerde
alınabilecek birden fazla ve çok yönlü önlem türü söz konusudur. Bu sektörde alınacak
önlemlerin Valilik, İBB, Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin oluşturacağı yetkili bir özel
komisyonca yürütülmesi öngörülmektedir. Bu konuda STK birimlerinden de tamamlayıcı
hizmetler alınması yerinde görülmektedir.
12. Dış Etkenler, deprem acil ortamında söz konusu olabilecek beklenmedik olumsuz doğa
koşulları, amaçlı olarak yapılabilecek sabotaj ve terör türü girişimler, toplumsal huzursuzluk
ve kamu düzenini yıkacak tepkisel davranışlardır. Söz konusu konuların kentin ağırlıklı olarak
hangi bölgelerinde etkili olabileceği, bugünden hangi önlemlerin alınabileceği, güvenlik ve
asayiş konuları olduğu kadar, Sakınım Planlaması etkinlikleridir. Bu alanda uzman birimler
ile Valilik ve İBB yetkili birimlerinin ortak planlar geliştirmeleri gereği vardır.
13. Depremlere ilişkin Yönetim Yetkinliği konusunda, acil durumlarda ve önceden alınması
gereken önlemlerde kentlerimiz ciddi yetersizlikler göstermektedir. Gerekli uzmanların
bulunmaması yanında özellikle büyük yönetim birimlerinde bilgi paylaşımı ve ortak altyapı
oluşturma konularında beceri düzeylerinin yüksek olduğu söylenemez. Yedekli örgütlenme,
gönüllü varlığı oluşturma ve bu potansiyeli kullanabilme yetkinliği, zamana karşı yarışma
güdülerinin geliştirilmesi afet öncesi yönetsel yapılanmada gözetilmesi gereken özelliklerdir.
Türkiye’de aşılması gereken bir zorluk da mülki yönetim ile belediyelerin Sakınım Planlaması
hazırlıklarında işbirliği içinde olmaları gereğidir. Bu amaçla yerel yönetimler yasa sisteminde
gereken düzenlemenin yapılması gereği vardır.
EYLEM PLANI
Sakınım Planı’nı oluşturan Risk Sektörleri’nde elde edilen sonuçların toplu değerlendirmesi
ve her sektörde yöntemler geliştirmiş bulunan Proje Paketleri ile birlikte bir Yol Haritası
tanımlamaktadır. Bu Yol Haritası ayrıca sunulmaktadır. Sakınım Planı’nın uzun dönemli
öngörüleri yanında, kimi yüksek risk taşıyan kent bölgelerinde ‘Eylem Planları’ hazırlanarak
ivedi müdahalelerin yapılması programlanacaktır. Gerek doğal tehlikelerin yüksek olduğu,
gerekse tehlikeye konu olan insan ve ekonomik kaynakların yoğunluk gösterdiği bu alanlar,
aynı zamanda ‘öncelikli dönüşüm alanları’dır. Bu alanlarda toplu iyileştirme ve güçlendirme
çalışmalarının eşgüdüm altında ve yerel topluluğun katılımı ile yürütülmesi sağlanacaktır.
Zamanla İstanbul’un hemen her bölgesinde güvenlik artırmak üzere bu tür dönüşüm ve
iyileştirme etkinliklerinin yer alması istenir. Söz konusu çalışmaların, stok değerlendirme ve
sosyal araştırmalar ile başlatılarak, kentsel tasarım, çevre düzenleme ve iyileştirme, yapı
güçlendirme, altyapı yetersizliklerini giderme ve toplumsal örgütlenme girişimlerine
öncülükler etmesi gerekir. Bu girişimler, alan bazında ortaklıklar oluşturma ve çok yönlü
eylem projeleri geliştirme yoluyla gerçekleştirilmek zorundadır. Bu alanlarda dönüşüm
işlerinin projelendirilmesi ve uygulamaları, ayrı ayrı proje paketleri olarak geliştirilerek
Büyükşehir ve ilgili İlçe Belediyeleri tarafından ihale edilebilir. Büyükşehir Belediyesi’nin,
söz konusu çalışmaları izlemek üzere bir özel birim oluşturması, yerinde büro kurması ve
uygulamaları denetlemesi olanaklıdır. Kamu yararına kapsamlı girişimlerin hem hızlı hem de
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yerel topluluğun katılmasıyla yürütülmesi güçlü yaptırım biçimlerine ihtiyaç göstermektedir.
Söz konusu uygulamalar için bir dizi yasal düzenleme önerilmektedir:
1. Yüksek Riskli Alan Kararının Alınması
2. Riskli Taşınmaz Sahiplerine Tebligat
3. Kat Mülkiyeti Altındaki Yapılarda Güçlendirme
4. Güçlendirme Girişiminde Bulunacak Yapılarda Kolaylaştırıcı İmar Hükümleri
5. Dönüşüm Amaçlı Ortaklıklara Özendirme ve Zorlama
6. Finansal Kolaylıklar ve Kredi Öncelikleri
7. Kaynak Geliştirme Yöntemleri
8. İmar Hakkı Aktarımı ve Takası
9. 18. Madde benzeri Yeniden Düzenleme Uygulamaları
10. Kentsel Dönüşüm Uygulama Aracı Olarak Yerel Topluluk Yönetimi
Bunların konularına göre aşağıdaki yasalarda yer bulması gereği vardır:
İmar Kanunu
Mikro-Bölgeleme Zorunluluğu
Sakınım Planı Hazırlama Zorunluluğu
Proje Alanı yönetimi yetkileri
18. ve 39. Md kapsamının genişletilmesi
Dönüşüm ve İyileştirme Projeleri için Ortaklık Modeli
İmar Hakkı Takası / Aktarımı
Belgelerin SaklanmasıZorunlu Deprem Sigortası
İyileştirme için ayrı havuz
Kamu hizmet yapılarının güçlendirilmesi
Belediyelerle dayanışma modeli
Taşınmaz Vergileri
Yüksek riskli alan ve yapılardan ek vergi
Denetimli ve sigortalı yapılardan indirimli vergi
Tapu Kanunu
Tehlikeli alanların, denetim belgeli yapıların, güçlendirilmiş yapıların kayıtlanması
Eylem Planlaması alanlarında hızlandırılmış kamulaştırma
Yeni Yönetmelikler
Mikrobölgeleme tespitlerinin Plan kararlarına dönüştürülmesi; yapı tesisat
sistemlerinde standartlar; güvenli yapı tefrişi; Risk Sektörlerinde güvenlik
standartları belirleme;
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Diğer
1580, 3030, plan ve yapı denetimi, mesleki yetkinlik, eğitim konularında düzenlemeler
Söz konusu önerilerinden Kat Mülkiyeti Kanunu ve İmar Kanunu kapsamında yer alan
kimi değişiklikler, çalışmada ayrıntıları ve gerekçeleriyle hazırlanmış bulunmaktadır.
Deprem zararlarının azaltılmasında ‘İSTANBUL MODELİ’ olarak anılabilecek bu
yaklaşımın temel özelliği, kentsel fiziki iyileştirme eksenli bir planlama çerçevesinde
kademeli olarak sosyal, yasal, yönetsel ve parasal olanakların topyekun örgütlenerek toplam
yaşam kalitesini yükseltmek üzere bir üstün sinerjinin yaratılmasıdır.
Teknik bir içerik taşıyan bu çalışmalar bütününe yasal bir statü kazandırmak gereği
vardır. Yerleşmelerimizde afet sonrası koşullar ve acil durum yönetimi için nasıl 7269 sayılı
yasa tarafından mülki yönetime yetkiler, sorumluluklar ve ‘Afet Planı hazırlanması’ ödevleri
verilmekteyse, Sakınım Planı da, afet öncesi zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarına ilişkin
ödevlerin belediye yönetimleri başta olmak üzere hangi yönetimlerce yerine getirileceğini
tanımlamalıdır. Bu tür bir yasal düzenlemenin, tüm belediyeler için olmasa da, en az
Büyükşehir Belediyeleri’nin yükümlülüğü olarak tanımlanması ve doğrudan ‘İmar
Kanunu’nda ve yerel yönetimler yasa sisteminde yer alması gerekir.
Depreme karşı direnç geliştirilmesi çabalarının başka hedeflerle de bütünleştirilerek,
kentsel çevresi, altyapısı, doğası, tarihsel mirası ve insanı ile çağdaş bir dünya kenti
İstanbul’un yaratılması, yalnız İBB’nin başarısı değil, bütün Türkiye’nin onuru olacaktır.
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EK 1

Açık Alanlar

Tablo.1. Birleşmiş Milletler’de Yeşil Alan Türleri İçin Önerilen Standartlar (Bucaklı, 1999)
YEŞİL ALAN TÜRÜ

YAŞ
GRUBU

REKREASYON
NİTELİĞİ

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ALAN HİZMET ALANI YARIÇAPI m
m2
İdeal

Maksimum

Oyun Yeri

0...5

aktif

4,6

200

400

Çocuk Bahçesi

5...15

aktif

9,3

300

800

15 üstü

aktif

55,75

800

1600

pasif

200 kişi için 40,47

Oyun Alanı
Komşıluk Birimi Parkı
Semt Parkı

1600

2400

min. 2/3 aktif

800

2400

aktif, pasif

3200

6400

Kent ya da Bölge Parkı

EK 2

Tablo.2. Çeşitli Ülkelerde Uygulanan Açık Alan Standartları(Ersoy, 1994).
AÇIK ALAN TİPİ

ABD

ALM.

KOMŞULUK PARKI
SEMT PARKI
KENT PARKI
YAKIN
ÇEVRE
PARKI
BÖLGE PARKI
ÇOCUK OYUN YERİ
ÇOCUK BAHÇESİ
SPOR ALANLARI

10
10
20
60

5,8
8
15
48

260
1
5-6
-

78
0,5-2,5
4,5-5

AVUSTURYA

FRN.

HOLLANDA

İNG.

İTALYA

TÜRKİYE

3
3,5
5,5
-

PORTEKİ
Z
5
5
3
3,5

8
20
-

5
13
12

3,5
7-9
20

20
40

40
6
16

75
5
8

25-30
4
6,5

10
-

1
4
6

10
2
2
5

2
1
-

4
7
10
17

EK 3

Mevzuat Gerekleri
Uluslararası Parklar ve Dinlenme-Eğlence Derneği’ne göre şehrin tümü için 6,4 m2 /kişi spor
alanı gerekmektedir. Komşuluk birimlerinde ise bu oran 1 m2 /kişi olarak belirlenmiştir. Spor
alanları tasarlanırken sadece sporcuların antrenman ve oyunlarına hizmet eden, devamlı spor
yapılan alanlar olarak düşünülmemeli, aynı zamanda diğer kullanıcıların da rekreaktif amaçla
kullandıkları yeşil alanlar olarak düşünülmeli, bir okul donatı birimi ile ilişkilendirilmelidir.
Şehir planlama çalışmalarında 10.000-15.000 nüfuslu bir semt yerleşimi için 1-2 ha spor alanı
önerilmekte, bu ise 1-2 m2 /kişi hatta daha az yeşil alana karşılık gelmektedir (Bucaklı, 1999).
3194 sayılı yasaya bağlı olarak İBB tarafından çıkarılan, Yerleşme Alanlarında
Uygulanması Gerekli Standartlara İlişkin Yönetmelik’te nüfusu 100.000’i aşan yerleşmelerde
0,5 m2 /kişi standardı uygun görülmektedir. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün planladığı
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açık semt sahalarının donatı kriterlerinin belirlenmesinde de nüfus esas alınmıştır (Bucaklı,
1999).
İmar ve İskan Bakanlığı çalışmalarına göre ülkemizde açık ve yeşil alan konusunda
uygulanan imar yasasındaki tanımlamalarda açık ve yeşil alanlar iki grupta toplanarak
sınıflandırılmıştır. Halen yürürlükte olan 1985 tarih ve 3194 sayılı son imar yasasında aktif
yeşil alanlar; park, dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, lunapark ile spor ve oyun alanları,
diğer yeşil alanlar; orman alanları, ağaçlandırılacak alanlar, makilik, fundalık ve çalılık
alanlar, fuar, panayır ve festival alanları ile mezarlıklar olarak ayrılmıştır. İmar Planı
Yapılması ve Değişikliklerine Ait Yönetmelik, sosyal altyapı tanımı içerisinde ‘park, çocuk
bahçeleri gibi yeşil alanlar’ ifadesine yer vermektedir. Aynı yönetmelikte sadece aktif yeşil
alanların tanımı yapılarak park, çocuk bahçesi ve oyun alanları aktif yeşil alan olarak
ayrılmaktadır. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak olan planlamalarda aktif
yeşil alan miktarını 10 m2 /kişi olarak belirlerken belediye ve mücavir alan sınırları dışında
söz konusu değerin 14 m2 /kişi alınması hükme bağlanmıştır. Ancak sözkonusu hükümlerde
yeşil alan tipleri kesin olarak belirtilmediği gibi belirlenen birim yeşil alanların yeşil alan
türlerine nasıl dağıtılacağı da belirtilmemiştir. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan
Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. maddesinde sosyal ve kültürel altyapı alanları iki
gruba ayrılmıştır. Yeşil alanlar ile spor ve oyun alanları şeklinde gruplandırılarak nitelikleri
ile ilgili tanımlamalar yapılmış ise de alan büyüklükleri konusunda açıklık getirilmemiştir.

EK 4

Tablo.3. Yerleşme Birimlerinde Olması Gereken Spor Donatıları (Bucaklı, 1999)
YERLEŞME BİRİMİ

GEREKLİ SPOR DONATISI

Konut Grubu (1.400 kişi)

voleybol, yüzme havuzu, basketbol

Komşuluk Düzeyi (5.000 kişi)

tenis, açık yüzme havuzu, kapalı spor salonu

Mahalle Düzeyi (15.000 kişi)

futbol, atletizm, yüzme havuzu, spor salonu

Kent Düzeyi (100.000 kişi)

sandalcılık (park içinde gölde), kapalı yüzme havuzu, spor salonu, stad

Metropol Düzeyi (1.000.000 kişi)

yüzme havuzu (olimpik), olimpiyat stadı, uluslar arası spor merkezi

EK 5
Tablo.4. Bazı Avrupa Ülkelerindeki Büyük Şehirler İçin Saptanan Spor Alanı Standartları
(Bucaklı, 1999)
ÜLKE

ŞEHİR

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SPOR ALANI m2

HOLLANDA

Amsterdam

6,5

İSVEÇ

Stockholm

6

ALMANYA

Hannover

9

ALMANYA

Hamburg

4,35

İNGİLTERE

Hook

24

FRANSA

(optimum)

5,9

POLONYA

(optimum)

4

İTALYA

Roma

7,5
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DEPREM BİLGİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

5.1

BİLGİ ALTYAPISI

Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Arş.Gör.Yk.Müh. Kerem Özkısacık, Arş.Gör.
Hande Türçak, Recai Yalgın

5.1.1

GİRİŞ

Bilgi altyapısı hakkındaki sonuç raporda, ilk üç raporda yapılan çalışmalar, uygun başlıklar
altında birleştirilmiş, eksik yönleri tamamlanmış ve veri ve bilgisayar sistemlerinin
güvenilirliği konusunda yeni bir kısım eklenmiştir.
Bilgi altyapısı raporu, beş ana kısımdan oluşmaktadır:
1. Standartlar
Veri katmanları
Yazılım, donanım ve ağ altyapısı
Veri toplama ve güncelleme
Veri ve bilgisayar sistemlerinin güvenilirliği.
Rapora standartlar ile başlamamız, deprem bilgi sistemi tasarımında standartlara
verdiğimiz önemi vurgulama amacı taşımaktadır. Kent bilgi sistemi, afet bilgi sistemi gibi
sistemler, pek çok kurumun katkısı ve bilgi alışverişini gerektirir. Bazı durumlarda, birkaç
değişik veri tabanının bir arada çalışması ile oluşan dağıtık veritabanları kullanılabilir.Bunun
sorunsuz gerçekleşmesi için belli standartlar kullanılması, geliştirilmesi ve standartlara uyum
şarttır. Deprem bilgi sisteminde değişik amaçlarla kullanılacak pek çok standart vardır.
Bunlardan en önemlisi, Türkiye genelinde afet bilgi sistemleri için geliştirilmiş olan TABİS
standardıdır. Bu standart, esas olarak alınmalıdır. Bunun yanı sıra, değişik yazılımların veri
değişim ve kullanım standartları vardır. Bunları düzenleyen uluslararası kuruluşlar ve değişim
yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, veri yapısı, yani bilgisayarda verinin nasıl
bir biçimde tutulacağı hakkında standart çalışmalarına yer verilmiştir. Bu konuda bir ISO
standardı çalışması devam etmektedir, ancak sonlanmış değildir. ISO standardı olarak
önerilmiş olan KIWI+ adlı bir standart, ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Veri katmanları başlığı altında, işlevsel sınıflandırma altbaşlığı altında, afet bilgi
sisteminde yer alması gereken veri grupları ele alınmakta, daha sonra mevcut durum veri
tabanı başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesince geliştirilen Zeytinburnu pilot
çalışması ele alınmakta ve bazı öneriler getirilmektedir. Bu öneriler, bir sonraki altkısımda
anlatılan afet yönetim veritabanı tasarımı ile uyumludur. Afet yönetim veritabanı, bina
inceleme ve güçlendirme veritabanı ve analiz veritabanı hakkında ayrıntılı tasarımlar
verilmektedir.
Üçüncü kısımda, yazılım, donanım ve ağ altyapısı başlığı altında, coğrafi bilgi
sistemleri, veri tabanları, sunucu donanımları ve afet bilgi sisteminde ağ altyapısı hakkında
ayrıntılı seçenekler verilmekte ve somut önerilerde bulunulmaktadır.
Dördüncü kısımda anlatılan veri toplama ve güncelleme, bilgi sistemindeki verilerin
zaman içinde nasıl tutulacağı, güncelleneceği hakkında hem prosedürel, hem de teknolojik
öneriler getirmektedir.
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Son olarak, beşinci kısımda, veri ve bilgisayar sistemlerinin güvenilirliği ele alınmakta,
güvenilir donanım ve yazılımlar ve yedekleme prosedürleri hakkında bilgiler verilmekte ve
öneriler yapılmaktadır.
5.1.1.1 Türkiye Afet Bilgi Standardı: TABIS
TABİS, Türkiye genelinde afet bilgi sistemleri için geliştirilmiş olan bir standarttır. Bu
standart, deprem bilgi altyapısının oluşturulmasında esas olarak alınmalıdır. Bu standart ile
ilgili kapsamlı bilgi, standardı geliştiren İTÜ grubunun raporunda verilmiştir.
5.1.1.2 Dosya Formatları Ve Değişim Standartları
Her kurumun kendi sorumlulukları dahilindeki coğrafi verileri tutması zorunludur. Bununla
birlikte çoğu durumda yapacağı çalışmalar için kurum diğer kurumların verilerine ihtiyaç
duyabilmektedir. Bu durumlarda kurumlar arası veri değişimi önem arz etmektedir.
Veri değişiminin belli protokoller ve kanallar aracılığıyla yapılması ve bu işlemler
sırasında minimum işgücü ve zamanın harcanması, farklı coğrafi bilgi sistemlerinin
kullanıldığı durumlarda bile veri değişimlerinin kusursuz yapılabilmesi gerekmektedir.
Veri değişim standartları üzerinde çalışmalar bir çok uluslararası özel ve resmi
kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu kuruluşlar Tablo 5.1’de verilmiştir.
Tablo 5.1. Veri değişim standartları
ISO/IEC JTC1
ISO/IEC 204
ISO/IEC TC211
CEN TC278
CEOS
CERCO
CSIRO
DGIWG
EuroGeographics
EUROGI
IAU
ICA
IGS
IHO
ISCGM
OGC

ISO/IEC Joint Technical Committee on Information Technology
ISO Technical Committee for Transport Information and Control
Systems (TICS)
ISO Technical Committee for Geographic information and Geomatics
European standardization organization for road transport and traffic
telematics
The Committee on Earth Observation Satellites
Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle
Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization
Digital Geographic Information Working Group
European Mapping Agencies
European Umbrella Organization for Geographic Information
International Astronomical Union
International Cartographic Association
International GPS Service for Geodynamics
International Hydrographic Organization
International Steering Committee for Global Mapping
Open GIS Consortium

Tablo 5.1’de görüleceği üzere standartlar bir çok farklı kuruluş tarafından tanımlanmaya
çalışılmaktadır. Piyasadaki bir çok ticari coğrafi bilgi sistemi yazılımı bu standartlar ışığında
ürün geliştirmektedir. Fakat tüm bu ticari yazılımların kullandıkları veri yapıları farklılıklar
içermektedir. Ticari kuruluşlar çoğunlukla kendi veri yapılarını gizli tutmaktadırlar.
Bu farklılıkları aşmak için ticari yazılımların kendi veri yapılarını diğer yazılımların
veri yapılarına dönüştürmek için ürettiği özel yazılımlar mevcuttur. Bu yöntem her bir yazılım
firmasının kendi veri tipini diğer veri tiplerine dönüştürmek için gerekli yazılımları
geliştirmesini gerektirmektedir. Fakat çoğu durumda firmaların veri yapılarını gizlemesi veya
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kullanımına kısıtlamalar getirmesi
kullanılamamaktadır (Şekil 5.1).

sonucunda

bu

yöntem

etkili

bir

şekilde

Şekil 5.1’de 4 farklı yazılım firmasının kullandığı 4 farklı veri tipi için gerekli veri
değişim stratejileri gösterilmiştir. Dört değişik veri tipiyle bile gerekli olacak veri tipi değişim
programlarının sayısının 6 olacağı görülmektedir. Veri tipi sayısının 6 olması durumunda ise
gerekli olacak program sayısı 15 olacaktır. Görüldüğü üzere gerekli veri değişim
prosedürlerinin sayısı veri tipi sayısının karesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır.

Veri Tipi A

Veri Tipi B

Veri Tipi C

Veri Tipi D

Şekil 5.1. Değişik veri tipi değişim metotları
Bu gibi zorluklar, yazılımlar arasında veri yapılarının değişimi için ortak bir veri
değişim dilinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu amaçla, her bir firma, kendi veri yapısının
ortak veri değişim yapısına dönüşümü için gerekli yazılımları geliştirmektedir (Şekil 5.2). Bu
amaçla platformlar arası veri değişimini mümkün kılacak GML (Geography Markup
Language) standardı geliştirilmiştir. Bu dil, platformlar arası veri değişimini mümkün kılacak
protokol ve standartları içerisinde barındırmaktadır.
Veri Tipi A

Veri Tipi B

Veri Tipi D

GML

Veri Tipi C

Veri Tipi E

Veri Tipi F

Şekil 5.2. Ortak veri değişim dili kullanımı
Ortak bir veri değişim standart dilinin sahip olması gereken belli özellikler mevcuttur. Bunlar
şöyle sıralanabilir:
Veri yapısı herkesin kullanımına açık olmalıdır
Anlaşılması ve kullanılması kolay olmalıdır
Geliştirilmesine mani olacak özellikleri içerisinde barındırmamalıdır
Uluslararası konsorsiyum tarafından geliştirilmesi sürdürülebilir olmalıdır
GML, coğrafi niteliklerin konumsal ve sözel bilgilerin taşınması ve saklanmasını
amaçlayan bir XML türevidir. GML’in tasarım kriterlerinden başlıcası konumsal verilerin
internet üzerinde transferini ve saklanmasını basitleştirmektir. Çalışma ortamının internet
olacağı göz önüne alınarak, coğrafi verilerin verimli bir şekilde saklanması amaçlanmıştır
(veri sıkıştırılması).
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GML, hem üreticiden hem de uygulamadan bağımsızdır ve bu özellikleriyle ağlar
üzerinden veri dağıtımına çok uygundur. Hem sade XML dosyaları hem de sıkıştırılmış XML
dosyalarını ağ üzerinden duraksız bir şekilde sunulabilir ve bu sayede kullanıcının dosyayı
açabilmesi için dosyanın tamamının transferini beklemesi gerekmez. Bu özellik ağ
ortamlarında kullanılabilirliğini önemli miktarlarda arttırmaktadır.
GML kullanımı konumsal ağ kavramını mümkün kılacaktır. Bu sayede GIS bilgileri
içeren tüm kurum ve kuruluşlar bir ağ üzerinden konumsal bilgilerini GML kullanarak kolay
bir şekilde dağıtabileceklerdir. GML kullanımı sayesinde kurumlar kendi verilerini diğer
coğrafi veri kaynaklarıyla kolayca bütünleştirebilecek, ve verilerini diğerlerine kolaylıkla
dağıtabileceklerdir. Bu dağıtım farklı üreticilere ait CBS’ler arasında bile yapılabilecek ve bu
sayede her kurum kendi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilen CBS’leri kullanabilecektir.
Kurumlar arası veri iletişimi mümkün kılındıktan sonra her bir kurum için çalışma
harcamaları azalacak ve servis kalitesi arttırılacaktır.
OpenGIS konsorsiyumu “Web Feature Server” (WFS) adında GML servislerini
sunmayı mümkün kılan bir yazılımı da tanımlamıştır. CBS alanında faaliyet gösteren çoğu
firmanın WFS uygulamaları mevcuttur. Bu ürünler genelde her bir üretici firmanın veri
biçimlerini ayrı ayrı desteklemektedir. Bir diğer harita sunma olanağı ise “Web Map Server”
(WMS) kullanmaktır. Bu ürün, haritaları resim olarak işlemekte ve öznitelik bilgilerini
kullanıcıya önceden belirlenmiş GML veri biçimlerinde yollamaktadır.
5.1.1.3 Veri Yapısı Formatı: KIWI+
Bir önceki bölümde belirtilen veri yapısı standartları konumsal coğrafi bilgi sistemleri için
geçerli olup, zamansal-konumsal coğrafi bilgi sistemleri için henüz bir standart yoktur. Bu
alanda yapılan çalışmalarda KIWI+ , zamansal-konumsal sistemlerde standart olarak
önerilmiş açık kodlu bir veri yapısıdır. KIWI+ taşıt seyir sistemleri için standart
(ISO/TC204/WG3.2) olarak önerilmiş olan KIWI veri yapısının zamansal faktörler ile
birleştirilmiş halidir.
Bu veri yapısı vektörel elemanlardan (VE) ve bu vektörel elemanların oluşturduğu
topografik elemanların sahip olduğu bağlayıcı elemanlardan (CE) oluşmaktadır. Vektörel ve
bağlayıcı elemanların her ikisi de zaman bilgisini içermekte ve bu elemanlar arasındaki
topografik ilişkiler dinamik olarak çalışma esnasında hesaplanmaktadır.
Vektörel ve bağlayıcı elemanların sahip olduğu zamansal faktör şu dört unsurdan
oluşmaktadır:
SS: Nesnenin varlığının oluşmaya başladığı an (binanın yapımına başlangıç tarihi)
SE: Nesnenin varlığının oluşmasının bittiği an (bina yapım bitiş tarihi)
ES: Nesnenin yok olmaya başladığı an (bina yıkım başlangıç tarihi)
EE: Nesnenin tamamen yok olduğu tarih (bina yıkım bitiş tarihi)
Bu zaman bilgileri tüm kavramlar için gerekli olmayıp bazıları için sadece SE ve EE
zamansal bilgileri yeterli olabilmektedir.
Bu zaman bilgileri sayesinde sistem herhangi bir zaman noktasındaki topografik
bilgilere aşağıdaki adımlarla erişmektedir:
Vektörel ve bağlayıcı elemanlardan belirtilen zaman noktası içerisinde var olanların
bulunması
Bu elemanların aralarındaki ilişkilerin dinamik olarak çalışma esnasında oluşturulması
Sorgulamanın yapıldığı noktanın içinde bulunduğu vektörel bölgenin bulunması
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Bu vektörel elemanın bağlı olduğu bağlayıcı elemanın topografik ilişkiden bulunması ve
sonucun bulunması (Şekil 5.3)

Şekil 5.3. Zamansal-Konumsal sorgulama
KIWI+ içerisinde yer alan vektörel elemanlar içerlerinde enlem, boylam, yükseklik ve
zaman bilgisini bulundururlar. Sistem herhangi bir poligonu tanımlamak için birden fazla
vektörel elemanı kullanabilmektedir. Çalışma esnasında mevcut zaman ve uzaydaki tüm
vektörel elemanlar işlenerek topografik şekiller elde edilir. Şekil 5.4’de böyle bir işlem
sonucu iki poligonun nasıl elde edildiği gösterilmektedir. Vektörel elemanlar arasındaki
konumsal ilişkiler çalışma anında bulunmuş ve bunların sonucunda iki poligon elde edilmiştir.

Şekil 5.4. Vektörel elemanlar
Bağlayıcı elemanların görevi ise vektörel elemanlar aracılığıyla elde edilen topografik
şekillere nitelik bilgilerini bağlamaktır. Bir bağlayıcı eleman enlem, boylam, yükseklik gibi
konumsal verileri, zamanı ve bağlandığı topografik nesnenin nitelik bilgilerini tutmaktadır.
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Şekil 5.5. Bağlayıcı eleman
Şekil 5.5’de görüldüğü üzere oluşmuş olan iki poligon içerisinde iki adet bağlayıcı eleman
bulunmaktadır. Fakat bu poligonlar ve bağlayıcı elemanlar arasında açık bir ilişki
tanımlanmamıştır. Bu, veritabanında bağlayıcı ve vektörel eleman kayıtları arasında, ilişkiyi
sağlayan ortak veri alanları olmaması demektir. Çalışma esnasında her bir poligon (nokta,
doğru veya hacim de olabilir) sınırları içinde bağlayıcı eleman varlığı kontrol edilir. Eğer
poligon içerisinde bağlayıcı eleman var ise, topografik nesneye ait nitelik bilgileri bulunmuş
demektir.
KIWI+ veritabanının daha önceden belirtilen bilgi sistemi kurulum kriterleri göz önüne
alınarak bir incelemesi yapılırsa aşağıdaki sonuçlar elde edilebilir:
CBS projelerinin uzun soluklu çalışmalar olduğu düşünülürse bu zaman içinde
gerçekleşmiş olan değişimlerin gözlemlenebilmesi ve geçmişe yönelik sorguların
olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan KIWI+ zamansal-konumsal bir
CBS veritabanı sistemi olarak bu yönde ihtiyaç olunacak tüm gereksinimleri
karşılayabilecek ve uzun dönemde kullanılabilecek verimli bir veritabanı sistemidir
Veri yapısının açık kodlu olması, aynı zamanda veri değişim standardı olarak
kullanılmasına da olanak sağlamakta ve bu sayede sistemin üzerinde çalıştığı verinin
herhangi bir dönüşüme gerek olmadan diğer sistemlere transferi mümkün olmaktadır.

Şekil 5.6. CE-VE ilişkileri
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5.1.1.4 Metadata
Veri hakkında veri" anlamına gelen "metadata" kavramı özellikle son yıllarda önem kazanmış
ve çok çeşitli disiplinler tarafından değişik anlamlarda kullanılmıştır. Metadata, asıl bilgi
kaynağını temsil eden, gereğinde asıl bilgi kaynağı yerine geçen kayıt demektir. Günümüzde
kütüphanecilikten masa üstü yayımcılığa, internet sayfası tasarımından veritabanı yönetimine
kadar veri ile ilgili bilginin geçtiği her alanda metadata tanımlamaları yapılmaktadır.
Bilgisayar literatüründe "metadata", "üst veri", "öznitelik" biçiminde kullanılmaktadır.
Veriambarları ve CBS tabanlı kentsel bilgi sistemleri gibi çok yoğun veri tutulan sistemlerde
metadata bilgilerinin oluşturulması kaçınılmazdır. Bu durumun temel sebebi ise sistemde
bulunan verilerin sınıflandırılmasını ve sorgulama yapılabilmesini kolaylaştımaktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi son derece büyük miktarlarda veri üretimi
yapabilen kurumlarda bu veriler sadece tek bir amaç için üretilmeyecektir. Bu bilgiler
üzerinde çok çeşitli sorgulamalar ve analizler yapılacaktır. Güncellik de son derece önemli
parametre olacağına göre bu verilerin verimli bir şekilde saklanmaları gerekmektedir. Aksi
takdirde içinden çıkılamayacak bir veriambarı yaratılmış olur. Dünya çapında bu tür bir
kataloglama için önerilen yöntem veriler için bir metadata bilgisi de tutulmasıdır. Metadata ile
bu verinin ne zaman, kim tarafından üretildiği gibi log bazlı bilgilerle birlikte, verinin
içeriğine ait sınıflandırma bilgileri de tutulabilir. Bu metadata bilgileri kullanılarak
karmaşıklık arz eden veri yerine bu basit bilgiler kullanılıyor olur.
Metadata verilerinin kullanılmasının bir diğer önemli faydası da teknolojik kısıtlardır.
Genellikle CBS bazlı sistemlerde verilerin yoğun bir biçimde sayısal ortamda saklanması
gerekir. Böyle sistemlerde ise verinin endekslenebilmesi hayli zordur. Metadata böyle bir
durumda son derece faydalı olmaktadır. Verinin tamamı yerine sadece metadatalar
endekslenerek ilerideki arama işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmış olur. Özellikle Amerika
Birleşik Devletleri’nde bulunan Federal Geographic Data Committee (FGDC) tarafından
önerilen sistemlerle bu bilgiler kullanılmaktadır.
Metadata girişleri için aşağıdaki gibi bir örnek tasarım kullanılabilir. Bu form FGDC
tarafından kullanılan Metadata Giriş formunun Türkçeye çevirilmiş halidir.
FGDC Metadata Giriş Formu
Bu form sayesinde Sayısal Geospatial Metadata İçerik Standartlarının (Content Standards for
Digital Geospatial Metadata) minimum veri toplama gereksinimleri sağlanmış olacaktır.
Giriş için ID numarası (ilerik güncellemelerde):
Yaratıcısı:

Yayımlanma Tarihi(YYYYAAGG):

Veri seti için başlık:
Edisyon:

Sunuş Formu:

Yayımlanma yeri:

harita

Yayımcı:

Online link (URL):

Özet:
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Amaç:

Ek bilgi::

Bitiş tarihi: (YYYYAAGG):

Başlangıç tarihi (YYYYAAGG):
Güncel referenas:

zemin şartları

Bitirilme oranı:

Veriseti bakım ve güncelleme sıklığı:

Tamamlanmış

Yıllık

Batı sınırı koordinatları (-DDD.XXX):
Doğu sınırı koordinatları (-DDD.XXX):
Kuzey sınırı koordinatları (DD.XXX):
Güney sınırı koordinatları (DD.XXX):
Anahtar kelimeler:

Referans

Veri erişimi limitleri:
Veri kullanımı limitleri:
Grafik URL’ni tara:
Browse graphic caption:
Grafik dosyaları formatı:
Uzaysal veri tipi:

Graphics Interchange Format
Nokta

Dağıtım kurumu
Dağıtım ilgili kişi posizyon
Adres tipi type:

posta adresi

Adres:
958

şu an

Şehir:
Posta kodu:
Telefon::

Ülke:
Fax::

E-mail:

Dağıtıcı tarafından bilinen verseti ismi:
Dağıtıcı tarafından saklananlar:
En son yapılan metadata girişi (YYYYAAGG):
Metadata bilgisini gönder

20030206

Formu temizle

Metadata bilgilerinin hazırlanması ile ilgili olarak CBS çözümü üreten tüm firmalar
çeşitli araçlar geliştirmektedirler. Örneğin ESRI firmasının bu konudaki ArcMap serisi
ürünlerinde metadata standartlarının hazırlamasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca veri üretimi
sırasında
uygulanacak
standartlar
sayesinde
bu
işlemler
otomatik
halde
yapılabilmektedir.Kurum tarafından kullanılan CBS çözümünün alt yapısına uygun olacak bir
metadata editörü ile yapısal sınıflandırmaya dahil edilmiş verilerin metadata yapısının
çıkarılması gerekmektedir.
Metadata verileri çok çeşitli ortamlarda saklanabilir. Bu ortamların elektronik servislere
en yatkın olanını seçmek gelecek zamanlarda yapılacak çalışmaları kolaylaştıracaktır. Bu
yüzden standart metin ortamı yerine, son zamanlarda teknolojik çözümlerde sıklıkla karşımıza
çıkan XML formatını tercih etmekte fayda vardır. Hali hazırda bir çok ticari çözümde zaten
bu formatı kullanmaktadır. XML formatı standart bir metin ortamına ek olarak barındırdığı
verinin özelliklerine ait bilgiyi de saklayabilecek bir formattır. Verinin tanımlanması ve tarif
edilmesi için kullanılır. Bu özelliği sayesinde metadata bilgisinin tutulması işlemine son
derece yatkındır.
5.1.2

VERİ KATMANLARI

5.1.2.1 İşlevsel Sınıflandırma
İşlevsel sınıflandırma, verinin kullanım amacı ile ilgili sınıflandırılmasıdır. Bu aşamada,
verinin hangi kuruluş tarafından üretildiği ve tutulduğundan bağımsız olarak, deprem ile ilgili
çalışmalarda işlevi göz önüne alınarak sınıflandırılması yapılmıştır.
Bu sınıflandırma belirtildiği gibi sadece verinin işlevsel ve mantıksal ilişkisini göz
önüne alarak gruplanmasıdır ve hazırlanırken çok çeşitli kaynaklar kullanılmıştır. Bunların
sonucunda, başta doğal durum, altyapı, bina ve ulaşım bilgileri olmak üzere mevcut durum
hakkında ve bilgi veren çeşitli parçacıklar Tablo 5.2’de görüldüğü şekilde gruplanmıştır.
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Tablo 5.2. Veri modülünün sınıflandırılması
ANA SINIFLAR

ALT SINIFLAR

BİNA

•
•
•

Yapım Yılı
Yapı cinsi
Kat adedi

GÜÇLENDİRME

•
•
•

Teknik İnceleme Verileri
Hasar Değerlendirme Verileri
Güçlendirme Verileri

ULAŞIM

Karayolu Ulaşım Ağı
Otoyollar (T.C.K.)
•
Birinci Derece Yollar
•
İkinci Derece Yollar
•
Üçüncü Derece Yollar
•
Köprüler
•
Tüneller
•
Viyadükler
•
Alt-Üst Geçitler
•

AÇIKLAMALAR
Bina verileri. Yapılan çalışmalarda
çapraz eşleme ile 24 farklı bina
sınıfı elde edilmiştir. Aşağıda Bina
envanteri veritabanı ayrıntılı olarak
tasarlanmıştır (Şekil 5.16).
Deprem ve afetle mücadele
kapsamında yapılan güçlendirme
çalışmalarının kayıtları
tutulacaktır. Şekil 5.17 ve Şekil
5.18’de ayrıntıları verilmiştir.
Ulaşım bilgileri T.C.K.,
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe
Belediyelerin sorumluluğu
dahilinde olabilmektedir. İdari
açıdan yapılan bu sınıflandırma ile
İstanbul’un tüm Karayolu Ağı veri
tabanında gösterilebilecek hale
getirilmiştir.

Demiryolu Ulaşım Sistemi
Hatlar
•
İstasyonlar
•
Köprüler
•
Tüneller
•
Tesisler
•
Demiryolu Toplu Taşıma Sistemi
•
• Banliyö
• Metro
• Hafif Metro
• Çağdaş Tramvay
• Hızlı Tramvay
• Tünel

Bakım ve işletmelerine göre
T.C.D.D. ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi sorumluluğunda olan
Demiryolu Ağı bileşenleri
gruplanmıştır.

Denizyolu Ulaşım Sistemi
Liman Ve Yolcu Salonları
•
Ambarlar
•
Vinç Ve Kargo İşletmeleri
•
Yakıt Ve İkmal Tesisleri
•
Denizyolu Toplu Taşıma Sistemi
•
• Şehir Hatları (T.D.İ.)
• Arabalı Vapur Hatları
• Deniz Otobüsleri (İ.D.O.)
• Deniz Dolmuş Motorları
• Liman Ve Yolcu Salonları

Denizyolu Ulaşım Ağı altında
T.D.İ. ve İ.D.O. ya ait işletmeler
yer almaktadır.
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Tablo 5.2. Veri modülü sınıflandırması (devam)
ANA SINIFLAR

ALTYAPI

ALT SINIFLAR
Havayolu Ulaşım Sistemi
Kontrol Kuleleri
•
Uçak Pistleri
•
Helikopter İniş Pistleri
•
Terminal Binaları
•
Yakıt Tesisleri
•
Bakım Tesisleri Ve Hangarlar
•
Otopark Binaları
•

AÇIKLAMALAR
Atatürk Havalimanı ve D.H.M.İ.
sorumluluğunda olan pistler
haricinde özellikle bir afet anında
kritik önem arz eden helikopter
pistleri de veri sınıflarında
bulunmalıdır.

Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemi
İ.E.T.T. Otobüs Hatları
•
Özel Halk Otobüsü Hatları
•
Minibüs Hatları
•
Otogarlar
•
Garlar
•
Transfer Merkezleri
•

İstanbul il sınırları içerisindeki
yaygın toplu taşıma sistemi
karayolu ile yapılmakta ve otobüs
hatları kullanılmaktadır. Kısmi ve
bütünsel deprem senaryoları ile
ilgili olan hasar/zarar analizlerinde
kullanılabilecektir.

İçme Suyu Sistemi
Boru Hatları
•
Klorlama Tesisleri
•
Su Havzaları
•
Pompalama Tesisleri
•
Su Depolama Tankları
•
Sarnıçlar
•

İ.S.K.İ. sorumluluğundaki tüm
içme suyu sisteminin su
kaynağından meskene kadar olan
dağıtımı bu veri modülü içinde yer
alacaktır.

Atık Su Sistemi
Kanal Sistemi
•
Kuşaklama Kolektörleri
•
Arıtma Tesisleri
•
Pompa Ve Deşarj Tesisleri
•

Aynı şekilde kanalizasyon
sisteminin de bileşenlerinin sistem
içerisinde yer alması
kaçınılmazdır.

Katı Atık Sistemi
Katı Atık Dolgu Alanları
•
Katı Atık İşleme İstasyonları
•
Elektrifikasyon Sistemi
Elektrik Hatları
•
İndirici Merkezler
•
Trafo Merkezleri
•

T.E.D.A.Ş. ve B.E.D.A.Ş.
sorumluluğundaki elektrik dağıtım
elemanları gösterilmektedir.

Doğalgaz Sistemi
Boru Hatları
•
Depolama Ve Dağıtım İstasyonları
•

İ.G.D.A.Ş. sorumluluğundaki
doğalgaz dağıtım şebekesi
gösterilmektedir.

İletişim Sistemi
Kablolu Telefon
•
• Kablo Şebekesi
• Dağıtım Tesisleri
• Santraller
• Radyo-Link İstasyonları
Mobil Telefon
•
• Baz İstasyonları
• Baz İstasyon Kablo Şebekesi
Televizyon İstasyonları
•
Radyo İstasyonları
•

Yoğun ve zor koşullarda
kullanılacak olan haberleşme
sisteminin bileşenlerinin
sınıflandırılmasıdır.
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Tablo 5.2. Veri modülü sınıflandırması (devam)
ANA SINIFLAR
SOSYAL HİZMETLER

STRATEJİK TESİSLER

TİCARET MERKEZLERİ

TURİZM VE
REKREASYON
MERKEZLERİ

FİZİKSEL DURUM

SOSYO-EKONOMİK

ANALİZ

ALT SINIFLAR
Sağlık Hizmet Kurumları
Afet Yönetim Merkezleri
Emniyet
İtfaiye
Okullar
Yurtlar
Misafirhaneler
Adliyeler
Dini Binalar
İdari Binalar

AÇIKLAMALAR
İstanbul ili içerisindeki tüm idari
kurumlar, bu kategoriler ışığında
gruplanacaklardır.

Barajlar ve Su Seddeleri
Askeri Tesisler
Tersaneler
Petro-Kimya Tesisleri
Yakıt Depolama Ve Dağıtım Tesisleri
Fabrikalar Ve Sanayi Kurumları

Afet veritabanının en önemli
kısımlarından birisi de stratejik
kurumlarla ilgili olan bölümüdür.
Afet sonrasında ikincel tehlike arz
eden tesis ve kurumlar da bu sınıfta
yer alacaktır.

Haller ve Pazar Yerleri
Alışveriş Merkezleri
Ambarlar

Çeşitli hasar / zarar ve kayıp
analizleri ile ilgili olarak
tutulacaklardır.

Tarihi Binalar
Müzeler
Spor Tesisleri
Tarihi Çarşılar
Fuar-Festival-Kongre Merkezleri
Kültür Eğlence Merkezleri
Oteller

Çeşitli hasar / zarar ve kayıp
analizleri ile ilgili olarak
tutulacaklardır.

Topografik Haritalar
Jeolojik Haritalar
Jeoteknik Veri
Zemin Sınıflandırması
•
Sıvılaşma
•
Eğim Stabilitesi
•
Deprem Verileri
Tektonik Hareketler
•
Sismik Veriler
•
Tarihsel Depremler
•
Kuvvetli Yer Hareketleri
•

İstanbul’a ait doğal durumun
gösterildiği haritalar ve çalışmalar
bu grupta yer almaktadır.

Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Kompozisyonu

Çok çeşitli demografik bilgi burada
gruplanmıştır. Genel olarak gece
ve gündüz nüfus dağılımları ve
buna bağlı komposizyon yer
almaktadır.

Çalışma Sonuçları
Deprem Senaryoları
•
Fiziksel Hasarlar
•
Dolaylı Hasarlar
•
Ekonomik Kayıplar
•
Dolaylı Ekonomik Etkiler
•
Hasar Fonksiyonları
Onarım Fonksiyonları
Hasar Hesaplama Parametreleri

Daha önceden çeşitli kurumlarca
yapılmış çalışmaların sonuçları ve
hasar/onarım değerleri ele
alınmaktadır.
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Tablo 5.2. Veri modülü sınıflandırması (devam)
ANA SINIFLAR
ALANLAR

ALT SINIFLAR
Ticaret ve Sanayi Alanları
Turizm Alanları
Spor Alanları
Kentsel Sosyal Donatı Alanları
Tabiat Parkı
•
Bölge Parkı
•
Fuar, Panayır, Festival Alanı
•
Şehir Ve Çevre Parkları
•
Hayvanat Bahçesi
•
Spor Amaçlı Alanlar
•
Olimpiyat Alanı
•
Üniversite Alanları
•
Orman Alanları
Sit Alanları
Yapı Yasağı Getirilen Alanlar
Jeolojik Sakıncalı Alanlar
•
Su Toplama Havzaları Koruma
•
Alanları
Boğaziçi Alanı
Tarihi Korular
Tarihi Mesire Alanları
Askeri Alanlar

AÇIKLAMALAR
Afet anında birçok alan sunulacak
hizmetler için kullanılacaktır. Bu
alanlarla ilgili planlamaların
önceden yapılmış olması gerekir.

Malzeme Envanteri
Personel
Araçlar
Planlama

Acil müdahale bilgilerinin
bulunacağı veriler sistemdeki diğer
verilerle entegre edilecek ve
envantere yönelik bilgiler
saklanacaktır.
Çeşitli kurumlar tarafından
yürütülen proje/program ve
tatbikatlara katılanlar, bütçeleri ve
çalışma planları yer almaktadır.
Veritabanındaki tüm kurum ve
birimlerdeki yetkililer için irtibat
bilgileri yer almaktadır.
Afet yönetimi kapsamındaki
(Hukuk Grubu tarafından
belirlenen) tüm kanun, kanun
hükmünde kararname, kararname
ve yönetmeliklerin bulunduğu bu
grupta sorgulama yapabilme
yeteneği sağlanacaktır.

NAZIM İMAR
PLANLARI
ACİL MÜDAHALE

EĞİTİM/PROJE
ÇALIŞMALARI

İRTİBAT BİLGİLERİ
KANUN VE
YÖNETMELİKLER

• Araştırma ve Uygulama Projeleri
• Eğitim Programları
• Tatbikatlar
Yetkililer
Adres Bilgileri
• Afetlere İlişkin Kanun ve
Yönetmelikler
• İmar ve İmar Affı Kanunları
• Yapı Denetim Kanunları
• Kat Mülkiyeti/Toplu Konut/
Kooperatifler / Gecekondu Kanunları
• Belediyeler Kanunu
• Nazım Plan kapsamına giren tüm
mevzuat

5.1.2.2 Mevcut Durum Veritabanı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığından alınan Kent Bilgi Sistemi ve Zeytinburnu pilot bilgi sistemi
veritabanı örnekleri incelenmiş ve inceleme sonunda şu sonuçlara varılmıştır:
Kapsamlı bir çalışma sonucunda afet öncesi ve sonrası gerekebilecek verilere ait yapılar
büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.
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Veri tablolarının ilişkisel bir şekilde tutulmasına özen gösterilmemiştir; ancak bu
kolaylıkla gerçeklenebilir.
Benzer amaçlarla tutulan verilerde bütünlük sağlanmamış özellik bakımından eş veriler
farklı tablolarda tutulmuştur. Bu eksikliklerin giderilmesi kısa bir çalışmayla
sağlanabilir.
Zeytinburnunda yapılan pilot çalışma çerçevesinde yaratılmış afet veritabanı
tablolarında veri bütünlüğünün sağlanamadığı gözlemlenmiştir. Benzer verilere sahip “İlçe
Kurtarma ve Yardım Komitesi”, “İlçe Acil Yardım Hizmet grup Başkan ve Yardımcıları”,
“İlçe Afet Yönetim Merkezi Personeli”, “Kaymakamlık Birimleri İrtibat Bilgileri” gibi
tablolarda kişilere ait erişim bilgileri tutulmakta ama erişim bilgileri için bir standart
sağlanamadığı için farklı tablolarda farklı erişim bilgileri tutulmaktadır. Ama normal şartlarda
erişim bilgileri her kişi için standarttır. Mesela;
Ad
Soyad
İş Telefonu
Ev Telefonu
Cep Telefonu
Adresi
Fax
Email
bilgileri standart bir tabloda tutulabilir ve kullanıcının standart bir formda veri girmesi
sağlanabilir (Şekil 5.41)
İrtibat bilgileri ilgili tablolarla İrtibatId özniteliği kullanılarak bağlanabilir. Bu yöntem
ile sadece yukarıda sayılan tablolar değil, içinde irtibat bilgileri gereken tüm tablolar bu
yaratılan tablo ile ilişkilendirilerek verilerin sorgulanması daha basit hale getirilebilir.
İrtibat bilgileri tablosuna, kişinin çalıştığı kurum ya da afet yönetim kapsamındaki
görevi de eklenebilir. Bu görevler farklı bir tabloda tanımlanarak, Irtibat tablosunda
“GörevID” özniteliği saklanarak bir standartlaştırma yoluna da gidilebilir.
Bir hastane için personel bilgi veya sayılarının doğrudan tablonun öznitelik bilgileri
olarak tutulması sonradan gerekebilecek değişikliklerin hayata geçirilmesini zorlaştırmaktadır.
Mesela başhekimlerin sadece ad, soyad, iş ve cep telefonları tutulmaktadır ve bunlar öznitelik
olarak tanımlanmıştır. Ancak yukarıda belirtilmiş olan irtibat bilgilerinin tamamı burada
tutulmamaktadır. Bu durumda bir çelişki ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda tutulan irtibat bilgileri fazla detaylı tutuluyor
Hastane başhekim irtibat bilgileri çok yetersiz bir seviyede tutuluyor
Ayrıca personel, yatak ve malzeme sayıları da öznitelik bilgisi olarak Hastaneler tablosu
altında tutulmaktadır. Bu bilgilerin aşağıda önerildiği şekilde kurumsal bir bilgi olarak,
hastaneye ait kurum bilgisine bağlı bulunan malzeme, personel ve araç bilgileri olarak tutmak
daha uygun olacaktır.
Bu raporda önerilen veritabanı tasarımında kurumlara ait ortak bilgiler Kurumlar
tablosunda tutulmaktadır. Kurumların her birinin sahip olduğu binalara erişim KurumBina
tablosu üzerinden sağlanmaktadır. Coğrafi koordinat ve şekiller Binalar tablosunda
saklanarak tüm konumsal verilerin ortak olarak, standart bir şekilde saklanması
sağlanmaktadır. Kurumlarla ilişkili olan kurum türleri (Müdürlükler, Güvenlik Kurumları,
Eğitim Kurumlar, vd.) Kurumlar tablosu üzerinden Binalar tablosuyla ilişkilendirilmiş
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olduğundan CBS programlarında katman bilgilerinin dinamik bir şekilde elde edinimi
mümkün olabilecektir.
Her bir kurum türüne ait tutulması gereken, kuruma has bilgiler ilgili kurum tablosunda
tutulmaktadır. Örnek olarak:
Eğitim Kurumları : Yatakhane kapasitesi, yemekhane imkanı
Güvenlik Kurumları : Cezalı kapasitesi
Bu verilerin tamamının ortak bir kurum tablosunda tutulması veritabanı tasarımı
bakımından sorunlar teşkil edebilir. Zira mevcut yapıdaki 14 kurumun farklı veri
gereksinimleri tek bir tabloda tutulmak istenirse, çok fazla miktarda boş veri alanları oluşacak
ve veritabanı sistemi performans kaybına uğrayacaktır.
Kent çapında alan olarak değerlendirilen yerlerin veritabanı tasarımındada Kurum
veritabanı tasarımında izlenen yol benimsenmiştir. Olası tüm alanlara ait alan bilgileri
Alanlar tablosunda tutulmuş, ve kullanımdaki alansal bölgeler bu tabloya AlanID üzerinden
ilişkilendrilmiştir. Alanlara ait adres bilgilerinin tutulması için gerekli ilçe ve mahalle bilgileri
ilgili İlçeler ve Mahalleler tablolarına referans eden İlçeID ve MahalleID değerleri ile
tutulmaktadır. Bu mevcut sistemdeki fazla miktarda veri tekrarını engelleyerek olası bir yazım
hatası sonucu oluşabilecek yanlış veritabanı sorgularını da engellemiş olmaktadır.
Acil müdahale için gerekli yapı, Alanlar ve Kurumlar tablolarının PlanAtama
tablosuyla ilişkilendirilmesi sayesinde sağlanmaktadır. Alanlar ve kurumlar kavramı tamamen
soyut bir yapı teşkil etmektedir. Alanlar ve kurumlar arasındaki kullanım farkı kurumlara
malzeme, personel ve araç envanterleri bilgilerinin girilebiliyor olmasıdır. Ayrıca kurumlara
ait konumsal bilgiler binalar tablosunda tutulurken, alanların konumsal bilgileri Alanlar
tablosunda tutulmaktadır.
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Şekil 5.7. Önerilen kurumlar bilgi altyapısı
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Şekil 5.8. Önerilen alanlar bilgi altyapısı
Bu şemalarda yer alan tablolara ait tablo yapıları Tablo 5.6’de verilmiştir.
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Tablo 5.3.Kurumsal, Alansal Veritabanı Tablo Tanımları
TABLO ADI

VERİTABANI ALANLARI

Alanlar

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

AlanAdı

varchar

50

Alanın Adı

Alanı

int

4

Alan (m2)

İlçeID

int

4

Alanın içinde bulunduğu ilçe id

MahalleID

int

4

Alanın içinde bulunduğu mahalle

CaddeYol

varchar

50

Adres Cadde/Yol bilgisi

Sokak

varchar

50

Adres Sokak bilgisi

Wcİmkanı

int

4

WC imkanı var ise kapasitesi

Kapasitesi

int

4

Kapasitesi(m2)

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama ID

İşlevi

char

10

Yeşil alanın kullanım amacı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

AraçKapasitesi

int

4

Otopark araç kapasitesi

KatAdedi

int

4

Varsa otopark kat adedi

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

PersonelSayısı

int

4

Personel Sayısı

DiniİnançID

int

4

Mezarlığın ait olduğu din id

BoşYerSayısı

int

4

Mezarlıktaki boş yer miktarı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

DiniİnançID

int

4

Din tanımlama id

Tanım

varchar

50

Açıklama

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

Niteliği

varchar

20

Sanayi alanının niteliği

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

Alanı

int

4

Pazarın alanı

KurulduğuGünler

varchar

50

Pazarın kurulduğu günler

YeşilAlanlar

Otopark

Mezarlık

Diniİnançlar

SanayiAlanı

PazarAlanı
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AskeriAlan

HelikopterAlanları

Parklar

SporAlanları

Müdürlükler

Müzeler

Güvenlik

AfetYönetimMerkezleri

Sağlık

Misafirhaneler

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

X

int

4

X koordinatı

Y

int

4

Y koordinatı

BinaÇatısı

bit

1

Bina çatısı olup olmadığı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

AlanID

int

4

Alan tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımalama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

CezalıKapasitesi

int

4

Tutulabilecek cezalı sayısı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

AmeliyathaneKapasitesi

int

4

Ameliyathane kapasitesi

YatarakTedaviKapasitesi

int

4

Yatarak tedavi kapasitesi

AyaktaTedaviKapasitesi

int

4

Ayakta tedavi kapasitesi

KanStokMiktarı

int

4

Kurumdaki kan stok miktarı

MorgKapasitesi

int

4

Kurumdaki morg kapasitesi

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

YatakKapasitesi

int

4

Misafirhanenin yatak kapasitesi

WcSayısı

int

4

Misafirhanedeki WC sayısı

DuşSayısı

int

4

Duş sayısı

969

İtfaiye

DiniBina

Adliye

Belediye

Eğitim

Fabrikalar

FabrikaTürleri

Telekom

Ptt

İstasyonlar

MutfakKantinİmkanı

int

4

Mutfak/Kantin kapasitesi

Yemekhaneİmkanı

int

4

Misafirhane yemekhane kapasitesi

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

DiniİnançID

int

4

Dini Kurumun ait olduğu din id

YaşayanSayısı

int

4

Yaşayan sayısı

PersonelSayısı

int

4

Çalışan personel sayısı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

CezalıKapasitesi

int

4

Tutulabilecek cezalı sayısı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

YatakKapasitesi

int

4

Eğitim kurumunun var ise yatakhane
kapasitesi

WcSayısı

int

4

Kurumdaki WC sayısı

DuşSayısı

int

4

Kurumdaki Duş sayısı

MutfakKantinİnkanı

int

4

Mutfak/kantin var ise kapasite

Yemekhaneİmkanı

int

4

Yemekhane var ise kapasitesi

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

FabrikaTürüID

int

4

Fabrikanın türünü tanımlayan id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

FabrikaTürüID

int

4

Fabrika türü tanımlama id

Tanım

varchar

50

Fabrika türü tanımı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id
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Hatlar

Kurumlar

Yetkililer

KurumTanım

KurumTasnif

KurumGrupları

KurumBina

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

HatID

int

4

Kurum tanımlama id

İstasyonID

int

4

Hattın geçtiği istasyon

Yön

varchar

50

Ulaşım hattı yönü

Adı

varchar

50

Hat adı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

KurumAdı

int

4

Kurumun Adı

YetkiliID

int

4

İletişim için yetkili kişi id

BahçeAlanı

int

4

Kurumun bahçe alanı

OtoparkAlanı

int

4

OtoparkAlanı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

YetkiliID

int

4

Kurum tanımlama id

Ad

varchar

30

Yetkilinin adı

Soyad

varchar

30

Yetkilinin soyadı

Ünvan

varchar

30

Yetkilinin kurumdaki ünvanı/işi

Adres

varchar

100

İrtibat adresi

Tel

varchar

20

İrtibat Telefon numarası

Fax

varchar

20

İrtibat Fax numarası

Email

varchar

50

İrtibat Email adresi

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

TasnifID

int

4

Kurumun ait olduğu sınıflandırma
tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

TasnifID

int

4

Kurum tanımlama id

TasnifAltGrup

int

4

Kurumun ait olduğu alt grup

Tanım

varchar

50

Kurum sınıflandırma tanımı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

GrupID

int

4

Kurum tanımlama id

TasnifAltGrup

int

4

Kurumun ait olduğu alt grup

Tanım

varchar

50

Kurum sınıflandırma tanımı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

KurumID

int

4

Kurum tanımlama id

BinaID

int

4

Bina tanımlama id
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5.1.2.3 Afet Yönetim Veritabanı
Daha önce de belirtildiği gibi afet anında mevcut imkanlara en hızlı erişim büyük önem
kaydetmektedir. Kurumların araç, malzeme, personel envanterlerinin çıkarılması, kurum ve
alanlara planlama dahilinde araç, malzeme, personel ve kaynak aktarımlarının yapılması afet
anında hızlı bir veri akışına ve veri işlenmesine olanak sağlıyacaktır. Atamaların yapılacağı
kurum ve alan bilgilerinin sağlıklı bir şekilde tutulması, veri tekrarının önlenmesi, olası yazım
hatalarının sınıflandırma işlemlerinin yapılarak yok edilmesi gerekmektedir.
Bu noktalar gözönüne alınarak yapılmış veritabanı tasarımı sonucu tasarlanmış olan
veritabanı şemaları Şekil 5.7 ve Şekil 5.8’de görünmektedir.
Acil müdahale için gerekli yapı, Alanlar ve Kurumlar tablolarının PlanAtama
tablosuyla ilişkilendirilmesi sayesinde sağlanmaktadır. Alanlar ve Kurumlar kavramı
tamamen soyut bir yapı teşkil etmektedir. Alanlar ve Kurumlar arasındaki kullanım farkı
kurumlara malzeme, personel ve araç envanterleri bilgilerinin girilebiliyor olmasıdır. Ayrıca
kurumlara ait konumsal bilgiler binalar tablosunda tutulurken, alanların konumsal bilgileri
Alanlar tablosunda tutulmaktadır.
Acil Müdahale Veritabanı Tasarımı
Çalışmanın bu aşamasında, acil müdahale bilgi altyapısı üzerinde yürütülen veritabanı
tasarımları daha ayrıntılı olarak verilmektedir.
Bu çalışma içerisinde geliştirilen acil müdahele veritabanı karar vericilerin afet anında
daha doğru verilerle çalışmalarını sağlamaya yöneliktir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgilerin
veritabanında tutulması öngörülmüştür:
Malzeme Envanteri : Kurumların sahip olduğu malzemeler, miktarlarıyla beraber
tutulmaktadır. Amaç, afet anında kurumların ellerindeki malzemeleri görerek bunların
sağlıklı bir şekilde kullanılmalarını ve yönlendirilmelerini sağlamaktır
Personel : Çeşitli personel tipleri, sayılarıyla beraber kurumlarla ilişkili olarak
saklanmaktadır. Bu sayede afet anında, personel atamaları ve kullanımı verimli bir
şekilde yapılabilecektir.
Araç Envanteri : Araçlar sınıf ve miktarlarına göre kurumlarla ilişkili olarak tutulacaktır.
Afet anında araçların gereksinim duyulan yerlerde etkili kullanımı ana amaçtır.
Planlama : Planlama bilgileri belli alan ve kurumların afet anında ihtiyaç duyacakları
malzeme, personel ve araç bilgilerinin afet öncesi belirlenerek, bunların planlama
maddesi ve özellikleri olarak kurum ve alanlara atanmasıdır.
Bu verilerin oluşturulması için iki yol izlenebilir: birinci yol tüm verilerin merkezi bir
noktadan girilmesidir. Böylece veri girişi üzerinde bir kontrol sağlanmış olacaktır. Diğer
yaklaşım ise günümüzde oldukça aşama kaydetmiş olan dağıtık veri girişi yöntemidir. Buna
göre her kurumun kendi sorumluluk alanındaki ilgili verilerini girmesi beklenecektir.
Girilecek verinin büyüklüğü ve sıklığı gözönüne alındığı zaman kurumların kendi
sorumluluklarındaki bilgilerini girmeleri çok daha verimli olacaktır. Zira bu bilgilerin merkezi
bir yerden girilmesi çok fazla zaman ve insan gücü gerektirmektedir. Ayrıca kamu kurum ve
kuruluşlarının çalışma şekilleri açısından her kurumun kendi sorumluğu dahilindeki envanter
ve planlama atamalarını dağıtık bir yapı içinde daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde
yapabilecektir.
Acil müdahale veri tabanı Şekil 5.9’de özetlenmektedir. Şekil 5.9’de de görüleceği
üzere kurumlara ait malzeme, araç ve personel bilgileri farklı ilişkisel tablolarda tutulmaktadır.
Bilginin bu şekilde tutulması veritabanının performans ve ölçeklenebilme yeteneğini
arttırmakta, uygulama aşamasında sistem geliştiricilere büyük kolaylıklar sağlamakta ve en
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önemlisi veriler üzerinde bir birlik sağlayıp yapılacak sorguların çok daha kolay
yapılabilmesini sağlamaktadır. Bilgilerin bu şekilde tutulmasının avantajları şu şekilde
sıralanabilir:
Gereksiz veri tekrarı önlenir.
Veriler daha az yer kullanılarak tutulabilir ve dolayısıyla sistem performansı artar.
Ölçeklenebilirlik artar.
Sistem karmaşıklığı azalır.
Planlama

Kurumlar

Amaç ve Özellikler

Malzeme Envanteri

Malzeme Tanımları

Araç Envanteri

Araç Tanımları

Personel

Personel Tanımları

Araç Gereksinimleri

Malzeme
Gereksinimleri
Personel
Gereksinimleri

Şekil 5.9. Kurum-Planlama ilişkileri
“Malzemeler” tablosundaki her kayıt ilişkilendirildiği kurumla, “Malzeme Tanımları”
tablosunda tanımlanmış malzeme çeşitlerini miktar belirterek birbirine bağlar. Bir çok
kurumun aynı tür malzemelere sahip olacağı düşünülürse, her malzeme tanımının birçok kez
“Malzemeler“ tablosunda yer almasının kötü bir yöntem olduğu aşikardır. Bu yüzden
malzeme tanımlamaları başka bir tabloda tutulmakta ve “Malzemeler” tablosunda sadece
malzemeyi tanımlayan kaydın kayıt numarası tutulmaktadır.
Ayrıca “Malzeme Tanımları“ tablosundaki her malzeme belli kriterlere göre
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflar aşağıdaki gibidir:
Bina Malzemeleri
Sağlık Malzemeleri
İtfaiye Malzemeleri
Her kuruma ait araç envanteri veri tabanı içerisindeki tablolardan bulunan araç
listesindeki elemanlar yardımıyla saklanmaktadır. “Araçlar” tablosu “Kurumlar” tablosu ile
“Araç tanımları” tablosu arasında miktar belirterek bir ilişki kurmaktadır. “Araç Tanımları”
tablosundaki her kaydın da “Malzeme Tanımları” tablosundaki gibi sınıflandırma bilgileri
mevcuttur. Bu sınıflandırma maddeleri şunlardır:
Binek Araçları
Deniz Araçları
İş Makineleri
İtfaiye Araçları
Sağlık taşıma Araçları
Toplu Taşıma araçları
Yük aracı
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Kurumlarda çalışan personel tipleri ve sayıları, afet anında yardım koordinasyonunun
sağlanabilmesi için bilinmesi gereken önemli bir bilgidir. Aynı yaklaşım kullanılarak personel
bilgileri veritabanında kurumlarla ilişkili olarak tutulmaktadır.
Planlama
Planlama, bir afet sonrası herhangi bir kurum ya da alanda bulunması gereken araç, malzeme
ve personel ihtiyaçlarının önceden belirlenerek bu kurum ya da alanın kullanım amacı ve
özelliklerinin de belirlenerek tutulması amacıyla tasarlanmış bir tablodur. Bir planlama kurum
ya da alana atanmış olabilir. Planlama atanabilecek yerler,
Okullar
Yurtlar
Spor Salonları
Parklar
Spor Alanları
olarak ifade edilebilir. Bu listeyi uzatmak mümkündür. Planlama gereği gereksinim duyulacak
araç, malzeme, ve personel bilgileri yukarıda envanter ve personel bilgilerinin tutulduğu
şekilde saklanmaktadır (Şekil 5.10). Tek fark bu bilgilerin “Kurumlar” yerine “Planlama”
tablosuyla ilişkili olmasıdır.
Malzemeler

PLANLAMA

Malzeme Tanımları

Personel

Personel Tanımları
Araçlar

Araç Tanımları

Şekil 5.10. Planlama veritabanı ile kurulan İlişkiler (I)
Planlama yapılmış alan ya da kurumun ne amaçla kullanılacağı ve bu kullanıma has
gereksinimler de veritabanında tutulması gerekmektedir. Bu amaçla Şekil 5.11’de görülen
ilişki tanımlanmıştır.
PLANLAMA

Planlama Amaç /
Özellikleri

Planlama Kaynakları

Kaynak Tanımları

Şekil 5.11. Planlama veritabanı ile kurulan İlişkiler (II)
Veritabanı Yapısı
Mantıksal yapısı tanımlanan veritabanı, fiziksel olarak ilişkilendirilmiş tablolar halinde tutulur.
Lojistik ve planlama amacıyla kullanılacak bu tablolar ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri
Şekil 5.12’deki gibidir.
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Şekil 5.12. Örnek planlama veritabanı şeması
Bu örnek tasarımda görülen şema, afet yönetiminde ihtiyaç duyduğumuz “Planlama”
modelini barındırmaktadır. Tablo 5.2’de görüldüğü gibi afet yönetim veri modülünde
incelenen bilgi işlevlerine göre hiyerarşik bir gruplamaya tabi tutulabilmektedir. Böylece
sistem içerisindeki ilişkiler çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu işlevsel ilişkilerin yanı sıra veri
modülünde tasarıma göre de bir dizi ilişkinin var olduğunu belirtmeliyiz. Özellikle bazı veri
sınıfları diğer sınıflarla saydam bir katman gibi davranarak son derece önemli bilgileri
saklamaktadırlar. Örneğin bina bilgilerinin bulunacağı veritabanı güçlendirme bilgilerinin
bulunacağı veritabanı ile çok sıkı bir ilişki içerisinde olacaktır. İstanbul genelinde toplanmış
ya da toplanmakta olan binalara ait yapım yılı, kat sayısı, yapı tipi bilgilerine göre
oluşturulmuş bina sınıfları güçlendirme çalışmalarında kritik olacaktır.

Bina
Sınıfı

Bina

Adres
Bilgisi
Şekil 5.13. Bina veritabanı mantıksal ilişkileri
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Güçlendirme

Şekil 5.14. Bina veritabanı tablosal yapı
Fiziksel olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temelli bir veri modülü kullanılacağı için
bu tür bir gösterimin kullanılması mümkündür. Bu tip ilişkilerin çıkarılması ile yapısal
sınıflandırılma gerçekleştirilecektir.

Şekil 5.15. Kurum veritabanı yapısı
Bu aşamaya kadar incelenmiş olan tabloların kolonları veri tipleri ve açıklamalarıyla
birlikte Tablo 5.7’te gösterilmiştir.
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Tablo 5.4. Veritabanı tablo tanımları
TABLO ADI

Kurumlar

Araclar

AracTanim

AracTasnif

Personel

PersonelTanim

Malzemeler

Malzeme Tanim

MalzemeTasnif

VERİTABANI ALANLARI
Alan İsmi
Tip

Uzunluk

Açıklama

kurum_id
kurum_adi
yetkili_id
bahce_alani
otopark_alani

int
varchar
int
int
int

4
50
4
4
4

Kurum id
Kurumu tanımlayan ad
Kurumdan sorumlu yetkili id
Kurumun bahçe alanı
Kurumun otopark alanı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

kurum_id
arac_kodu
sayi

int
int
int

4
4
4

Kurum id
Aracı tanımlayan kod
Kuruma ait araç sayısı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

arac_kodu
arac_tasnif_id
tanim

int
int
varchar

4
4
50

Araç Kodu
Aracın ait olduğu kategori id
Araç tanımı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

id
tasnif_adi

int
varchar

4
50

Araç sınıf id
Araç kategori tanımı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

kurum_id
personel_kodu
sayi

int
int
int

4
4
4

Kurum id
Personel Tipinin kodu
Kuruma ait personel sayısı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

personel_kodu
personel_tanim

int
varchar

4
50

Personel Tipi Kodu
Parsonel tip tanımı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

kurum_id
malzeme_kodu
sayi

int
int
int

4
4
4

Kurum id
Malzeme tip kodu
Kuruma ait malzeme sayısı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

malzeme_kodu
malzeme_grup_id
malzeme_tanim

int
int
varchar

4
4
50

Malzeme tanımlama kodu
Malzemenin kategori id
Malzeme tanımı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

id
malzeme_grubu

int
varchar

4
50

Malzeme Kategori id
Malzeme Kategori Tanımı
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TABLO ADI

Alanlar

PlanAtama

MalzemePlanlama

AracPlanlama

PersonelPlanlama

PlanlamaMaddeleri

PlanlamaEkKaynaklar

Diger Planlama
Kaynaklari

VERİTABANI ALANLARI
Alan İsmi
Tip

Uzunluk

Açıklama

id
adi
alani
ilce
mahalle
cadde
sokak
WC_imkani
kapasitesi_m2

int
varchar
int
int
int
varchar
varchar
int
int

4
50
4
4
4
50
50
4
4

Alanı id
Alanı tanımlayan ad
Alanın m2 cinsinden alanı
Alanın içinde bulunduğu ilçe
Alanın bulunduğu mahalle
Cadde bilgisi
Sokak bilgisi
WC kapasitesi
m2 cinsinden kapasite

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

id
kurum_id
alan_id
planlama_maddesi

İnt
Varchar
İnt
İnt

4
50
4
4

Planlama id
Planlamanın ait olduğu kurum id
Planlamanın ait olduğu alan id
Varsa Planlama Maddesi

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

planlama_id
malzeme_kodu
sayi

int
int
int

4
4
4

Planlama id
Malzeme tip kodu
Malzeme sayısı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

planlama_id
arac_kodu
sayi

int
int
int

4
4
4

Planlama id
Araç tip kodu
Araç sayısı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

planlama_id
personel_kodu
sayi

int
int
int

4
4
4

Planlama id
Personel tip kodu
Personel sayısı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

planlama_maddesi
tanim

İnt
Varchar

4
50

Planlama Madde id
Planlama Maddesinin tanımı

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

planlama_maddesi
ek_kaynak_no

int
int

4
4

Planlama Maddesi
Ataması yapılacak kaynak id

Alan İsmi

Tip

Uzunluk

Açıklama

ek_kaynak_id
kaynak_ismi

int
varchar

4
50

Kaynak id
Kaynak tanımı

5.1.2.4 Bina Değerlendirme Veritabanı
Bu bölümde İstanbul’daki bina türü yapıların inceleme, güçlendirme ve hasar tespit
veritabanlarının tasarlanması ele alınmıştır. Tasarım sırasında, deprem analizlerinin
yapılabilmesi için gerekli bilgiler, ayrıntılı bir inceleme ile elde edilmiştir.
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Bina inceleme veritabanı, İstanbul’daki tüm bina türü yapıların deprem güvenliklerinin
incelenmesi sırasında elde edilecek inceleme verilerinin saklanması için kullanılacaktır. Bu
veriler binaların hasar görme olasılıklarının tekil bina bazında tahmin edilmesi, olası can ve
mal kayıplarının hesaplanması amaçlı analiz çalışmalarında kullanılacaktır. İnceleme
çalışmaları 3 aşamada gerçekleştirilecek ve her aşamada farklı uygulama ve tekniklerle
binaların deprem performansları hesaplanacaktır.
İnceleme çalışmalarının ardından, yapılacak analiz sonuçlarına göre binaların nasıl
değerlendirileceğine karar verilecektir. Binanın deprem performansına göre güçlendirilmesine
karar verilmesi durumunda güçlendirme verilerinin saklanması gerekecektir. Bu amaçla
güçlendirme verilerinin tutulabilmesi için güçlendirme veritabanı tasarımı yapılmıştır.
Bina Envanteri
Bina envanteri, İstanbul ili içerisindeki tüm binaların, deprem güvenliği ve diğer olası
amaçlarda kullanımı için gerekebilecek verileri içerecektir. Bu veriler mevcut bina envanteri
kullanılarak elde edilebileceği gibi, öninceleme sırasında da elde edilebilir.
Bina envanterinde yapılar için şu bilgiler veritabanında saklanacaktır:
Adres bilgileri ve koordinatı (GPS)
Kullanım amacı, işlevi
Kat adedi ve alanı
Zemin kat kullanım şekli
Gece ve gündüz nüfusu
Adres bilgilerinin sağlıklı bir şekilde tutulması ve veri tekrarının engellenmesi için ilçe
ve mahalle bilgileri başka tabloya referans verilerek saklanacaktır. Mahalleler ve İlçeler
tabloları bu amaçla yaratılmıştır. Binalar tablosunda mahalle ve ilçe isimlerini tutmak yerine
Mahalleler ve İlçeler tablolarında bu ilçe ve mahalle isimlerine denk gelen İlçeID ve
MahalleID tutulacaktır.
Bina verileri yapım yılı, yapım cinsi ve kad adedi dikkate alınarak çeşitlenecektir.
Yapılan çalışmalarda çapraz eşleme ile 24 farklı bina sınıfı elde edilmiştir. Bu sınıf bilgileri
BinaTipleri tablosunda saklanacaktır. Binalar tablosunda bu sınıflara ait BinaTipiID verisi
saklanarak binaların sınıflandırılması sağlanacaktır. Bina envanterinin şeması Şekil 5.16’da
gösterilmiştir.
Bina İnceleme Verileri
İnceleme veritabanı yapılmış olan inceleme çalışmalarına ait verileri tutmaktadır. Üç
kademede gerçekleştirilen bu çalışmalara ait ortak veriler olduğu gibi (Tarih, Görevliler) her
bir kademeye özel verilerde mevcuttur. Yapılan çalışmada aşağıdaki verilerin yapılacak
inceleme ve analiz işlemleri için gerekli olduğu ve veritabanında tutulmasının zaruri olduğu
anlaşılmıştır.
Ön İnceleme (1. Aşama)
o Bina Fotoğrafı
o Binanın ana taşıyıcı sistem tipi
o Cephe kolonların zemin katta konsollara oturup oturmadığı
o Çekme kat olup olmadığı
o Binanın tümünün ve kademeli yapıldı ise kısımlarının yapım tarihleri
o Binanın yapım aşamasında mühendislik hizmeti görüp görmediği
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Şekil 5.16. Bina envanteri veritabanı
o Binanın nizam durumu (bitişik veya ayrık)
o Bitişik binalarda döşeme seviyesi farkı
o Bitişik nizam ise binanın köşede olup olmadığı
o Binanın bulunduğu yol/cadde genişliği
o Yumuşak katın varlığı
o Ağır çıkmaların varlığı
o Kısa kolonların varlığı
o Yapı kalitesi (görünen)
o Duvar tipi
o Duvar boşluk oranı
o Duvar boşluk düzeni
Ara İnceleme (2. Aşama)
o Taşıyıcı sistem krokisi
o Yatay elemanların sürekliliği
o Bina oturma alanı
o Normal kat alanı
o Düşeydeki taşıyıcı sistem düzensizlikleri
o Yumuşak kat özellikleri
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o Görünen malzeme kalitesi
o Korozyon etkisi
o Varsa kat ilavesi
Ayrıntılı İnceleme (3. Aşama)
o Ayrıntılı malzeme bilgisi
o Yapının projesi
o Analiz sonuçları
İncelemeleri yapan görevlilere ait kayıtların tutulması için “Görevliler” tablosu yaratılmıştır.
Bu tablo yapılan incelemelerin hangi görevliler tarafından yapıldığının takibinin yapılması
için, inceleme görevinde bulunan görevlilere ait verileri tutacaktır. Bu bilgiler
Ad, Soyad
Telefon
Çalıştığı kurum adı
olarak sıralanabilir. Görevlilere ait tutulacak veriler gereksinimlere göre arttırılabilir.
İnceleme verilerinin tutulacağı tablolar ve bunlar arasındaki ilişki Şekil 5.17’da
gösterilmektedir.
İkinci aşamadaki inceleme için esas alınacak veri “taşıyıcı sistem krokisi”dir. Bu
taşıyıcı sistem krokisi ile yapı elemanlarının boyutları ve konumları dijital ortamda
saklanacak ve yapılacak analiz çalışmalarında bu krokiler kullanılacaktır. Günümüz
teknolojisiyle ikinci aşamada inceleme yapacak görevlilerin el bilgisayarları kullanarak bu
krokileri sayısal ortamda güvenilir ve sağlıklı bir şekilde yaratmaları mümkündür. Bu
yaratılan krokiler sayesinde yapılacak incelemeler, konum bilgisi içermeyen ham bina eleman
bilgilerine göre daha sağlıklı sonuçlar verecektir.Bu amaçla geliştirilen örnek bir uygulama
programının ayrıntıları 5.1.3’de verilmektedir.
Bina Güçlendirme Verileri
İncelemesi yapılmış riskli binaların analiz sonuçlarına göre verilecek kararın güçlendirme
yönünde olması durumunda, binalara ait güçlendirme bilgilerininde tutulması gerekecektir.
Güçlendirme veritabanı bu amaçla yaratılmış olup yapılan güçlendirme projelerine ait verileri
tutmaktadır.
Güçlendirme tablosu güçlendirme projesine dair verileri tutacaktır. BinaID alanı ile
Binalar tablosuna, FirmaID alanı ile Firmalar tablosuna ilişkililendirilmiştir. Güçlendirme
projesine dair bilgiler şunlardır:
Proje başlangıç ve bitiş tarihleri
Maliyet
Yapılmış çalışmalara ait rapor
Ayrıca güçlendirme projesinde uygulanan yöntem veya yöntemler GüçlendirmeTipleri
tutulacaktır. Bu yöntemler GüçlendirmeÇalışmaları adlı tablo ile Güçlendirme tablosuna
bağlanacaktır (Şekil 5.18). Bu şekilde güçlendirme projelerinde hangi tip bina ve yapılarda ne
tür güçlendirme yöntemlerinin kullanıldığı ve hangilerinin daha uygulanabilir ve verimli
olduğu analiz edilebilecektir.
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Şekil 5.17. Bina inceleme veritabanı
GüçlendirmeTipleri tablosundaki güçlendirme tipleri bina tipi, özelliği ve mevcut
teknolojilere göre şekillenecektir. Aşağıdaki liste GüçlendirmeTipleri tablosunda bulunması
olası güçlendirme yöntemlerini göstermektedir.
Taşıyıcı duvarları güçlendirme
Dolgu duvarları taşıyıcı hale dönüştürme
Betonarme perde ilave
Dolgu duvarları prefabrik elemanlara dönüştürme
Kat azaltma
Ağır balkon iptali
...
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Şekil 5.18. Bina güçlendirme veritabanı
Hasar Tespit Verileri
Deprem ardından yapılacak hasar tespit çalışmalarına ait verilerin saklanması için Şekil
5.19’deki veritabanı tasarımı yapılmıştır. Hasar tespit veritabanı, hasar tespit çalışmasına ait
rapor ve tarihleri, çalışmayı yapan görevlilere ait bilgileri, çalışma sonucunda varılan karar ve
gözlenen hasar tiplerini tutacaktır.
HasarTespit tablosu BinaID alanı kullanılarak Binalar tablosuyla ilişkilendirilmiştir.
Çalışması yapılmış binaya ait HasarTespit tablosundaki kayıtta şu bilgiler saklanacaktır.
Hasar tespitinin yapıldığı tarih
Çalışma sonucunda yazılan rapor
Yapılan incelemeye bağlı olarak verilen performans puanı
Performans puanına bağlı olarak bina için uygun görülen karar
HasarTipleri tablosu binalarda meydana gelebilecek çeşitli hasar şekillerinin
sınıflandırılması için yaratılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda gözlemlenen hasar çeşitleri
HasarTespit tablosuyla ilişkilendirilerek, kent bazında yapı tip ve özelliklerine bağlı olarak
hangi türde hasarların meydana geldiği kolaylıkla analiz edilebilecektir.
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Şekil 5.19. Hasar tespit veritabanı

984

Tablo 5.5. Bina inceleme, güçlendirme, hasar tespit veritabanı tablo tanımları

TABLO ADI

VERİTABANI ALANLARI

Araİnceleme

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

İncelemeID

int

4

İnceleme tanımlama id

TaşıyıcıSistemKrokisi

image

16

Binanın taşıyıcı sistem krokisi

YatakElemanSürekliliği

real

4

Bina yatay elemanların sürekliliği

BinaOturmaAlanı

int

4

Binanın oturma alanı

NormalKatAlanı

int

4

Bina kat alanı

DüşeyTaşıyıcıSistemDüze
nsizlikleri

real

4

Bina Düşey taşıyıcı elemanların
düzensizlikleri

YumuşakKatÖzelliği

smallint

2

Yumuşak kat varlığı (var/yok) (1/0)

GörünenMalzemeKalitesi

smallint

2

Görünen Malzeme kalitesi (0,1,2)

KorozyonEtkisi

real

4

Binadaki korozyon etkisi

TadilatDurumu

smallint

2

Binanın tadilat (görüp/görmediği)
(1/0)

Katİlavesi

smallint

2

Varsa kat ilavesi miktarı

PerformansPuanı2

real

4

Hesaplanan performans puanı

Karar

char

1

İnceleme sonucu verilen karar
G:Güçlendirme Y:Yıkım S:Sağlam A:
Ayrıntılı inceleme

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

İncelemeID

int

4

İnceleme tanımlama id

MalzemeBilgisi

varchar

100

Ayrıntılı malzeme bilgisi

YapıPlan

image

16

Binanın yapı proje planı

AnalizSonuçları

varchar

50

Bina inceleme sonuçları

PerformansPuanı3

real

4

Hesaplanan performans puanı

Karar

char

1

İnceleme sonucu verilen karar
G:Güçlendirme Y:Yıkım S:Sağlam

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

HasarTespitID

int

4

Hasar tespit çalışma id

HasarTipiID

int

4

Hasar tipi tanımlama id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

BinaID

int

4

Bina tanımlama id

BinaAdı

varchar

50

Bina ismi

İlçeID

int

4

Binanın bulunduğu ilçe id

MahalleID

int

4

Binanın bulunduğu mahalle id

Türüİşlevi

varchar

100

Binanın kullanım amacı/işlevi

BinaTipiID

int

4

Bina sınıflandırma id

KatAdedi

int

4

Binanın sahip olduğu kat sayısı

KatAlanı

int

4

Binanın kat alanı

Ayrıntılıİnceleme

BinaHasarTespit

Binalar
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BinaTipleri

DuvarTipleri

Firmalar

Fotoğraflar

Görevliler

DaireSayısı

int

4

Binadaki daire sayısı

CaddeYol

varchar

50

Binanın bulunduğu cadde/yol

Sokak

varchar

50

Binanin bulunduğu sokak

Numara

varchar

50

Adres bina no

PostaKodu

char

5

Adres posta kodu

SığınakKapasitesi

int

4

Varsa binanın sığınak kapasitesi

ZeminKatKullanımı

char

1

Zemin katın kullanım şekli
K:Konut T:Ticari Alan

GündüzNüfusu

smallint

2

Binadaki gündüz nüfusu

GeceNüfusu

smallint

2

Binadaki gece nüfusu

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

DuvarTipiID

int

4

BinaTipi tanımlama id

Tanım

varchar

50

Bina Tipi tanımlama

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

BinaTipiID

int

4

BinaTipi tanımlama id

YapımYılı

int

4

Bina yapım yılı

YapıCinsi

int

4

Binanın yapı cinsi

KatAdedi

int

4

Kat adedi aralığı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

FirmaID

int

4

Firma tanımlama id

FirmaAdı

varchar

100

Firmanın ticari ismi

Tel

varchar

50

Firma telefon numarası

Fax

varchar

50

Firma fax numarası

Adres

varchar

100

Firma erişim adresi

VergiDairesi

varchar

50

Firmanın kayıtlı olduğu vergi D.

VergiNo

varchar

20

Parsonel tip tanımı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

FotoğrafID

int

4

Fotoğraf tanımlama id

İncelemeID

int

4

Fotoğrafın çekildiği inceleme id

Fotoğraf

image

16

Fotoğraf verisi

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

GörevliID

int

4

Malzeme tanımlama kodu

Ad

varchar

30

Malzemenin kategori id

Soyad

varchar

30

Tel

varchar

20

ÇalıştığıKurum

varchar

50
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Malzeme tanımı

Güçlendirme

GüçlendirmeTipleri

GüçlendirmeÇalışmaları

HasarTespit

HasarTespitGörevli

HasarTipleri

Mahalleler

Önİnceleme

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

GüçlendirmeID

int

4

Güçlendirme çalışması id

BinaID

int

4

Güçlendirmenin yapıldığı bina id

FirmaID

int

4

Çalışmayı yapan Firma id

BaşlangıçTarihi

date

8

İşe başlama tarihi

BitişTarihi

date

8

İşin bitiş tarihi

Maliyet

money

8

Proje maliyeti

Rapor

text

16

Proje raporu

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

GüçlendirmeTipiID

int

4

Güçlendirme çalışma tipi id

Tanım

varchar

200

Güçlendirme tipi tanımlaması

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

GüçlendirmeID

int

4

Güçlendirme çalışması id

GüçlendirmeTipiID

int

4

Kullanılan güçlendirme tipi id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

HasarTespitID

int

4

Hasar tespit çalışması id

BinaID

int

4

Hasar tespitinin yapıldığı bina id

Tarih

date

8

Hasar tespitinin yapıldığı tarih

Rapor

text

16

İnceleme raporu

PerformansPuanı

real

4

Hesaplanan performans puanı

Karar

char

2

Hasar Tespitinde verilen karar

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

HasarTespitID

int

4

Hasar tespit çalışması id

GörevliID

int

4

Çalışmayı yapan görevli id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

HasarTipiID

int

4

Hasar tipi id

Tanım

varchar

200

Hasar tipinin tanımı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

MahalleID

int

4

Mahalle tanımlama id

İlçeID

int

4

Mahallenin dahil olduğu ilçe id

MahalleAdı

varchar

30

Mahallenin Adı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

İncelemeID

int

4

İnceleme tanımlama id

TaşıyıcıSistemTipi

smallint

2

Bina ana taşıyıcı sistemi

CepheKonsol

smallint

2

Cephe kolonların zemin katta
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konsollara (oturup/oturmadığı) (1/0)

İlçeler

İncelemeGörevli

İncelemeler

ÇekmeKat

smallint

2

Çekme kat varlığı (var/yok) (1/0)

YapımTarihi

date

8

Bina yapım tarihi

MühendislikHizmeti

smallint

2

Binanın mühendislik hizmeti
(görüp/görmediği) (1/0)

NizamDurumu

smallint

2

Binanın nizam durumu (bitişik/ayrık)
(1/0)

KöşeDurumu

smallint

2

Bitişik nizamda ise köşede
olup/olmadığı (1/0)

YolGenişliği

int

4

Binanın bulunduğu yolun genişliği

YumuşakKat

smallint

2

Yumuşak kat (var/yok) (1/0) –
Betonarme yapılar için

AğırÇıkma

smallint

2

Ağır çıkma (var/yok) (1/0) –
Betonarme yapılar için

KısaKolon

smallint

2

Kısa kolon (var/yok) (1/0)

DöşemeSeviyesiFarkı

smallint

2

Döşeme seviyesi farkı var/yok (0/1)

YapıKalitesi

smallint

2

Görünen yapı kalitesi (kötü/orta/iyi)
(0/1/2)

DuvarTipi

int

4

Duvar tipi – Yığma binalar için

DuvarBoşlukOranı

smallint

2

Duvar boşluk oranı (az/orta/çok)
(0/1/2) – Yığma binalar için

DuvarBoşlukDüzeni

smallint

2

Duvar boşluklarının düzeni
(düzensiz/orta/düzenli) (0/1/2) –
Yığma binalar için

PerformansPuanı1

real

4

Hesaplanan performans puanı

Karar

char

1

İnceleme sonucu verilen karar
S:Sağlam A: Ayrıntılı inceleme

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

İlçeID

int

4

İlçe tanımlama id

İlçeAdı

varchar

30

İlçenin Adı

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

İncelemeID

int

4

İnceleme tanımlama id

GörevliID

int

4

İnceleme yapan görevli id

Alan İsmi

Tip

Boyut

Açıklama

İncelemeID

int

4

İnceleme tanımlama id

BinaID

int

4

İncelemenin yapıldığı bina

Kademe

smallint

2

İncelemenin yapıldığı aşama (1/2/3)

İncelemeTarihi

date

8

Hasar Tespitinde verilen karar
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5.1.2.5 Analiz Veritabanı
Analiz veritabanında temel olarak deprem araştırmalarında kullanılacak verilerin ve çeşitli
analizlerin sonuçlarının bulunması düşünülmektedir. Veritabanında bulunacak kategoriler şu
şekilde sıralanabilir:
Fiziksel durum ile ilgili yapılmış etüd çalışmaları
Çeşitli deprem senaryoları ve analizleri.
Fiziksel Durum ile İlgili Çalışma Sonuçları
Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, Fiziksel Durum veritabanında ham veriler tutulmak
istenmiştir. Buna bağlı olarak doğası gereği yorumla oluşturulan fiziksel duruma ait veriler
kronolojik olarak ve yapan kurum kayıtları ile birlikte tutulacaktır. Hazus sisteminde arka
planda mevcut olan veritabanına ve JICA raporlarında elde edilmiş haritalara göre bu veriler
şu başlıklarda incelenebilir:
Geolojik Formasyon haritaları
Zemin Tipleri veritabanı
Dikkat edileceği gibi bu veriler çeşitli geolojik etüdler sonrasında ortaya çıkmış
raporlardan faydalanılarak oluşturulmuş öznel bilgilerdir. Bu verilere yapılacak çeşitli
çalışmaların sonuçlarına göre yeni veritabanları eklenebilir. Bu kapsamdaki veriler
kullanılarak araştırmacıların veya çeşitli kişi ya da kurumların, ihtiyacı olacak bilgilere hızlı
bir şekilde ulaşması sağlanacaktır. Veritabanları geniş ölçekte CBS sisteminden beslenen
tablosal yapıda olacaklardır. İstanbul üzerindeki belli noktaların geolojik özelliklerine göre
gruplanmasıyla oluşturulan
geolojik formasyon çalışmaları en uygun bu şekilde
saklanabilecektir. Belirtildiği gibi her çalışmanın kimin tarafından ve ne zaman yapıldığına ait
bilgiler de bir kütük sistemi ile sağlanacaktır.
Geolojik Formasyon Haritaları

Tablo 5.9’de JICA raporunda İstanbul için önerilen 36 farklı geolojik sınıflandırma örnek
olarak gösterilmiştir. Bu sınıflandırmaya göre oluşturulan 1:50.000’lik geolojik harita master
plan çerçevesinde bulunmaktadır. Aynı şekilde 1:5.000’lik Büyükşehir Belediyesi Zemin
İnceleme Müdürlüğünün ve 1:25.000’lik MTA’nın hazırladığı raporlarda mevcuttur.
Veritabanında bunlar gibi diğer kurumlarında hazırladığı veritabanları bulunacaktır.
Örnek olarak belirlenecek bir sınıflandırmaya göre haritanın oluşturulmasına imkan
sağlıyan aşağıdaki yapıdaki formasyon veritabanı önerilebilir
Geolojik formasyonlar için yapılan çalışmaların sınıflandırma tabloları da veritabanına
girecektir. Bu işlem için her veritabanı için Şekil 5.20’deki gibi ayrı bir sınıflandırma tablosu
söz konusu olacak, ve bu tablolar geolojik_siniflandirmalar tablosunda tutulacaktır.
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Şekil 5.20. Geolojik formasyon veritabanı
Tablo 5.6. İstanbul için geolojik formasyonlar
GRUP

FORMASYON

SEMBOL

Dolgu

Yd

Alüvyon

Qa

Kuşdili

Kşf

Alüvyon Yelpazeleri

Q (Suf)

Bakırköy

Baf

Güngören

Gnf

Çukurçeşme

Çf

Çamurluhan

Çmf

Terkos

Karaburun/Gürpınar

Kbf/Güf

Çatalca

Ceylan

Cef

Soğucak

Sf

Hamamdere

Haf

Halkalı

Darıca

Gebze

İstanbul

Şemsettin/Sarıyer

Şf/Saf

Kutluca

Ktf

Hereke Pudingi

Hpf

Tepecik

Tef

Hereke

Hf

Erikli

Ef

Kapaklı

Kaf

Kocatarla

Kof

Trakya

Trf

Baltalimanı

Blf

Tuzla

Tf

Kartal

Kf

Dolayoba

Df

Gözdağ

Gf

Aydos

Af

Kurtköy

Kuf
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Zemin Tipleri Veritabanı
Büyükşehir Belediyesi, Zemin ve Deprem Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1:5000
ölçekli Geoteknik Etüd Raporlarından oluşturulmuş zemin tipleri Tablo 5.10’da
görülmektedir. Veritabanında bulunacak farklı zemin sınıflandırmalarına göre istenilen zemin
haritaları kullanılabilecektir.
Tablo 5.7. Geolojik zemin sınıflandırması
Geoteknik Zemin Sınıflandırma
YU

Her türlü yapılaşmaya uygun

AJ

Detaylı jeoteknik çalışma gerekli

SA

Yerleşime uygun değil

ÖA

Construction prohibited without
precaution

YÖUA

Stabilte çalışması gerekli

AJE

Detaylı jeoteknik çalışma

YUOA

Özel amaçlı inşaatlar için planlama
yapılabilir

Şekil 5.21. Zemin sınıflandırmaları veritabanı
Yıldız Teknik Üniversitesi ile Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü tarafından,
"İstanbul İçin Zemin Çekirdek Sistemi" adı altında metropolde yapılan tüm sondaj verilerinin
bilgisayar ortamında değerlendirilmesi yapılacaktır. Konuyla ilgili olarak sondaj verilerinin
toplanmasına devam edilmektedir.
Deprem Senaryoları Ve Tahminleri Veritabanı
Analiz veritabanının ikinci bölümünde çeşitli deprem analizi çalışmaları yer alacaktır.
Tasarım yapılırken öngörülen amaç bu çalışmalara ait girdi bilgileri ve çıktı olarak üretilmiş
sonuçları sistem içerisinde kullanıcıların erişimine sunabilmektir. Bu sayede özellikle tüm
yapılmış çalışmalar standardize olacak, ve ilgili tüm birimler de verilerle ilgili kendi karar
verme süreçlerini güncelleyebileceklerdir. Örneğin, JICA ve BÜ-ARC çalışmalarının
sonuçlarını tek bir merkezi veritabanı içerisinde bulunduruyor olmak gerek araştırmacılar için
gerekse AKOM, İl Afet Yönetim Merkezi gibi karar merkezlerinin planlama işlerine oldukça
yardımcı olacaktır. Ayrıca, deprem konusundaki bilgilerimizin her geçen gün zenginleştiği ve
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analizlerin tekrarlanma ihtiyacı olduğu açıktır. İleride entegre edilecek HAZUS benzeri bir
simulasyon ve analiz programı sayesinde mevcut sistemde statik bulunan kayıtların haricinde
kullanıcıların da kendi senaryolarını, elde edilen güncel koşullar ve bilgiler dahilinde
koşturmaları mümkün olabilir. Bu sayede oluşacak bilgi bankası hem geçmişe yönelik
sorgulara hem de geleceğe yönelik planlara katkıda bulunacaktır.
Tasarım ile ilgili olarak öncelikle deprem analizinin nasıl yapılabildiği hakkında temel
prensipleri belirlemek gerekmektedir. Buna bağlı olarak girdi tabloları, ara tablolar ve
sonuçlar görülebilecektir. Farkedilmesi gereken önemli bir husus da belli aşamalarda elde
edilen bazı sonuç değerlerin analiz boyunca başka modüllere girdi teşkil edebildiğidir. Bu
sebepten dolayı tasarımda bütün bir çalışmayı takip edebilmeyi sağlıyacak değişkenler
tutulmaktadır. Sistem tasarımında bu ayrıntı daha iyi görülebilir.
Senaryo Modelleri
Deprem senaryolarının bilgileri veritabanının bu bölümünde tutulacaktır. Tarihi depremler bu
veritabanına link olarak bağlanabilir. Zira tarihi bilgiler analizleri de, mevcut modellerinin
performanslarını görebilmek açısından önemli değer arz etmektedirler. Tarihi bir deprem
senaryosu mevcut sistem üzerinde tekrardan koşturularak sistemin tepkisi incelenebilir veya o
depremin sonuçlarına ait analizlere ulaşılarak yeni planlama çalışmaları yürütülebilir.
Deprem senaryoları için kullanılabilecek tasarım basit bir yapıda olacaktır. Aşağıdaki
şekilde bu yapıya bir örnek teşkil eden tasarım görülebilir.

Şekil 5.22. Deprem senaryoları veritabanı
Zemin Hareket Analizleri
Zemin hareketlerinin analizi için farklı yöntemler uygulanıyor olsa da, genel kabul görmüş bir
akış kabul edilmektedir. Bunun için JICA raporundaki yaklaşım esas alınmıştır. Bu yaklaşıma
ait akış şeması aşağıda görülebilir. İleride eğer bu yaklaşımın ötesinde bir tasarım istenirse
aynı prensiplere uyarak o yaklaşım da sisteme entegre edilebilir.
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Senaryo Depremi

Fay Modeli
Hız, ivme formülleri

Tepki spek. formülleri

İvme ve Hız Değerleri
(Kaya seviyesi)

İvme Tepki Spektrumu
(Kaya seviyesi)

Amplifikasyon

Amplifikasyon

İvme ve Hız Değerleri
(Yüzey seviyesi)

İvme Tepki Spektrumu
(Yüzey seviyesi)

Şekil 5.23. Zemin hareketleri analizi için akış şeması
Bu yaklaşım görüleceği gibi son derece geneldir. Yaratılan ya da tarihi bir kayıttan yola
çıkılan deprem senaryosu üzerine bir fay modeli oturtularak önce Kaya Zemin (Bedrock)
seviyesinde ardından da yüzey seviyesinde En Yüksek İvme (Peak Ground Acceleration PGA), En Yüksek Hız (Peak Ground Velocity - PGV), ve İvme Tepki Spektrumu
(Acceleration Response Spectrum - Sa) bilgileri oluşturulur. Bu bilgiler ileriki analizlerde
kullanılacaktır. Bu durumda kullanılabilecek veritabanı tasarımı Şekil 5.24’daki gibi olacaktır.
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Şekil 5.24. Zemin hareket analizi veritabanı
Sıvılaşma Potansiyeli Analizi
Zemin sıvılaşması, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini
kaybederek, katı yerine sıvı gibi davranmalarıdır. Özellikle, kil bulunmayan kum ve silt ve
bazen çakıl tabakaları sıvılaşma potansiyeline sahiptirler. Zeminin sıvılaşmasının kendisi
hasara sebep olan bir olay değildir. Ancak, bu olayın büyük yer değiştirmelere sebep olması,
büyük hasarları doğuran temel göçmelerine sebep olur. Zemin sıvılaşması ile onarımı güç
olan temiz ve pis su boruları ile doğalgaz borularında hasar ve kaçaklar ortaya çıkar. Bunun
yanında sıvılaşma, şev ve yamaç kaymalarına ve istinat duvarlarında yatay zemin basıncının
artmasına sebep olur.
Sıvılaşma potansiyeli olan zemin bölgelerini, zeminin yapısından hareket ederek belirli
ölçüde tahmin etmek mümkün olabilirse de, bir depremde sıvılaşmanın olacağını tahmin
etmek zordur. Zemin türü, yoğunluğunu ve yer altı su seviyesinin derinliğini belirleyerek,
zemin sıvılaşma potansiyeli yüksek bölgeler belirlenebilir. Yine JICA raporunda bahsedilen
yaklaşım çerçevesinde bir analiz yapmak olasıdır. Şekil 5.25’de bu yaklaşımı görebiliriz.
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AKIŞ

GİRDİLER

Analiz Bölgesinin Seçimi

Sondaj logları
Geoteknik formasyonlar
Geoloji haritaları

Zemin Modeli

Su tablası derinliği
Geoteknik özellikler
PGA

FL
Analiz Metodu
PL

Sıvılaşma
Derecesi

Şekil 5.25. Potansiyel sıvılaşma analizi akış şeması
Şekil 5.25’de de görüldüğü gibi, sıvılaşma analizi için öncelikle analiz bölgesi seçilerek
oradan ilgili verilerin toplanması sağlanacaktır. O bölge için uygun zemin modeli girildikten
sonra bir önceki çalışmada hesaplanan PGA değerleri sayesinde çeşitli analizler yapılabilir.
Analiz Metodu olarak bu çalışmada referans olarak JICA çalışması alınmıştı. Bu yüzden FL
ve PL yöntemleri gösterilmiştir. Veritabanı bu yöntemlerden bağımsızdır.
Senaryo deprem gerçekleştiğinde seçilen bölgedeki sıvılaşma derecesini gösterebilmek
için gerekli olan veritabanı yapısı Şekil 5.26’da önerilmiştir.

Şekil 5.26. Sıvılaşma analizi veritabanı
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Eğim Stabilitesi Risk Analizi
Eğim stabilitesi analizinde coğrafi bölgenin eğim bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca
kuşkulanılan bölgenin zemin şartları da analizin girdilerinden bir diğeridir. Diğer analizler
içinde olduğu gibi detaylarına girmeksizin eğim stabilitesi analizinin akış diyagramı aşağıdaki
gibidir.
AKIŞ

GİRDİLER

Analiz bölgesinin seçimi

Topoğrafya

Mikro-Bölgelelerdeki meyil

Eğim bilgisi

PGA
Toprak dayanıklılığı
Analiz Metodu
Mikro-bölgelerdeki toprak
kayması skoru

Geniş gridlerde toprak
kayması riski

Şekil 5.27. Eğitim stabilitesi analizi
Şekil 5.27’deki akış mikro-bölgelendirme esasına göre hazırlanmıştır. Öncelikle analiz
alanı seçilecektir. Ardından mikro-bölgelerde eğim gradyan açısı hesaplanacaktır. Bu değer, o
alan için kullanılacak eğim bilgisi olarak görülecektir. Ardından PGA ve Toprak dayanıklılığı
bilgileri kullanılarak o mikro-bölgenin toprak kayması riski taşıyıp taşımadığı incelemesi
yapılacaktır. Bu analizin devamında ise daha büyük gridlerdeki toprak kayması riski
üretilecektir. Veritabanı diğer uygulamalarda olduğu gibi uygulanacak yöntemlerden
bağımsızdır. Bu akışa uygun olacak şekilde Eğim Stabilitesi Risk Analizi veritabanın yapısı
Şekil 5.28’deki gibi oluşturulabilir.
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Şekil 5.28. Eğim stabilite analizi veritabanı
Sonuçlar
Deprem analizi çalışmalarının karar vericiler açısından en önemli ürünü kuşkusuz sonuç
raporlarıdır. Bu raporlar genellikle hasar veya kayıp tahminleri olarak görülürler. Senaryo
deprem gerçekleşmeden önce karar verme süreçlerinin test edilmesi ve çeşitli kapasite
analizleri yapılması sağlanabilir.
Analiz veritabanında sonuçları iki ayrı kategoride inceleyebiliriz: Maddi hasarlar, ve
insan kayıpları.
Maddi Hasarlar
Maddi hasarların yapı yıkılması olarak gerçekleştiği düşünülmelidir. Bu yüzden yapılar
üzerine konsantre olmak gerekir. Ölçüt olarak bu aşamada yer değiştirme bilgisi kullanılır.
Bina yer değiştirme tepkisi yüzeydeki Sa ve Bina modeline dayanmaktadır. Öte yandan
önceden tanımlanmış bir zarar tanımı doğrultusunda kırılganlık fonksiyonu sonucu bir bina
için zarar görme oranı oluşur. Bu oranlar üzerinden tüm İstanbul veya tüm mikro-bölgelerdeki
zarar gören binalar stoğundan faydalanılır. Bu yaklaşım JICA da önerilen yaklaşımdır.
Veritabanı tasarımı Şekil 5.29’deki gibidir
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Şekil 5.29. Bina hasar analizi veritabanı
İnsan Kayıpları
İnsan kayıplarının çok önemli bir kısmı kişilerin yıkım altında kalmasıyla meydana
gelmektedir. Çökmeye maruz kalan bir binada o anda bulunabilecek insan sayısı bilgisine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlem için gerek ağır yaralanma, gerekse ölüm durumu için
fonksiyonlar tanımlanması yaklaşımı mevcuttur. Bu yaklaşıma göre, binanın alacağı hasar
durumunun bir fonksiyonu olan ağır yaralı sayısı fonksiyonu çağırıldığında bize kişi sayısı
dönecektir. Bu sistemler için önerilen veritabanı aşağıdadır:

Şekil 5.30. İnsan kayıpları analizi veritabanı
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5.1.3

YAZILIM, DONANIM VE AĞ ALTYAPISI

5.1.3.1 CBS Teknolojileri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) dünya yüzeyindeki özellikleri ve bunlarla ilintili yeryüzü
olaylarının dijital ortamda gösterim ve analiz edilmesini sağlayan bilgisayar destekli bilgi
sistemleridir. Bu sistemlerin çalıştığı veri türü konumsal olarak tanımlanabilen tüm nesneler
ve bunlarla bağıntılı olay ve konumsal olmayan verilerdir.
CBS teknolojilerinin geçmişi, 1960’lara dayanır. O zamandan bu yana, teknolojide pek
çok gelişim olmuş, değişik metodolojiler ortaya çıkmıştır. Temel bir sınıflandırma nesne
tabanlı ve kayıt tabanlı veri modelleri arasındadır: Kayıt tabanlı modellerde, konumsal veriler,
niteliklerine bağlı olarak, nokta (harita koordinatları), çoklu-çizgi (bir yol gibi, başlangıç ve
bitiş koordinatları bir dizi noktadan oluşan bir güzergah), veya poligon (harita üzerinde
sınırları belli bir alan) yardımıyla temsil edilirler. Bu geometrik elemanların birbirleriyle olan
konumsal ilişkileri “topolojik” olarak tanımlanır. Geometrik elemanlar veri tabanında,
gerçekte temsil ettikleri nesneler ile ilişkili öznitelikler ile ilişkilendirilir. Örneğin bir yolun
zemin yapısı, kaçıncı derece yol olduğu, uzunluğu, vs. öznitelikleridir. Coğrafi bilgi
sistemlerinde veri tabanı, genellikle öznitelik bilgilerine göre düzenlenmiş katmanlar olarak
organize edilir. Çoğu CBS, kayıt tabanlı veri modelini kullanır ve değişik veriler arasındaki
bağlantı ilişkisel olarak sağlanır. İlişkisel bağlantıda, veriler arasındaki ilişki, bir anahtar
yardımı ile sağlanır. Örneğin, parsel numarası, bir anahtar görevini görür. Kayıt tabanlı
konumsal veri modelleri, ilişkisel model dışında, hiyerarşik ve ağ modellerini de kullanır.
Konumsal veri, hem veriyi oluşturan varlıkların kendi iç yapıları hem de bu varlıklar
arasındaki ilişkiler bakımından karmaşıktır. Geleneksel veri modellerinin anlatım güçlerinin
artırılması gereksinimi, nesne tabanlı modellerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu modellerde,
“varlık” kavramı, temel modelleme elemanı olarak öne çıkmıştır. Her varlık öznitelikleri ve
diğer varlıklarla olan ilişkileri ile tanımlıdır. Kayıt tabanlı modellerde konumsal bileşen ayrı
bir katman iken, burada, geometri boyutu nesne içerisinde, onun tanımlayıcı bir unsuru olarak
görülür. Örnek olarak, bir karayolu varlığının konumu ve uzunluğu gibi konumsal, şerit sayısı
ve son durumu gibi konuma bağlı olmayan öznitelikleri vardır. Ayrıca bu karayolunun diğer
karayolları ile bağlantısı olabilir; bu ilişkiler nesne bazında ifade edilir.
Tarihsel olarak, 1960’larda çıkan ilk CB sistemlerinde daha çok kayıt tabanlı, hiyerarşik
modeller kullanılırken, daha sonraları, anahtara dayalı, ilişkisel modeller yaygınlaşmış, 90’lı
yıllarda ise, nesne tabanlı veri modelleri ve ağ modelleri kullanılmaya başlanmıştır. Son
zamanlarda, konum-zamansal (spatio-temporal) veri modelini kullanan CBS sistemleri de
önerilmiştir. Bu modelde, veriler, konumun yanısıra, verinin girildiği ve geçerli olduğu zaman
aralığı ile kaydedilir ve anahtar kullanımı yerine, verilerin ilişkilendirilmesi, konum üzerinden
yapılır. Bu model, tarihsel gelişim içinde bir geriye dönüş gibi görülse de, her biri değişik
tasarıma sahip dağıtık veri tabanlarında çok basit ve pratik bir ilişkilendirme modeli sağlar.
Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı
İstanbul Deprem Master Planı çerçevesinde geliştirilecek olan bilgi sistemi mevcut bilgi
sisteminden ve verilerinden azami miktarlarda faydalanabilmeli, aynı zamanda uzun dönemde
ortaya çıkabilecek gereksinimleri karşılayabilecek yeteneklerde olmalıdır.
Bu kapsamda geliştirilecek sistemde göz önünde bulundurulacak hususlar şunlar
olmalıdır:
CBS bileşenleri ve bu bileşenlerin yapılacak sistem seçimdeki önemleri
CBS’in gelecek zaman dilimindeki ihtiyaçlara cevap verebilme yeteneği
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Coğrafi Bilgi Sistemi Seçim Kriterleri
1950’li yıllardan başlayarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması için bir çok ülkede,
özellikle Kanada ve Amerika’da, büyük yatırımlar yapılmış ama bilgi eksikliği, birbirinden
bağımsız geliştirilen projeler arasında koordinasyonun sağlanamaması, ve geleceğe dair
isabetli öngörülerin yapılamaması nedenleriyle bir çok proje tamamlanamamış,
tamamlananlar ise çok kısa ömürlü olmuşlardır. Bilgi sistemi kurulumunda her ne kadar
yazılım ve donanım masrafları baskın şekilde, sistem seçimi konusunda belirleyici rol oynasa
da, sistem bileşen ömürleri göz önüne alındığında en önemli kıstasın “veri” olması gerektiği
ortaya çıkmaktadır. Şekil 5.31’de bir CBS’nin bileşenleri ve bu bileşenlerin yaklaşık ömürleri
verilmiştir.

Şekil 5.31. CBS bileşen ömürleri
Şekil 5.31’de görüldüğü üzere kurulacak bir bilgi sisteminin en uzun ömürlü parçası,
üzerinde çalışılan verinin kendisi olacaktır.
Hızla gelişen teknoloji sonucu bilgisayarların hızları 2-3 senede bir ikiye katlanmakta,
bilgisayar mimarileri ise 3-5 senelik zaman dilimlerinde yepyeni formlar almaktadır. Bu
bakımdan kurulacak bilgi sisteminde donanım bileşenleri ister istemez 3-5 senelik zaman
dilimlerinde artan veri ve hız gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla değiştirilecektir.
Donanım alanında yaşanan bu hızlı gelişim kendini aynı hızda olmasa bile yazılım
alanında da gösterecektir. Teknoloji dünyasına yeni giren kavramlar sonucu yazılımlar
geliştirilmekte ve yeni kullanım trendlerine ve alanlarına göre yazılımlara eklentiler
yapılmaktadır. Yazılımlardaki bu gelişmeler çoğu zaman donanım alanındaki yeniliklerden
maksimum verimi ve faydayı alabilmek için yapılmaktadır. Örneğin 5-10 sene öncesine kadar
hiç bir CBS sistemi internet üzerinden haritacılık sunumu veya veri değişimi özelliğine sahip
değil iken, internet altyapısındaki hızlı gelişim ve insanların artan ilgisi günümüzde internet
üzerinden çalışan CBS sistemlerini standart hale getirmiştir.
Yazılımlar genel olarak 5-20 senelik bir ömre sahiptirler. Bu süre sonunda yazılım yeni
donanım ve teknolojilerin kullanılabilmesi amacıyla yeni bir yazılım paketiyle
değiştirilmektedir. Bu değişim genelde mevcut yazılımın yeni versiyonuna geçiş şeklinde
olduğu için değişim hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.
Bir CBS sisteminde yenilenmesi en zor olan ve geçerliliği en uzun süre olacak olan
bileşen veridir. İlk bakışta CB Sisteminin ömrünü belirleyen faktörlerin donanım ve yazılım
olduğu düşünülebilir. Zira kullanıcı bazında bakıldığı zaman gözle görülen şeyler kullanılan
yazılım ve bu yazılımların üzerinde çalıştığı iş istasyonları ve sunuculardır. Fakat yazılımlar
ancak ve ancak üzerlerinde çalıştıkları veriden çıkarabilecekleri faydalı bilgileri kullanıcıların
kullanımına sunabilirler. Mesela veri yapısı belli bir nesnenin zamana göre değişimini
tutabilecek şekilde tasarlanmadıysa, bu değişimin yazılım yoluyla elde edilmesi mümkün
değildir, ya da elde edilmesi ancak çok pahalı ve hızlı olmayan yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
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Burada sözü geçen veri kavramını veritabanlarıyla karıştırmamak gerekir. Veri yapısı
denilmesinden kasıt coğrafi nesnelerin hangi biçimde ve özelliklerle tutulacağını ifade
etmektedir. Bu veri yapısının biçim ve özellikleri yazılımların yapacağı sorgulama biçimlerini,
performansını ve yapılabilecek analizleri belirleyecek en önemli etkenlerdir. Veritabanları ise
bu verilere hızla erişilebilecek şekilde tutmayı amaçlayan, güvenlik, kullanım hakları ve
sistem bütünlüğü gibi önemli fonksiyonları yerine getiren yazılım olarak tanımlanabilir.
Donanımsal bileşenlerin CBS’ler için standart parçalar olduğu göz önüne alınırsa geriye
dikkat edilecek iki önemli bileşen kalmaktadır:
Yazılım ve bu yazılımın sahip olduğu fonksiyonlar
Veri yapısı, veritabanı
Geliştirilecek bilgi sisteminde de bu iki bileşenin dikkatle incelenmesi ve mevcut durum
ve gelecekteki ihtiyaçlar göz önüne alınması zaruri bir ihtiyaçtır. Burada dikkati çekmek
istediğimiz ana nokta, bilgi sisteminin kurulumu sırasında bu bileşenlerde ne gibi faktörlerin
göz önüne alınması gerektiği ve bunların sistemin geleceğini nasıl etkileyeceğidir.

Şekil 5.32. Proje öncesi seçim kriterleri
Sistem seçiminde dikkat edilen kriterler şu şekilde ifade edilebilir:
Karmaşık Fonksiyonlar: Daha çok görselliğe dayalı fonksiyonlardır.
Ayrıntılı Fonksiyonlar: Veri analizi ve işlenmesi için kullanılan CBS yazılım fonksiyonları
olarak tanımlanabilir.
Veritabanı: Verinin nasıl ve nerede tutulduğu, bu amaçla hangi veritabanı teknolojilerin
kullanıldığıdır.
Ölçeklenebilirlik: Sistemin büyütülmeye ne kadar elverişli olduğunu ifade eder.
Bütünlük: Diğer Coğrafi bilgi sistemleri ile birlikte çalışabilme yeteneği
İletişim Ağı Yetenekleri: Sistemin desteklediği iletişim ve ağ cihazları, protokolleri
Şekil 5.32, Şekil 5.33 ve Şekil 5.34’te bir Coğrafi Bilgimi Sisteminin kurulumu ve
ardından kullanımı ile birlikte bilgi sisteminden beklenilen özelliklerin nasıl değiştiği
gösterilmektedir. Bilgi sistemi kurulumu öncesi dikkat edilen en önemli husus CBS
yazılımının kullanıcılara sunduğu konumsal sorgulama amaçlı fonksiyonlardır (Şekil 5.32).
Ancak sistemin kullanılmaya başlanması ve veri miktarının artmasıyla birlikte gereksinimler
değişmeye başlamaktadır. Artık karmaşık yazılım fonksiyonları önemini yitirirken veriye
dayalı bileşenler –veritabanı, ölçeklenebilirlik – önem kazanmaktadır (Şekil 5.33). Bilgi
sistemi uzun süreli kullanıldıktan sonra kullanıcıların gereksinimleri ve sistemden beklentileri
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bütünüyle değişmiştir. Artan veri miktarı, verinin farklı birimler arasında değişimi gibi
etkenler veritabanı, ölçeklenebilirlik ve farklı verilerin bütünlüğünü sağlama gibi kriterlerin
baskın olmasına neden olmaktadır (Şekil 5.34). Bu hususlar ışığında kurulacak sistemde
veritabanı, veri yapısı, ölçeklenebilme yeteneği ve diğer veri kaynakları ile veri değişimi ve
bütünlüğünü sağlama özellikleri ana seçim kriterleri olmalıdır.

Şekil 5.33. Proje başlangıcındaki seçim öncelikleri

Şekil 5.34. Seneler sonrasında seçim öncelikleri
Gelecekte oluşabilecek CBS İhtiyaçları
Her geçen gün gelişen teknoloji sonucunda bilişim sistemleri hayatımızda daha çok yer
edinmekte ve bunun sonucunda bilgiye hızlı erişim daha fazla önem arz etmektedir. Günlük
hayatta konumsal bilgilere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu bakımdan İstanbul Deprem
Master Planı çerçevesindeki bilgi sistemi, depreme yönelik çalışmaları koordine etmeye
odaklanmamalı, bunun yerine depreme yönelik bilgi altyapısını da içerisinde barındıracak
genel kent bilgi sistemini oluşturmak asıl amaç olmalıdır.
Bu noktalar dikkate alındığında bilgi altyapısının gelecek zamanda ortaya çıkabilecek
olası ihtiyaçlara cevap verebiliyor olması çok önemlidir. Bunlar:
Uzaktan algılama sistemlerinin CBS yazılımlarında etkin kullanımı
CBS yazılımlarının internet üzerinden dağıtık ortamlarda çalışabilmesi
Cep telefonu, PDA gibi taşınabilir iletişim cihazlarının CB Sistemlerine erişimi, GPS
cihazlarının tüm mobil cihazlarda standart bir özellik haline gelmesi

1002

Zamana bağlı coğrafi değişimlerin hızlı bir şekilde incelenebilmesi
Uzaktan algılama sistemleri uydu ya da havadan elde edilen imgesel veriler kullanılarak
coğrafi ve kentsel değişimlerin hızlı bir şekilde bulunabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu
sayede kaçak yapılaşma, ormansal alanların gelişimi, su kaynakları çevresindeki değişimler,
hızlı bir şekilde fark edilebilecektir. Ayrıca bu tarz bir sistem, deprem afeti sonrası etkilenen
bölgelerdeki değişimleri hızlıca bulabilir, bu sayede dakikalar içerisinde il çapındaki tüm
hasarlı ve yıkık binaların sayıları hesaplanabilir, CBS bünyesinde bulunan veriler sayesinde
de olası ölü, yaralı sayısı ve maddi hasarın tespiti yapılabilir. Bu konuda dünya çapında bir
çok araştırma yapılmış ve yapılmaktadır. Bu tür bir uzaktan algılama sisteminin CBS
bünyesinde çalışabilir olması büyük miktarlarda verinin hızlı bir şekilde işlenmesini ve analiz
edilmesini mümkün kılacaktır.
Kurumların kendi amaçları doğrultusunda oluşturdukları Coğrafi bilgi sistemlerinin bir
bütün halinde çalışabilmesi bir diğer önemli konudur. Mevcut durumda tüm veri transferleri
CD-ROM’lar üzerinden yapılmakta, bu veri transferleri sırasında yapılmakta olan veri yapısı
değişimleri ve verinin mevcut sistemlere aktarılması büyük zaman ve iş gücüne mal
olmaktadır. Coğrafi bilgi sistemlerinin herhangi bir çaba gerektirmeden birbirleriyle
konuşabilmesi ve kullanıcının sistemi kullanırken başka kurumlardaki coğrafi bilgi sistemleri
içerisindeki verilere, tanımlanan haklar çerçevesinde hızlı bir şekilde ulaşabilmesi yeni bilgi
sistemi için göz önünde bulundurulması gereken önemli bir özelliktir.
Günlük hayatımıza giren kablosuz iletişim cihazlarının özellikleri her geçen gün
gelişmekte ve bu cihazlarla veriye internet üzerinden erişim ucuzlamaktadır. Çok yakın bir
zamanda bu cihazlar üzerinden konumsal sorgulamalar yapma ihtiyacı doğacak ve bu amaca
cevap verebilecek yegane kurum belediye olabilecektir. Bu, belediyenin kuracağı bilgi
sisteminin web servislerinin yazılımına olanak sağlayacak bir yapıda olmasını
gerektirmektedir.
Belediye açısından belki de en önemli ihtiyaç, zamansal değişimleri inceleyebilme
ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyacı iki metotla gerçekleştirilebilir:
Belli zaman aralıklarında yedeklenen veritabanlarının karşılaştırılması
Veri yapısının nesnelerin zamansal özelliğini de bünyesinde bulundurarak zamana bağlı
sorgulamaların yapılabilmesine olanak vermesi
İlk metot kullanım açısından uygulanabilir değildir. Zira aylık yedeklemelerin alınması
durumunda veritabanının 10 GB olacağı varsayılırsa bir senede oluşacak veri miktarı 120 GB,
5 senede oluşacak veritabanı 600 GB olacaktır. Bu tür bir yaklaşımda bile yapılabilecek
sorgulama ancak aylık değişimleri izlememize olanak verecek, istenilen herhangi iki zaman
noktası için sorgulama yine mümkün olmayacaktır. Yedeklemelerin günlük alınması
durumunda ise veri miktarı 1. ay sonunda 300 GB, 1. sene ise yaklaşık 3600 GB mertebesine
ulaşacaktır. Bu istenilen farklı iki tarihteki sorgulamaya izin verecek olsa bile hızla artan
yedeklenen veri miktarıyla baş etmek büyük bir sorun olacaktır.
İkinci metot yeni bir veri yapısının kullanımını gerektirmektedir. Bunun için önerilen
veri yapısında coğrafi nesnenin varlığını sürdüreceği zaman dilimi nesnenin bir özelliği
olmakta, ve sistem herhangi bir zaman noktasındaki coğrafi verileri dinamik olarak
oluşturabilmektedir. Bu nedenle zaman-mekansal veri yapılarını kullanan zaman-mekansal
CBS’ler ve bu veri yapısını anlatan KIWI+ standardı bu raporda kapsamlı olarak anlatılmıştır.
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5.1.3.2 Veri Tabanları
Deprem master planı çerçevesinde kurulacak bilgi sisteminin ana unsurlarından bir tanesi de
veritabanı olacaktır. Coğrafi bilgiler ile çalışmak yüksek miktarlarda verinin sunucu ve
istemciler arasında iletimini gerektirmekte, ayrıca çapraz sorgular ve konumsal analizler
sunucu tarafında yüksek bir işlem gücünü gerektirmektedir. Ayrıca, farklı kurumların
sorumluluğundaki bilgilere erişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanıcı
yetkilerinin etkili bir yönetiminin veritabanı sunucusu tarafından sağlanması gerekmektedir.
Aşağıda günümüzde kullanılan en popüler veritabanları listelenmiştir.
MySQL
MySQL veritabanı ilk olarak linux işletim sistemi için geliştirilmiş açık koda sahip bir
veritabanı sistemidir. Özellikle sunucu taraflı bir dil olan PHP’nin popüler bir hale gelmesi ile
birlikte bu dil ile birlikte kullanılan MySQL’de büyük bir kullanıcı kitlesine kavuşmuş ve
hızlı bir gelişim trendine girmiştir. Kazandığı kullanım oranı ile bir çok platforma taşınmıştır.
Günümüzde yazılmış web uygulamalarının büyük bir kısmı, kullanımı için herhangi bir lisans
ücreti gerektirmeyen MySQL veritabanını tercih etmişlerdir.
MySQL, veritabanı sorgulama dili olan SQL standartlarından biri olan SQL92’nin bazı
komutları ve yapıları hayata geçirmemiştir. Bunlardan belki de en önemlisi iç içe sorguları
desteklememesidir. MySQL “SELECT” sorgu cümlerini çok hızlı işleyebilmesine rağmen
UPDATE işlemleri konusunda aynı derecede başarılı olamamaktadır. MySQL bağlantı
taleplerini çok hızla işleyebildiği için özellikle veritabanına sık sık bağlanmanın gerektiği web
uygulamalarında oldukça başarılıdır.
Ufak ve orta ölçekte sıkça kullanılan bu veritabanı sistemi özellikle büyük uygulamalar
için pek tercih edilmemiştir. Bunun başlıca nedenleri “stored procedures” ve “trigger”’lara
destek vermeyişi, ACID uyumlu olmayışı,yük dağıtım ve kümeleme işlerini desteklememesi
olarak görülebilir.
PostgreSQL
PostgreSQL veritabanı açık kodlu bir veritabanı sistemi olup kullanımı serbest bir veritabanı
sistemidir. MySQL gibi çok farklı platformlara taşınmış değildir. Mes7ela Windows 2000
sunucu makinaları üzerinde ancak Cygwin emülatörü üzerinden çalışabilmektedir.
SQL92 standardı ile tam uyumlu olarak geliştirilmiştir ve bunun yanında SQL92’de
olmayan ek dil özellikleri de (nesne tabanlı fonksiyonlar) sisteme dahil edilmiştir.
PostgreSQL, MySQL’de olmayan iç içe sorgu desteği, stored procedure ve trigger destekleri,
ACID uyumlu oluşu, geniş , bu veritabanını ciddi uygulamalarda MySQL karşısında avantajlı
konuma getirmektedir.
MSSQL
Microsoft firması tarafından üretilen bu ticari veritabanı orta ve büyük ölçekteki uygulamalar
için geliştirilmiştir. Microsoft tarafından üretilen bu ürün aynı firmanın ürettiği işletim
sistemleri üzerinde çalışabilmektedir. “Transaction locking”, “stored procedures”, “trigger”
yük dağıtım ve kümeleme işlerini desteklemektedir.
Oracle
Oracle veritabanı sistemi dünya çapında kendini ispatlamış bir üründür. Kullanım ücretlerinin
yüksekliği nedeniyle orta ve büyük ölçekli işlemlerde tercih edilmektedir. Konumsal bilgi
sistemlerine yönelik ürettiği konumsal veritabanları, konumsal verilerin yoğun olarak
kullanıldığı uygulamalarda, kullandığı özel indeksleme metodları ile yüksek performans
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sunabilmektedir. “Transaction locking”, “stored procedures”, “trigger” yük dağıtım ve
kümeleme işlerini desteklemektedir.
IBM DB2
IBM firması tarafından büyük ölçekli uygulamalar için geliştirimiştir. Bir çok farklı
platformda çalışabilen (Windows, Unix türevleri) bu ürün konumsal bilgilerin tutulabilmesi
için özel indeksleme mekanizmalarına da sahiptir. “Transaction locking”, “stored procedures”,
“trigger” yük dağıtım ve kümeleme işlerini desteklemektedir.
5.1.3.3 Donanım
Bilgi sisteminin kullanıcıları tek bir noktada değildir. Gerek veri üreticileri, gerek kullanıcılar
ayrı merkezlerde çalışmaktadırlar. Bu durumdan dolayı sistemin dağıtık bir bilgi sistemi
olarak tasarlanması kaçınılmazdır. Böyle bir sistemin en önemli donanımsal kısmını ağ
tasarımı oluşturmaktadır. Birbirleriyle haberleşmesi gereken birimlerin aralarında iletişim
kurabilecekleri yapı için seçenekler aşağıda sunulmuştur.
Gerekli olan veritabanları ilişkisel veri tabanı olacağından donanım sisteminin
performans açığı yaratmayacak şekilde olması gerekmektedir. Bu düzeyde veritabanları
UNIX main-frame yapıda olabileceği gibi sunucu konfigürasyonuna sahip kişisel
bilgisayarlarda da olabilir.
Böyle bir sunucu seçileceğinde, belli özellikler gündeme gelmektedir:
İşlemci gücü: İşlemcilerin karşılaştırılmasında işlemci ailesi (örneğin: Pentium 4) ve saat
hızı (örnek: 1.8 GHz) verilmektedir. Değişik ailelerden gelen işlemcilerin ve değişik
mimariye sahip sunucuların karşılaştırılmasında bu parametreler, anlamlı olmamaktadır.
Bunun yerine, değişik bilgisayarların aynı işlemi ne hızda yapabildiğini ölçen standart
ölçütler vardır. Bunlardan bazıları, MIPS, Mflops, Whetstones, Dhrystones, TPC gibi
indekslerdir. Bu indekslere göre değişik sunucuları karşılaştıran bağımsız kuruluşlar,
karşılaştırma sonuçlarını İnternet üzerinde yayınlamaktadırlar.
Bellek kapasitesi: Sunucuların ana bellek kapasiteleri yanında, cep bellek (cache)
kapasiteleri ve sabit bellek (hard disk) kapasiteleri de, uygulamaya uygun olarak
seçilmelidir.
Grafik kapasitesi: Grafik kapasitesi, kullanılan grafik kartı ve seçilen ekran ile
belirlenmektedir. GIS sistemlerinde, 21 inçlik büyük ekranlar kullanılması ve yüksek
kapasiteli grafik kartları seçilmesi uygun olacaktır. Günümüzde grafik kartları, ekranda
gösterilecek bilginin yazıldığı grafik beleği (frame buffer) yanında özel grafik işlemlerin
yapıldığı grafik işlemciler de içermektedir. Bu grafik işlemciler, özellikle üç boyutlu
grafik işlemlerin gerçek zamanlı gösterimini mümkün kılarlar. Günümüzde çoğu GIS
yazılımı, üç boyutlu grafik işlemler desteklediği için bu tür özel grafik işlemcili yüksek
bellekli bir grafik kartı seçilmelidir.
Sistem mimarisi: İşlemci, bellek, grafik kartı, girdi/çıktı birimleri gibi değişik birimlerin
birbiriyle nasıl bağlandığını ifade eder. Sistem mimarisi, sistemin performansında,
işlemci gücü gibi, önemli bir faktördür. Sistem performansını ölçen performans
ölçütlerinin sistemin hem işlemci gücünün hem de mimari yapısının başarımını ölçtüğü
akılda tutulmalıdır.
Afet bilgi sistemi için seçilen donanımın bu özelliklerinden bağımsız olarak, en önemli
özelliği, bozukluğa dayanıklı (fault tolerant) olmasıdır. Bilgisayarları bozukluğa dayanıklı
yapmak için yazılım, donanım ve ağ yapısına dayalı pek çok yöntem ve işem vardır. Bu
yöntemlerin tanıtılması ve bazı somut öneriler, kısım 5.1.4’da yapılmıştır.
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5.1.3.4 Afet İletişim Teknolojileri
Bu bölümde afet anında birimler tarafından kullanılacak olan iletişim altyapısı incelenecektir.
Günümüzde kullanılmakta olan teknolojiler ve süreçler inceleneceği gibi yakın gelecekte de
afet yönetimi açısından kullanılması olası sistemler hakkında bilgiler verilecektir. Afet
Yönetiminin geliştirilmesi için uygulanması önerilen iletişim yapıları da ileriki kısımlarda
sunulacaktır.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (International Telecommunication Union ITU ) çalışmaları da göstermiştir ki iletişim teknolojisi, günümüzde ulaşmış olduğu seviyesi
itibariyle, afetlerin neden olduğu can ve mal kayıplarını önleme ve azaltma konusunda
insanoğlunun en önemli araçlardan birisi olmaktadır. Özellikle afet esnasında etki altındaki
bölge ile kesintisiz ve doğru bir iletişim içerisinde olmak yardım çalışmaları açısından çok
hayati olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ise bu alanda var olan iletişimin sınırlarını sürekli
olarak genişletmektedirler. Ne yazık ki, bu gibi yeni teknolojilerin uygulanmaya konulması
yüksek mali yatırım gerektirmektedir. Bu kısım içerisinde mali analiz yapılmaksızın
uluslararası ölçekte çeşitli ülkeler ve kurumlar tarafından geliştirilmiş iletişim altyapılarına
örnekler verilecektir.
Süregelen çalışmalar
Son yıllarda afet ile ilişkili iletişim konusundaki konferansların sayısında önemli bir artış
olmuştur. 1990 yılındaki UNDRO Conference on Disaster Communications ülkelerin acil
durum telekomünikasyon bilgi sistemlerini ve bu konudaki deneyimlerini paylaşmalarını
amaçlamıştır. Daha sonraki yıllarda, sırasıyla 1991 Tampere Conference on Disaster
Communications, ve 1994 Buenos Aires Resolution on Disaster Communications
konferansları bu konudaki önemli çalışmalar olmuştur. Özellikle 1991 Tampere konferansı
esnasında bu konu hakkındaki temel yaklaşımlar ortaya konulmuş ve problem tanımları ilk
defa olmak üzere yapılmıştır. 1994 Buenos Aires konferansında herhangi bir yükümlülük
getirmemekle birlikte katılımcılar afet esnasındaki telekomünikasyonun hızla devreye
alınması konusunda ortak bir bildiri yayınlamışlardır. Bu konferansları takiben 1998 yılında
Tampere konvansiyonu yayımlanmıştır.
Telekomünikasyon kaynaklarının kullanılmasının afet önleme ve kurtarma
çalışmalarında etkinlik ve verim açısından çok faydalı olduğu herkes tarafından kabul
edilmektedir. Ancak buna karşın bazı ülkelerde insani amaçla yapılan kurtarma faaliyetlerinin
gerektirdiği telekomünikasyon kullanımı bile büyük ölçüde kısıtlamalara tabi olmaktadır. Bu
sadece yardım çalışmalarının hareketliliğini kısıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda kurtarma
ekiplerinin etkin çalışmalarını da kötü yönde etkileyebilmektedir. Çeşitli sebeplerden dolayı,
mevcut durumdaki ulusal düzenlemeler bir afet anında bazı telekomünikasyon cihazlarının
ithalat ve ihracatına, radyo frekans spektrumunun tahsisine ve kullanımına, üçüncü bir ülkeye
veya ülkeden herhangi bir telekomünikasyon iletimine izin vermemektedir. Bu problemlerin
temel sebebi acil durum hallerini ilgilendiren ve uluslararası düzeyde yasallığı olan bir
düzenlemenin olmayışıdır. Bu itibarla 1998 yılında düzenlenen diplomatik konferans
esnasında imzalanan uluslararası konvansiyon uyarınca bazı ilerlemeler sağlanmıştır.
Tampere konvansiyonuna imza koyan ülkeler, eğer bir ülke uluslararası bir yardım talebinde
bulunursa, mevcut yasal kısıtlamalarını uygulamaksızın telekomünikasyon cihazlarının
kullanımına izin vereceklerdir. Konvansiyon, Birleşmiş Milletlere dahil diğer ülkelerinde
imzalaması için 2003 Haziran ayına kadar açık bırakılmıştır. Türkiye henüz bu konvansiyonu
imzalamamıştır.
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Teknolojik Araçlar
Afet durumlarında, mevcut telekomünikasyon ağları darbelere maruz kalmaktadır. İletişim ağı
kesildiği zamanlarda, yardım ekipleri alternatif iletişim metotlarına güvenmek
durumundadırlar.
Hücresel Teknoloji
Türkiye ve diğer bir çok ülkede, hücresel servisler şehirlerin büyük bir kısmını kaplamaktadır.
Hücresel teknolojinin gezgin, portatif ve taşınabilir oluşu ilk yardım çalışmalarında
kullanımını oldukça avantajlı duruma getirmektedir. Hücresel teknoloji hem havasal
bağlantıları sağlamakta hem de telefon şebekesine erişimi mümkün kılmaktadır. Bununla
birlikte, telefon şebekelerinin çalışmadığı ya da bloke olduğu durumlarda hücresel sistemler
pek faydalı olamayacaklardır. Afet zamanlarında hücresel trafiğin yoğun olarak
gerçekleşeceği muhakkaktır. Bu aşırı kullanım çoğu durumda servislerin hizmet dışı
kalmasına neden olmaktadır. Acil durum hatlarının normal kullanımdan ayrı tutulması bu
soruna kısmi bir çözüm getirmektedir. Kapsama alanı bir diğer önemli sorundur; zira çoğu
bölgeler (özellikle kırsal alanlar) hücresel iletişime sahip olmayacaklardır.
Hücresel sistemler, pratikte sıkça kullanılmakta olan bir uygulamaları sayesinde
özellikle afet durumları için mükemmel bir çözüm sunabilmektedirler. Geçici hücresel
sistemler olarak adlandırılan bu sistemlerde herhangi bir motorlu araç üzerine monte edilmiş
verici ve gerekli anten vasıtasıyla istenilen bölgelerde geçici olarak hücreler
yaratılabilmektedir. Örneğin bir afet anında kamyonet üzerine monte edilmiş bir geçici hücre
ünitesi yaklaşık 5km2’lik bir alanda yayın yapılmasına olanak sağlayabilmektedir. Normal
zamanlarda çeşitli naklen yayınlarda kullanılmakta olan tam teşekküllü araçlar üzerine de bu
gibi sistemler özel olarak monte edilebilirler. Ülkemizde bu tür geçici hücreler, spor
karşılaşmaları esnasında çok sayıda kişinin cep telefonu kullandığı statların bulunduğu
bölgelerde kurulmaktadır. Afet durumlarında da, aynı şekilde bu araçlar yardım ekiplerinin en
önemli donanımlarından birisi olacaktır. Amerikan FEMA kurumunun afet müdahalesi için
öngördüğü envanter içerisinde bu tip araçlara rastlanılmaktadır. Şekil 5.35’de kullanımda olan
bu tip bir araçlar görülmektedir. Geçici hücresel sistemler bulundukları bölgede hücreleri
çeşitli teknolojilere göre kurabilirler. Yapı bir hücre içerisinde kurulduktan sonra ana
santraller ile olan iletişim araç üzerine monte edilmiş dahili uydu antenleri ya da mikrodalga
linkleri ile yapılabilmektedir.

Şekil 5.35. FEMA tarafından kullanılmakta olan geçici gezgin iletişim araçları
Yüksek Frekans (HF) Radyolar
HF radyo 3-30 MHz’lik bir menzil içerisinde uzun mesafeli iletişim metodu olarak
çalışmaktadır. Yeryüzünden yayımlanan bir HF radyo sinyali önce atmosferin iyonosfer
tabakasına ulaşır ve burada geri yansıyarak yeryüzüne geri döner. HF radyoları çoğu 125 Watt
gücünde çalışan portatif cihazlardır. Yer bazlı iletişim ağının yok olduğu durumlarda, HF
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radyolar acil durum iletişiminin sağlanabilmesi için oldukça düşük maliyetli iyi bir aday
konumundadırlar.
Ulusal İletişim Sistemi (National Communication System - NCS), Ulusal İletişim Bilgi
Yönetimi ( National Telecommunication Infarmation Administration - NTIA ) ve İletişim
Bilim Enstitüsü (Instute for Telecommunication Science - ITS) HF radyoları için çeşitli
standartlar geliştirmişler ve acil durumlara yönelik yönetmelikler sunmuşlardır. HF radyoların
dezavantajı iyonosfer yoluyla yapılan yayının güneş olaylarına, atmosferdeki elektriksel
aktivitelere ve kötü hava koşullarına bağlı olarak bozulabilmesidir. Ayrıca normal radyo
yayınları HF radyo sinyallerine karışabilmekte ve parazitlere neden olabilmektedirler zira iki
yayının çalıştıkları frekans aralıkları birbirlerine oldukça yakınlardır. HF radyoların
kapasiteleri de oldukça düşüktür çünkü tek taraflı iletişim yoluyla haberleşme sağlanmaktadır.
Ayrıca diğer iletişim araçlarıyla (hücresel, uydu ve PSN) birlikte çalışma olanakları bir
problem olarak kalmaya devam etmektedir.
Uydu Sistemleri
Uydu sistemleri iletişimin başka yollarla sağlamadığı afet, ilk yardım ve haberlerin sunumu
amaçlarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistemler normal iletişim metotlarının erişemeyeceği
bölgelerde sabit veya geçici görevlerle kullanılabilmektedirler. Bu nedenlerden ötürü uydu
sistemleri afet koşullarında kullanımı ideal sistemler olarak görülmektedir. COMSATS olarak
adlandırılan iletişim uyduları içerisinde Sabit yörünge (Geostationary - GEO) ve alçak irtifa
uydularını (Low Earth Orbit - LEO) barındırır.
Geo (Geostationary Earth Orbit - Sabit Yörüngeli) Uydular
GEO uydular üzerinden iletişim uzunca bir süredir afetler ile ilgili iletişim metotlarından
birisi olarak kullanılmaktadır. Bu tipteki sistemlerden kullanımda olan en önemli uluslararası
sistem INMARSAT (International Mobile Satellite Organization) sistemidir. INMARSAT ilk
nesil gezgin uydu iletişim yapısıdır. Bu sistemde GEO uydular yer terminal istasyonları ile
iletişim halindedir. GEO uydular, yerküre çevresinde 24 saat boyunca yüzeyden 22300 mil
yukarıda dönmektedir. Ticari olarak kullanılan bu GEO uyduların yörüngelerinin ekvator
üzerinden 22300 mil yukarıda olmalarının en önemli etkisi bu uyduların dünya üzerinde
alınacak bir noktaya göre sabit görünmeleridir. Bu sayede bu uydular diğer yörüngelerde
çalışan uydulara göre yayın uygulamaları için daha elverişlidirler, çünkü kapsama desenleri
hareket etmemektedir. Ayrıca afet esnasında başka tipteki iletişimleri yedeklemek için de
GEO uydular kullanmak pratik bir çözüm olacaktır.
Gezgin uydu sistemleri içerisinde çeşitli INMARSAT uyduları da bulunmaktadır. İlk
nesil olanlar için INMARSAT 5 standart tanımlamıştır: standart A (1982), standart B (1993),
standart C (1991), standart M (1992/1993) ve havacılık standardı (aeronautical standart 1992). Bütün bu standartların tüm dünyada veri, ses iletimi ve faks gibi çeşitli servislerin
sunulabilmesine imkan sağlamıştır. INMARSAT A ve B deniz kargo uygulamalarında yaygın
olarak kullanılırken, INMARSAT C standardı küçük tekneler, botlar ve kara ulaşım
uygulamalarında etkindir. Havacılık standardı hizmeti ise bir ölçüde diğer standartlardan
farklıdır, çünkü sadece ticari ve özel hava araçlarına tahsis edilmiştir. INMARSAT A
terminalleri yaklaşık olarak 25 Kg. bir ağırlığa sahiptir. En hafifleri olan C standardı
INMARSAT terminalleri ise 5 kg. gelmektedir. Denizcilik ve havacılık uygulamalarında etkin
olmalarına karşın, INMARSAT sistemlerinin düşük taşınabilirlik ve boyut sınırlamaları
yaratmaları sebebiyle afetler açısından çok kullanışlı olmadıkları düşünülmemektedir. Sabit
ve işletme maliyetleri açısından düşünüldüğünde ise küçük kurtarma gruplarının INMARSAT
cihazlarını kullanmalarını olanaksız hale getirmektedir. İleri iletişim sistemleri, bugün
hücresel sistemlerde kullandıklarımız gibi ufak ve hafif terminaller kullanılmasına imkan
tanıyacaktır.
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LEO (LOW EARTH ORBIT – Alçak Yörünge) Uyduları
LEO sistemleri afet iletişimi için ideal bir çözüm oluşturabilecekleri düşünülmektedir. Normal
gezgin telefon sisteminin afetler açısından en önemli bir problemi bir baz istasyona ihtiyaç
duymalarıdır. Afet anında ise, bazı baz istasyonları zarar görebilirler, ve bunu sonucunda o
bölgedeki iletişim kesilmeleri söz konusu olabilir. GEO sistemlerin terminal boyutlarının da
büyük olmaları afet bölgelerinde hareketlilik açısından sorun teşkil etmektedir. LEO
sistemleri ise her iki sorunu da çözebilen bir alternatiftir. LEO uydular yer yüzeyinin sadece
birkaç yüz mil üzerinde dönmektedirler. Küçük ve büyük olmak üzere iki tipleri
bulunmaktadır. Küçük LEO sistemler ses-hariç iletişim, iki-yönlü mesajlaşma ve konumlama
uygulamaları için düşük maliyetli çözümlerdir. Bu tiplerdeki sorun ise uyduların ancak 1 GHz
in altındaki bir spektrumda yayın yapabilmeleridir, çünkü bu frekans spektrumu dünya
genelinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Global anlamda bakıldığında bu aralıkta boş bir
spektrumun bulunabiliyor olması son derece zordur. Ayrıca, küçük LEO uydularının ses
verisi taşıyamamaları afet anındaki uygulanabilirliklerini zorlamaktadır. Küçük LEO
sistemlerinden farklı olarak büyük LEO sistemlerinde ise, ses veri ve faks hizmetlerinin yanı
sıra RDSS (Radio Determination Satellite Services) hizmeti de verebilmektedirler.
Günümüzde kullanımda olan bir çok LEO sistemleri söz konusudur. Bunların arasından en
önemli olan üç sistem ayrıca incelenmektedir: Iridium, Globalstar ve ICO
Iridium
Iridium Motorola şirketi tarafından ilk olarak duyurulmuş bir çözümdür. Özellikle global
kapsama alanı, ses (full-duplex, 2.4Kbps), veri (2400 baud), faks (2,400 baud) ve çağrı
sistemi (paging) gibi zengin servis özellikleri ile dikkat çeken bir sistemdir. Her Iridium
uydusunun 3 ayrı anteni bulunmaktadır ve bunlar sayesinde 48 spot sinyal dünyaya
gönderilmekte ve her uydunun ayakizinde 48 hücre oluşturulabilmektedir. Bu sistemdeki
uydular birbirleriyle link haline olmaktadırlar. Bunu sonucunda da gökyüzünde bir ağ yapısı
kurulmuş olmaktadır. Iridium, iletim için yer istasyonlarına ihtiyaç duymamaktadır. İletim,
kullanıcıdan uyduya direkt olarak L-bandı frekanstan gitmektedir. Uydudan uyduya ve iletim
noktasına kadar olan aktarım sistemin iç linkleri sayesinde Ka-bandından uydular-arası
yapılmaktadır. Bu sayede afet esnasında hasar gören merkezleri pas geçen Iridium afet için
geniş bir kullanım seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır.
Ancak, Iridium sistemi mali kriz yüzünden bir süre önce devreden kaldırılmıştır.
Günümüzde belirli ölçülerde çalışmasına devam etmektedir.
Globalstar
Globalstar sistemi bir alçak yörünge uydu sistemi olup 1999 yılında uydu bazlı gezgin iletişim
sistemi kurulması amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu mimaride, her bir uydu ağ geçidi ile sabit
olmayan bir iz kullanmaktadır. Bu sistemin her bir yer kullanıcısı, uydunun kapsadığı ayak izi
bölgesi içerisinde uydu ile iletişim bağlantısı kurmaktadır. Tüm bu iletişimler uydu ve ağ
geçidi arasında gidip gelmelidir. En önemlisi başka bir uydunun ayakizi içerisinde bulunan
diğer tüm kullanıcılar için ağı tamamlayabilmek için karasal hatlar kullanılmalıdır. Sistemin
ağın tamamlanabilmesi için karasal hatlara ihtiyaç duyması afet anlarında sistemin zayıf
tarafıdır. Örnek olarak bir deprem karasal hatlara zarar verebilir: Bu durumda Globalstar
sistemi işlev dışı kalacaktır. Bu sistemin umulan en önemli avantajı düşük maliyeti olacaktır;
çünkü sistem değişik erişim metotlarının karışımıyla kurulmaktadır.
Ico
ICO, MEO (Medium Earth Orbit – Orta Yörüngeli) olarak çalışan 10 uyduluk bir takımyıldız
sistemidir. 2000 yılından beri hizmet vermektedir. Bu sistemde, dünya üzerindeki ağlardan
gönderilen çağrılar ICONet ile rotalanır. ICONet, 12 yer istasyonu veya uydu giriş
1009

noktalarından (Satellite Access Node - SAN) ve bunların arasındaki yer linklerinden
oluşmaktadır. Bu uydu giriş noktaları gezgin terminallerden gelen çağrıların hangi uydu
üzerinden geçeceklerine karar verirler. Her ne kadar ICO yerdeki ağ yapısına bağlı oluyor
gözükse de, sistem afet anında tamamiyle kullanımsız olmayacaktır. Dünya üzerindeki 12
SAN yedekleme ve süreklilik yaratacak şekilde konumlandırılarak önlem alınmıştır.
Ad Hoc Ağlar
Ad hoc ağlar telsiz ortamda sadece birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilecek noktalar
arasında kurulan ağ olarak tanımlanabilir. Tasarım kriterleri bakımından mevcut bir ağ
altyapısına ihtiyaç duyamamaktadır. Ağ üyesi her bir düğüm yönlendirici görevi görmekte ve
kendine gelen her bir paketi ağ içerisindeki diğer bilgisayarlara yönlendirmektedir. Bu
bakımdan ağ topolojisi statik olmayıp zamanla değişmektedir.
Ah Hoc ağların geliştirilmesindeki en önemli etken her koşulda çalışabilecek bir ağ
yapısına duyulan ihtiyaçtır. Özellikle gezgin cihazları desteklemesi dizayn amaçlarından
biridir. Merkezi sistemlerde görülen ve bir düğümün işlem dışı kalması sonucu ortaya çıkan
sorunların üstesinden gelebilmek, olası mevcut ağ altyapısından bağımsız olabilmek, kendi
kendini oluşturabilmek diğer dizayn kriterleridir. Telsiz ağ teknolojisi geliştikçe daha küçük
boyutlu alıcı ve vericiler günlük hayatımızın her boyutunda boy gösterecektir.
Ad Hoc ağların kullanım alanları askeri ve afet yönetimi gibi yüksek güvenilirlik
isteyen uygulamalar olacağı gibi komşular veya toplantıya katılan insanlar arasındaki ağ
gereksinimlerini karşılamakta olabilir.

Şekil 5.36. Kablosuz Gezgin Ağlar ve Gezgin "Ad Hoc" Ağlar
Bu özel amaçlı ağların karakteristiklerini listelemek gerekirse aşağıdaki liste elde edilebilir:
Dinamik topoloji
Heterojenlik
Değişken veri taşıma kapasiteleri
Kısıtlı fiziksel güvenlik
Kısıtlı pil ve veri saklama kapasiteleri
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Şu anda bu alandaki araştırmalar arasında yönlendirme protokolleri, kümeleme idaresi,
servis kalitesi (QoS) ve medya erişimleri önemli bir yer edinmektedir. Gezgin Ad Hoc
ağlarında yönlendirme işlemleri diğer ağ tiplerine göre farklılıklar göstermektedir. Çünkü hem
bilgisayarlar hem de yönlendiriciler gezgin cihazlardır. Bu bakımdan gezgin cihazların
hareketi arttıkça düğümler arasındaki bağlantı hata oranları artmaktadır. Bu yüzden diğer
ağlardaki ağ performans ölçüm kriterleri etkisiz kalmaktadır. Bu bakımdan Ad Hoc ağların
etkinlik hesaplanması için yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Günümüzde ad hoc ağlar Bluetooth, Bluetooth2, Infrared, IEEE 1394, CAN, IEEE
802.11, hücresel cihazlar aracılığıyla kurulabilmektedir.
Afet anında sabit bilgisayarların ve ağ altyapısının kullanılamayacak durumda olacağı
göz önüne alındığında Ad Hoc ağlar, yakın mesafelerde ihtiyaç duyulacak ağ gereksinimini
karşılayabilecek en hızlı ve ucuz çözüm olacaktır. Gezgin cihazlar yukarıda adı geçen
(Bluetooth, IEEE802.11, ...) cihazlar aracılığıyla kendi aralarında yerel ağlar kurabilecek ve
afet anında ihtiyaç duyulacak veri transferlerini gerçekleştirebileceklerdir. Örnek olarak
Bluetooth teknolojisi sayesinde 10 metreden fazla bir mesafe içinde oluşturulacak bir ağ ile
saniyede 1 Mbit/s hıza ulaşmak mümkün olabilmektedir. IE802.11 in kullanılması durumunda
ise 1-2 Mbit/s hıca 150 metrelik bir alan içerisinde ulaşabilmek mümkündür. Ama
Bluetooth’un düşük güç tüketimi özellikle gezgin cihazlarda Bluetooth’un tercih nedeni
olabilmektedir. Halen Bluetoth teknolojisi aynı oda içindeki cihazların haberleşmesi için
kullanılırken, IEEE 802.11 teknolojisi ile bir bina veya aynı kampüsteki birkaç binaya hizmet
verilebilmektedir. Pek çok kurum içi uygulamanın yanısıra, IEEE 802.11 teknolojisi halen
Atatürk havalimanında kablosuz internete erişim amacıyla hizmete sunulmaktadır.
Çok Katmanlı Sistemler
Ayrıca telekomünikasyon sisteminin bozulmalara ve iletişim kesintilerine karşı
dayanıklılığının ve sürekliliğinin arttırılması için çok katmanlı iletişim altyapılarının
kullanılması önerilebilir. Bu tip yapılarda, birden fazla iletişim birimi kullanılmakta ve her
birine ait kapsama alanları birbirleriyle kapsayacak şekilde büyümektedirler. Bu yapılara
örnek olarak aynı anda mikrodalga-GSM-uydu bağlantılarını barındıran sistemler verilebilir.
Bu sistemlerde, birbirlerine yakın olan elemanlar için son derece hızlı iletişim
kurulabilmektedir. Örnek sistemde mikrodalga bağlantısı sağlanan birimler 150m. ye kadar
11Mbit/s ile iletişim kurabilmektedirler. Mesafe arttıkça mikrodalga ağ yetersiz kalacak ama
bu sefer GSM ağ devreye girerek kesinti yaşanmayacaktır. Daha uzun mesafelere çıkıldığında
ise uydu bağlantısı kurularak iletişime devam edilebilmektedir. Bu özellikleri sayesinde çok
katmanlı yapılar kesintisiz iletişim için önemli çözümler getirmektedirler.
Diğer afet yönetim merkezleri ile olan telekomünikasyon linkleri
Afet yönetimi, ilgili kurumlar arasındaki iletişimin en kritik olduğu konulardan birisidir.
Meydana gelebilecek afet esnasında kurtarma ile ilgili olan kurumların arasında
koordinasyonun ve iletişimin kesintisiz sağlanması çalışmaları hayati derecede etkileyecektir.
Ayrıca, afet öncesi normal hallerde de ihtiyaç duyulan bilgilerin paylaşılması, güncellenmesi
ve yedeklerinin alınması için bir iletişim ağı kurulması gereklidir. Mevcut yapı çerçevesinde
İstanbul ili sınırları içersinde afet yönetimi ile ilgili iki ayrı kurum görev ve yetkileri açısından
beraber çalışmaktadır. Bu kurumlar İl Afet Yönetim Merkezi (AYM) ve Afet Koordinasyon
Merkezi’dir (AKOM). Bu merkezler arasında kurulacak olan iletişim ağı Şekil 5.37 deki gibi
olabilir.
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Uydu

Leased line - 6Mbps

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı

AYM

AKOM
7.5 GHz Mikrodalga radyo

Belediye
kurumları

İlçe AYM’ler

Şehir (Afet bölgesi)

7.5 GHz Mikrodalga radyo

Radyo link

Çağrı cihazı

Telefon

Başbakanlık

Veritabanı
Yedekleme Üniteleri
İstasyonlar

Uydu iletişim Cep Telefonu

Şekil 5.37. Telekomünikasyon Altyapısı
Afet İletişim Radyo Bandı
Uluslararası insani destek hizmetleri için kullanılacak, kurumlar arası koordinasyonu güvenli
ve şekilde sağlayacak dar bant frekans tahsisleri 5. WGET (WorkGroup on Emergency
Telecommunications) Kongresinde 20-21 Mayıs 1997 tarihinde Cenevre’de metne alınmış, 78 Haziran 1999’da Sekizinci WGET Kongresinde gözden geçirilmiştir.
Tablo 5.8. Afet iletişim radyo bandı
Within the spectrum allocated to land-mobile service in the VHF range:
Primary Channel Alternative
(A):
Channel (B):

Alternative
Channel (C):

Simplex:

163.100 MHz

163.025 MHz

163.175 MHz

Duplex:

Repeater
transmits on
163.100 MHz

Repeater
transmits on
163.025 MHz

Repeater
transmits on
163.175 MHz

Repeater receives
on 158.100

Repeater receives
on 158.025 MHz

Repeater receives
on 158.175 MHz

Within the spectrum allocated to land-mobile service in the UHF range:
Primary Channel Alternative
(A):
Channel (B):

Alternative
Channel (C):

Simplex:

463.100 MHz

463.025 MHz

463.175 MHz

Duplex:

Repeater
transmits on
463.100 MHz

Repeater
transmits on
463.025 MHz

Repeater
transmits on
463.175 MHz

Repeater receives
on 458.100

Repeater receives
on 458.025 MHz

Repeater receives
on 458.175 MHz
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Görüntü

5.1.4

VERİ TOPLAMA VE GÜNCELLEME

5.1.4.1 Prosedürel
Veri toplama için ilk aşama, veri tanımı ve formatının yapılmasıdır. Bu konu, ayrıntılı olarak
önceki bölümlerde ele alınmıştır. Veri toplama ve güncelleme prosedürleri ise, bu işin idari
yapılanmasıyla ilgilidir.
Veri toplama, idari olarak organizasyonun hangi biriminin sorumluluğundadır? Pek çok
organizasyonda, veriler bilgisayar ortamında tutulduğundan, bu sorumluluk, bilgi işlem
birimine verilmektedir. Genelde, bu, doğru bir yaklaşım değildir. Bu sorumluluğun kimde
olması gerektiğini saptamak için, verilerin otomasyon öncesi, kağıt ortamında üretilirken
hangi birimin sorumluluğunda olduğunu düşünmek gerekir. Otomasyon sonrası, bu
sorumluluğun değişmesi için bir neden yoktur: Bilgi işlem, sadece, bu birimin kullanacağı
veri tabanı sistemi ve otomasyon yazılımınının kurulum ve bakımını yapmakla görevli
olacaktır.
Veri toplama işi, organizasyonda, birden çok birimin sorumluluğunda olabilir. Bu
durumda, bu birimler arası bir komisyon, sorumlulukların belirlenmesi, veri paylaşımı,
kullanım ve erişim hakları prensiplerinin belirlenmesi gibi konularda ortak karar almalıdır. Bu
birimlerarası komisyonda bilgi işlem biriminden de temsilciler bulunması, uygulamayı
kolaylaştırır.
Veri güncelleme, veri toplamanın uzun vadeye yayılmış şeklidir. Aslen, veri, bir kere
toplanıp bilgisayarda hiç değişmeden kalan statik bir bilgi değil, belli aralıklarla güncellenen,
dinamik bir bilgidir. Bu bakımdan, veri tanımı yapılırken, güncellemenin ne sıklıkla
yapılacağının da daha tasarım aşamasında belirlenmesi ve bilgi sisteminin bu sıklıkla
güncelleme yapılabilecek şekilde tasarlanması gereklidir. İnceleme alanımızdaki verilere
baktığımızda, farklı şekillerde güncellenen veriler görürüz:
Statik veriler: Bu veriler, bir kez toplanıp istisnai durumlar dışında pek değişmeyen
verilerdir. Örneğin, fiziki haritalar, ülke sınırları, vs. gibi verilerin statik olduğu kabul
edilebilir. İstisnai durumlarda, bu veriler de değişebilir, dolayısıyla, bu verilerin de
güncellenebilirliği düşünülmeli, ancak belli veri güncelleme periyotları yerine, istek
üzerine güncellenmeleri mümkün kılınmalıdır.
Uzun periyotlarla güncellenen veriler: Bu kategoride pek çok veri vardır. Örneğin, nüfus
verileri, ancak nüfus sayımlarıyla ölçüldüğü için, beş yılda bir güncellenebilir. Aynı
şekilde, idari birimlerin sınırları, vs. gibi veriler de pek sık değişmezler ve ancak belli
zamanlarda güncellenmeleri gerekir. Statik veriler gibi, bu tür verilerin güncellenmesi
için de, ayrı bir yazılıma gerek duyulmayabilir ve toplu olarak, değişiklik
gerçekleştiğinde, veri tabanı üzerinden güncelleme yapılabilir. Ancak bunun da idari
prosedürü belirlenmelidir.
Kısa periyotlarla güncellenen veriler: Güncelleme periyodu bir yıl ve altında olan veriler,
bu sınıftadır. Örneğin kurumlarda çalışan personel, envanter türü veriler, vs. bir yıl veya
daha sık aralıklarla güncellenmelidir. Bilgi sisteminde en çok veri bu grupta olduğundan
ve güncelleme aralıkları da kısa olduğundan, güncelleme işleminde, en önemli grup
budur ve bu verilerin güvenilir ve etkin bir şekilde güncellenebilkmesi için güncelleme
otomasyon yazılımlarının geliştirilmesi gereklidir.
Çok kısa aralıklarla güncellenen veriler: Güncelleme periyodu bir gün ve altında olan
veriler, bu kategoridedir. Bu verilerin bir kısmı, bir ölçüm cihazının ölçüm sonuçları ya
da gerçek zamanlı çalışan bir sistemden çıkarılan özet veriler olabilir. Örneğin, belli
büyüklüğün üstündeki tüm depremlerin yeri ve büyüklüğünün otomatik olarak
kaydedilmesi istenebilir. Bu tür çok sık güncellenen verilerin girilmesi için ölçüm
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cihazlarından otomatik olarak veri özetlemesi ve aktarımı yapan yazılımlar aracılığıyla,
insan müdahelesine gerek duyulmayan otomatik sistemler geliştirilmelidir.
Temelde, insan faktörü, hem bilgisayarda olmayan bir esneklik getirirken, hem de bir
hata kaynağıdır. Örneğin, tablolardan rakamların aktarımı sırasında, bir bilgisayar hata
yapmaz, oysa yorgunluk ve dikkatsizlik sonucu bir insan pek çok hata yapabilir. Öte yandan,
bir insan, bilgisayarın hiç bir zaman farkedemeyeceği hataları hemen farkedebilir; örneğin, bir
envanter sistemindeki araç ayısının eksi ya da kesirli çıkması gibi hatalar, bir insan tarafından
kolayca fark edilebilir. Temel tasarım prensibi, rutin işlerin mümkün olduğunca bilgisayarla
otomatik olarak yapılması, rutin operatör hatalarını farkedecek mekanizmalar geliştirilmesi,
ama belli aşamalarda, yönetici onayı ve kontrolünün de devreden çıkarılmamasıdır. Burada
dikkat edilmesi gereken, otomasyon öncesi uygulanan prosedürlerin ana prensiplerinin
otomasyon sonrasında da korunmasıdır. Örneğin, bir kurumda, belli ölçümler bir eleman
tarafından hazırlanıp daha sonra amirinin onayından geçtikten sonra raporlanıyor ve
dosyalanıyorsa, otomasyon sonrasında da, aynı eleman topladığı verileri veri güncelleme
yazılımındaki forma girdikten sonra, form otomatik olarak amirinin bilgisayarında onaya
gitmeli, ancak amiri onay verdikten sonra veritabanına girilmelidir. İyi bir otomasyon sistemi,
eskiden yapılan işlere ek yeni bir iş çıkarmak yerine, işlerin normal akışına entegre olup, bu
işleri kolaylaştıran otomasyon sistemidir.
5.1.4.2 Veri Toplama ve Güncellemede Otomasyon
İnternet Üzerinden Güncelleme
Verilerin bir noktadan işlenmesi güç ve zaman alıcı bir işlemdir. Özellikle kurumların kendi
bünyelerindeki değişiklikler sık olabilmekte, fakat bu değişiklikler afet bilgi sistemine anında
yansıtılamamaktadır. Bu afet anında yetersiz ve yanlış bilgilerle çalışma sonucunu doğurur ki
afet anlarında saniyelerin bile ne denli önemli olduğu göz önüne alındığında hızlı ve güvenilir
bir bilgi güncelleme metodolojisinin önemi bir kere daha ortaya çıkacaktır.
Kurumların kent çapında kurulacak bir afet bilgi sistemi içerisinde kullanılması
gerekecek verileri şu şekilde sıralanabilir:
Kent çapında kurumların sahip olduğu yapı ve alanlar ve bunlara ait bilgiler
Kurumların sahip olduğu malzeme bilgileri: Malzemelerin miktarları, nitelikleri
Kurumların sahip olduğu personel bilgileri: Personel sayıları, personelin irtibat bilgileri
Kurumların sahip olduğu araç bilgileri: Araçların sayıları, nitelikleri ve konumları
Bu bilgiler kurum içinde kısa zaman aralıklarıyla değişebilmesine rağmen bunların kent
çapındaki afet bilgi sistemlerine aktarılması yılları bulabilmektedir. Ayrıca bu bilgi
aktarımları bilgi sistemi tarafında yoğun bir çalışma ve zaman gerektirmektedir. Önerilen
sistem afet ve kent bilgi sistemlerinin kurumlara açılması, bilgi güncelleme yetki ve
sorumluluklarının ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılması şeklindedir. Bilgi-işlemin ana görevi
sistemin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak ve internet üzerinden gerçekleştirilmesi
sistemin güvenli çalısmasına mani olacak işlemlerin ( konumsal verilerin girilmesi ) ilgili
görevlilerce yapılmasını sağlamak olmalıdır.
Sistemin işleyişi iki şekilde olabilir:
Kurum bilgi değişiklikleri, kurum içindeki bilgisayar sistemine yansıtıldığı an merkezi
sisteme aktarılabilir
Kurum bilgi değişiklikleri, kurum içindeki bir personel tarafından afet bilgi işlem web
sayfasına bağlanılarak yapılabilir
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İlk yöntem değişikliklerin anında kent ve afet bilgi işlem merkezlerine aktarılması için
en hızlı yöntemdir. Ancak bu otomasyonun sağlanabilmesi için her bir kurumun bu
otomasyonu sağlıyacak modülleri geliştirip sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.
Kurumlarda kullanılan bilgi sistemlerinde bir birliğin olmadığı düşünülürse, böyle bir
sistemin geliştirilmesi zaman alıcı ve masraflı bir iş olacaktır. Kent bilgi işlem merkezi
tarafında yapılacak tek işlem bu veri aktarımları için gerekli sunucu yazılımı yazmak ve
kullanıcı haklarını ve güncelleme protokollerini tanımlayarak yanlış güncellemeleri
engellemek olacaktır.
İkinci yöntem değişikliklerin, kurum personelince değişiklik anlarında ya da belli
zaman aralıklarında (haftalık, 15 günlük) bilgi güncellemelerini, bilgi işlem merkezlerince
internet üzerinden sunulacak web sayfaları üzerinden yapması şeklinde olabilir. Bu sistemde
kullanıcılar web sayfasından sisteme giriş yaptıkları zaman, harita üzerinden kendi
kurumlarını seçerek kurum bilgilerine ulaşabilirler. Kullanıcı artık bilgi işlem merkezindeki
kendi kurum bilgilerini görebilir ve kurumda gerçekleşmiş personel, araç, malzeme
değişikliklerini bu sisteme kullanıcı dostu bir arayüz sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebilir.
Şekil 5.38 - Şekil 5.41’de bu amaçla geliştirilmiş örnek bir yazılımın kullanıcı ekranları
verilmektedir.
Her iki yöndemde de kullanıcı yetkileri iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. Veriler ancak
verinin üretildiği kurum tarafından güncellenebilmeli, ayrıca bu verilerin kimler tarafından
görülebileceği tanımlanmalıdır. Zira bazı kurumsal bilgilerin gizli kalması gerekebilmektedir.

Şekil 5.38. Personel bilgi güncelleme

Şekil 5.39. Araç bilgi güncelleme

İki sistem karşılaştırılsa, ilk sistemin hız ve güvenilirlik açısından üstün olduğu
görülebilir. Ancak uygulanabilmesi için gerekli zaman ve paranın miktarı ve olası bir afetin
zamanının bilinememesi yüzünden öncelik ikinci yönteme verilmeli ve bu dönem içinde ilk
yöntemin hayata geçirilmesine başlanmalıdır. İkinci sistemin hayata geçirilmesi için gerekli
yazılımların geliştirilmesi çok kısa bir süre alacak (1 ay) ve bu yazılımın merkezi bir noktada
bulunacak olmasından dolayı masraflar en az seviyede olacaktır. Bu süre içerisinde
kurumlardaki personel eğitime tabi tutulabilir ve sistem 1-2 aylık zaman zarfında kullanıma
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hazır hale getirilebilir. Bu yöntem ikinci yöntemin uygulamaya geçmesi aşaması için gerekli
zaman aralığında bilgi sistemlerinin güncel tutulabilmesini sağlayacaktır. Herhangi bir şekilde
ilk yöntem masraflar düşünülerek, uygulanamaz bulunursa, ikinci yöntem sağlıklı bir şekilde
kullanılmaya devam edilebilir.
Mobil Cihazlarla Veri Toplama Ve Güncelleme
Kent Bilgi sistemleri içinde yer alan verilerin çoğu, arazide gözlem yoluyla toplanır. Bu
verilerin toplanmasında en çok kullanılan yöntem, verilerin önceden hazırlanmış bir veri
tablosuna girilmesi, kağıt ortamında toplanan bu bilgileri daha sonra bir operatörün veri
tabanına aktarmasıdır. Bu yöntemde, hem verinin iki kere girilmesi zaman kaybına neden
olduğu gibi, hem de verilerin formdan okunarak bilgisayara girilmesi bir hata kaynağıdır.
İdeal sistem, verilerin kağıt bir form yerine mobil bir cihaz aracılığı ile doğrudan bilgisayar
sistemine girilmesidir. Bu cihaz, ana bilgisayar sistemi ile sürekli iletişim içinde olabileceği
gibi, gün boyunca toplanan verilerin bilgisayara aktarımı, veri toplayıcı ofise ya da bir telefon
bağlantısına ulaştığında yapılabilir.

Şekil 5.40. Malzeme bilgi güncelleme

Şekil 5.41. Yetkili bilgi güncelleme

Bu proje için, örnek olarak, bina değerlendirme aşamasında bu tür bir sistemin
kullanılmasını öneriyoruz. Bu projenin ağırlıklı bir kısmını oluşturan bina değerlendirme
işleminde, İstanbul genelinde, tüm konut binalarının eğitilen uzman ekipler tarafından aşamalı
olarak değerlendirmeye tabii tutulması önerilmektedir. Bu aşamalı değerlendirme sisteminin
ilk aşamalarında, bina hakkında sokak seviyesinden veri toplanacak, ileri aşamalarda ise, bina
içindeki yapısal elemanlara ait ölçümler yapılacak ve krokiler çıkarılacaktır. Değerlendirme
işinin en zaman alıcı yönünün bu veri toplama aşaması olacağı düşünüldüğünden, veri
toplamanın güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için sokak ekiplerinin veri toplama için
özel programlarla donatılmış mobil cihazlarla donatılması önerilmektedir.
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Bu amaçla kullanılabilecek cihazların en basitlerinin fiyatları 100 ABD doları
seviyesine kadar inmiştir; dolayısıyla böyle bir sistemin kazandıracağı hız ve operatör
emeğini ortadan kaldırmasıyla, maliyetini karşılayacağı düşünülmektedir.
Mobil cihazın yapması gereken işlemler şunlardır:
Toplanması istenen veriye ait kolay veri girişini sağlayacak formlar tutma
Daha önce girilen verilere erişim, kopyalama, değiştirme fonksiyonları
Grafik olarak bina taşıyıcı sisteminin planının çıkarılmasını sağlayacak bir grafik arayüz
Çıkarılan planın AutoCAD ve benzeri programların kullandığı DXF ya da benzeri bir
dosya formatında yazılmasını sağlayan yazılım
Mobil cihazın kişisel bilgisayara veri aktarmasını sağlayan senkronizasyon kodu
Tüm bu işlemleri sağlayan, Cep bilgisayarı (Pocket PC) üzerinde çalışan basit bir örnek
yazılım, bu proje kapsamında geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım, .NET CompactFrameWork
çerçevesinde geliştirilmiştir.Yazılım, PocketPC dışında, smartphone diye anılan mobil
telefonlarda ve PDA (personal digital assistant) diye anılan cihazlarda da çalışmaktadır. PDA
cihazlarının en basitlerinin fiyatları 100 ABD doları mertebesine kadar inmiştir.
Yazılımın işleyişi, ana ekranlarda izlenebilir. Şekil 5.42, yazılıma girildiğinde çıkan ilk
formu göstermektedir. Bu formda, veri toplayıcı, yeni bir dosya adı vermekte, kendi adını ve
bina bilgilerini girmektedir. Bu formda bina sekmesinin üstüne tıklandığında bina ile ilgili ilk
ekran görünmekte ve bina tipi, kat sayısı, boyutları ve inşaat kalitesi girilmektedir.

Şekil 5.42. Ana ekran

Şekil 5.43. Bina sekmesi

Bina ekranındaki veriler girildikten sonra, kullanıcı, Bina2 sekmesine tıklayarak binanın
bitişik nizam-ayrık nizam bilgilerini ve köşede olup olmadığını, kat seviyeleri durumunu girer
(Şekil 5.44). Bu işlemler tamamlandıktan sonra Bina3 ve Bina 4 sekmelerine tıklanarak bina
ile ilgili diğer veriler girilir (Şekil 5.45ve Şekil 5.46). Son olarak, kullanıcı, notlar sekmesine
tıklayarak diğer hususları not alabilir (Şekil 5.47).
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Tüm sözel bilgiler girildikten sonra, son bina değerlendirme aşamasında, uzmanın bina
içine girerek ayrıntılı bina değerlendirme işlemlerinde kullanılacak bina taşıyıcı sistemi
krokisini çıkarması istenir. Planlar sekmesine tıklandığında, daha önce kaydedilmiş bir plan
gösterilebilir ya da yeni bir plan önce yaratılıp sonra kaydedilebilir. Binanın zemin ve birinci
katları farklı olabileceğinden aynı binaya ait iki planın kaydedilebilmesi öngörülmüştür.

Şekil 5.44. Bina 2 ekranı

Şekil 5.45. Bina 3 ekranı

Şekil 5.46. Bina 4 ekranı

Şekil 5.47. Notlar ekranı
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Avuçiçi ya da benzer cihazların ekranları küçük olduğu için, plan aşamasında tüm ekran
grafik plan gösterimi amacıyla kullanılmıştır (Şekil 5.48). Bu ekranda, tıklanan yerin
koorinatları sağ alt köşede gözükür. Çizimi kolaylaştırmak için, geri plan olarak kareli kağıt
kullanımı öngörülmüştür. Bu ekranda, kolon, kiriş, taşıyıcı duvar çizimi mümkündür. Seçilen
taşıyıcı elemanın grafik ekrandaki yeri, bina içindeki konumunu gösterir. Taşıyıcı elemanın
boyutları ise, ayrı bir ekranda girilir (Şekil 5.49)

Şekil 5.48. Plan ekranı

Şekil 5.49. Yapı elemanı boyut giriş ekranı

5.1.4.3 Versiyonlama ve zaman-mekansal gösterim
Verilerin güncellenmesi gündeme geldiğinde verilerin eski hallerinin nasıl saklanacağı da
düşünülmelidir. Bunun için iki yöntem kullanılabilmektedir. Bunlar sırasıyla şunlardır:
Zaman-mekansal gösterim
Versiyonlama
Zaman-Mekansal Coğrafi Bilgi Sistemi
Zamansal-konumsal coğrafi bilgi sistemleri dünya üzerindeki herhangi bir nesneyi nitelemek
için, nesnenin dünya üzerindeki koordinatları ile beraber nesnenin varlığını sürdürdüğü zaman
dilimini de kullanmaktadır. Bu bağlamda coğrafi bir varlığın zaman-uzay boyutunda
tanımlanması için şu veriler kullanılmaktadır:
Enlem,
Boylam,
Yükseklik,
Zaman

1019

Bilgi sisteminin çekirdeği olacak coğrafi bilgi sistemleri yapıları gereği uzun süreli
projeler olup planlama aşamasında yukarıda belirtilen kriterlerin dikkate alınması önem arz
etmektedir. Bu kapsamda:
Sistemin kullanacağı veri yapısı kullanımı serbest olan bir veri yapısı olmalı;
Bu sistem zamansal-konumsal özellikleri barındıran bir veri yapısına sahip olmalı;
Sistem yazılımlarının yerel kaynaklarca geliştirilmesine öncelik verilmelidir
Coğrafi bilgiler zamana bağlı olarak hızla değişmektedirler. Mevcut Coğrafi Bilgi
sistemlerinin zayıflığı, sistemin yapısından ziyade, çoğu zaman meydana gelmiş değişimlerin
sisteme aktarılarak kullanılamamasından kaynaklanmaktadır. Bir diğer deyişle sistemin
sürekli kullanımı için verilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte coğrafi
verilerde, diğer veriler de olmayan bir özellik mevcuttur: Bir çok durumda önceki coğrafi
verilerde önem arz etmektedir. Örnek olarak, mevcut orman sınırlarını 3 sene önceki orman
sınırlarıyla karşılaştırılarak ormanlardaki değişimler ortaya çıkarılabilir ve ağaçlandırma
çalışmaları bu çerçevede tekrar gözden geçirilebilir. Bu durumda coğrafi verilerin
güncellenmesi yerine, coğrafi verilerin devamlı sisteme eklenmesi arzu edilebilir. Bu
durumlarda zamansal veriler coğrafi verileri etkili bir şekilde yönetmek için kullanılabilir.
Zamansal-Konumsal coğrafi bilgi sistemleri adından da anlaşılacağı üzere konumsal ve
zamansal verilerin her ikisiyle de çalışabilmektedir. Böyle bir sistem, sadece konumsal
verilerle çalışan bir sisteme zamansal öğelerle de çalışabilecek özel metotların eklenmiş
haline denk görülebilir. Bu sistem yapı itibariyle şu gereksinimleri karşılamalıdır:
Veri yapısı özlü olmalı, gereksiz özelliklerden kaçınılmalı;
Veri yapısı basit ve anlaşılması kolay olmalı;
Sistem kesin olmayan zamansal verilerle de çalışabilmeli;
Sistem farklı zamanlardaki haritalar üzerinde çalışabilmeli;
Farklı iki zaman noktasındaki haritalar görsel olarak incelenebilmeli;
Sistem farklı iki zaman noktasındaki değişimleri gösterebilmelidir
Geleneksel coğrafi bilgi sistemleri temel olarak haritaların bilgisayarlarda tutulabilmesi
amacını taşıyordu. Bir diğer deyişle, bu sistemlerin asıl amacı istenilen haritaların çıktılarının
bilgisayardan alınabilmesine olanak sağlamak idi. Ama bilişim teknolojisindeki gelişmeler
CBS yazılımlarının kullanım amacını değiştirmiş, karmaşık konumsal analizler yapılması bir
gereklilik halini almıştır. Bu ihtiyaç değişimi bölgenin gerçekçi bir modelinin bilgisayara
aktarılmasını gerektirmektedir. Ama bu yeni gerçekçi model ile baş edebilmek, ancak gerçek
hayatta varolan zaman faktörünün de bu model bünyesine sokulması ile mümkün olabilecektir.
Bu aşamada izlenebilecek iki metot şunlardır:
Belli zaman aralıklarında yedeklenen veritabanlarının karşılaştırılması.
Veri yapısının nesnelerin zamansal özelliğini de bünyesinde bulundurması.
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Şekil 5.50. Zamansal veriye sahip veri kümeleri
İlk metot daha önce de anlatıldığı üzere, farklı zamanlarda verinin yedeklenerek
analizlerin bunlar üzerinden yapılmasına dayanmaktadır (Şekil 5.50). Bu stratejide zamansal
bilgi yedekleme tarihlerinden gelmektedir. Mevcut tüm ticari CBS yazılımları bu metodu
kullanmaktadır.

Şekil 5.51. Her bir nesne zamansal bilgiye sahip
İkinci metot her coğrafi konumsal elemanın zamansal veriyle ilişkilendirilmesidir (Şekil
5.51). Bu veri modelinde veri tabloları arasında açık topografik ilişkiler mümkün
olmamaktadır. Zira geleneksel coğrafi bilgi sistemlerinde tablolar arasındaki topografik
ilişkiler 2 boyutlu konumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu modeli zamanı da içine alacak
şekilde genişletmek mümkün değildir. Bu yüzden tablolar arasındaki topografik ilişkilerin
kapalı bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu sistemde topografik ilişkiler gerektikçe
dinamik olarak hesaplanmaktadır.
Versiyonlama
Zamana bağlı değişimler, değişim gösteren nesnelerin yeni versiyonlarının üretilmesi yoluyla
gösterilebilmektedir. Veritabanının tamamının her veri değişikliğinde anlık yedeklerinin
alınması başa çıkılamaz bir depolama ihtiyacı ve mantıksal sorunlara yol açıcaktır. İlişkisel
veritabanları bu sorunları aşmak için çeşitli çözümler sunmaktadır: değişikliklerin
gösterilebilmesi için tabloların, kayıtların ya da özniteliklerin yeni versiyonları
yaratılabilmektedir. Bu işleme versiyonlama denmektedir.
Zamansal bilgiye sahip ilişkisel tabloları 3 boyutlu veri küpleri olarak görmek
mümkündür. Bu yapıda 3. boyut zamanı ifade etmektedir. Tabloların yeni versiyonları
yaratıldıkça, veri küpleri zaman boyutunda eksiksiz genişlemektedirler. Eğer zaman
boyutunda genişleme kayıt tabanlı yapılırsa, veri küpü genişlerken bir çok kayıt için eksik
parçalar oluşacaktır. Zira değişime uğramayan kayıtlar için zaman boyutunda yeni kayıtlar
üretilmeyecektir. Genişleme öznitelik tabanlı yapılırsa, veri küpü genişlerken, oldukça
boşluklu bir yapı haline gelecektir.
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Seçilecek genişleme stratejisi, depolama verimliliği ve karmaşıklığı arasında yapılacak
bir seçimdir. Her bir öznitelik değişimi için tabloların yeni versiyonlarının yaratılması
durumunda gereksiz veri tekrarı yüzünden depolama sorunları ortaya çıkmaktadır. Tersi
durumda, değişen öznitelikler için özniteliklerin yeni versiyonların yaratılması metodu ise
öznitelik içinde birden fazla değer saklanmasını gerektireceği için ilişkisel veritabanlarının en
önemli normalizasyon kriterini ihlal etmektedir ve veri erişimi için karmaşık algoritmalar
gerektirmektedir.
Tablo tabanlı versiyonlama işlemi sırasında asıl sorun, tablonun tamamının kopyasının
çıkarılması işleminin, değişimlerin teker teker yapılması durumunda başa çıkılamaz bir veri
gereksizliği ortaya çıkarmasıdır. Bu tür verimsizlikler, halihazırda büyük miktarlarlarda veri
barındıran konumsal bilgi sistemlerinin işlemez hale gelmesine neden olabilmektedir.

Şekil 5.52. Tablo tabanlı versiyonlama
Kayıt tabanlı versiyonlama sistemlerinde, her bir kayıt ile birlikte zaman bilgisi de
tutulmaktadır. Yeni kayıtlar ilişkisel tabloya eklenerek sisteme girilir. Silinecek kayıtlar ise
zaman özniteliği değiştirilerek silinmiş olur. Değişiklik yapılacak kayıtlar, mevcut kaydın
önce tablodan silinmesi ve ardından yeni versiyonun tabloya eklenmesi yoluyla
gerçekleştirilir. Böyle bir sistemde erişimler kayıt zamanlarının sorgulanması yoluyla
yapılabilmektedir. Ama görülmektedir ki, veritabanı sistemlerinin cevap verme süreleri, veri
miktarı arttıkça, oldukça düşük seviyelere inmektedir.

Şekil 5.53. Kayıt tabanlı versiyonlama
Bir başka kayıt tabanlı versiyonlama yöntemi “geçmiş zinciri” oluşturmadır. Bu
yöntemde değiştirilen her bir kayıt (silinme ve güncelleme) tabloda tutulurken bu kayıtlara ait
geçmiş değişiklikler geçmiş bilgisini içeren farklı bir tabloda tutulmaktadır. Bir kaydın
geçmiş bilgisi, bu ikinci tablodaki zaman zinciri takip edilerek elde edilebilir.
Öznitelik tabanlı versiyonlama, değişken boyutlu alanlara ve içerisinde zaman bilgisini
de içeren karmaşık veri tiplerine ihtiyaç duymaktadır. Bu strateji de, her bir kaydın öznitelik
bilgileri değer ve zaman ikilisi olarak tutulmaktadır. Bir öznitelik birden fazla zaman,değer
ikilisini barındırabilmektedir.

1022

Şekil 5.54. Öznitelik tabanlı versiyonlama
5.1.5

VERİ VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

5.1.5.1 Giriş
Deprem bilgi sisteminde, veri güvenilirliği dediğimizde, anladığımız, bilgi sistemindeki
verilerin istendiği anda erişilebilir olmasıdır. Bunu engelleyen pek çok faktör düşünülebilir:
Donanımda bozukluklar, yazılım hataları akla gelen ilk nedenlerdir. Yapılan bir araştırmaya
göre, veri kaybının nedenleri şu şekilde sınıflandırılabilir (Şekil 5.55):
Donanım bozuklukları (% 44)
İnsan hatası (%32)
Yazılım hataları (%14)
Bilgisayar virüslerinden kaynaklanan kayıplar (%7)
Afetler (% 3)
Kurumlar hangi sebepten veri kaybediyorlar?

Virüsler
7%

Afetler
3%

Yazılım hataları
14%

Donanım
bozuklukları
44%

İnsan hatası
32%

Şekil 5.55. Veri kayıplarının nedenleri
Veri kayıplarının nedenleri arasında, insan hatalarının %32 ile büyük bir yer tuttuğunu
görürüz. Yüzde 7 ile diğer bir kayıp nedeni olan bilgisayar virüslerinin de doğru uygulamalar
ile önlenebileceği düşünülürse, kullanıcıların eğitimi yoluyla doğru uygulamaların
yaygınlaştırılmasıyla veri kaybında büyük bir kaybın önüne geçilebileceği görülür.
Geriye kalan hataların önlenmesi için, bozukluğa dayanıklı (fault tolerant) sistemler
kullanılması gereklidir. Deprem ya da diğer afetlerde kullanılacak bilgi sistemleri, tanım
gereği, olağanüstü durumlarda kullanılacakları için, afetlerin yol açtığı elektrik kesintisi,
sarsıntı, yüksek ısı, vs. gibi bilgisayar sistemlerinin çalışmasını aksatacak, bozukluğa yol
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açacak olağanüstü koşullar dikkate alınmalı ve bilgisayar sistemleri de bozukluğa dayanıklı
olarak tasarlanmalıdır.
Bilgisayar sistemlerine hata ve bozuklukların ortaya çıkabileceği kabul edilerek,
bozukluklardan dinamik olarak kendi kendine kurtulan dayanıklı bilgisayar sistemleri
tasarlanması, bilgisayar mühendisliği donanım tasarımı alanının temel konularından birisidir.
Genel olarak, bilgisayar sistemlerinde dayanıklılık, dört temel metodoloji çerçevesinde
sağlanır:
Bozuklukların önlenmesi
Bozukluğa dayanıklılık (bozukluk anında çalışmanın sürdürülebilmesi),
Bozuklukların ortadan kaldırılması (Bozuklukların en kısa sürede giderilmesi), ve
Bozuklukların öngörülebilmesi
Depremlerin önlenmesi, ortadan kaldırılması ve öngörülebilmesi mümkün
olmadığından, bir deprem bilgi sisteminin bozukluğa dayanıklı olarak tasarlanması ve
kurulması gereklidir. Bu kısımda, bozukluğa dayanıklılık hakkında temel bilgiler sunup
somut öneriler getirmekteyiz.
5.1.5.2 Temel kavramlar, sınıflama ve tanımlamalar
Bozukluğa dayanıklılık kapsamında, bir bilgisayar sistemi ve sistemin sunduğu servise ilişkin
olarak, aşağıdaki tanımlar, yapılabilir:
Hizmete hazırlık (availability): Sistemin kullanıma hazır olması
Güvenilirlik (reliability): Sistemin servisini ne derecede sürüdürülebilir olduğu
Güvenlik (security): Sistemdeki bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından görülmesi ve
kullanılmasının ne derecede engellenmiş olduğu
Bir sistemin vermesi gereken hizmet, bozukluk (fault) olarak adlandırılır. Bozukluklar,
sistemde hatalara (errors) neden olurlar. Bir hata ise, sistemde bir arızaya (failure) yol
açabilecek bir sistem durumudur (Şekil 5.56). Hataların sezilmesi, değerlendirilmesi ve
arızaların giderilmesi için toparlanma işlemleri bozukluğa dayanıklı sistemlerin ana
işlemleridir. Geriye dönük bozukluğa dayanıklılık, sistemin bir enstantanesinin çıkarılıp hata
sezildiğinde bu hata öncesi enstantaneye dönülmesi prensibine dayanır. İleriye dönük
bozukluğa dayanıklılık ise, hata sonrası, yeni bir sistem durumuna gelinip bu durumdan
işlemlere devam etmeyi gerektirir. Genel olarak hataya dayanıklılık, sistemde fazlalık
bulunmasını gerektirir. Sistemdeki fazlalıklar, bir kaç tür olabilir: Donanım fazlalığı, yazılım
ya da bilgi fazlalığı ve son olarak zaman fazlalığı, ya da tekrar. Aşağıdaki bölümlerde bu
yöntemler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
5.1.5.3 Donanımda Bozukluğa Dayanıklılık
Bilgisayar sistemlerinin kabul edilebilir bir güvenilirlik seviyesine sahip olabilmesi için,
sistemlerin hatalı, beklenmeyen ve anormal çalışma durumlarında bile sağlıklı sonuçlar
verebilmesi gerekmektedir. Bu tür bozukluğa dayanıklı sistemler ilk olarak sistem
devamlılığının aksaması durumunda felaketlerin oluşabileceği havacılık, imalat endüstrisi
gibi alanlar için geliştirilmiştir. Günümüzde bilgisayarların günlük hayatımızın her alanına
girmesiyle birlikte, sıradan sistemlerin hatalara karşı daha duyarlı olma gereksinimi
doğmuştur. Zira bu sıradan sistemlerde meydana gelebilecek bir aksama bile günlük hayatı
felce uğratabilir. İhtiyaçların bu şekilde gelişmesi ve gittikçe daha da kompleks hale gelen
bilgisayar sistemleri yüksek seviyede güvenilir ve kullanılabilir donanım sistemlerine ihtiyacı
ortaya çıkarmıştır.
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Toparlanma başarılı

Hata Sezimi

Değerlendirme

Hata İşleme

Toparlanma başarısız

Bozukluk

Hata

Arıza

Çevirim dışı

Onarım

Şekil 5.56. Bozukluk, hata ve arızalar ve bozukluluğa dayanıklılık sağlama yöntemleri
Bilgisayar sistemlerinin güvenilirliğinin arttırılması çalışmaları ilk olarak 1950’li
yıllarda vakum tüplerinin aşırı miktarda bozulmaları nedeniyle başlatılmıştır. Transistörlerin
geliştirilmesiyle birlikte bilgisayar bileşenlerinin güvenilirlikleri büyük ölçüde geliştirilmiş ve
bu alanda sürdürülen araştırmalar performans ve fonksiyonellik alanlarına kaydırılmıştır.
Herhangi bir bozukluğa dayanıklı sistemin sahip olması gereken özellikleri sıralamak
gerekirse:
Maskeleme: bozukluğa dayanıklı sistem geçersiz sistem işlerini maskelemeli ya da
dinamik bir şekilde düzeltebilmelidir. Maskelenemeyen hatalar farklı bir bozukluğa
dayanıklı mekanizması tarafından (yazılım) idare edilebilmelidir.
Tespit: Bilgisayar sistemi doğru bir işlem ile hatalı bir işlem sonucunu ayırt edebilme
özelliğine sahip olmalıdır. Gelişmiş donanım cihazları söz konusu olduğunda bu kolay
bir işlem değildir ve şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için akıllı mekanizmaların
bulunması gerekmektedir.
Kapsam: bozukluğa dayanıklı sistemlerin karmaşıklığının azaltılabilmesi için hatalar
kaynaklandığı noktalardaki modüllerin kapsamına alınmalıdır. Bu işlem sistemin geri
iyileştirilebilir modüllere ayrılması ve her modülün kendi ürettiği çıktıların doğruluğunu
onaylaması yoluyla başarılmaktadır.
Teşhis: Gelişmiş bilgisayar sistemlerinin bakım masrafları hızla artmaktadır. Onarım
çalışmalarının kolaylaştırılabilmesi ancak hatanın kaynaklandığı modüllerin hızla teşhisi
ile mümkün olmaktadır.
Onarım ve konfigürasyon: Bozuk sistemin işler hale dönmesi hatalı modülün değiştirilmesi
ile ya da sistemin bozuk modülü atlayarak iş yükünü diğer modüllere aktarması ile
mümkündür.
Sistem iyileştirmesi: Sistemin çalışmaya devam edilebilmesi için gerekli duruma geri
dönülmesi işlemidir. Eğer hata dinamik olarak düzeltilemezse sistemin düzeltilebilmesi
için farklı teknikler hayata geçirilebilir. En çok kullanılan yöntem sistemin daha
önceden kaydedilmiş bir noktaya geri dönülmesidir.
Bozukluğa dayanıklı sistemlerin ana prensibi hataların etkilerini giderebilecek yedekli,
ek kaynakların sisteme dahil edilmesidir. Yedeklilik genellikle sisteme, sistemin çalışması
için gereken minimum kaynakların yanında, ek donanım, yazılım, verilerin eklenmesiyle
gerçekleştirilir.
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Kopyalama metotları, çalışamaz duruma gelen modüllerin neden olabileceği etkileri
tespit edip, bunlarla başa çıkabilecek donanım bileşenlerinin kullanılmasıdır. Bu metotlar
statik, dinamik ve melez olarak üç gruba tasnif edilebilmektedir.
Statik kopyalama genellikle her bir işlem biriminin birden fazla kopyasının sisteme
sunulması ve bir oylama biriminin bu kopya birimlerinin çıktılarını karşılaştırması
düzeneğindedir. Her ne kadar eklenen donanımların masrafları yüksek olsa da, statik
kopyalama teknikleri hatayı tespit edip bunu idare etme konusunda oldukça başarılıdırlar.
İşlem Birimi 1

Girdi

İşlem Birimi 2

Oylayıcı

Çıktı

İşlem Birimi n

Şekil 5.57. Statik kopyalama
Dinamik kopyalama tekniğinde işlem birimlerinin yedekleri sistemden bağımsız olarak
kurulur. Bu ek işlem birimlerin normal çalışma akışında çalışıyor olmaları gerekmektedir.
Ama ana modüllerin herhangi birinde hata tespit edilirse, yedek işlem birimi hatalı işlem
biriminin yerine konmak üzere işler duruma getirilir.
Modül
Seçimi

Girdi

Modül Seçimi

İşlem Birimi 1

İşlem Birimi 2

Hata Çıktı
Tespiti

İşlem Birimi n

Şekil 5.58. Dinamik kopyalama
Melez sistemler statik ve dinamik tekniklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulur. Bu
sistemler hatalarla başa çıkılması için, istenmeyen aşırı sistem karmaşıklığını engelleyen en
uygun yedekli sistem metodudur.
Afet öncesi, anı ve sonrasındaki çalışmaların kesintisiz sürdürülebilmesi için yedekli
çalışma kaçınılmazdır. Kurulacak yedekli sistemi üç seviye şeklinde düşünmek gerekir.
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2. Depolama yedeklemesi (RAID5 Array)
Sunucu yedeklemesi
Kümeleme
Depolama yedeklemesi esas olarak bir sunucunun bir RAID 5 disk kümesi yerine iki
RAID 5 disk kümesiyle çalışmasıdır. Böyle bir yapı bir disk kümesi içerisindeki birden fazla
sabit diskin bozulması durumunda bile ikinci RAID 5 disk kümesinin devreye girmesiyle
çalışmaya devam edebilmektedir. Bu şekilde kurulacak bir sistemde her bir disk kümesi,
ikişer adet kesintisiz güç kaynağı ve havalandırma sistemi ile desteklenmelidir. Bu sayede
herhangi bir RAID 5 disk kümesinin güç kaynağında oluşabilecek bir bozukluk, diğer güç
kaynağının devreye girmesiyle sistemin kesintisiz çalışmasına mani olmayacaktır.
Çift SCSI Veriyolu Olan
Sunucu

Ana Sunucu

RAID 5
Disk dizisi

RAID 5
Disk dizisi

UPS

UPS

UPS

İkizlenmiş
RAID dizileri

UPS

Çoklu UPS ile Desteklenmiş Çift Artıklı AC Besleme

Şekil 5.59. Depolama yedeklemesi
Sunucu yedeklemesi birden fazla sunucunun tüm RAID5 disk kümelerine
bağlanmasıyla oluşturulur. Bu sistemde yedek sunucular normal çalışma anında işler durumda
olmayıp, ilk sunucunun bozulması durumunda devreye girecek şekilde kurulabilir. Her bir
sunucu disk kümelerine erişimi farklı veri yolları üzerinden gerçekleştirdiği için herhangi bir
sunucuya ait veri yolunun bozulması durumunda da bu sistem işlemine devam edilebilecektir.
Kümeleme işlemi sunucular üzerindeki yüklerin hafifletilmesi için işin birbirinin
kopyası sunuculara paylaştırılması esasına dayanır. Bu yöntemde yukarıda anlatılmış şekilde
yedeklenmiş birden fazla sunucu işleri paylaşırlar ve yeni gelen işler, iş paylaştırıcı makine
tarafından iş yükü en az olan makineye yönlendirilir. Bu şekilde herhangi bir yedekli sunucu
birimi bozulsa bile, işler diğer yedekli sunucular üzerinden çalışmaya devam edebilmektedir.
5.1.5.4 Yazılımda Bozukluğa Dayanıklılık
Afet Yönetim Bilgi Sistemi tasarlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus sisteme en
yoğun ihtiyaç duyulacağı anın gerçekleşen bir afet sonrası olacağıdır. Dolayısıyla, bozukluğa
dayanıklılık sadece donanımsal olarak değil, sistemin bütün bileşenlerinde bulunmalı ve
fiziksel varlığı olmayan yazılımlarda da dikkate alınmış olmalıdır. Soyut birer yapı olan
yazılımlarda dayanıklılık kavramı donanımlardakine benzer şekilde olmakta, ancak sadece
tasarım süreçlerinde uygulanmaktadır. Yazılım gerçekleştirilirken uygulanan tasarım,
dayanıklılık ile ilgili kurallara dikkat edilerek yapılmış ise, yazılımların da bozukluklara karşı
dayanıklılığından bahsedilebilir. Afet bilgi sistemi içerisinde kullanılacak birçok hazır
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programın yanı sıra birimlerin geliştireceği ek programlar da mevcut olacaktır. Bu
programların da bozukluğa dayanıklı olmalarını sağlamaya yönelik bilgi işlem literatüründe
yer alan belli başlı modellere aşağıda yer verilmiştir:
Toparlanma Blokları (Recovery Block - RB)
Toparlanma bloğu konseptinde tek bir donanım kanalı olduğu düşünülmektedir. Böylece
donanımsal olarak artıklık önemsenmemiştir. Buna karşılık yazılım seviyesinde artıklık söz
konusudur: sistem aynı işlemi gerçekleştirmek için birçok farklı modülü kullanabilmekte, ve
bu sayede hata durumlarında da zamana göre artıklı kalabilmektedir. Bu yüzden Horning
toparlanma bloklarını “zamandaki güvenlik duvarı – firewall in time” olarak tanımlamaktadır.
Toparlanma bloklarının temel bileşenleri şu şekildedir: birincil modül – istenen işi
gerçekleştiren ana bileşen, alternatif modüller – istenilen aynı işi farklı yollarla gerçekleştiren
modüller, ve bir kabul testi – birincil ve alternatif modüllerden çıkıldığı noktada çalıştırılan ve
sonuçların kabul edilebilir olup olmadığına karar verildiği test yapısıdır. Toparlanma
bloklarının herhangi bir seviyede bozukluluğa karşı dayanıklılık yaratabilmesi için sistemde
en azında bir tane alternatif modül bulunmalıdır. Eğer tüm modüller birbirinin aynısı veya
benzerleri olurlarsa çok büyük bir fayda sağlanamayacaktır, çünkü hepsi aynı girdi verisi için
aynı şekilde hatalı sonuç üreteceklerdir. Toparlanma bloklarının modüllerinin içerisinde başka
toparlanma modülleri bulunabilir, böylece iç içe geçecek şekilde çalışabilirler. Kabul testi ise
evet-hayır şeklinde bir karar üretmektedir. Bu karar herhangi bir modül tarafından üretilen bir
sonucun kabul edilip edilmeyeceğini belirtir. Toparlanma bloklarında ek olarak ayrıca
toparlanma önbelleği (recovery cache) bulunur. Bu yapı sayesinde sistemin mevcut
durumuna ait bilgiler kaydedilebilir hale gelir. Bu şekilde anlık elde edilen sistemin mevcut
durumuna toparlanma noktası (recovery points) veya denetim noktası (checkpoints) denir.
Bir toparlanma bloğuna giriş esnasında bir de denetim noktası oluşturulur. Bu denetim
noktası toparlanma önbelleğinde saklanır ve toparlanma bloğu tarafından görüldüğü kadarıyla
sistemin mevcut durumunu tanımlayan tüm ilgili veriyi barındırır. Bundan sonra birincil
modül çalıştırılır. Bu çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlar kabul testine gönderilir ve eğer
sonuç olumlu ise toparlanma bloğunun çalışması sona erer ve sonuçlar çıktı olarak üretilmiş
olur.
Sonuçların test tarafından kabul edilmediği durumlarda bir toparlanma prosedürü
başlatılır. Bu prosedür sistemin denetim noktası tarafından tarif edilen ve blok başlangıcında
önbelleğe kaydedilmiş durumuna geri döndürülür. Bu geri dönüşüm formlarına geri yönde
kurtarma (backward recovery) veya geriye dönerek toparlanma (rollback recovery) denir ve
sistem tüm modülleri ile birlikte aynen çalıştırmanın başladığa ana geri döner. Bir anlamda
zamanda geriye gidilmiş olur. Geriye dönüşüm tamamlandığında ilk alternatif modül
çalıştırılmaya başlatılır ve sonuçlar aynı şekilde kabul testine gönderilir. Başarılı test sonuçları
toparlanma bloğunun bittiği anlamına gelecektir, aksi hallerde ise sistem aynı şekilde geriye
döndürülecek ve ikinci alternatif modül çalıştırılacaktır. Bu zincir
bir modül testi başarıyla geçen bir sonuç üretinceye
tüm modüller denenenip tükeninceye kadar devam eder.
Toparlanma bloğu modeli önbellek kullandığı ve hata geriye döndürme işlemi yaptığı
için fiziksel ve zamansal yük getirmektedir; daha çok hafıza istemekte ve daha uzun zaman
tutmaktadır. Ancak sistem güvenirliliği açısından genel kabul görmüş bir modeldir.
N-Versiyon Programlama (NVP)
Hataları tespit ve düzeltmek için bir çok işin çalıştırılması uzun süreden beri bilinen bir
kavramdır. Hatalara dayanabilmek için farklı versiyon yazılım modüllerinin kullanılması
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1960’lı yıllarda başlamıştır. Bu tür farklı modüllerin kullanımına N-versiyon programlama
denmektedir. N-versiyon programlama, başlangıç kriterleri aynı olmak üzere geliştirilmiş N
adet farklı yazılım modülü tanımlanmıştır. N adet program farklı donanımlar üzerinde
birbirlerinden bağımsız bir şekilde çalışarak sonuçlar üretirler ve bu sonuçlar bir karar verme
sürecine girdi olarak verilirler. Eğer N programın çoğunluğu sonuç üzerinde uzlaşıyorlarsa bu
çıktı, sistem çıktısı olarak kullanılmaktadır. Eğer bir sonuç üzerinde modüllerin saf çoğunluğu
sağlanamaz ise sistem hata verir. Bu bağlamda NVP, hatayı maskelemek için yedekli şekilde
çalışan donanım parçalarının yazılım alanındaki karşılığı olarak görülebilir.
NVP’nin temel elemanları yazılımın karşılaması beklenen işlevsellik kriterlerini
tanımlayan başlangıç özellikleri, başlangıç özelliklerine uygun şekilde geliştirilmiş yazılım
modülleri ve modül sonuçları üzerinde oylama yaparak sistem sonucunun ne olacağına kadar
verecek karar verme mekanizmasıdır.
N-versiyon programlama bozulmaya dayanıklılık ya da bozulma tespiti amaçları için
kullanılabilir. NVP’nin amacı karar verme aşamasında oluşabilecek aynı hata türlerini
minimuma indirmektir. Bu, başlangıç özelliklerinden itibaren birbirinden bağımsız şekilde
geliştirilen aynı işlevselliğe sahip farklı programlar sayesinde gerçekleştirilir. Programların
bağımsız geliştirilmesi, özdeş hataların oluşma ihtimalini azaltmaya yöneliktir.
Bu yaklaşım donanımdan kaynaklanabilecek hatalara da dayanıklılık getirecektir. Bazı
durumlarda donanım kaynaklı hatalar ile yazılım kaynaklı hataları ayırt etmek mümkün
olmayabilir. Bu bakımdan çoğu donanım hatası, yazılım hatası olarak yorumlanabilir. Doğal
olarak donanım hatalarının toparlanma işlemi yazılım hatalarınınkine göre farklılık
göstermelidir.
Veri Çeşitliliği
Şu ana kadar bahsedilen bozulmaya dayanıklılık yöntemleri tasarım çeşitliliğine
dayanmaktaydı. Buna örnek olarak aynı işlevi yerine getiren birbirinden farklı yazılım
modüllerinin geliştirilmesi gösterilebilir. Bir diğer yöntem ise veri düzeyinde çeşitliliğe
dayanmaktadır. Bu yaklaşım, programların genellikle girdi uzayındaki özel girdiler ile
çalıştırıldıklarında hatalı sonuç üretmeleri gerçeği ile desteklenmektedir. Yazılım
modüllerinin hatalı sonuç ürettiği bu özel girdilere “bozulma uzayı” denir. Bu bozulma
uzayındaki veriler üzerinde yapılacak hafif sarsımlar sonucu elde edilecek verinin, girdi
uzayından çıkarılması, modüllerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilecektir. Girdilerin
sarsım ya da yeniden yorumlama işlemi iyi düşünülerek yapılan bir işlemdir. Sarsım işlemi
mantıksal olarak birbirine eş veri kümeleri oluşturur. Bu veri çeşitliliği iki farklı yaklaşım
içerisinde kullanılabilir. Bunlar tekrar-bloklama ve N-kopyalama programlama olarak
adlandırılabilir. Bunlar sırasıyla toparlanma bloğu ve N-version programlamaya denk
gelmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki tekrar-bloklama ve N-kopya programlama
bozulmaya dayanıklılık konusunda yeterince başarı gösterebilmektedir.
5.1.5.5 Yedekleme Teknikleri
Önceki bölümlerde bahsi geçen tasarım kavramları dikkatlice uygulansa da bütünsel bir
koruma ve geri dönüş sağlayabilmek için endüstriyel alanda kullanılabilen yöntemlere de
başvurulmalıdır. Bunların arasındaki en önemli yöntem yedekleme sistemleridir. Normal
olarak kişisel sistemlerden en kompleks yapılara kadar tüm bilişim sistemleri için yedekleme
prosedürleri tanımlanmakta ve uygulanmaktadır. Yedekleme prosedürleri seçilen bir
yedekleme stratejisi üzerinden oluşturulmalı ve her kurum için ayrıca incelenmelidir.
Aşağıdaki tabloda endüstriyel alanda kullanılan üç ana yedekleme stratejisinden ana hatlarıyla
bahsedilmiştir.
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Şekilde de görüldüğü gibi yerel olarak takılmış bir depolama sistemi her sunucu
üzerinden yönetilmeyi gerektirmektedir. Tipik olarak yedekleme her sunucu üzerinde
barınacağından sisteme ağır donanım ve yazılım maliyeti getirebilmektedir, zira yedekleme
cihazları ve lisansların sunucular üzerinde kurulu olmaları gerekir. Ancak bu tip yedekleme
özellikle basitliği sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır.
Bir diğer alternatif yol ise, tek bir noktada merkezi bir yedekleme sunucusunun
yerleştirilip, her bir sunucunun yardımcı aracılar vasıtasıyla verilerini yerel ağ üzerinden bu
merkezi yedekleme sunucusunda yedeklemeleridir. Ama bu durum ağ trafiğini belirgin bir
şekilde arttıracağından, yedekleme ağ trafiğinin az olduğu sessiz vakitlerde yapılabilir. Ama
Afet Bilgi Sistemlerinin 7x24 işler durumda olacağı düşünülürse bu tür sessiz durumlar
bulunmamaktadır. NAS, ağ yazıcılarının çalışma prensibine dayanmaktadır.
Yedekleme Stratejisi
Geleneksel Yedekleme-Direk
Eklenmiş Depolama
(Direct Attached Storage - DAS)

Yapılandırma
10/100 yada GigE Yerel Ağ

Uygulama
Sunucusu

Uygulama
Sunucusu

Uygulama
Sunucusu

(Yedekleme programı çalışıyor)

(Yedekleme programı çalışıyor)

(Yedekleme programı çalışıyor)

Yedekleme isteği

Veri
Depolama

Teyp
Cihazı

Veri
Depolama

Teyp
Cihazı

Veri
Depolama

Teyp
Cihazı

Veri yedeklenmesi

Ağ Üzerinden Yedekleme ve Ağa
Bağlı Depolama
(Networked Backups and Network
Attached Storage – NAS)

10/100 yada GigE Yerel Ağ

Yedekleme isteği

Uygulama
Sunucusu

Uygulama
Sunucusu

Yedekleme
Sunucusu

(Yedekleme aracı çalışıyor)

(Yedekleme aracı çalışıyor)

(Yedekleme aracı çalışıyor)

Veri
Depolama

Veri
Depolama

Veri
Depolama

Teyp
Cihazı

Veri yedeklenmesi

Depolama Ağı üzerinden
Yedekleme
(Storage Area Network – SAN)

10/100 yada GigE Yerel Ağ

Uygulama
Sunucusu

Uygulama
Sunucusu

(Yedekleme programı çalışıyor
teyp paylaşımına izin veriliyor)

(Yedekleme programı çalışıyor
teyp paylaşımına izin veriliyor)

Uygulama Sunucusu
(Yedekleme programı çalışıyor, teyp
paylaşımına izin veriliyor, trafik
denetliyicisi olarak çalışıyor)

Teyp
Cihazı

Fiber-optik
SAN
Yedekleme İsteği

Veri Depolama
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SCSI - Fiber
Köprüsü

Yedekleme Verisi

Yazıcılar akıllı hale geldikçe, ağ arayüzünün ve yazıcı yönetim yazılımının yazıcı
içerisine yerleştirilmesi mümkün olmuştur. Bu tür ağ yazıcıları ağlara doğrudan
bağlanabilmekte ve kullanıcılar ağ üzerinden bunları bulup bağlanabilmektedirler. Aynı
şekilde depolama birimleri akıllı hale geldikçe, NAS ağa bağlı depolama birimi olarak
mümkün olmuştur. Bir NAS kutusu, bünyesinde dahili bir ağ arayüzü, ağ işletim sistemi, ve
depolama yazılımı barındırmaktadır. Bir NAS kutusu, yerel ağa doğrudan bağlanarak, kendini
bir ya da daha fazla dosya paylaşımı ile ağa sunabilir. Kullanıcılara ve gruplara okuma,
yazma ve depolama kotaları atanır. Sistemdeki kullanıcı sayısı arttıkça, ve boş depolama
alanı azaldıkça ek NAS kutuları ağa eklenebilir. Bununla birlikte, NAS her ne kadar
istemcilerin depolama işlemlerini basitleştirse de, yedekleme sorununa bir çözüm
olmamaktadır. Yedekleme işleminin merkezi bir yedekleme sunucusundan çalıştırılması
sonucu yerel ağda bir veri trafiği artışı olmaktadır ve bu, yönetim işlerinin karmaşıklaşmasına
neden olmaktadır. NAS ile ilgili bir diğer problem, hızdır. NAS kutusundaki herhangi bir
depolama alanından bir veriye erişmek isteyen bir uygulamanın ağ protokollerinin yedi
seviyesini geçmesi, ağ üzerinden transferi ve tekrar ağ protokollerinin yedi seviyesini geçmesi,
veriyi alması ve aynı yoldan geri dönmesi gerekmektedir. Bu sebep yüzünden, her ne kadar
alan kullanımını kolaylaştırsa da NAS yapısını veri-yoğun sunucu uygulamalarında
kullanmak çok doğru değildir. Bazı yüksek performans veritabanı sistemleri ham Girdi/Çıktı
işlemlerini SCSI komutları kullanarak yapmakta ve işletim sisteminin darboğazını aşmaya
çalışmaktadırlar. NAS’da ise ağa erişim işletim sistemi üzerinden olmak zorunda olduğu için
ham Girdi/Çıktı söz konusu olmamaktadır. Kısaca, NAS veri paylaşımı isteyen genel
kullanıcı operasyonlarında ve bazı veri-yoğun olmayan sunucu işlemlerinde idealdir. Veriyoğun sunucularda ise SAN modeli daha verimli olmaktadır. Şekilde de görülebileceği gibi,
depolama cihazları sunucudan ayrılmış ve merkezi depolama çiftliğinde bulunuyor olsalar da,
sunucularla depoalama alanı arasında yüksek hızlı bir bağlantı bulunmaktadır. Bu model de
SCSI protokolü yine korunmuş ve sunucuların SCSI bir veiryolu kartına bağlı SCSI bir
yedekleme cihazına bağlıymış gibi çalışmaları sağlanmıştır.
1992’den beri, Fiber Kanallar (Fibre Channel - FC) SAN kurulumlarının defakto
standardı olarak kabul edilmektedir. Bunun en önemli sebebi de fiber optik kabloların Gigabit
hızlarda en güvenilir veri transferi yapılabilecek ortam olmalarındandır. Yüksek veri transferi
hızının yanısıra fiber kanal protokolü, depolama trafiğinin tipik adımı olan büyük blok
transferlerini kolayca yapacak şekilde tasarlandığından bu işlemleri son derece yüksek
verimlilikle yerine getirmektedir. FC sayesinde megabaytlarca veri tek bir seferde
yapılabilmekte ve CPU kullanımı azaltılmaktadır.
5.1.5.6 Case-study: SIAC
SIAC – Securutues Industry Automation Corporation New York Borsası ve Amerikan
Borsası’nın bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağı altyapısını kuran ve işleten kuruluştur. 11
Eylül 2001 tarihinde New York Borsası’nın bulunduğu Wall Street bölgesinde devasa binalar
ortadan kalktığı, tüm çalışma yaşamı aylarca sekteye uğradığı halde, SIAC’ın bilgisayar
sistemi kesintisiz olarak çalışmaya devam edebilmiştir. Bu başarı, çok yedekli bilgisayar
sistemleri işletilmesiyle ortaya çıkmıştır: SIAC’ın stratejik planlamacıları, 1990’ların
başlarında, ikisi SIAC binasında, diğer ikisi yine Wall Street bölgesinde üç yedekle çalışan
bilgisayar sistemini yeterli bulmayıp, yangın gibi büyük bir afet halinde, dört bilgisayar
sisteminin birden etkilenebileceğini öngörerek, New York şehri sınırları içinde, ancak
Manhattan adası üzerinde olmayan ikinci bir merkez yaptırıp, bu dörtlü bilgisayar sisteminin
tümünün bir ayna simetriğini Brooklyn’deki bu merkezde kurarak, sekiz bilgisayardan oluşan
yedekli bir sistem kurmuşlardır. Bu sistem, 11 Eylül 2001 felaketinin hiç veri kaybı olmadan
atlatılmasını sağlamış ve tüm bölgenin boşaltılması nedeniyle çalışması durudurulan New
York Borsası’nın ertesi gün işlemlere devam edebilmesini sağlamıştır.
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5.2

İSTANBUL DEPREM BİLGİ SİSTEMİ – İSDEBİS

Doğan Uçar, Handan Türkoğlu, Muhammed Şahin, M. Zeki Coşkun

5.2.1

GİRİŞ

Ülkemiz özellikle deprem başta olmak üzere sel, yangın, heyelan gibi doğal ya da
insanlarımızın neden olduğu felaketlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu felaketler değişik
derecelerde insan ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Felaketlerin olduğu bölgenin
endüstrileşme derecesi ve nüfus yoğunluğu arttıkça felaketin zararı da artmaktadır.
Anılan kayıplar ayrıntıda;
•

Sosyal ve kültürel içerikli (can kayıpları ve sosyal yaşam ortamının zarar görmesi gibi),
Çevrenin tahribi biçiminde (doğanın tahribi, ekolojik dengeyi bozan maddelerin çevreye
yayılması gibi),
• Maddi içerikli (tarımsal ürünün zarar görmesi, binaların yıkılması, sanayi tesislerinin
kısmen ya da tamamen tahrip olması gibi).
• olarak sınıflandırılabilir.
Ülkemizin yaşamak zorunda kaldığı son büyük felaketlerde bu tür kayıpların hepsinin
ortaya çıktığını belirtmeye gerek yoktur.
İstanbul Deprem Master Planını bağlamında kurulması öngörülen İSDEBİS’in Bilgi
Altyapısının Oluşturulması çalışmalarının disiplinler arası yürütülmesinin gerekçesi olarak
aşağıdaki hususlar sayılabilir:
•

•

•

•
•

Depremin olduğu bölgedeki nüfus ve yapılaşma yoğunluğuna bağlı olarak kayıpların
derecesi artmaktadır. Bir yerde olan depremin felakete dönüşmesi olasılığı, bölgenin
endüstrileşme derecesine paralel olarak artmaktadır.
Ülkemizin hemen hemen her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da bir deprem felaketinin
neden olacağı risklerin tahmini ve sistematik olarak araştırılması için kullanılabilecek
bilgi alt yapısı yeterli değildir, amaca yönelik uygun mekanizmalar geliştirilmemiştir. Bu
noktada yabancı kurumlar tarafından önerilenler değişik yönlerden ciddi, ayrıntılı ve
kapsamlı incelemeler yapılmadan ortaya konulmuşlardır.
Benzer biçimde bilgi altyapısına yönelik standartlar ortaya konulmamış olduğundan
deprem sonuçlarının ya da senaryolarının toplumun ekonomik ve sosyal yaşamını nasıl
etkileyeceği henüz sağlıklı analiz edilememektedir.
Deprem anında ilgili birimleri yönlendirecek entegre bilgilere ulaşmayı sağlayacak araçlar
yoktur.
Bütün bunların dışında deprem öncesi, sırası ve sonrasında verilerin var olması yeterli
değildir. Önemli olan bu verilerin master planı bağlamında ne ölçüde değişik bakımlardan
kullanabileceğidir. Belli isabetli analizler yapabilmek için değişik disiplinden uzmanlar,
değişik işlerden sorumlu yöneticiler ve değişik türde müdahaleciler standart ayrıntılı ve
yapılandırılmış verilerle ihtiyaç duyacaklardır. Bu gruplara ihtiyaç duydukları anda
gecikmeksizin, istenilen kalite ve kapsamda verinin temini için verilerin belli bir düzen,
format, ortamda belli araçlarla sunulmasının can alıcı önemi vardır. Diğer bir deyişle
veriler birbirleri ile standart bir yapıda ve birbirleri ile ilişkilendirilmiş biçimde güncel
tutulacağı bir bilgi sistemine gereksinim duyulacaktır. Deprem doğada gerçekleşen bir
olay olduğundan kurulacak bilgi sisteminin öncelikle mekansal karakterli olması gerektiği
de açıktır.
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İDMP projesi bağlamında öngörülen bu mekansal bilgi sisteminin İstanbul Deprem
Bilgi Sistemi (İSDEBİS) olarak isimlendirilmesi düşünülmektedir. Oluşturulacak İstanbul
Deprem Bilgi Sistemi (İSDEBİS), aşağıdaki birimler tarafından kullanılabilecektir: Şekil
5.61’de söz konusu bilgi sisteminin kullanılacağı kant yönetimine ya da diğer alt yapı
kurumlarından bazı alanlar gösterilmiştir. Bunlar
•
•
•
•
•
•

Afet korunma ve kurtarma birimleri,
İdari birimler (valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, diğer alt birimler),
Hizmet sektörü (bankalar, sigorta şirketleri, inşaat şirketleri),
Araştırma kurumları,
Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleridir.
Depremle beraber diğer afet zararlarını azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarından
sorumlu kamu ve sivil toplum kurumlarıdır.
Uzaktan Algılama Sistemi (UAS), Global Konum Belirleme Sistemi (GPS) ve diğer
veri toplama tekniklerini kullanarak özellikle acil durum planlamasında, uygulamasında ve
herhangi bir deprem durumunda, afet yönetimi ve hasar tahmininde kullanılabilecek, ayrıca
normal zamanlarda merkezi ve taşra idaresi (bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar,
belediyeler) için karar destek sistemi olarak yararlanılabilecek İstanbul başta olmak üzere
Türkiye genelinde uygulamalara temel oluşturan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı bir bilgi
ve yönetim sistemi modeline ilişkin standartlara ihtiyaç vardır. İstanbul Deprem Master Planı
Projesi bağlamında geliştirilen veri katalogu konu hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi ve
Ortadoğu Teknik Üniversitesinden uzmanların ortaya koyduğu veri gereksinimlerinin
yapılandırılması biçimindedir.
İDEBİS ile İstanbul’da deprem planlaması ve yönetimi konusunda Büyükşehir
Belediyesi başta olmak üzere birimler ve kurumlar arasında
uyumlu çalışmayı,
koordinasyonu sağlayabilecek standartlar ortaya konulmuş, böylece bölgesel, çevresel ve
yönetsel bir mekansal bilgi sistemi modeli oluşturulmuştur.
İstanbul için bu bağlamda kurulacak sistem, kullanıcısı olan kurumun güncel, doğru,
standart ve tutarlı veriye ulaşmasını sağlayacaktır. Bilgi fazlalığı karmaşasını engelleyen bir
anlayışla gerekli bilgilerin paylaşımı ve ilgili bilgilerin bir araya getirilmesi ve bu bilgilerin
karşılıklı etkileşim sonuçlarının planlama ve yönetim amaçlı kullanımı gözetilmektedir.
İstanbul Deprem Bilgi Sistemi’nde kullanılacak olan “standart” kavramı, Coğrafi Bilgi
Sistemi kapsamına bağlı olarak birden fazla anlama sahiptir. Bunlar;
1. Tüm afetler gibi depremlerin de doğa olayları olması nedeniyle ilgili coğrafi bilgi
sisteminin mekansal referansına ilişkin standartlar, diğer bir ifade ile mekanın
modellenmesine (yapılandırılmasına) yönelik standartlar. Buradaki “mekan” kavramı
kentsel ve kırsal kesimi beraberce kapsamaktadır. Veri katalogu incelendiğinde bu konu
daha iyi anlaşılacaktır.
2. Aynı biçimde depremin çok yönlü yönetimine ilişkin mekansal referanslı ya da mekansal
referanslı olmayan verilerin yapılandırılması,
3. Sistemin sürekli güncel kalabilmesi için kurulacak kurumsal yapılanmaya yönelik ilkeler,
4. Sistemi besleyecek mevcut verilerin sisteme entegre edilebilirliğinin analizi bağlamında
bulundukları ortam, birim, kavram, format ve güncellik açısından incelenmesi,
5. Sistemin kurulması ve hizmet verme aşamasında kullanılacak yazılımlara ilişkin
standartlar,
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6. Sistemin kurulması ve hizmet verme aşamasında kullanılacak donanımlara ilişkin teknik
standartlar,
7. Değişik ölçekler için farklı karakterdeki (geometrik, öznitelik, meta) verilerin kazanım
standartları (örneğin geometrik veriler analog haritalardan sayısallaştırılarak sisteme
aktarılacaksa anılan temel haritanın ölçeğinin belirlenmesi),
8. Değişik kaynaklardan kazanılan verilerin entegrasyonunu belirleyecek kurallar,
9. Veri değişim standartları,
10. Orta ve büyük ölçekli geometrik veri altyapısı yardımıyla üretilecek kartografik ürüne
(haritalara) yönelik standartlar,
11. Verilerin sunumuna ilişkin standartlar( örneğin kartografik ya da yazılı dökümanlar
halinde)
12. Verilere ulaşım ve pazarlanmasına yönelik standartlar,
13. Metaveri standartları.

Planlama
Ulaşım
Çevre

İstatistik

İSDEBİS

Hizmet
sektörü
Afet
yönetimi acil
müdahale

Jeoloji

Alt yapı

Şekil 5.61. İSDEBİS’nin kullanılacağı uzmanlık alanlarından bazıları
Öncelikle deprem, valilik veya belediye bazında ele alındığında, oluşturulması
düşünülen CBS standartlarının kapsadığı konuların ana bileşenleri aşağıda gösterilmiştir.
•
•
•
•
•

Personel
Donanım
Yazılım
Veri değişim standartları
Veri toplama ve verilerin güncellenmesi
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•
•

Meta veri standartları
Genel veri standartları (Mekanın geometrik, semantik ve topolojik anlamda modellenmesi)
İDEBİS’nin bu bileşenlerinin tümü için aşağıdaki standart çalışmaları ve raporlar
değerlendirilmiştir:
•

ISO: International Standard Organization
o Technical Committee Reports
o Committee Draft Report
o Working Draft Report
o Draft International Standard Report
o Final International Standard Report
• USGS: United States Geological Survey
• FGDC: Federal Geodetic Data Committee
• ATKIS: Ulusal Topografik Kartografik Bilgi Sistemi (Amtliches TopographischKartographishes Informationssystem)
• TC. Başbakanlık Ulusal Bilgi Sistemi Raporu -2000. Ankara
• İstanbul Büyük Şehir Belediyesi-Kent Bilgi Sistemi Fizibilite Final Raporu,
• İstanbul, Bursa, Sakarya Bilgi Sistemleri Projeleri ve benzer küçük ve büyük projeler
CBS amaçlı olarak uluslar arası düzeyde standartlara yönelik değişik çalışmalar
yıllardan beri yapılmaktadır. Bu faaliyetler; özellikle
•

ISO/TC 211 coğrafi bilgi sistemleri/Geomatics standartları (ISO → International
Organization for Standardization)
• CEN/TC 287 coğrafi bilgi sistemi standartları(CEN → Comité Européen de
Normalisation)
• CEN/TC 278 karayolu ulaşım standartları(CEN → Comité Européen de Normalisation)
• Diğer uluslararası kurumların bu alandaki çabaları, örneğin OpenGIS(OGC→Open GIS
Consortium)
bünyelerinde yoğunluk kazanmıştır. Fakat CEN/TC 287 nolu teknik çalışma grubu
coğrafi bilgi sistemleri standardizasyon çalışmalarını durdurmuş bulunmaktadır. Bunun temel
nedeni anılan standartların son bir kaç senede tamamen uluslararası düzeyde ele alınıyor
olmasıdır. Bu nedenle ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü’nün üyeliğini yaptığı ISO nun
standartları ve OGC standartları genel kabul görmüş bulunmaktadır. IDEBİS’de de ISO nun
ilgili standartlarının kullanılması öngörülmüştür. Örneğin her bir objeye ait meta verilerin
ifade edilmesinde ISO/TC 211 standartlarının esas alınması kaçınılmazdır. ISO’da Türkiye’yi
resmi olarak Türk Standartları Enstitüsü(TSE) temsil etmektedir. TSE mekansal veri
bağlamındaki tüm standardizasyon çalışmalarını da görevi gereği yayınlamaya çalışmaktadır.
İSDEBİS için yapılacak çalışmalara yönelik olarak aşağıda bölümler halinde verilen
adımlar için ciddi dokümantasyon tutulması gerekir. Bu bağlamda izlenecek yöntem için
şunlar söylenebilir.
•
•
•

İSDEBİS projesinin tasarım aşamasında yapılan çalışmaların ve belgelerin her aşamasının
ciddi biçimde dokümantasyonunun tutulması gerekir.
Toplantılarda yapılan değişiklik önerileri alınan karalar,
Veri ve kullanım modellerinin geliştirilmesi üzerine yapılan görüşmeler ve sonuç
dokümantasyonu,
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•
•
•
•

Kontrol listeleri,
Değişik bakımlardan yapılmış test verileri ve test sonuçları
Günlük tutanaklar,
Toplantı tutanakları ve ilgili raporlar.
Toplantı tutanaklarında toplantı gündemleri, toplantı yeri ve mekanı, toplantı tarihi,
doküman sürüm nosu, sayısal ortamda tutulan belgeler için dosya adı vb. mutlaka yazılmalıdır.
5.2.2

PERSONEL

Tablo 5.9’da afet amaçlı kurulan İSDEBİS merkezinde görev alacak PERSONEL ile ilgili
standartlar verilmiştir. Personelin görevleri tanımlanarak, sistem içindeki sorumluluk ve
meslek alanları tanımlanmıştır.
Bu tabloda yer alan veri temininden sorumlu elemanlar sistem kurulduktan sonra
yalnızca verilerin sistemde güncel kalabilmesi için gerekli verinin derlenmesini sağlayacak
elemanlar anlamındadır. Aksi takdirde yalnızca yaklaşık 700 000 binaya ilişkin IDEBİS
projesinde öngörülen verilerin toplanması işinin ne kadar zaman alacağı IDMP nın diğer
kesimlerinde ifade edilmeye çalışılmıştır.
Tablo 5.9 İSDEBİS Personelin tanımı ve görevleri
Personel Tanımı
Proje Yönetici (1 kişi)
Sistem Yöneticisi (1-2 kişi)
Yazılım Sorumlusu (1-2 kişi)
CBS Uzmanı (3-4 kişi)
Operatörler (4-8 kişi)
Veri Toplama Sorumlusu(3-4
kişi)
CBS Danışmanları (1-2 kişi)
Mesleki Uzman Danışmanlar

5.2.3

Personel Görevleri
Projenin her aşamasından sorumlu kişidir.
Sistemin ve Donanımın işletilmesini sağlayan kişidir.
Sistem içinde yazılım yapabilen ve veri tabanını yöneten
kişidir.
CBS’ ye veri akışını sağlayan ve yöneten kişidir.
Sisteme veri girişi yapabilen kişilerdir.
Çalışmaları gereği veri değişimine neden olan
kurumlarla ilişkiyi sağlayan, güncellenecek veriyi temin
eden ya da arazide toplanması konusunda rapor sunan
elemandır.
CBS konusunda ders vermiş, yüksek lisans ve doktora
yaptırmış veya bu konuda doktora yapan
akademisyenlerdir.
Mekansal olgularla ilgili değişik mesleklerden uzman
personeldir. Jeoloji mühendisleri, ziraat mühendisleri,
şehir ve bölge planlamacılar, sosyal bilimciler, inşaat
mühendisleri vb. bu bağlamda sayılabilir.

VERİ DEĞİŞİM STANDARTLARI

Coğrafi bilgi sistemlerinde tüm gereksinimler için genel olarak tanımlanmış veri değişim
formatı, problemsiz bir bilgi aktarımı için temel ön koşuldur. Ülke genelinde kurulmuş büyük
coğrafi bilgi sistemleri için henüz ülkeler arasında kullanılan ortak bir değişim standardı
yoktur. Bu konuda genellikle her ülke kendine özgü standartlarla çalışmaktadır.
Mekansal verilerin taraflar arasında belirlenecek kurallar bağlamında değişimi, bir
yandan, bilgi içerikleri hakkında ortak bir anlaşmayı ve diğer yandan, ortak bir bilgi kanalı
kullanımını gerektirir. Bu amaçla, sistem açık olarak tanımlanmalı, yapılandırılmalı ve
sistematikleştirilmelidir.
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Bu projede önerilen veri standartları ölçeğinde bazı ülkelerde kullanılan veri değişim
standartları aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 5.10 Veri değişim standartları
ABD
İngiltere
Almanya
CERCO(Comitée Européen des
Responsables de la Cartographie
Officielle)
NATO
DEMETER
Kanada

STDS(Spatial Data Transfer Standart)
NTF(National Transfer Format)
EDBS(Einheitliche Datenbank- Schnittstelle)
ISO 8211
ISO 8211 ve DIGEST(Digital Geographic
Information Exchange Standart
GDF-EF(Geographic Data File Exchange
Format) ve NTF
SAIF(Spatial Archieve and Interchange
Format)

Bu tablodan da görüldüğü gibi şu an, daha çok ulusal bazda kullanılan birçok değişim
formatı vardır. Diğer taraftan belli bir CBS yazılımından bağımsız olarak çalışabilen ve
dolayısıyla belli bir sistemde veri tabanı olarak modellenmiş verileri buradan başka bir
sistemin veri tabanına aktarmaya yönelik mekanizmalar içeren yazılımlar
geliştirilmektedir(örneğin CISS firmasının CITRA yazılımı gibi). Bu tür gelişmeler sistem
kurulduktan sonra uzmanlarca sürekli izlenmeli ve mevcut CBS’nin gelişmelere ayak
uydurması sağlanmalıdır.
Bu bağlamda ISO TC 211’in de temel aldığı ISO 8211 veri değişim standartları daha da
önem kazanacağa benzemektedir. Ayrıca XML (Extensible Markup Language) temelinde
OpenGIS Konsorsiyumu tarafından yakında üçüncü sürümü kullanıma sunulacak olan GML
(Geographic Markup Language) özellikle internet ortamında kullanılabilen Coğrafi Bilgi
Sistemleri arasında veri değişimini problemsiz hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bugün bile
belli olgunluğa erişmiş olan bu araçların sisteme entegrasyonuna ilgili yazılımların olanak
vermesi uygun olacaktır.
Burada ülkemizde Büyük Ölçekli haritaların Yapım Yönetmelik Taslağı bağlamında
geliştirilen XML35 tabanlı değişim olanaklarının uygunluğu da İSDEBİS tasarımlanırken
ciddi olarak araştırılmalıdır. Yalnız burada XML lin veri değişim formatı olmadığı, başka
başka sistemler tarafından üretilen değişik yapıdaki verilerin özellikle Web tabanlı değişimi
(interoperabilitilik sağlamak üzere) için kullanılan bir dil aracı olduğunu anlamak gerekir.
5.2.4

VERİ TOPLAMA VE VERİLERİN GÜNCELLENMESİ

Tüm bilgi sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri, sistem için gerekli verilerin sistem için
öngörülen yapıda toplanmasıdır. Bu veriler, sistemin öngördüğü doğruluğa, güvenirliliğe ve
güncelliğe sahip olmalıdır. Dolayısıyla veri toplama görevini üstlenen kişi ve kurumların,
sistemin öngördüğü doğruluk ve güvenirliliğe uygun veri toplama donanım ve yöntemlerini
kullanmaları sağlanmalıdır.
Bilgi sistemlerinin başarılı olmasının temel koşullarından biri de, mekansal ve mekanla
ilişkili diğer verilerdeki değişikliklerin sisteme aktarılması, diğer bir değişle verilerin
güncellenmesidir. Bir bilgi sistemine konu olan mekansal ve bu mekanla ilgili diğer veriler,
zamana bağlı olarak sürekli değişeceğine göre, veri güncellemenin, belirli zaman aralıklarında
35

XML : Extensible Markup Language (W3C grubu tarafından geliştirilmiş ve bakımı yapılan standart)
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yerine getirilmesi gereken, sonsuza kadar sürecek bir görev olduğu söylenebilir. Bu bağlamda
her valilik kendine göre bir güncelleme planı oluşturmalıdır. İller, örneğin ilçeler bazında
gruplara ayrılarak her bir yıl için bu gruplardan birine ait bölgeye ilişkin verilerin
güncellenmesi düşünülebilir. Fakat bir bölge için güncelleme periyodunun 5 yılı aşmamasına
özen gösterilmesi gerekmektedir. Çok kritik veriler için ise eş zamanlı güncelleştirmeden
vazgeçilmemesi sağlıklı bir afet yönetimi için kesin zorunluluktur.
Türkiye’de son yıllarda bir çok kurum ve kuruluş, kendi problemlerinin çözümüne
yönelik bilgi sistemleri oluşturma çabasına girmiş ve bu bağlamda önemli paralar
harcanmıştır. Ancak, söz konusu çabalarda başarıya ulaşıldığını, kurulan bilgi sistemlerinin
yararlı ve kullanılabilir olduğunu söylemek mümkün değildir. Başarısızlığın önemli
nedenleri arasında,
•

Sisteme veri sağlaması gereken kurum ve kuruluşlardan bazılarının, sistemin kullanıcısı
olmadıkları için, veri sağlama görevini ciddiye almamaları, bu yüzden yeterli özeni
göstermemeleri,
• Veri kalitesinin (doğruluk ve güvenirliliğinin) çoğunlukla göz ardı edilmesi,
• Verinin sağlanıp güncellemesinin ve genel olarak sistemin işletilmesinin
kurumsallaştırılamaması, kişilere bağlı olarak işleyen sistem zincirinin, kişilerin görevden
uzaklaşması yüzünden kopması ve sistemin işlemez hale gelmesi,
• Bilgi sistemi oluşturma çabasına giren kurum ve kuruluşlarda bile, sistemin gereğine ve
yararına inancın yeterince oluşmaması, bu yüzden en küçük dar boğazda, sorunu çözme
yerine sistemden vazgeçme eğiliminin ağır basması,
• Sistemin sahibi kurum ve kuruluşların, yalnızca kendi sorunlarını dikkate alarak başka
sistemlerle entegrasyonu hiç düşünmemeleri, belli bir büyüklüğe ulaşan sistemin bu
yüzden tıkanması ve işlemez hale gelmesi,
• Bilgi sistemi kuran özel sektör firmalarının “anahtar teslimi proje” biçiminde çalışmaları,
sistem oluşturulup teslim edildikten sonra ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmemeleri,
sistemin sahibi kurum ya da kuruluşların da sorunları kendi bünyelerinde çözmeye
çalışmaları, uzman danışmanlardan yeterince yararlanmamaları sayılabilir.
Vazgeçilmez altyapı olan standartlar bilinmeden oluşturulan belli bir amaca yönelik
bilgi sistemlerinde, yukarıda özetlenen nedenler yüzünden başarısız olmaları kaçınılmazdır.
Bu yüzden İstanbul Deprem Bilgi Sisteminin başarılı olması için öncelikle ilgili standartların
oluşturulması çabasına girilmiş ve bu görev büyük ölçüde başarılmıştır. Söz konusu sistemin
başarıyı yakalayıp sürdürmesinin önemli bileşenlerinden bir diğeri de verilerin toplanması ve
güncellenmesi aşamalarında organizasyonun sağlanmasıdır.
İSDEBİS projesi kapsamında geliştirilen İstanbul Deprem Bilgi Sistemi Veri Katalogu
(İSDEBİS-VK), sistemin gereksinimi olan obje türlerinin ve özniteliklerin, dolayısıyla farklı
kurumlarca toplanacak verilerin entegrasyonunu sağlayacaktır. İl bazında kurulacak bir
deprem bilgi sistemine güncel ve sürekli veri akışının sağlanması için bir çok kurum ve
kuruluşun sistem içinde yer alarak, sınırları kesin olarak belirlenmiş görev ve sorumlulukları
üstlenmesi ve bu görevini aksatmadan sürdürmesi zorunludur.
Özellikle depremde can alıcı öneme sahip bina objelerine ait veri katalogunda
öngörülen verilerin hazır tutulmasında Mahalle ve Köy Muhtarlarının devreye sokulması
düşünülmelidir. Yetki, sorumluluk ve görevleri belirlenmiş, donatılmış ve eğitilmiş muhtarlar
binalara ait özellikle demografik verilerin sisteme güncel, doğru ve güvenilir veri sağlamada
çok önemli rol oynayabileceklerdir.
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İSDEBİS-VK da yer alan tüm verilerin mevcut kurum ve kuruluşlar aracılığıyla
sağlanması imkansızdır. Bu verilerin toplanması için belediye bünyesinde arazide veri
toplama ekipleri’ nin oluşturulması ve eğitilmesi de gerekecektir. Şekil 5.62 de görüldüğü
gibi CBS’nin ilk kurulma aşamasında veri toplanması maliyetin en önemli bileşenini
oluşturmaktadır. Ülkemiz için bu oranın daha da büyük olacağını söylemek doğru bir
yaklaşımdır.

Şekil 5.62 Veri toplamanın toplam CBS maliyeti içerisindeki yeri
İSDEBİS Veri Katalogu nesne ve öznitelik seviyesinde sisteme aktarılması gereken çok
değişik türde ve çok sayıda tanım içermektedir. Bir objeye ilişkin değişik öznitelik verilerinin
ister belediyenin isterse mülki idarenin olsun değişik birimleri tarafından özellikle toplanıyor
ve güncelleştiriliyor olması mümkündür. İSDEBİS’i kullanacak kurumların belli verilere
ulaşma ve silme, güncelleme vb. hakları da farklılık gösterecektir. Tüm bunların sistemin
kurulmasında kullanılacak yazılımlar sisteminin özelliklerine göre belirlenmesi daha uygun
olacaktır.
Bunun dışında İSDEBİS’in kurulması bakımından yasa ve yönetmelikler bakımından
Büyükşehir Belediyesini engelleyebilecek bir durum söz konusu değildir. Kurumun bu
bağlamda belli standartlara uymaya çalışması yeterli olacaktır.
5.2.5

META VERİ STANDARTLARI

Şimdilik yalnızca İstanbul için uygulanacak olsa bile kalitesi yüksek bir coğrafi bilgi
sisteminde yönetilen verilerin, aynı verilere ihtiyaç duyan yerli ve yabancı kurumlarca
değerlendirilebilmesi için bunların değişik bakımlardan nitelenmesi gerekmektedir.
Meta veri modelinin bir veri seti ile entegre edilmesi durumunda aşağıda sıralanan
yararlar sağlanacaktır.
•
•
•

Mekansal veri üreticileri, verilerini karakterize edecek çok uygun bir araca sahip
olmaktadırlar.
Mekansal verilerin organizasyonu ve yönetiminde kolaylık sağlanacaktır.
Kullanıcılar mekansal veriler hakkında çok yönlü bilgi sahibi olacaklarından mekansal
verilerden daha verimli yararlanacaklardır.
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•

Gereksinim duyulan mekansal veriler daha kolay bulunacak ve dolayısıyla mekansal
verilere ulaşım zamanı önemli derecede kolaylaşacaktır. Bu bağlamda verilerin ücretsiz
olacağının düşünülmemesi gerekmektedir.
Şekil 5.63. de ISO/TC 211 çalışma grubunun meta veriler konusunda geliştirdiği temel
başlıklar görülmektedir. Proje ekibi, bu başlıkların ayrıntısı ve meta veri setlerinin
modellenmesi uğraşının bu projenin kapsamı dışında tutularak yeni bir çalışma olarak
değerlendirilmesi gereğine inanmaktadır.
5.2.6

VERİ MODELİ VE VERİ STANDARTLARI SORUNU

Bugüne kadar ülkemizde hiç bir kurum, orta ölçekler bazında analiz edilmesi uygun mekansal
olguların modellenmesi için kullanılabilecek, temel topografik bilgi sistemi bağlamında
mekansal-topografik verileri sayısal olarak tatmin edici düzeyde sunamamıştır. Bu alanda en
ciddi sistematik çalışmalar Harita Genel Komutanlığı tarafından yıllar önce başlatılmıştır.
Fakat belli sıkıntılar hala varlığını sürdürmektedir. Bu bağlamda mekan planlaması yapan ya
da mekansal olguları araştıran kurum ya da uzmanlar, yalnızca kendileri için gerekli olan
bölgede anılan verileri, birbirleri arasında herhangi bir konuda koordinasyon sağlamadan
düzenleme yoluna itilmişlerdir.

Mekansal gösterime ilişkin
meta veriler

Referans sistemine ilişkin
meta veriler

Kapsama verileri
Veri kalitesine ilişkin
meta veriler
Verilerin bakımları hakkında
veriler

Verilerin pazarlanmasına
ilişkin meta veriler

Verilerin içerikleri hakkında
meta veriler

Meta
Veriler
Şekil 3 Meta verilerin ana başlıkları

Verilerin tanınmasına
ilişkin veriler

Meta verilerin kendileri
hakkında veri

Uygulama şeması hakkında veriler

Şekil 5.63. ISO/TC 211 Meta veri ana başlıkları
Örneğin birkaç kentimizde belediyeler tarafından kurulmaya çalışılan kent bilgi
sistemleri ya da valilikler tarafından kurulmaya çalışılan Afet Yönetimi ağırlıklı coğrafi bilgi
sistemleri bu bağlamdaki denemelerdir. Fakat anılan çabaların belli standartlarda(homojen
yapıda) sürdürülmediğinin açık yüreklilikle belirtilmesi gerekir. Sorun genellikle, sistemi
kurmayı üstlenen yazılım sektörü elemanlarının inisiyatifine bırakılmış gözükmektedir. Bir
mekansal bilgi sisteminin maliyeti dikkate alınırsa burada söz konusu olan kaynak israfının
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boyutları da ortaya çıkar. Buna karşın ülke yönetiminin, kendisine yasal olarak verilmiş olan
ulaşım, hukuk, ekonomi, toprak planlaması ve yönetim gibi alanlarda sürekli değişen
ihtiyaçlara yanıt verebilecek mekansal verileri sunma zorunluluğu vardır.
5.2.6.1 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Çözünürlük Kavramı
Belli bir amaç için kurulacak bir coğrafi bilgi sisteminin temel mekansal elemanları
topografik objelerdir. Topografik objelerin mekanı tanımlayan temel geometrisi ise
planimetrik karakterlidir. Özellikle tüm jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin aşina olduğu
gibi temel topografik objeler mekanın yapılandırılmasında alınan kriterlere göre üç tür
mekansal referanstan birine sahip olabilirler: Noktasal, çizgisel ve alansal. Coğrafi bilgi
sisteminin mekansal referansını oluşturan geometrik veriler, anılan temel topografik objeler
için geometrik modeldir. Geometrik modelin karakterini belirlemek, sistemin doğruluğunu,
çözünürlüğünü, geometrik mekansal referanslarını, veriler arasındaki hiyerarşik düzeni ve
temel topografik objelerin hangi nitel ve nicel kriterler bağlamında sistemde yer alacaklarını
(ya da hangilerinin sistemde yer almayacaklarını) tanımlamak demektir. Sistemde yer
almayacak temel topografik objelerin özellikle planimetrik büyüklük başta olmak üzere
birtakım kriterlere göre tanımlanması analog harita üretimindeki obje genelleştirmesinin bir
türü olarak görülmelidir.
Bu amaçla verilerin kayıtlanması ve çağrılması sırasındaki düşünsel işlemlerin
hatırlanmasında yarar vardır. Bu işlemler en azından genel çerçevesi ile bilgisayar ortamında
gerçekleştirildiği zaman “Yapay Zeka” ile karşı karşıya bulunuluyor demektir. Yapay zekanın
CBS için ileri yıllarda daha bir önem kazanacağı umulmaktadır. Aksi takdirde bugünün
bilinen yöntemleri ile CBS’lerde gittikçe büyüyen veri birikimini, kendisinden yararlanılabilir
biçimde, kontrol altında tutmak mümkün olamayabilecektir.
Bunu sistemin veri modeli bakımından özelliklerinin belirlenmesi aşaması
bağlamında bir örnekle açıklamaya çalışalım. “konak” sözcüğü belleğimizde bir dizi olayın
canlanmasına neden olur. Bilindiği gibi bir CBS kurulumunda amaca uygunluk sağlamak
üzere objeler açısından ya da diğer bir ifade ile mekanının yapılandırılması bakımından belli
sınırlamalar getirilir. İşte bu yapılandırma ve işleme kurallarının tümüne „veri modeli“ adı
verilir.
Bir konağın planimetrik olarak üzerinde bulunduğu bir alanı vardır. Bir objenin “konak”
olarak anılabilmesi için bu alanın belli bir değerden büyük ya da küçük olmaması gerekir.
Aksi takdirde mesela bir apartmandan ya da başka türde bir binadan söz edilirdi. Bu konağın
mekanları ve bir yüksekliği vardır. En az bir maliki ve adresi bulunur. Normal olarak su,
elektrik, kanal vb gibi bağlantılara sahiptir. Konuşma dilinde böylece çok basit olarak ifade
ettiğimiz bu ve benzer bilgileri CBS’nde modellemek bu kadar kolay değildir. Bu amaçla
kesin kuralların tanımlanması ve sürekli denetlenmesi gerekir. Aksi takdirde bileşenleri
arasında tanımlı ilişkilerin bulunduğu bilgi sistemi sistem yerine bir “bilgi yığını” ve içinden
çıkılmaz, yönetilemez, efektif analiz ve senaryolar kurulmasına yardımcı olamaz bir veri
kaosu karşılaşılması kaçınılmazdır.
İSDEBİS için ortaya konulacak olan mekansal veri modelinin en azından aşağıdaki dört
özelliğe mutlaka sahip bulunacaktır.
•
•
•

İlgili model verinin geometrik, topolojik ve tematik özelliklerini yansıtabilecektir.
Veri modeli mümkün olduğu kadar basit, buna rağmen amacın gerektirdiği obje yapılarını
ifade etmeye uygun olacaktır.
Sunduğu seçenekler kolay uygulanabilir, buna rağmen güvenilir olacaktır.
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Mümkün olduğu derecede diğer disiplinlerin uğraş alanı olan mekansal çalışmalara
uygulanabilir özellik taşıyacak, yani belli kaynaklar harcanarak kurulacak olan İSDEBİS
ekonomik olarak kabullenebilir bir yatırım olacaktır. Burada anılan veri modeli özellikleri
arasında belli çelişkiler bulunduğu açıktır. Fakat gerçek mekanı tüm obje ve bunlara ait diğer
özellikleriyle beraber ister fiziksel isterse sanal olsun 1:1 modellemek imkansız olduğundan
bu çelişkilerin tamamen önlenmesi de mümkün değildir. Burada prensip, mümkün olduğu
kadar az temel fonksiyon ile mümkün olduğu kadar çok karmaşık olayın ifade edilmesidir
(Lego Yöntemi - Ergonomik olarak bir bütün oluşturmak üzere değişik seçeneklerde birbirine
birleştirilebilen ve yine birbirinden ayrılabilen yapı taşları).
Haritalar ve buna bağlı olarak CBS’ler kartografyada ilgili mekanın birer modeli olarak
değerlendirilmektedir. Modellerin problem tanımada önemli işlevleri vardır. Problem
analizinde dolayısıyla karar üretmede model oluşturmanın gerekçeleri olarak şunlar sayılabilir.
Çevre
Tüketici
Diğer
koşullar

Girdiler
−
−
−

Satıcılar

Hükümet

SİSTEM

Ham
malzeme
Masraflar
Diğer
kaynaklar

Süreçler
−
−
−
−

Yöntemler
Programlar
Araçlar
Faaliyetler
Kararlar

Karar verici

Ürünler
−
−
−
−

Performans
Sonuçlar
Bitmiş ürün
Servis
hizmetleri

Geri beslemeler

Sistemin
sınırları

Rakipler

Bankalar
Şekil 5.64. Sistem ve bileşenleri

•

Gerçek obje ile çalışmak yerine, daha az fakat belli bir problem çözümüne odaklanmış
veriler içeren modelle çalışmak daha verimlidir. Model bu karakteri ile gerçek olgunun
basitleştirilmiş bir ifadesidir.
• Gerçek olgu (obje) kopya edilebilmek için genellikle çok fazla karmaşıktır.
• Gereksiz karmaşıklık göstermek belli bir problemin çözümü için uygun özellik değildir.
• Modelin çalıştırılması kolaydır.
• Üretim maliyeti düşüktür.
• Üretim hatasına karşı daha az duyarlıdır.
• Öğretim ve eğitimin daha verimli olmasına katkıda bulunur.
Mekanın temel topografik elemanları bakımından modellenmesi (yapılandırılması)
genelden ayrıntıya doğru yapılmaktadır. Bu yapılandırmada genelde bir hiyerarşik düzen
vardır. Bu bağlamda ülkelerde belli amaçlar için değişik mekan yapılandırma örnekleri
geliştirilmiştir. Amaçlar farklılaştıkça mekanın hangi yanlarının ve bunların hangi
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özelliklerinin yapılandırılacağı da değişmektedir. Bu durum ister temel haritalar olsun, isterse
kartografik genelleştirme ile elde edilecek ürünler olsun, analog harita tasarımındaki ölçek
farklılığının rolüne çok benzerlik gösterir. Hemen hemen aynı amaçlar için geliştirilmiş
mekan yapılandırılması örnekleri arasında benzerlikler ve paralelliklerin olması konunun
doğasında vardır. Fakat bu yapılandırmalar arasında farklılıkların da olduğunu vurgulamak
gerekir. Ülkemizde bu çalışmalara örnek olarak büyük ölçekli haritalar yönetmeliğindeki ilgili
kesim ve İçişleri Bakanlığının TABİS projesi için geliştirilmiş Temel Mekansal Obje
Katalogu gösterilebilir. Büyük ölçekli haritalar yönetmeliği çözünürlük için temelde 1: 1 000
ölçeğini baz alırken, TABİS veri modeli mekanı 1: 5 000 ile 1: 25 000 ölçekleri arasında
yapılandırmayı hedeflemiştir. Buna karşın İDEBİS daha yüksek çözünürlüğe (1:1 000)
karşılık gelecek biçimde geliştirilmiştir. Bu bağlamda TABİS obje katalogu ile harmonize
biçimde İDEBİS için de bir veri katalogu hazırlanmıştır. Bu veri katalogu rapora ek olarak
verilmektedir.
Bugün tasarımlanan sistemlerde OpenGIS Konsorsiyumu(OGC-Open GIS Consortium)
standartları da kullanılmak zorundadır. Böylece sistemin verilerine online ulaşmak ta
mümkün olacak ve bu hizmetlere hız kazandıracaktır. Burada sözü edilen konularda titiz
çalışmalarla ortaya konulan Uluslararası Standartlar Kurumunun (211 nolu Teknik Komite,
ISO36/TC 211) çatısı altında ulaşılan sonuçlar mutlaka ve mutlaka izlenmeli ve uluslararası
entegrasyonda yarar görülüyorsa ilgili sistemlerin burada ortaya konulan normlarla uyum
göstermesine çaba gösterilmelidir. İSDEBİS’ten standart değişik ölçeklerde analog ürünler
alabilmek için, en azından uzman kartograflarca kalitesi test edilmiş ve onaylanmış
kullanılabilir kartografik genelleştirme mekanizmalarının önemi açıktır. Bu bağlamda
özellikle ülke genel topografik bilgi sistemi yaklaşımı içinde “model genelleştirmesi” kavramı
altında dünyada yürütülen çalışmalar dikkatle izlenmelidir. Bilindiği gibi model
genelleştirmesi, bilgi mekansal çözünürlüğü yüksek olan coğrafi bilgi sisteminden mekansal
çözünürlüğü daha düşük olan mekansal bilgi sistemi üretme yaklaşımıdır. Örneğin ülke
genelinde kurulacak iyi tanımlanmış 1:1 000 ve 1: 5 000 ya da 1: 10 000 çözünürlüğünde
mekansal temel topografik objeler için hazırlanmış bir bilgi sisteminden model
genelleştirmesi anlayışına ya da benzer bir yaklaşımla daha düşük çözünürlükte hangi
ürünlerin elde edilmesi gerektiği başlangıçta net olarak ortaya konulabilmeli ve kararlılıkla bu
hedefe ulaşmayı sağlayacak araçlara ulaşmaya çalışılmalıdır [ Şekil 5.65 ].
İSDEBİS Referans Modeli, vektör yapıda iki temel model bileşeni öngörmektedir.
Bunlar;
Sayısal mekan modeli (SMM) ve
Sayısal deprem modelidir (SADM).
Her iki sayısal model de mekanı, objeye(nesne) dayalı bir temel üzerinde tek tek
elemanlarına ayırarak oluşturmaktadır. Buradaki işlem veri tabanı modellemesi anlamında
mekanın “atomize” edilmesi demektir. Her iki sayısal modele ilişkin atomize veriler veri
katalogu biçiminde hazırlanmıştır. Bu katalogun adı İSDEBİS Veri Katalogudur (İSDEBİSVK).
İSDEBİS-VK, SMM (sayısal Mekan Modeli) ve SMDM (Sayısal Mekansal Deprem
Modeli) yaklaşımına paralel olarak hazırlanmış iki temel bileşenden oluşmaktadır.
A. Temel Topografik Nesneler (Varlıklar♣) Katalogu (ISDEBIS-TOK)
B. Deprem Master Plana İlişkin Diğer Uzmanlık Nesneleri Katalogu (İSDEBİS-DUK)
36
♣

ISO: International Organization for Standardization
Varlık, obje ve nesne kavramları İSDEBİS bağlamında aynı anlamda kullanılmışlardır.
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İSDEBİS-TOK, mekanda yer alan ve ilgili bölgenin genellikle topografyanın
geometrisini karakterize eden somut objelerin modellemesini içermektedir. Bu nedenle ilgili
İSDEBİS-VK nın bu kesimine “Temel Topografik Nesneler” adı verilmiştir. İSDEBİSTON ülke genelinde kendi amaçları için ayrıntılı mekansal bilgi sistemi kurmak isteyen
kamu ve özel kurumlar için de kesin bir veri standardı niteliğine sahiptir. Burada verilen obje
modellemeleri, obje tanımları, öznitelik tanımları, herbir özniteliğin veri tipi ve öznitelik
değerleri analog topografik bir haritanın içeriğini andırmaktadır. Şüphesiz burada çok daha
fazlası ifade edilmiş bulunmaktadır. Böyle bir çabanın amacı İSDEBİS için ortaya konulan
veri katalogu ve buna bağlı olarak veri modeli gücünün bir ifadesi olarak görülmelidir.
Dolayısıyla deprem bilgi altyapısı için bir kent ya da bölgede İSDEBİS-TOK
modellemesine uygun oluşturulmuş bir coğrafi bilgi sistemi aynı bölgede kurulacak, başka
birçok hedefi olan diğer coğrafi bilgi sistemi tarafından da hemen kullanabilecektir.
İSDEBİS-TOK ile yıllarca ülkemizde coğrafi bilgi sistemleri mekan modellemesi konusunda
bulunan büyük açık hemen hemen tamamen kapatılmış olmaktadır. Diğer taraftan bu
standartlar ile, ilgili verilere gereksinim duydukları, fakat hazır bulamadıkları için kendi
çabaları ile birbirlerinden bağımsız standartlarda, daha açık bir ifadeyle standartsız, veri
kazanma ve coğrafi bilgi sistemi kurma çabasındaki kurumların sorununa da çözüm
getirmiştir. Böylece mevcut kabullenilemez homojensizlik (geometrik ve semantik doğruluk,
güncellik, tutarlılık vb açılardan) kaldırılarak sistemler arasında homojenlik sağlanacaktır.
görselleştirme

OG + KG

Temel – SMM

STH 25

SKM 25
OG + KG
görselleştirme

SMM 50

SKM 50
OG + KG

görselleştirme

SMM 100

3.

görselleştirme

OG + KG

SMM 500

•

MG

=

SKM 250

STH 250
görselleştirme

SKM
500

STH 500

OG + KG

OG + KG

SMM 1000

STH 100

SKM 100

OG + KG

SMM 250

STH 50

görselleştirme

SKM 1000

STH 1000

Model Genelleştirmesi

OG +
KG

= Obje Genelleştirmesi + Kartografik

G

= Görselleştirme

Genelleştirme

Şekil 5.65. Daha düşük çözünürlükte sayısal mekan modeli ve değişik ölçekli topografik
haritaların model genelleştirmesinde kullanılarak yüksek çözünürlü sayısal mekan
modelinden üretim adımları
İSDEBİS-TOK’un anılan özelliği, ilgili modellemenin, tüm kamu kurumlarının temel
İSDEBİS-TOK’un mekanı modelleme yaklaşımı gösterilmektedir. İSDEBİS-VK
1046

modellemesinin, 1:1 000-1:25 000 ölçeklerini dikkate alınarak hazırlanmıştır. Şekil 5.66’da
İSDEBİS Veri Modelinin İSDEBİS-TOK’un mekanı modelleme yaklaşımı gösterilmektedir.
İSDEBİS-VK modellemesinin, 1:1 000-1:25 000 ölçeklerini dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Şekil 5.67’de İSDEBİS Veri Modelinin UML(Unified Modelling Language) ile ifade edilmesi
görülmektedir.
İSDEBİS-VK

Jeodezik,
Topografik
Fotogrametrik ve
Uzaktan Algılama
Yöntemleri

Harita ve
Diğer Sayısal
ya da Analog
Dökumanlar

İSDEBİS-TOK

İSDEBİS-DUK

SMM

SMDM

İSDEBİS

STH

SAH

Genelleştirme
STH
İşaret
Kataloğu

ATH
Analog
Yapılandırılmış
Veriler

İşaretleştirme ve
Analog gösterim

Analog
Topografik ya
da Afet Amaçlı
Tematik Harita

İşaretleştirme ve
Analog gösterim

Şekil 5.66. İSDEBİS-TOK’un mekanı modelleme yaklaşımı
Dolayısıyla İSDEBİS-TOK değerlendirilirken anılan kartografik kriter göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu nedenle topografyanın geometrik objeler bazındaki yapılandırılması
anılan bu obje genelleştirmesi dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
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1

SMM Obje

1

Adı/kodu
Tanımı
Geometri türü
Bulunma kriterleri

*
1,*

SMM
Objesi

*
1,*

*
*

1

SMM
Parça Obje

Raster

Kompleks obje
0,1

*

Noktasal
parça

*

*

*

Öznitelik

*
*

Veri tipi ve
değeri

Alansal
parça

Çizgisel
parça

Vektör
elemanlar

Nokta vektör
eleman

Çizgi vektör
eleman

Başlangıç noktası

Bitiş noktası

Geometri

Koordinat,
yükseklik

Koordinat,
yükseklik

Birleştirme
verileri

Şekil 5.67 UML37 diyagramında İSDEBİS veri modeli
5.2.6.2 İSDEBİS Veri Katalogundan Örnekler
Aşağıdaki dokümanda ISDEBİS’te (İstanbul Deprem Master Planı Bilgi Sistemi) yer alacak
ve İstanbul Deprem Master Planı bağlamında çalışacak planlamacı, uzman ve yöneticilere
Master Planın değişik aşamalarında ihtiyaç duyacakları verilerin kavramsal düzenlemesi
gösterilmektedir. Master Planın gerçekten sistematik olarak düşünülen yararı sürekli
sağlayabilmesi için güvenilir verilere ihtiyaç duyulacaktır. Bu verilerin ne kadar çok türde
olduğu uzmanların proje bağlamında hazırladıkları I. ve II. raporlarında açık olarak
gözükmektedir. Neticede Deprem mekanda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Depremin
etkiledikleri varlıklar da şu veya bu şekilde mekansal referanslıdır. Dolayısıyla Deprem
Master Planı bağlamında anılan varlıklara ilişkin gerekli görülen veriler için de mekansal bir
referans bulunarak bir CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) olarak tasarımlanması, düzenlenmesi ve
kurulması mümkündür. ISDEBİS bu yaklaşımın bir ürünü olarak görülmelidir.
37

UML: Unified Modelling Language Object Management Grup tarafından geliştirilmiş ve veri tanımlama dili
olarak geniş kabul gören bir standarttır.
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İster başka alanlardaki (bankacılık, sigortacılık, nüfus vb.) bilgi sistemleri olsun isterse
bir CBS olsun atomize edilmiş (ayrıklaştırılmış) verilerle çalışılır. İSDEBİS bağlamında
mekan yapılandırılırken hiyerarşik bir anlayış kullanılmıştır. Bu yaklaşımda nesneler önce iki
temel kavram altında toplanmışlardır.
A. Temel Topografik Nesneler (Varlıklar)
B. Deprem Master Plana İlişkin Diğer Uzmanlık Nesneleri
A grubunda yer alan mekan objeleri ilişkisel veri tabanlarında yönetilecek tablo
satırlarında yer alacak derecede ayrıştırılmadan önce tekrar 8 alt gruba ayrılmıştır. Bu
grupların kodları iki elemanlıdır ve ilk elaman üst grubun tek haneli kodu olan A dır. İkinci
elemanlar ise A işle başlayıp H ile sonlanmaktadır.
Bu 8 alt grubun her biri kendi arasında ikinci bir alt gruba ayrılmaktadır. Bu ikinci
derece alt grupların kodlarının ilk iki elemanı üst grubun iki elemanı ile aynıdır. Kodların
üçüncü elamanı ise 1 ile başlayıp o grupta yer alması öngörülen grup sayısına bağlı olarak
artarak devam etmektedir.
Hiyerarşik düzenleme içinde I, II. ve III. derece obje gruplarının mekanda somut
elemanları yoktur. Bunlar sadece İSDEBİS’in kavramsal veri düzenlemesi için
tanımlanmışlardır.
Somut elemanları olan obje sınıfları III. derece grupların altında yer alırlar. Obje
sınıflarının kodları noktalar hariç beş karakterlidir. İlk üç karakter üçüncü derece gruptan
gelmektedir. Son iki karakter ise 01 ile başlayıp obje sınıfı sayısına bağlı olarak artarak devam
etmektedir.
Ayrıntısı verilen nesne sınıfları altında koyu italik yazılmış ifadeler ilgili sınıfı yakından
tanımlayan bilgilerdir (planimetrik-geometrik karakterli olmayan öznitelik verileri). Öznitelik
verilerinin altında genellikle integer tipte veri yapısında kodlanarak verilmiş bilgiler ise ilgili
özniteliğin alabileceği değerlerdir. Örnek olarak ″A.A.1.02 Konut Alanı″ obje sınıfına ait bir
somut objenin ″Yapı Düzeni″ öznitelik verisinin ″101 Ayrık″, ″102 Blok″ ya da ″103 Karışık″
değerler alabilmesi gibi.
İster A. Temel Topografik Nesneler (Varlıklar) isterse B. Deprem Master Plana İlişkin
Diğer Uzmanlık Nesneleri başlığı altında olsun kullanılan kavramlar ve ve her bir üst sınıf
altındaki alt sınıflar uzmanların büyük emek vermeleri ve Deprem Master Planında değişik
konuları işleyen diğer uzmanların rapora yansıyan çalışmaları sistematikleştirilerek
hazırlanmıştır. Bu haliyle İSDEBİS Veri Katalogu ülkemizde ve hatta dünyada ortaya
konulmuş zahmetli ve belli bir mantık düzeni içinde ortaya konulmuş ilk standart üründür.
Proje grubu bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen her yönetici ve uzmana teşekkür
etmeyi görev saymakta ve böyle bir ürününü ortaya koymanın onurunu yaşamaktadır. Bu
katalogun standartlarına ve tanımlamalarına uygun olarak verilerin toplanması ve İSDEBİS
olarak sistemin oluşturulmasında uyulması gereken diğer standartlar katalogun ilgili
bölümlerinde ayrıca verilmiştir.
5.2.6.3 Öznitelikler İçin Veri Kardinallik Derecesi
Bir özniteliğin kardinallik derecesi, ilgili öznitelik değerlerinin ilgili obje türüne
atanmasındaki sayısal durumunu göstermektedir. Bu sütunda yer alan “kardinallik”
gösterimlerinin açıklaması aşağıda verilmiştir.
•

1:1 İlgili özniteliğin ilgili objeye mutlaka atanması gerekir ve atama ancak tek değerli
olabilir. Örnek olarak bir A.A.1.14 Sanayi Alanları obje türünün “DRM Durumu”
öznitelik değerinin “110 Çalışıyor” ya da “111 Hizmet dışı, Kapatıldı” olması gibi.
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•

•
•

1:? İlgili öznitelik ilgili objeye mutlaka atanmalıdır. Bu atama tek ya da birden çok değere
sahip olabilir. Örneğin bir B.C.1.01 Hastane obje türünün “SRV Servisler” öznitelik
değerinin aynı anda “102 Çocuk cerrahisi”, “105 Göz hastalıkları”, “103 Genel cerrahi”
vb. olabileceği gibi.
0:1 İlgili öznitelik ilgili objeye atanabilir ya da atanmayabilir. Örneğin “A.A.4.01 Bina”
obje türünün “GEC Binanın Gece Nüfusu” özniteliği için bu tür bir kardinallik geçerlidir.
0:? İlgili öznitelik ilgili objeye atanmayabilir ya da çok değerli olarak atanabilir. Örneğin
“B.C.1.01 Hastane” obje türünün “DPG Deprem Güvenliği” öznitelik değeri için bu tür
bir kardinallik öngörülmüştür.

5.2.6.4 İSDEBİS’te Obje Grupları
Daha önce ifade edilenlere uygun olarak İSDEBİS’te Temel Obje Alanları Obje Gruplarına
ayrılmaktadır. Hebir Temel Obje Alanı için Obje Grupları ve kodları aşağıda gösterilmiştir.
Obje Gruplarının altında yer alan obje türleri(sınıfları) ve obje sınıflarına ait öznitelik verileri
ve diğer ayrıntılar için bu dokümana ek olarak verilen “İSDEBİS Veri Katalogu”na
bakılmalıdır.
A. Temel Topografik Nesneler (Varlıklar)
A.A.Yerleşme Alanı
A.B.İdari Bölgeler
A.C.Ulaşım Yapıları ve Altyapı
A.D.Akar ve Durgun Su
A.E.Bitki Örtüsü
A.F.Jeodezik Referans Noktaları
A.G.Topografya
A.H.Kadastral Durum
B. . Deprem Master Plana İlişkin Diğer Uzmanlık Nesneleri
B.A.Jeoloji
B.B.Risk Bölgeleri
B.C.Acil Durum Görevlileri
B.D.Tarihi ve Kültürel Alanlar
B.G.Planlar
B.H.Kamu Kuruluşları
B.K.Tehlikeli Madde Tesisleri
C. Diğer
C.A.Diğer
Burada mekansal referansı olmayan obje türleri modellenecektir. İSDEBİS bağlamında
burada şimdilik yalnızca C.A.1.01 Adres obje türü bulunmaktadır.
5.2.7

İSDEBİS’İN OLABİLİRLİK RAPORU İÇİN YAPILMASI GEREKEN DİĞER
ÇALIŞMALAR

Buraya kadar ifade edilenler bağlamında İDEBİS’in gerçekleştirilmesi için projenin
kurulmadan önce aşağıdaki analiz aşamalarından geçirilmesi gerekir.
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5.2.7.1 Stratejik Planlama
Bir CBS projesinin başlangıcını, genel proje yaşam çemberi ana adımlarına (projenin
tanımlanması, gerçekleştirilmesi ve ürün vermek üzere işletilmesi ya da kullanılması) uygun
olarak ilgili aşamaların
•
•
•

sistem mühendisliği,
yöneylem bilim ve
insan kaynakları yönetimi açısından değerlendirmeye alınması ile başlanır. Bu strateji
anlayışına uygun olarak her aşama tanımlama, analiz, tasarım, gerçekleştirme, kullanım ve
bakım başlıkları altında ciddi incelemeye alınmalıdır.
CBS nin stratejik planlamasının temelini projeyi ortaya çıkaran fikirler ve diğer
unsurlar oluşturur. Bu aşamada hazırlanan analizde alt proje gruplarından da taslak olarak
bahsedilmelidir. Diğer taraftan uluslararası ya da ulusal bazdaki veri pazarının geçmiş ve
gelecek analizi yapılmalıdır, Bu analiz sonucunda örneğin eksiklikler ve yeni gereksinimler
saptanmalı ve bunların yeni CBS de hangi araçlar ya da nasıl giderileceğinin yöntemleri açık
biçimde ortaya konulmalıdır.

Fiziksel çalışma mekanlarının düşünülmesi, hem mobilya, hem telefon, fax gibi aletlerle
donatım (tefriş) planlamasının yapılması, tüketim malzemelerinin dikkate alınması yine bu
aşamada analiz edilmelidir. Fizibilite çalışmasında proje aşamaları boyunca sistemin fikirsel
düzeyde ve insan kaynakları bakımından öngörülen yaşamını devam ettirebileceği kanıtlanmış
olmalıdır. Ciddi bir maliyet-yarar analizi daha sonra yapılsa bile bu aşamada sistemin
kullanılmasıyla sağlanacak yararlar başlıklar halinde açık olarak görülmek zorundadır. Bu
bağlamda projenin başarılmasını tehlikeye atacak risk noktaları da analiz edilerek fizibilite
raporuna eklenmelidir.
Stratejik planlama aşamasında CBS nn başarısı için gerçekleştirilmesi ya da bilincinde
olunması gereken önemli hususlar vardır. Bunlar aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.
•

Üst yönetici ya da yöneticilerin sistemin hedefi ve kullanılma alanları ile ilgili olarak
kuvvetli ve sürekli destekleri,
• Belli belirsiz iyi tanımlanmamış alanlar yerine CBS nin ekonomik olarak kullanılabileceği
temel uygulama alanlarına odaklanmış çabalar,
• Sistemin aceleci olmadan adım adım, fakat bir alana ait verilerinin eksiksiz olarak
tamamlanması,
• Veri modelinin sistemin başarısındaki rolünün iyi kavranılmış olması,
• Veri yönetiminde kalite,
• Standart veri modeli ve standart bir veri tanımlama dili kullanılması (örneğin UML gibi),
• Tüm elemanların teknik görev ve sorumluluklarına uygun biçimde eğitilmiş olması,
• Mevcut verilerin sisteme entegrasyonunun tasarımda çözümlenmiş olması,
• İlgili tüm elemanların sisteme tarafsız ve eksiksiz entegrasyonu,
• Veri tabanı sisteminin bir uzman tarafından teknik olarak sürekli denetim altında tutulması,
• Bir pilot proje ile temel kullanım amaçları doğrultusunda iyi test edilmiş bir yazılım,
• Kullanıcı paydaşların ihtiyaçlarına uygun bir veri sunum, veri sorgulama ve veri analiz
araçları,
• Çalışmalarda karmaşıklığın değil, basitliğin öne çıkarılması.
Sistemin kurulması, yaşatılarak hizmet verme kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması
sürekli denetlenmesi gereken bir konudur.
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Bu aşamanın sonunda sistem yönetimi için sistem yaklaşımı konusundaki becerilere
sahip bir sorumlu yönetici atanmalıdır. İlgili kişi organizasyonda yöneltme( yürütme),
koordinasyon, kontrol görevlerinin nasıl yapılacağı konusunda uzmanlaşmış olmalıdır.
5.2.7.2 Mevcut Durum Analizi ve İsteklerin Tanımlanması
Mevcut yapının ve koşulların analizi ile projede çalışacak insan kaynaklarının projenin daha
başında sisteme entegrasyonun sağlanarak projenin benimsenme oranının artırılması
amaçlanmalıdır. Diğer taraftan gerekli görülmesi durumunda mevcut organizasyon yapısının
değiştirilmesine yönelik ayağı yere basan öneriler yapılmasına olanak sağlanmalıdır.
Bu bağlamda mevcut statükonun proje amaçları ile uyumluluğu sorgulanmalı ve sistem
yaklaşımına uygun olarak tasarımlanan organizasyon şemasında kurumiçi yeniden yapılanma
ihtiyacı görülmüşse açıkça dile getirilmelidir. Organizasyonun, iş ile iş, iş ile insan ve insan
ile insan arasındaki ilişkilerde düzen ve düzenlemeler topluluğu olduğu unutulmamalıdır.
Diğer bir ifade ile bu organizasyon, mekansal bilgi sistemi ile amaçlanan hizmetleri
gerçekleştirmek için gruplar halinde gayret, bilgi ve yeteneklerin birleştirildiği bir iş bölümü
ve koordinasyon sistemi olarak çalışmalıdır.
Mevcut personel yapısının analizinde ilgili işleri yürüten personelle ilgili olarak en
azından aşağıdaki verilerin dokümantasyonu mutlaka yapılmalıdır.
•
•
•
•
•

Kadroların tanımı,
Bu kadrolarda çalışan elemanların eğitim-öğretim durumları,
Bu personelin deneyim durumları,
Yaş durumları,
Mevcut sistemdeki üretim ve performans durumları gibi.
Yine bu aşamada projenin iç ve dış paydaşları net olarak belirlenmelidir. Organizasyon
modeli içinde bunların yerleri iyi tanımlanmalıdır.

Planlanan sistem ve bu veri modelini gerçekleştireceği öngörülen yazılım donanım
seçimini izleyen aylarda sistem kullanılabilir ürünler vermeye başladıktan sonra ise, hangi
bölgelerde, örneğin ülke genel topografik bilgi sistemi için, hangi objelerin(örneğin yerleşim
birimlerinde cadde ve sokak, tramvay ve demiryolu, önemli kavşaklar, tüneller, kanallar, idari
yapıdaki oluşumlar gibi), hangi periyotlarla güncelleneceği planlanmalıdır. Ayrıca kentsel ve
kırsal kesimde güncellenecek verilerin nasıl kazanılacağı konusunda da kurumiçi uygun bir
yapılanmaya gereksinim duyulacağı açıktır.
Bunların dışında mevcut geometrik karakterli veriler bakımından yapılacak başka
incelemeler de vardır. Bu analizler,
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ölçek, referans istemi, güncellik, eksiksizlik ve tutarlılık bakımından,
Bu kaynakların şimdiye dek kullanılma sıklığı,
Kurum bakımından önem sıralaması,
Sisteme veri aktarımı bakımından uygunluk analizi,
Güncellik bakımından sınıflandırılması,
Sayılarının belirlenmesi.
gibi hususlarda yapılmalıdır. Benzer analizler özellikle Deprem Master planı
bağlamında uzmanlar tarafından derlenmesi gereken ve İSDEBİS’te mekansal objelerle
ilişkilendirilecek diğer tür veriler için de geçerlidir.
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5.2.7.3 Uygulamaya Yönelik Modelin Tanımlanması
Sistem kullanılmaya başladığında hizmet yapısının karakterini tanımlamak için uygulama
modelinin ayrıntılı biçimde analiz edilmesi ve bu sonuçlara göre şekillendirilmesi gerekir.
Verilerin üretilmesi ve kullanılmasına yönelik yetki ve sorumluluklar da bu bağlamda ele
alınır.
Ortaya konulacak uygulama şemasında, paydaş kurum ya da sistem merkezinin
bulunduğu kurumun diğer birimleri arasındaki organik ilişkiler sisteme veri aktarımı ya da
sistemden yararlanma konularında yetki ve sorumlulukları ortaya konulmalıdır. Anılan
yetkiler örneğin
Verilerin tutarlılık, eksiksizlik ve doğruluğunu sürekli tutma,
Verilerin üçüncü kişi ya da kurumlara verilmesinin düzenlenmesi ve
•
Gerçekleştirilmiş proje çalışmalarının yazılı dokümantasyonunu tutma bakımından
•
olabilir.
•

Böyle bir sisteme entegre edilecek kurumlara örnek olarak kentsel alandaki yeşil
alanların yönetiminden sorumlu olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ele alınabilir [Tablo 5.11].
Personel planlamasında her bir serviste hangi meslekten, hangi kalitede kaç personelin
istihdam edileceği ya da organizasyondaki pozisyonlar için bilgi, yetenek ve becerilerin de
tarafsız yönetim sağlamak bakımından tanımlanmış olması gerekecektir.
Tablo 5.11. Çok kullanıcılı bir CBS’de bir kurumun sisteme entegrasyonu çalışmasından bir
parça
Böyle bir bileşenin amacı
Ana sorumlu kurum
Diğer kullanıcılar
Yerine geçecekleri önceki
dokümanlar
İlgili Mekansal Bilgi
Sisteminin temel işlevleri

Kamuya ait yeşil alanların dokümantasyonu,
planlaması, ekonomik değerlendirilmesi ve
yönetimi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü, Belediye İmar
Müdürlüğü, Belediye Fen Müdürlüğü, diğer ilgili
müdürlükler
Bu amaçlarla kullanılan analog planlar, analog
tablolar vb.
Veri aktarımı, veri güncellemesi, çıktılar, tematik
değerlendirmeler, alan hesapları, istatistik
değerlendirmeler

Bu aşamada personel ihtiyacının karşılanması için gerekli model de ortaya konulmalıdır.
Böyle bir projede çalışacak elemanların değerlendirilmesinde aşağıdaki özellikler dikkate
alınabilir.
•
•
•

Objektif ve analitik düşünme yeteneği,
CBS teknolojisini yürekten benimseme derecesi ve yeniliklere açıklığı,
Eğitim-öğretim durumu ve deneyimi.
Bu aşamada ortaya çıkan personel planlamasına bağlı olarak personelin kurum içi
eğitimi için de taviz vermeksizin uygulanacak bir program geliştirilmesi söz konusu olabilir.
Bunun dışında CBS nin mekansal veri alt yapısını oluşturma modeli de ortaya
konulmalıdır. Veri kaynaklarının analizi, maliyeti, güncelleme modeli ve desteklenen veri
formatları da uygulamaya yönelik analizler bağlamında ele alınmalı ve geliştirilmelidir.
Paydaş kurumlarla mekansal temel jeodezik ve topografik verilerin sisteme aktarımı, temini
ve bunların kullanılmasına yönelik işbirliği kuralları protokol altına alınmalıdır. Analog
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dokümanlarla yürütülen çalışmaların hangi veriler ve hangi bölgede hangi tarihten itibaren
CBS ile üretilen bilgilerle yürütüleceği de belirlenmeli ve bu bağlamda karmaşa ve hukuksal
sorunlara meydan vermeyecek düzenlemeler yürürlüğe konulmalıdır.
Bu aşamada ayrıca sistemin muhtemel bireysel kullanıcıları için gerekli analizler
yapılmalıdır. Böylece kendilerine zorunlu olarak bir iş istasyonu verilecek elemanların
belirlenmesi mümkün olabilecektir. Sistemden ikinci ya da üçüncü dereceden yararlanacak
kimselere böyle bir istasyonun verilmesine gerek olmadığı açıktır.
5.2.7.4 Donanım -Yazılım Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sistem Seçimi
Bu adım CBS projelerine ilişkin olarak özellikle uygulama modeli için ortaya konulan ilkeleri,
bilişim teknolojileri bakımından gerçekleştirecek donanım ve yazılımların özelliklerinin
saptanması aşamasıdır. Burada izlenen genel yol, yazılım bakımından özel firmaların
ürünlerinin satın alınması biçiminde olmaktadır. İlgili CBS projesi için özel yazılım
geliştirmek oldukça seyrek rastlanılan bir yaklaşımdır.
Donanım bakımından dikkat edilecek noktaları konunun uzmanlarına bırakmak daha
doğru olacaktır. Fakat bu analizlerde mevcut donanımdan yararlanma olanakları ve standartlar
da mutlaka tartışmalarda göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu aşamada sistemle ilgili olarak yalnıza verilerin yetkisiz ulaşımlardan korunması
değil, CBS nin fiziksel ortamların güvenliği de düşünülmeli ve uygun planlamalar
yapılmalıdır.
Sistemin hem kurum içi hem de veri paylaşımında beklenilen verimi ortaya koyabilmesi
için yardımcı yazılım ihtiyaçları iyi analiz edilmeli ve dokümantasyonu yapılmalıdır.
Profesyonel mevcut yazılımların karşılamayacağı özel ihtiyaçlar için bunları geliştirmek üzere
gerekli insan kaynağının nasıl istihdam edileceği konusunda düşünce üretmek diğer yapılacak
işlerdir.
Kamu yönetiminde kullanılacak yüksek çözünürlüklü mekansal veri modeline sahip
CBS lerin harici veri tabanlarını da entegre edilmesi gerekli görülmektedir. Böylece CBS nin
yalnızca bir bilgi sorgulama ve analiz aracı değil, iş akışlarının yönetiminde kullanılması
anlamına gelmektedir. Bu çerçevede CBS lerin değişik kullanımlar için kolayca modife
edilebilmesi ve böylece hizmette kalite ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunması
amaçlanmaktadır. Bu ise "bileşen mimarisi" kavramının benimsenmesi ile mümkün
olabilmektedir. Bu yaklaşımın gereği, yazılımların hantal değil karşılaşılan özel durumlara
kolay uyum sağlayacak biçimde dinamik yapıda tasarımlanmış olmasını gerektirmektedir.
Nesne temelli programlamanın bu özellikleri sağladığı ve anılan özelliği nedeniyle mekansal
uygulamalara daha uygun olduğu belirtilmektedir. Örneğin CBS de korunan ya da üretilen
veriler heterojen yapıda ağlarla kullanıcılarla paylaşılacaksa Microsoftun DCOM 38 ve
OMG39 nin CORBA40 sı bilinmek zorundadır. Bu bağlamda OpenGIS Konsorsiyumunun
CORBA, SQL ve DCOM için standartlar geliştirdiğini, fakat tüm DCP 41 teknolojilerini
kapsayan başka bir standart üzerinde çalıştığını da belirtmek gerekir.
Sonuç olarak bilişim teknolojisi bakımından yapılacak çalışmalarda üzerinde çalışılacak
ana başlıklar aşağıdaki başlıklar altında verilebilir.
•

Yatırım ihtiyacı bakımından mevcut altyapının analizi,

38

Distributed Component Object Model
Object Management Group
40
Common Object Request Broker Architecture
41
Distributed Object Computing
39
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•
•
•
•
•

•
•
•

Güncel teknolojilerin analizi,
Intranet ve Internet ağlarının kullanılması suretiyle veri sunumunun analizi,
İş istasyonlarının yeri, türü, sayısı konusunda planlamalar,
Ergonomik analizler ve şartnamelere yansıtılması,
Veri değişimi konusundaki organizasyon yapısının belirlenmesi ve bunun diğer yan
koşullarının analizi, örneğin veri üstlenilmesinde ya da veri aktarımında topolojik ağ
yapısı da aktarılabilmekte midir?
Başka sistemlerle olmasında yarar görülen diğer arayüzlerin tanımlanması,
Mevcut verilerin sisteme göçünün analizi,
Sistemin çökmeye karşı güvenliğinin sağlanmasına yönelik analizler (örneğin sistem
çöktüğünde sağlıklı olduğu düşünülen son duruma dönüş için gerekli olabilecek araçlar
bakımından analiz)
Özellikle ana CBS yazılımın değerlendirilmesinde;

•
•

Tarafsızlıklarına güvenilen uzmanlardan bir kaç ekip kurulmalı,
Bu ekipler kurum tarafından getirilen koşulları gerçekleştireceklerini vaat eden teklifleri
birbirlerinden bağımsız değerlendirmeli,
• Bu ekipte, kurum içinden elemanlar da şüphesiz bulunmalı,
• Fakat değerlendirme ekiplerinde kurum elemanları azınlıkta olmalıdır.
Yazılım değerlendirmesinin bir kişi tarafından yapılması, özellikle bizim gibi
toplumlarda satıcısı ile daha iyi ilişki içinde bulunulan sistemin tercih edilme tehlikesini
yaratmaktadır. Bu nedenle değerlendirme, kurum içinden elemanların da bulunduğu mutlaka
birden çok uzman ekiple yapılmalıdır. Üstelik bu ekiplerde kurum elemanları azınlıkta
olmalıdır. Yazının başından beri ifade edilmeye çalışılan hususların bir özel sektör şirketin
elemanlarına bırakılmasının uygunluğu çok tartışmalı olacaktır.
Yazılımın normal zamandaki iş adımlarına uygun karakter gösteren bir bölgede gerçek
verilerle test edilmesi de sistem seçiminin bir parçasıdır. Sistem testinde ilgili firmalara eşit
şans tanınmasına özen göstermek hiç şüphesiz etik gereğidir.
Sistem seçim sürecinde yapılacak çalışmalar için harcanacak zaman yaklaşık 18-24 ay
olarak kabul edilmektedir.
Bir CBS projesinin düşünsel olarak planlanmasında daha başka temel aşamalar da
vardır. Maliyet-yarar analizi, veri kaynaklarının ve verilerin sisteme aktarım yöntemlerinin
analizi gibi. Bu iki aşama da yukarıda anılan aşamalar gibi uzman kişilerin ciddi metodik ve
dokümantasyonu yapılacak çalışmalarını gerektirirler. Bu haliyle diğer konulara daha ayrıntılı
değinilmek bu yazının çerçevesinin aşılması sonucunu getirecektir.
5.2.7.5 Veri Kaynaklarının ve Verilerin Sisteme Aktarım Yöntemlerinin Analizi:
Var olduğu varsayılan ve uzmanların İSDEBİS’te bulunması gerektiğini ifade edecekleri
verilerin sisteme aktarımında aşağıdaki noktalarda ciddi analizler yapılmalıdır. Ancak uygun
olanlar sisteme entegre edilmelidir. Aksi takdirde deprem yönetiminde ya da afet yönetimine
ilişkin değişik çalışmalarda temel alınacak verilerin kalitesizliği kabullenilebilecek bir durum
değildir.
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Tablo 5.12. ISDEBİS İçin Yapılacak Ön Çalışmalar İçin Yaklaşık Zamansal Paylar
Proje Aşaması

Yüzdesi

Stratejik planlama

%10

Mevcut durum analizi ve isteklerin tanımlanması

%20

Sistemin veri modeli ve bu bakımdan kullanılacak araçlar vb.
bakımından özelliklerinin belirlenmesi (düşünsel modelleme)

%15

Uygulamaya yönelik modelin tanımlanması

%20

Donanım ve yazılım özelliklerinin tanımlanması

%8

Maliyet-yarar analizi

%10

Sistem seçimi

%10

Veri kaynaklarının ve verilerin sisteme aktarım yöntemlerinin
analizi

%7

•
•
•
•
•
•
•

Obje sınıfları ve bunların tanımları bakımından,
Konum ve öznitelik verilerinin presizyonu bakımından,
Güncellik durumu bakımından,
Eksiksizlik ve doğruluk bakımından,
Harita altlıkları ve ölçek bakımından,
Jeodezik referans sistemi bakımından,
Harita projeksiyonu bakımından.
Verilerin yukarıda daha çok kalitesi bakımından yapılan değerlendirme dışında sayısal
olarak üstlenilecek verilerin başka bakımlardan da analiz edilmesi gerekir. Bu noktalar ise.

•
•
•
•
•

Veri formatı ve sürümü,
Bulunduğu ortam(teyp, CD vb),
Kurum içi ve kurum dışı kullanım lisanları,
Güncelleme aralıklarıdır.
İlk üstlenilme maliyetleri ve yapılacak güncellemeye ilişkin muhtemel maliyetler.
Bu özelliklere bağlı olarak Belediyenin İSDEBİS Veri Katalogu standartlarına uymayan
verilerinin sistem veri yapısına her bakımdan uygun hale getirilmesi gerekecektir. Bu
bağlamda verilerin migrasyonu önem kazanmaktadır.
Son olarak bir CBS projesinin tasarımsal anlamda tamamlanması genelde ilgili
kurumun değişik bakımlardan mevcut koşullarına bağlıdır, denilebilir. Fakat hangi
çalışmaların tüm tasarım zamanının yüzde kaçta kaçını aldığı konusunda genel bir tablo
vermek mümkündür (Tablo 5.12).
5.2.8

ÖRNEK VERİ KATALOĞU

İstanbul Deprem Master Planı bağlamında önerilen İstanbul Deprem Bilgi Sistemi-İSDEBİS
veri standartlarını gösteren 429 sayfadan oluşan Veri Katalogu rapora ek olarak, bir CD
olarak sunulmaktadır. Ancak bir örnek olması bakımından İstanbul Deprem Master Planının
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en önemli objesi durumundaki binalara ait veri standartlarının tanımlandığı İSDEBİS Veri
Kataloğu kesimi aşağıda verilmiş bulunmaktadır.
Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.3.
Binalar
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Tanım: İçinde yaşamak veya çeşitli eylem ve işlevleri gerçekleştirmek üzere kurulan
yapıdır. Deprem Master Planı bağlamında binaların özel ağırlığı olduğundan ayı obje
grubu altında ayrı obje sınıfı olaka ele alınmaktadırlar. Bir bina tek bir obje kimliğine
sahip olacaktır. Yani bir binada ayrı kapı numarasına sahip işyerleri içeriyorsa bu özellik
Kullanım Türü özniteliğinin kardinalliği ile çözümlenecektir.
Planimetrik obje tipi: Noktasal, Alansal
Adı:
Adı (Veri Tipi: string, Kardinallik: 1:1)
Kısaltması
Coğrafi Adı (Resmi Adı)
ADI
Öznitelikleri:
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Tablo 5.13 Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
Kısaltması Kodu
Adı
Kardinallik Veri Tipi
1:?
integer
FNK
Kullanım Türü
201
İdari
501
Parlamento
502
Gümrük
503
Adliye
504
Meteoroloji
505
Eğitim ve araştırma
205
Kültür Merkezi
506
Tiyatro
507
Opera
508
Konser salonu
509
Kütüphane
510
Plantonluk
511
Nikah dairesi
512
Apartman
513
Ev(müstakil)
514
Otel, Motel
515
Yurt
516
Baraka
517
Müştemilat
518
Büro
519
Ticarethane
102
Alışveriş merkezi
520
Akaryakıt istasyonu
Sayfa No:
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Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Kısaltması Kodu
Adı
FNK
Kullanım Türü (Devam)
521
Sergi salonu
522
Lokal
523
İmalathane
525
Yel değirmeni
526
Su değirmeni
527
Kapalı otopark
528
Garaj
529
Kapalı oto galerisi
530
Özel su deposu
531
Makas değiştirme binası
532
Yeraltı garajı
533
Akım doğrultucu (Adaptör)
534
Reaktör
536
Türbün
536
Çöp yakma
537
Samanlık
538
Ahır
539
Çiftlik evi
540
Ağıl
541
Orman kulübesi
542
Sera
543
Hamam
544
Akvaryum
545
Turizm danışma bürosu
546
Hastane
547
İtfaiye
548
Dispanser
549
Sağlık ocağı
550
Karakol
551
Kan merkezi
552
Eczane
553
Lokanta
554
Müftülük
555
Valilik
556
Belediye
557
Emniyet Müdürlüğü
Sayfa No:
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Adı:
Binalar

Kardinallik Veri Tipi
1:?
integer

Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Binalar
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Kısaltması Kodu
Adı
Kardinallik Veri Tipi
1:?
integer
FNK
Kullanım Türü (Devam)
558
Fırın
559
Market
560
Cezaevi
561
Banka
562
Liman
563
İskele
564
Otogar
565
Gar, istasyon
566
Para otomatı
567
Tersane
568
Kayık, motor atölyesi
569
Gişe
570
İstasyon
571
Vagon deposu
572
Terminal
573
Trafik kontrol istasyonu
574
Ağırlık kontrol istasyonu
575
Telefon kulübesi
576
Cami
577
Katolik kilisesi
578
Protestan kilisesi
579
Ortodoks kilisesi
580
Sinagog
581
Cemevi
582
Yabancı diplomatik temsilcilik
583
Postane
584
Telefon santralı
585
Ekmek fırını
210
Konut
211
Müze
212
İşhanı
213
Otel-Motel
659
Sığınak
660
Gıda deposu
661
Hububat deposu
662
İnşaat malzeme deposu
Sayfa No:
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Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Binalar
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Kısaltması Kodu
Adı
Kardinallik Veri Tipi
FNK
Kullanım Türü (Devam)
663
Su deposu
664
Dernek
665
Basın-Yayın
668
Tuvalet
669
Müştemilat
670
Döviz bürosu
671
Finans kurumu
672
Taşımacılık
673
Aşevi
674
Çayevi (Kıraathane)
675
Huzurevi
676
Sanat galerisi
677
Sinema
678
Orduevi
679
Türbe
1:1
IYK
İyelik
201
Kamu
202
Askeri
203
Özel
1:1
DRM
Durumu
110
Çalışıyor
111
Hizmet dışı
0:1
integer
YUM
Yumuşak Kat
101
Var
102
Yok
0:1
integer
DOS
Döşeme Seviye Farkı
101
Var
102
Yok
0:1
integer
BOO
Boşluk Oranı
101
Az
102
Orta
103
Çok
Yığma veya karma binalar için geçerli olacak özniteliktir.
Sayfa No:

1061

Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler (Varlıklar): Obje Grubu:
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Binalar
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Kısaltması Kodu
Adı
Kardinallik Veri Tipi
0:1
integer
BOD
Duvar Boşluk Düzeni
101
Düzenli
102
Az düzenli
103
Düzensiz
Yığma veya karma binalar için geçerli olacak
özniteliktir.
0:1
integer
BDP
Bina Deprem Puanı
İstanbul Deprem Master Planında öngörülen biçimde bir
bina için hesaplanan değer yazılacaktır.
0:1
integer
KNM
Konumu
101
Bağımsız
102
Bitişik kenar
103
Bitişik orta
0:1
integer
KBD
Komşu Binaya Derz
101
Var
102
Yok
103
Bilinmiyor
0:1
integer
KBS
Komşu Binaya Seviye Farkı
101
Var
102
Yok
0:1
integer
PLD
Planda Düzensizlik
101
Var
102
Yok
KED
0:1
integer
Kesitte Düzensizlik
101
Var
102
Yok
0:1
integer
DSU
Döşeme Süreksizliği
101
Var
102
Yok
0:1
integer
TEP
Taşıyıcı Eleman Eksen
Durumu
101
Paralel
102
Paralel değil
0:1
integer
DES
Düşey Eleman Süreksizliği
101
Var
102
Yok
103
Bilinmiyor
103
S500
Sayfa No:
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Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
Binalar
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Kısaltması Kodu
Adı
Kardinallik Veri Tipi
0:1
integer
DES
Düşey Eleman Süreksizliği
101
Var
0:1
integer
DCT
Donatı Çelik Türü
101
S220
102
S400
102
Yok
103
Bilinmiyor
0:1
integer
DNT
Donatı Türü
101
Düz
102
Nervürlü
103
Bilinmiyor
0:1
integer
DNP
Donatıda Paslanma
101
Var
102
Yok
103
Bilinmiyor
0:1
integer
BEC
Beton Elemanlarda Çatlak
101
Var
102
Yok
103
Bilinmiyor
Dış beton elemanlarda boyuna çatlak durumu
değerlendirilecektir.
DOS
0:1
integer
Döşeme Sistemi
101
Kirişli plak
102
Asmolen dolgulu dişli
103
Dolgusuz dişli
104
Kirişsiz plak
105
Diğer
DUD
0:1
integer
Duvar Dolgu Sistemi
101
Boşluklu fabrika tuğla
102
Dolu fabrika tuğla
103
Beton briket
104
Harman tuğlası
105
Gazbeton tuğla
106
Taş
107
Diğer
Sayfa No:
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Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Binalar
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Kısaltması Kodu
Adı
Kardinallik Veri Tipi
0:1
integer
TST
Taşıyıcı Sistem Türü
101
Betonarme çerçeve
102
Betonarme çerçeve-Perde
103
Karma (Betonarme+Yığma)
104
Yığma
0:1
integer
GKT
Giriş Katı Ticari
101
Evet
102
Hayır
0:1
integer
KMF
Kat Mimari Farkı
101
Evet
102
Hayır
0:1
integer
BEK
Beton Kalitesi
101
İyi
102
İyi değil
0:1
integer
DMK
Dolgu Malzeme Kalitesi
101
İyi
102
İyi değil
0:1
integer
TDK
Taşıyıcı Duvar Kalitesi
101
İyi
102
İyi değil
KAR
Kat Artırımı
101
Var
0:1
integer
102
Yok
İmar planlarındaki yoğunluk nedeniyle kat artırımının
yapılıp yapılmadığı yazılacaktır.
String
YAY
Yapım Yılı
Bina inşaatının gerçekleştirildiği yıl yazılacaktır

Sayfa No:
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Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Binalar
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Adı
Kardinallik Veri Tipi
1:1
integer
Yeraltı, Yerüstü
301
Yeraltı
302
Yerüstü
1:1
integer
TRD
Koruma Değeri
101
Var-Tescilli
103
Var-Tescilsiz
102
Yok
1:1
integer
IMI
İmar izni
101
Yasal
102
Yasal olmayan
1:1
integer
KAT
Kat Sayısı
Kat adedi yazılacaktır. Temel üzerindeki toplam kat adedi sayılacaktır. Kademeli
binalarda, en fazla kat adedinin olduğu kısım geçerlidir. Çatı katı, bodrum veya ara kat
varsa, tam kat olarak kat adedine eklenecektir.
1:1
integer
YCS
Yapı Cinsi
101
Betonarme
102
Ahşap
103
Kagir
104
Çelik
105
Yığma
106
Kerpiç
107
Hımış
112
Karma
999
Diğer
1:1
integer
YYT
Yapı Yönetmeliği
101
1975 Yapı Yönetmeliği
102
1997-1998 Yapı Yönetmeliği
103
Yok
1:1
integer
HDR
Hasar Durumu
101
Hafif
102
Orta
103
Ağır
104
Yok
Sayfa No:
Kısaltması
YAU

Kodu
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Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Binalar
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Kısaltması
KSL
BBK
YGM
KSK
GUN
GEC
HIC
HSN
YAZ
KIS
OZR

Kodu

Adı
Kardinallik
0:1
Ağır Çıkmalar
101
Var
102
Yok
0:1
Birim Sayısı
Kat Mülkiyeti Kanunu tanımına uyan bağımsız bölüm
sayısı yazılacaktır.
1:1
Yangın Merdiveni
101
Var
102
Yok
1:1
Kısa Kolon
101
Var
102
Yok
0:1
Gündüz Nüfusu
Binanın gündüz nüfusu
yazılacaktır.
0:1
Gece Nüfusu
Binanın gece nüfusu
yazılacaktır.
0:1
Hafta İçi Nüfusu
Binanın hafta içi nüfusu
yazılacaktır.
0:1
Hafta Sonu Nüfusu
Binanın hafta sonu nüfusu
yazılacaktır.
0:1
Yaz Nüfusu
Binanın yaz nüfusu
yazılacaktır.
0:1
Kış Nüfusu
Binanın kış nüfusu
yazılacaktır.
0:1
Özürlü sayısı
Binada yaşayan özürlü sayısı
yazılacaktır.

Sayfa No:
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Veri Tipi
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer

Tablo 5.13. Binalara ait İSDEBİS veri kataloğu örneği (devam)
İSDEBİS Veri Katalogu
Versiyon 1
A.Temel Topografik Nesneler
Obje Grubu:
(Varlıklar):
Kodu:
Adı:
Kodu:
Adı:
A.A.
Yerleşme Alanı
A.A.4.
Binalar
Obje Türü:
Kodu:
Adı:
A.A.4.01 Bina
Kısaltması
YAB

Kodu

Adı
Kardinallik Veri Tipi
0:1
integer
Yabancı Sayısı
Binada yaşayan yabancı sayısı
yazılacaktır.
0:1
integer
COC
Çocuk Sayısı
Binada yaşayan çocuk sayısı
yazılacaktır.
0:1
integer
EVC
Evcil Hayvan Sayısı
Binada yaşayan evcil hayvan
sayısı yazılacaktır.
0:1
integer
CAR
Çarpışma Etkisi
101
Var
102
Yok
Tepe/Yamaç Etkisi
0:1
integer
TYE
101
Var
102
Yok
Binanın bulunduğu arazi eğimi 30 dereceden fazla ise yamaç etkisi vardır. Aksi takdirde
bu öznitelik değeri ″Yok″ olarak alınacaktır.
0:1
integer
SIT
Site Binası
101
Evet
102
Hayır
0:1
integer
DSK
Dask Sayısı
Binada bulunan Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmış bağımsız bölüm sayısı yazılacaktır.
0:1
reel
OTA
Oturma Alanı
Binanın zemine oturma alanı m2 biriminde dm2 ye kadar yazılacaktır.
0:1
reel
NKA
Normal Kat Alanı
Binanın normal kat alanı m2 biriminde dm2 ye kadar yazılacaktır.
0:1
integer
KNT
Koruma Niteliği
101
Anıtsal
102
Sivil

Sayfa No:
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5.2.9

SONUÇ

Genel çerçeveli bir afet bilgi ve yönetim sistemi olarak veri modeli geliştirilen ve bu
bağlamda verileri tanımlanan İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi adına geliştirilen TABİS
projesi özel amaçlı afet yönetimi için de rahatlıkla temel alınabilecek özellikler taşımaktadır.
Dolayısıyla İstanbul için bir Deprem Bilgi Sistemi-İSDEBİS veri standartları oluşturulurken
•
•

TABİS projesi bağlamında geliştirilmiş standartlar
İstanbul Deprem Master Planında çalışan çok sayıdaki diğer uzmanların ortaya koydukları
veri altyapısı gereksinimleri
• Özellikle bina türü yapılara yönelik diğer uzmanlık alanlarının gereksinim duyacakları ya
da binaların rehabilitasyonu için üretecekleri diğer veriler
tamamen dikkate alınmıştır.
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http://www.centurasoft.com

http://www.filemaker.com
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6

DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASI İÇİN EĞİTİM VE
SOSYAL ÇALIŞMALAR

6.1

EĞİTİM VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Güler Okman Fişek, Yrd. Doc. Dr. Serra Müderrisoğlu, Dr. Nur Yeniçeri, Yrd. Doc. Dr.
Ayşe Edinçliler, Uzm. Psk. Gökçe Özkarar

6.1.1

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Eğitim çalşma grubunun ilgi odağı İstanbul halkının hazırlık durumu ve bu konuda yapılan ve
yapılabilecek çalışmalardır. Mevcut durumu çok kısaca özetleyecek olursak, yaygın bir
hazırlıksızlık durumu olduğu söylenebilir. Ancak bu hiçbir şey yapılmamış demek değildir.
Aşağıda bu güne dek yapılmış ve yapılmakta olan eğitim etkinlikleri kısaca dile getirilecek,
ayrıca halkın kendi ifadesiyle hazırlık durumunu ele alan bir araştırma özetlenecektir.
6.1.1.1 Eğitim Etkinlikleri:
Boğaziçi Üniversitesi (B.Ü.) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
tarafından yapılan çalışmalar:
Bu çalışmalardan ilki Prof.Dr.Ahmet Mete Işıkara tarafından yürütülen “Afeti Önleme ve
Hazırlıklı Olmak için Yerel Kapasite Geliştirme Projesi” olup 2002 yılı sonuna dek İstanbul
ve çeşitli diğer illerde “Temel Afet Bilinci Eğtimi” ve diğer eğitimler verilmiştir. (Bkz. Ek1)
Bu projeye benzer şekilde aynı merkezde M.Petal tarafından yine eğitici eğitimi yoluyla bilgi
yayma amacı taşıyan bir proje sürdürülmektedir. (Bkz. Istanbul Afete hazırlık Eğitimi web
sayfası/Ek.2) B.Ü. Psikoloji Bölümü’nde yapılan bir Yükseklisans tezi bu çalışmaların bir
kısmını değerlendirmiş, olumlu sonuçlar alınmıştır (Aydoğdu, 2002).
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar:
Bu çalışmalar da eğitici eğitimi yoluyla afete hazırlık bilgisi yayma amacındadır. İ.T.Ü.
grubu kapsamlı bir tanıtım yapacaktır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar:
Bu çalışmalar İstanbul ilini kapsamamakta olup, amaçları depreme hazırlık konusunu ele
almaktır. Bu etkinlikler O.D.T.Ü. grubu tarafından açıklanacaktır.
Belediye çalışmaları:
İstanbul ili sınırları içinde başta Büyükşehir Belediyesi bulunmak üzere çeşitli belediyelerce
çalışmalar yapılmıştır.
Sivil toplum çalışmaları:
İstanbul ili sınırları içinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, mahalle örgütleri vb. sınırlı
şekillerde eğitim ve hazırlık çalışmaları yapmışlardır. Bu kuruluşlarla ilgili bilgi ve
değerlendirneler daha sonraki bir aşamada verilecektir.
6.1.1.2 Araştırma Etkinlikleri:
Türkiyede depremle ilgili psikososyal çalışmalar kabaca iki gruba ayrılabilir. Bunlardan bir
tür psikolojik çalışmalar olup genellikle yetişkin ve/ veya çocukların yaşadıkları travma ile
ilgilidir. Bu araştırmalar Türkiye’de yaşanan çeşitli depremlerden sonra halkın tepkisini ele
alır ve İstanbul ile ilgili olan yoktur (ör. Karancı ve Akşit, 1998; Başoğlu ve ark., 2002). Bir
diğer grup araştırma sosyolojik olup, yine yaşanan deprem sonrasındaki olguları daha makrososyolojik düzeyde inceler (ör. Kasapoğlu ve Ecevit, 2001).
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Deprem sonrası olguları gerek psikolojik, gerekse kamu yönetimsel olarak ele alan tek
bildiğimiz çalışma BÜ Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (CENDIM) tarafından
yürütülen çalışmadır (Barbarosoğlu ve ark., 2000). Yukarıda sözü edilen çalışmaların hiçbiri
özellikle İstanbul odaklı değildir. Yine hiçbiri deprem öncesi halkın beklenti, tepki ve
tutumlarını ele almamaktadır. Dolayısıyla, bize bilgi sunmakta çok yararlı olsalar da ileriye
yönelik hazırlıklara ışık tutmakta eksiklikler vardır.
İstanbul’luların Depremle İlgili Beklentileri Odaklı Araştırma:
Bildiğimiz kadarıyla İstanbul halkının Türkiye’de yaşanmış depremler ve beklenen İstanbul
depremiyle ilgili düşünce, duygu ve hazırlık davranışlarını ele alan tek çalışma aşağıda
özetlenendir. B.Ü. Afet Yönetim Merkezi’nce yürütülen “Bütünleşik Afet Yönetimi için
Entegre Karar Verme Sistemi” projesinin “Psikososyal Modülü”nün amacı, İstanbul
halkından bir örneklemin 1999 depremleri sonrası tepkileri, depremle ilgili bilgi düzeyleri,
beklentileri, hazırlık çalışmaları ve hazır olma hislerini değerlendirmektir. Aşağıda
araştırmanın kapsamı ve varılan sonuçlar kısaca özetlenmiştir.
Araştırma verileri 254 kişilik bir örneklem grubundan toplanmıştır. Katılımcılar
İstanbul’un değişik sosyo-ekonomik kesimlerini temsil eden, ve zemin yapıları ve yapıların
sağlamlığı açısından farklılıklar gösteren beş ayrı bölgeden seçilmiştir.Avcılar (n=54), Fatih
(n=50) ve Erenköy (n= 50) sağlam olmayan zemin koşulların, Beşiktaş (n=50) ve Beykoz
(n=50) göreceli olarak daha iyi zemin koşullarına sahiptir. Yapıların güvenirliği açısından
Avcılar en riskli bölge olarak bilinmektedir. Sosyo-ekonomik göstergeler ele alındığında ise,
Erenköy ve Beşiktaş diğer bölgelere oranla daha avantajlı bölgeler olarak görülmektedir.
Araştırmada 124 maddelik bu proje için hazırlanan bir anket kullanılmış, veriler yüzyüze
görüşme yoluyla toplanmıştır. Bu çalışmadan çıkan makaleler kaynakçada sunulmuştur (Fişek
ve ark., 2001a-b; 2002 a-b; Özkarar ve ark., 2002; Yeniçeri ve ark., 2002). Araştırmanın
sonuç raporu Türkçe’ye çevrilmektedir. Araştırmanın bulguları kısaca şöyle özetlenebilir:
3. Beş yörenin katılımcıları da gerek yörelerinin zemin kalitesi, gerekse evlerinin
sağlamlığı konusunda gerçekçi bir değerlendirme yapabilmektedir, (ör. Beykoz güvenli,
Avcılar değil).
4. Geleceğe ve olası depreme ilişkin risk/ tehlike algısı yüksek düzeydedir. Gelir, eğitim,
yöre gibi faktörlerden etkilenmemektedir.
5. Hazırlık konusunda gelir düzeyi, eğitim düzeyini bile aşan bir öneme sahiptir. Depreme
karşı yapılan hazırlık ve zarar azaltıcı önlem alma davranışlarının ve psikolojik hazırlık
hissinin en güçlü belirleyicisi gelir düzeyidir.
6. 17 Ağustos depremi sonrası ortaya çıkan travmaya bağlı stres gelecek depremler
karşısında algılanan risk oranını artırmaktadır.
7. Kadınlar daha yoğun travma tepkileri gösterip, kendilerini olası depremlere karşı daha
hazırlıksız hissettiklerini beyan etmişlerdir.
8. Ancak algılanan risk ve tehlike düzeyi hazırlık davranışlarına yol açmamaktadır.
9. Aynı şekilde hazırlığın yararlı olduğuna ilişkin olumlu tutum beyanı da ne hazırlık
davranışına, ne de hazır olma hissine yol açmamaktadır.
İlginç olan bu sonuçların Türkiye’de ve dünyada yapılmış diğer araştırma sonuçlarıyla
örtüşmesidir (ör. Hurnen ve McClure, 1997). Bu duruma bazılarınca “rasyonel hazırlık,
irrasyonel tepki” adı verilmektedir (Farley, 1998).Yani verilen söz ve niyet ile davranış
birbirini tutmamaktadır. Oysa depreme hazırlığın birinci koşulu niyetlerin gerçeğe dönmesidir.
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Dolayısıyla, herhangi bir eğitim kampanyasının amacı da niyet ile eylem arasındaki bu
boşluğu kapamanın yollarını bulmak olmalıdır.
6.1.1.3 Sonuç:
Bugüne kadar yapılmış ve yapılmakta olan eğitim çalışmaları kuşkusuz çok değerlidir ve çok
sayıda insana ulaşmıştır. Ancak bu eğitimlerin somut hazırlık davranışlarına yol açıp
açmadığı bilimsel olarak saptanmamıştır. Bu konuda bildiğimiz tek değerlendirme çalışması
daha önce sözü edilendir. Bulguları eğitilen eğitimciler için olumlu çok olmakla birlikte,
onların eğittikleri halkın ne yaptığı bilinmemektedir.
Şimdiye kadar yapılan eğitim etkinliklerinin çoğu “ ne yapmalı, nasıl yapmalı”
niteliğindedir. Özetle; bu çalışmalarda deprem bilgisi sunulur, yapısal olmayan önlemler
gösterilir, deprem anında ne yapılacağı gösterilir ve uygulama yaptırılır. Bu çok önemli bir
unsurdur. Ancak belli olmuştur ki, bunun yanı sıra bir diğer unsur gerekmektedir; o da
halkımızı birey ve topluluk olarak eyleme doğru harekete geçirecek mekanizmaları bulmaktır.
Gerek anılan araştırmanın bulguları, gerekse genel literatürün ışığında bir eğitim
kampanyasının dikkate alması gereken bazı hususlar şunlardır. Bireyler yüksek risk algısı ve
hazırlığa yönelik olumlu tutumlarının yanısıra, önerilen hazırlık uygulamalarının mali ve
diğer açılardan fizibilitesini görmeden eyleme geçmiyorlar. Dolayısıyla, etkin bir eğitim
kampanyası, önlemin önemi ve yararını sadece sözle değil edinilmiş kazanım ile
kanıtlamalıdır. Deprem hasar bilgisi ve risk algısı mutlaka eyleme yöneltmiyor. Dolayısıyla,
etkin bir eğitim kampanyası ketleyici tutumları da ele alıp, hasar olasılığı ile korkutmaktansa,
başarılı önlem örnekleri ile teşvik etmelidir.
Özetle; etkin bir eğitim kampanyasında şu iki nokta vurgulanmalıdır: Depremden önce
ve deprem anında yapılacakları öğretip uygulatmak, ve öğretilenlerin yapılmasını teşvik edici
psikolojik ve diğer mekanizmaları geliştirmek. Aşağıda etkin bir eğitim kampanyasının
esasları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
6.1.2

TEMEL İLKE VE ESASLAR

6.1.2.1 Depreme Hazırlık Ve Olası Zararları Azaltma Konusunda Toplum Eğitiminin
Temel İlke Ve Gerçekleştirme Esasları
Bu kısımda depreme hazırlık ve olası zararları azaltma konusunda kullanılabilecek eğitim
modellerinin esasları sunulmaktadır. Ancak model esaslarına geçmeden önce, her türlü eğitim
modeline temel teşkil eden ana ilkeler ve bu ilkelerin gerçekleşmesi için gereken esaslar
sunulacaktır. Önerilen iki ana model olacaktır: doğrudan sunulan uygulamalı halk eğitimi, ve
görsel medya yoluyla yaygın halk eğitimi. Her iki modele de temel teşkil eden ilke ve esaslar
sunulduktan sonra modeller tanıtılacak ve her bir modelin esasları belirtilecektir.
Bu konuda yapılan çok sayıda araştırma göstermiştir ki halkın depreme hazırlık ile ilgili
olarak harekete geçmesini sağlamak için sunulan bilgi, eğitim, kampanya vb faaliyetlerin bazı
temel ilkelere dayanması gerekmektedir. Kamuoyunun hazırlık kavramını benimseme ve
eyleme geçme olasılığı, ancak bu ilkelere dayanan hazırlık iletişimlerinin sonucunda
yükselmektedir. Aşağıda sıralanan ilkeler birinci raporda sunulan durum tespitinde dile
getirilen araştırma sonuçlarına göre, etkin bir eğitim programı için olmazsa olmaz gerekler
olarak ortaya çıkmıştır ve eğitim planlamasının her aşamasında gerçekleşmelidir. Burada
temel ilkeler önce sıralanacak sonra açıklanacaktır:
10. güvenilirlik ve inandırıcılık
duygu-düşünce-tutum-beklenti bütününe hitap
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deprem tanımını çaresizlik ve korkuyla beklenen felaketten başa çıkılabilecek
dönüştürmek

doğa olayına

yeterlilik/yapabilirlik bilincini oluşturmak
depreme hazır olmanın bir insan hakkı olduğunu düşündürmek
halk ve yönetim arasında bir dayanışma etiği oluşturmak
halkın değerlerine, yargılarına saygı göstermek
programın ve eğitimin etkinliğini sınamak
Güvenilirlik ve İnandırıcılık.
Afete hazırlık konusundaki dünya literatürüne göre halkın harekete geçmesi için bunu öneren
kurum ya da kişiye güvenmesi gerekir (ör. Weinstein, 1989). Uzman da olsa, güvenilmeyen
bilgi kaynağı halkı, hele pahalı önlemler konusunda ikna edemez (Sjöberg, 2000). Önerilen
önlemlerin kabulü, uzmanlık kadar yerel ya da merkezi yönetimin de kendine düşeni
yapacağına güvene, yani bir “toplumsal güvene” dayanır (Rohrmann, 2000).
1999 depremleri sonrasında yaşanılan çok sesli afet ve hasar riski tartışması kamuoyunu
rahatsız etmiştir. Aynı şekilde yerel ve merkezi yönetim temsilcilerinin açıklamaları yetersiz
bulunmuştur. Sonuç olarak ciddi bir güven erozyonu oluşmuştur (Fişek ve ark., 2002).
Dolayısıyla bundan sonra yapılacak herhangi bir açıklama güvenilirliğe çok ciddi bir ağırlık
vermelidir (Kunreuther, 2002; Rohrmann, 2000; Slovic, 2002). Sunulacak bilgi, kabul gören
bilimsel temellere dayanmalı, ancak halkın kolayca benimseyeceği bir dilde olmalıdır. Bu
bağlamda şunlara dikkat etmek gerekir:
11. tehlike ve risk hakkında doğru, bilim çevrelerinde genel kabul gören bilginin
sunulması;
12. henüz yeterli bilgi olmayan konuların doğru yansıtılması;
13. olabildiğince somut bilgi sunulması;
14. dozunda bilgi sunulması, aşırı ve gereksiz bilgi, yorucu ve bıktırıcı bir etki yaratabilir
(Sjöberg, 2000).
Duygu-Düşünce-Tutum-Beklenti Bütününe Hitap
İnsanlar için deprem olgusunun salt bilişsel ve mantıksal bir şey olmadığı artık bilinmektedir
(ör. Hurnen ve McClure, 1997; Johnson, 2002). Depremle ilgili en çok vurgulanan tepki
“korku ve paniktir” (Fişek ve ark., 2002; Karancı ve Rüstemli, 1995). Mantığa vurulamayan
tepkiler çoğunlukla olayı kontrol edebilme hissinin azaldığı durumlarda ortaya çıkar
(Fetherstonhaugh, 1997 cited in Slovic, 2002; Weber, 1997 cited in Slovic, 2002). Örneğin,
bana olmaz hayali ile olayı reddetme, kontrol hissinin azaldığı durumlarda başvurulan bir
savunmadır ( Hurnen ve McClure, 1997). Bu tür bir başa çıkma yoluna “iyimser önyargı”
diyebiliriz. Ayrıca sıklıkla uzmana, otoriteye, fikren tereddütsüz uyumlu tutumlar ifade
edenler, davranışsal önlem geliştirmeyebilirler, verdikleri sözde durmazlar (Farley, 1998;
Weinstein, 1989; Fişek ve ark., 2002). Önlem alanlar ise kısa soluklu bir heves gösterebilirler,
özellikle deprem sonrası harekete geçip daha sonra yarım bırakırlar. (Kunreuther, 1978).
Deprem Tanımını Çaresizlik ve Korkuyla Beklenen Felaketten Başa Çıkılabilecek Doğa
Olayına Dönüştürmek
Deprem kaçınılması gereken ama kontrol dışı olan bir felaket olarak algılandığı sürece bir
“öğrenilmiş çaresizlik” sendromu yaratılmakta ve halk önlem almayı yararsız olarak
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görebilmektedir (Fişek ve ark., 2002). Oysa deprem başa çıkılabilecek bir doğa olayı olarak
tanımlanabilirse, halkın önlem almayı daha anlamlı bulacağı şüphesizdir.
Özellikle depremi birebir yaşayanlar olayı bir felaket olarak algılamaktan kolay kolay
kurtulamazlar. Bir doğa olayı olarak deprem engellenemez ama hasar engellenebilir (Hurnen
ve McClure, 1997). Burada deprem olgusunu açıklayan somut bilgi yararlı olur. Örneğin ne
tür zemin ne tür etkilere yol açar, anlatılmalıdır. Ancak sunulan bilginin anlam kazanması
için ne tür zeminle nasıl başa çıkılacağının anlatılması gerekir. Stres artıran açıklamalar ve
görsel örnekler öğrenilmiş çaresizliği pekiştirerek harekete geçmeyi engeller. Tarif edilen bir
kötü zeminde binalar nasıl yıkılmadan kalabilir, esas bunun anlatılmasıdır. Bu açıklamayı
kötü zeminde ayakta kalan gerçek bina örnekleriyle anlatmak özellikle önemlidir. Bugüne
dek deprem anlatılarında görece ihmal edilen de bu tür önemli ayrıntılar, “başarı öyküleridir”
(Scawthorn, 2002).
Yeterlilik/Yapabilirlik Bilincini Oluşturmak
Yukarıdaki ilkeyle bağlantılı olarak, eğitim programının amacı salt bilgi aktarmak değil, bir
yeterlilik/yapabilirlik bilinci oluşturmak olmalıdır. Başa çıkabilmeyi vurgulayan olumlu bir
yaklaşım aktarılan bilgiyi de anlamlı kılacaktır.
Depreme karşı psikolojik ve eylemsel önlem almanın dayandığı unsurları şöyle
sıralayabiliriz: tehlikenin derecesi, hasar riskinin oranı, alınabilecek önlemler, gereken bilgi
ve beceriler, gereken maddi kaynaklar ve nihayet gereken kişilik özellikleri (Rohrmann, 2000).
Bunların tümü birlikte bireyi önlem almaya ya da almamaya yönlendirir. Bu maddede söz
konusu olan kişilik özellikleri kendine güven, yapabileceğine inançtır, özetle buna kontrol
odağının içsel olması diyoruz (ref). Kontrol odağı, içsel olunca, yani “ben olayı kontrol
edebilirim” hissi geliştiğinde önlem alma davranışı artar (Rohrmann, 2000). Ben kendi
başıma gelenler üzerinde bir ölçüde kontrol sahibiyim hissinin önemli bir yan sonucu, aynı
zamanda başıma gelenlerden de bir ölçüde sorumluyum hissidir. Bu iki unsur da önlem alma
konusunda gereklidir. Bu his yanı sıra risk algısının yüksek olmasına karşın, alınacak önlemin
gerçekten yarayacağına ve bedelinin de karşılanabilir olduğuna güven önlem almak için itici
güç olur (Weinstein, 2000).
Depreme Hazır Olmanın bir İnsan Hakkı Olduğunu Düşündürmek
Depreme hazır olmak bir emniyet önlemi olarak düşünülür, ve genelde vurgu felaketten
korunmak, kendini güvene almak, zararı en aza indirmek yönündedir. Oysa artık günümüzde
afete hazırlık bir insan hakkı olmalıdır (Weinstein, 1989). “Himayeci devlet/yönetim halkını
korumalı” zihniyeti çağımızda artık “hizmet eden devlet/yönetim halkın haklarına saygı
göstermeli” zihniyetine dönüşmelidir.
Bu hak en temelde doğruyu bilme hakkıdır (Rohrmann, 2000). Doğru bilgi halkın
özelliklerine saygılı bir şekilde sunulursa etkin olma şansı artar. Haklarının farkında olmak bir
vatandaşlık bilinci olmak yanı sıra bir sorumluluk bilincini de getirir ki bu da önlem almak
için aradığımız bir ön koşuldur. Bu tür bir kavram halkın hakkını ve yöneticinin
yükümlülüğünü vurguladığı kadar halkın kendi kendine karşı sorumluluğunu da vurgular ve
bir sonraki ilkeye temel teşkil eder.
Halk ve Yönetim Arasında bir Dayanışma Etiği Kurmak
Depreme hazırlık bir top yekun çaba olmak zorundadır. Bunun birey, aile, çevre ve kent
düzeyinde yansımaları olmak zorundadır ve hepsi birbirine bağlıdır. Sadece yönetim ya da
sadece halkın hazırlanması kısmi ve yetersiz kalır. Dolayısıyla, halk, yönetim, gönüllü
kuruluşlar ve uzmanlar süregelen bir işbirliğine açık olmalıdırlar. Depremle ilgili olarak
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halka “sen sana düşeni yap, yönetim olarak ben bana düşeni yapıyorum” diyemeyiz, çünkü
yapılacaklar iç içedir, dayanışma, karşılıklı bilgilendirme, işbirliği gerektirir.
Dayanışmada ilk adım yönetimden gelmelidir, yerel yönetim ne yaptığını açıkça anlatıp,
ne tür işbirliğine, dayanışmaya gereksinim duyduğunu dile getirirse, halkın güveni ve elverme
olasılığı artacaktır (Ermolieva ve ark., 2002). Burada halkın önlem almada yaşayabileceği,
özellikle maddi zorluklar konusunda çözüm önerileri geliştirmek de yönetime düşen önemli
bir işbirliği unsurudur (Sakallı, 2000). Bir tür zorunlu çözüm önerisi de yüksek risk taşıyan
bölgelerde yaşayanlara alternatif yerleşim önerileri üretmek olabilir. İşte bu noktada halk ile
yönetim arasında anlayış birliği ve dayanışma son derece önemlidir.
Halkın Değerlerine, Yargılarına Saygı Göstermek
Araştırmalar (ör. Fişek ve ark., 2002, Karancı ve Rüstemli, 1995) halkın olası deprem
hasarları, alınması gereken önlemler ve kendi konumları konusunda gerçekçi
değerlendirmeler yaptıklarını göstermiştir. Belli olan şudur ki harekete geçme konusunda
çeşitli ketlenme, tereddüt ve çekince yaşamaktadırlar. Dolayısıyla onların kaygılarını
saygıyla karşılayıp, harekete geçmelerini sağlayacak şekilde bilgi, destek, teşvik ve bilinç
artırma programlarına öncelik verilmelidir.
Halkın bulunduğu noktaya ve kültürel
özelliklerine (Akşit ve Karancı, 1999; Pennings ve ark., 2002; Sjöberg, 2000) saygı duyan bir
yaklaşım, hazır olma gereğinin ve olabilirliğinin “içselleştirilmesini” sağlayacak bir
yaklaşımdır.
Depremle ilgili bir program hazırlarken halkımızın önemsediği, kültürel özelliklerinin
ön plana çıktığı durumları hesaba katmak zorunayız. Bunlardan çok önemli biri aile/akraba
dayanışmasıdır. Depremden korunmada ailenin korunması çok önceliklidir, hatta bazen daha
geniş toplulukların korunmasına engel bile olabilmektedir (Fişek ve ark., 2002). Bu değere
saygı gösterip, işlevsel hale getirmenin yollarını aramalıyız. Bunun yanı sıra aile ve yakın
çevrenin tutumları da etkilidir, bu etkiyi bir “sosyal destek/dayanışma/özendirme” unsuru
haline getirmek de önemlidir (Fişek ve ark., 2002; Hurnen ve McClure, 1997; Sakallı, 2000).
Diğer bir özellik olan kadercilik ise başa çıkılamaz gibi görünen durumlarda ortaya çıkan
harekete geçmeyi ketler. Bu özelliği de saygıyla karşılayıp başa çıkmanın mümkün olduğunu
göstermek gerekir.
Programı ve Eğitim Etkinliğini Sınamak
Depreme hazırlık eğitimi bir seferde yapılıp bitecek bir süreç olmamalıdır. Harekete
geçmenin iyice gelişmesi ve içselleşmesi için sürekli olarak farklı yöntemlerle hazırlık eğitimi
ve yapabilirlik bilincinin sunulması gerekir. Sürekli olan bir etkinliğin mutlaka her
aşamasının sınanması ve bir sonraki aşamada gereken düzeltmelerin yapılması gerekir. Bu
sayede sürekli gelişen, etkinleşen ve başka yerlere örnek olabilecek, kendi kendini yenileyen
bir sürekli eğitim programı gelişebilir. Bu durumun koşulu da sonuç ve etki değerlendirmesi
araştırmasıdır. Uygulamaya koyulan programın sürdürülebilir bir etkinliğe sahip olması için
sınanması şarttır (Rohrmann, 2000). Bunu sağlamak için programın daha başından hangi
çabanın nasıl değerlendirileceğini, nasıl ölçüleceğini, başarı ölçütlerinin ne olduğunu,
sınamaya katılacak hedef kitlenin kimlerden oluşacağını önceden saptamak gerekir.
6.1.2.2 Temel İlkeleri Gerçekleştirmek İçin Gerekli Adımlar
Yukarıda anılan temel ilkelerin gerçekleştirilmesi bazı program esaslarına dayanır. Bu esaslar
program hazırlanırken göz önünde tutulmalıdır. Bu esaslar adım adım izlendiği takdirde
programın ilkelere bağlılığı ve ana amaca uygunluğu her adımda değerlendirilebilir. Bu
esaslar aşağıda sıralanmıştır.
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15. Halka sunulacak eğitimin ne konuda olacağının belirlenmesi gerekir. Hangi konulara
ne tür ağırlık verileceği ve halktan ne tür bir hareket isteneceği belli olmalıdır. Halka
sunulacak eğitimin özü yanı sıra ayrıntıları da belirlenmelidir.
Bu ayrıntılar ışığında yönetici eğitim önceliklerini belirlemelidir. Yönetimin kendi
sorumlulukları yanı sıra halktan bekleyeceği toplumsal hazırlık konusunu genişleyen bir
çember olarak birkaç kalemde ele alabiliriz;
kişisel hazırlık (ör. deprem anında ve sonrasında ne yapacağını öğrenmek)
ailesel hazırlık (ör. aile deprem planı yapmak)
ev içinde hazırlık (ör. yapısal olmayan önlemler almak)
ev dışında hazırlık (ör. binanın yapısal değerlendirmesini yaptırmak)
mahalle bazında hazırlık (yakın çevreyle ilgili sorumluluk üstlenmek)
kente sahip çıkmak (ör. yerel yönetimle işbirliği içinde kamusal önlemleri
izlemek)
Örneğin yapısal iyileştirme konusu ön plana alınmak istenirse atılacak adımlar, aile
deprem planını ön plana alan bir tercihten farklı bir hazırlık gerektirir.
Kaynakların belirlenmesi gerekir. Eğitim öncelikleri belirlenince ne tür kaynaklara
gereksinim olduğu saptanmalıdır. Bu kaynaklar finansal, malzeme, bilgi, uzmanlar ve diğer
personel vb. içerir. Kaynaklar belirlenirken hangilerinin halihazırda varolduğu, hangilerinin
geliştirileceği, ve ne tür yepyeni kaynaklara ulaşılması gerektiği de ele alınmalıdır. Doğal
olarak bu esas çok önemlidir ve geniş bir kurumlar arası işbirliği gerektirecektir.
Hedef kitlenin belirlenmesi gerekir Istanbul çok karmaşık ve çeşitli toplum katmanlarını
içeren bir megakenttir. Dolayısıyla verilecek eğitimin ve sunuş yönteminin ne tür bir hedef
kitleye hitap edeceğinin değerlendirilmesi gerekir. Örneğin her mahallede sorumlu anahtar
kişiler saptayıp eğitmek hedefi ile en geniş kitleye ulaşmak hedefi farklı yöntemler gerektirir.
Son olarak kararlaştırılan eğitim programını sunmak için uygun olabilecek iletişim
kanallarının belirlenmesi kalır. Ne tür eğitimin ne tür yöntemle en etkin şekilde
verilebileceğinin değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmede önemli bir “en uygunluk”
ölçütü başta sıralanan ilkelere bağlılık olmalıdır. Bunun ötesinde konu tercihleri, kaynakların
durumu, hedef kitlenin özellikleri, zaman kısıtları, yönetsel ve politik tercihler gibi unsurlar
da seçilecek iletişim kanalının belirlenmesinde rol oynayabilir.
Yukarıda sıralanan esaslara dayanarak bazı kararlar alındıktan sonra program geliştirme
ya da hazır olan bir programı ele alma aşamasına gelinmiş olur. Aşağıda alanda halen varolan
iki ana eğitim modelinin esasları sunulacaktır.
6.1.2.3 Doğrudan Sunulan Uygulamalı Halk Eğitimi Esasları
Daha önce dile getirilen temel ilkelerin gerçekleşmesi için gereken adımlar doğrudan sunulan
halk eğitiminin hazırlanmasında çok önemli bir rol oynar. Bunlar aşağıda sırayla el ele
alınacaktır:
16. bu adımda toplumsal hazırlık genişleyen bir çemberler dizisi olarak tasavvur edilmişti.
Doğrudan halk eğitiminde bu çemberlerin en iç halkasından başlayarak ilk dört halkası
ele alınır, yani bireysel ve ailesel hazırlıklar. Beşinci ve altıncı halkalar ise doğrudan
eğitimin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve daha çok mahalle temelinde , ya da diğer
ortamlarda örgütlenmeyi içerir. Doğrudan sunulacak eğitim temel ilkelere uygun olarak
şu esasları izlemelidir: a. Somut güvenilir bilgi vermek; b. Deprem öncesi ve anında
yapılacakları gerekçeleriyle anlatmak; c. Bu bilgileri alıştırma ve uygulamayla
pekiştirmek.
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Ülkemizde, özellikle 1999’dan beri çeşitli doğrudan eğitim programları üniversiteler,
devlet kurumları, yerel yönetimler ve STK’larca uygulanmış ve uygulanmaktadır. .
Yönetim bu programları gözden geçirip az çok standart bir ya da birkaç programı
benimsemelidir. Farklı eğitim programlarının varlığı sakıncalı değildir, farklı yöntemler
birbirini tamamlayabilir, farklı halk kesimlerine hitap edebilir. Ancak önerilen önlem
adımlarının yani öğretilen içeriğin bilimsel olarak doğru ve aynı olması gerekir. Örneğin
deprem anında ne yapılacağının aynı mesaj olması gerekir. Farklı programlarda sunulan
bilgilerin karşılaştırmalı değerlendirmesi bir uzmanlar kurulu tarafından yapılmalıdır.
Sunulacak eğitimin finansal kaynaklarının belirlenmesinde halen eğitim veren kurumlarla
iletişim içinde farklı kaynakların koordinasyon içinde değerlendirilmesine çalışılmalıdır.
Gerektiğinde M:E:B:, T:S:K:, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü vb. İşbirliği protokole
bağlanabilir. Aynı şekilde kullanılacak eğitim malzemelerinin de işbirliği içinde ele alınması
gerekir. Bir diğer önemli kaynak halkı eğitecek eğitimciler ve onları eğitecek uzmanlardır.
Bu konuda halen bu işi yapan B.Ü. Kandilli D.A.E. gibi kurumlarla işbirliği söz konusu
olabilir.
Hedef kitleler de farklı çemberler olarak düşünülmelidir. Çemberlerin en geniş halkası halktır.
Bu halkada yetişkin, çocuk, aile, kadın, erkek gibi alt grupları düşünerek, hangi gruba en etkin
nerede ve nasıl ulaşılacağı kararlaştırılmalıdır. Örneğin çocuklara en etkin ulaşım yolu
okulken, kadınlar için halk eğitim merkezleri uygundur. Belki farklı kurumlarla işbirliği
önemli bir ön koşul olacaktır. Daha dar bir halkadaki kitle eğiticilerdir. Bu kişiler halka karşı
sorumlu olan öğretmen, itfaiyeci, hemşire, vb personel olabilir. Ancak bu kitlenin gönüllü
olması ve bu işin maddi olarak özendirilmesi çok önemli bir koşuldur. Bu olmayınca amaca
ulaşmanın zor olduğu görülmüştür (Aydoğdu, 2002). Bu kişilere verilen eğitimin içerik yanı
sıra eğitim teknolojisi hakkında da hazırlanmaları gerekir. Bildiğini anlatamayan eğitici
yararlı olamaz.
Bir diğer halka halkı etkileme gücü olanlardır, bunlar birinci derecede yazılı ve görsel
medya mensuplarıdır. Medya kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde, onların seçeceği
elemanlara hem hazırlık eğitimi, hem de afet haberlerinin nasıl ele alınacağı konusunda
eğitim verilmesi ciddiyetle düşünülmelidir. Son halka mahalle bazında örgütlenme olup
eğitimi aşan bir süreç olup genel afet yönetimi çerçevesinde ele alınmalıdır. İlgili ve
gönüllü mahallelerle yapılan anlaşmalarla yola çıkılabilir. Halen bu konuda faal olan
STK’lar la işbirliği teması çok yararlı olacaktır. İlgili mahallelerde aile deprem planı gibi
mahalle deprem planları yapılabilir. İlerde halen bu konularda faal olan STK’larla ilgili
bilgi derlenecektir. Arama/kurtarma, ilk yardım vb diğer eğitimler de bu bağlamda ele
alınabilir.
Yukarıda sıralanan tüm adımlar yüz yüze uygulamalı bir eğitim modelini öngörmektedir.
Ancak hazırlanan malzemeler (ör. kitapçıklar, broşürler, videolar vb) daha önceleri de
yapıldığı gibi halka dağıtılmak üzere de kullanılabilir. Geçmişte yapıldığı gibi deprem
haftaları ilan edilerek dağıtım kampanyaları yapılabilir. Özetle yaratılan her malzemenin
mümkün olduğu kadar birden fazla işe yaraması önemli bir esastır.
6.1.2.4 Görsel Medya Yoluyla Yaygın Halk Eğitimi Ve Bilinçlendirme Kampanyası
Esasları.
Gerekçe
Depreme karşı ne psikolojik ne de eylemsel hazırlık çoğunluğun kendi başına yapabileceği bir
şey değildir. Bunun için yol gösterme, bilgilendirme, donanım sağlama, özetle eğitim
gereklidir. Birey bazında en iyi benimsenen ve kalıcı eğitim uygulamasının doğrudan yüz
yüze eğitim olduğu bir gerçektir. Ancak bu tür eğitim için de bireyin niyetli ve gönüllü
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olması önemli bir ön koşuldur. Gönülsüz öğrenmeden kalıcı yarar sağlanmayacağını herkes
bilir.
İşte bu noktada önemli bir soru ortaya çıkar: geniş toplum kitleleri nasıl motive edilecek,
gönüllü olarak doğrudan eğitimleri talep etmeleri nasıl sağlanacak? Bu sorunun en olası yanıtı
bir yaygın halk eğitimi kampanyasıdır. Tehlike ve riskin kabulünün salt bir bilgilendirmeye
dayanmadığı bilinmektedir (Rohrmann, 2000). Gerekli olan bir toplumsal diyalog ve
dayanışma etiğinin üretilmesidir. Bunun içinde geniş kitlelere ulaşmak gerekir.
Uygulamalı eğitimin yanı sıra, kısmen aynı konuları içeren ama daha geniş bir konu
yelpazesini ele alan bir yaygın eğitim programı çok yararlı olacaktır. Bu tür bir geniş
yelpazenin sunumuna en elverişli iletişim kanalı görsel medyadır (Boehm, 1997). Görsel
medya yoluyla oluşturulan bir eğitim kampanyası çok geniş kitlelere hitap etme olanağını
bulabilir. Medyada daha önce deprem programları olmuştur ve maalesef bu programlarda
sunulan görüntüler, sunuş tarzı halkın korkusunu artırmaktan, uzman tartışmaları bıktırmak ve
güven yıpratmaktan, öneriler göz ardı edilmekten başka bir işe yaramamıştır. Özetle sonuç
kamuoyunda bir “psikofiziksel duyarsızlaşma” (Fetherstonhaugh, 1997 cited in Slovic, 2002)
durumu yaratmıştır. Yine de gerçek şudur ki, dünyada her yerde halk deprem konusunda en
çok görsel medya tarafından bilgilenmektedir (Fişek ve ark, 2002; Boehm, 1997). O zaman
hedef, bu etkin iletişim kanalını işe yarayacak şekilde kullanmak olmalıdır. İşte burada daha
önce sıralanan ilkelere uymak en önemli düzeltme unsuru olacaktır. En başta güvenilirlik
olmak üzere, kişinin psikolojisinin tümüne hitap etmek, yeterlilik bilinci aşılamak, vb ilkeler
doğrultusunda hazırlanan bir kampanyanın halkta bir “ben yapabilirim ve yapmalıyım”
psikolojisinin oluşmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Burada amaç halka, korkutucu
değil bir yeterlilik bilinci sağlayacak bilgi ve desteği vererek yaklaşmaktır. Daha önce
belirtildiği gibi, araştırmalar gösteriyor ki; "salt bilgi aktaran" yaklaşımlar istenen davranışsal
değişime ulaşamamaktadır. "Duygu-düşünce-tutum-beklenti" sentezi içeren, ve yetkinliği
vurgulayan eğitim yaklaşımları daha etkin olmaktadır. Bugüne kadar deprem daha çok
kaçınılacak bir felaket olarak halka yansımıştır. Bu kampanyada vurgulanması gereken şey
depremin başa çıkılabilecek bir doğa olayı olduğudur. Bu kampanyada işlenecek konular
arasında İstanbul’un ne tür bir olgu ile yüz yüze olduğu, yöneticilerin neler yaptığı, bireylerin
ne yapması gerektiği, nedenleri ve nerelerden ne tür destek görecekleri ile başlayan bir dizi
önemli konu vardır.
Eğitimin temel ilkeleri ve görsel medya kampanyasına ilişkin esaslar.
Herhangi bir eğitim programının planlanlama aşamasında sağlam kuramsal bir çerçeveye
oturtulması gerekir. Bu nedenle yerel ya da merkezi yöneticilerle sosyal bilimxciler arasında
işbirliği önemlidir (Rohrmann, 1999). Daha önce sıralanan temel ilkeler böylesi bir kuramsal
temeli oluşturur. Aşağıda sunulan esaslar bu ilkelerin nasıl bilimsel verilere dayanan olmazsa
olmaz koşullar olduğunu ortaya koyacaktır.
17. Medya kampanyasında ele alınacak konuların belirlenmesi bir esastır. Yönetim geniş
kitlelere hitap edecek bir kampanyanın hangi konuları kapsaması gerektiğini
kararlaştırırken, konunun gerekleri kadar kendi önceliklerini de değerlendirmelidir.
Örneğin, amaç daha çok bireysel önlemlere mi, grup hazırlıklarına mı, hazırlanmaya mı,
zararları ve riski azaltmaya mı öncelik verilmek istenecektir? Bu raporda esasları
sunulan ve ilerde ayrıntılı olarak ele alınacak olan yaygın eğitim programı mümkün
olan en geniş konu yelpazesinin değerlendirilmesini önermektedir. Aşağıda önerilen
konu dizini bilgilendirme, güven sağlama, yapabilirlik bilinci oluşturma vb. ilkelere
uygun bir şekilde yönetim, uzmanlar, halk ve çeşitli kuruluşların katkısını içeren bir
bütün oluşturmaktadır. Amaç bu sayede daha etkin bir şekilde harekete geçilmesini
sağlamaktır.
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Böylesi bir kampanyanın ana başlıkları şöyle sıralanabilir:
Biz ne ile yüz yüzeyiz.: Istanbul kentinin ve halkının karşı karşıya olduğu afet
durumunun açıklanması
Yöneticiler ne yapıyor: Yerel ve merkezi yönetimin çabalarının anlatılması
Bireyler ve toplumlar neler yapabilir: halkın yapabileceklerinin örneklerle
anlatılması
Başarılı hazırlık öyküleri: Gerekeni yapmış olanların tanıtılması, örnek olarak
sunulması
Hazırlığa nasıl başlayacağız: İlk adımların atılmasını kolaylaştıran önerilerin
sunulması
Özendirici önlemler: Yönetimin sunabileceği teşvik edici önlemler
Hazırlığın takibi: Haklarının ve sorumluluklarının farkında vatandaşlık bilinci
geliştirmeye yönelik çabalar
Neden bunları yapacağız: Harekete geçmeyi anlamlı kılacak bilimsel bulgulara
dayanan açıklamalar
Yukarıdaki konular ve diğer bazı konuların nasıl anlamlı bir medya kampanyası
oluşturabileceği ilerde ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
Kampanya için gereken kaynakların belirlenmesi söz konusudur. Konu yelpazesindeki
tercihler belirlenince, istenilen programın gerçekleşmmesi için gereken kaynağın arayışına
geçmek gerekir. Burada kaynak aslında ikili bir kavram olarak düşünülmelidir. Bir tür
kaynak, programın yapılabilmesini sağlamaya yarayacaktır, ve kurumsal, gönüllü bireysel
katkılar, hazır olan ve oluşturulması gereken içerikler söz konusudur. Bir diğer tür kaynak ise
maddidir, eğer yerel yönetim halkı teşvik etmek ve özellikle risk azaltmada destek olmak
isterse, gerekebilecek finansal kaynakların nasıl üretileceğini de değerlendirmek
durumundadır. Bu yapıldığı takdirde halka sunulacak bilgi de açık seçik ve somut olabilir.
Halkın harekete geçmesindeki en önemli ketleyici unsurlardan birinin maddi olduğu
bilinmektedir (Fişek ve ark, 2002; Sakallı, 2000). Bu konuda üretilecek kaynak ve öneriler
kampanyanın hedefine ulaşmasında çok önemli bir rol oynayabilir.
Kampanyanın hedef kitlesi belirlenmelidir. Burada önerilen mümkün olan en yaygın hedefe
ulaşmaya çalışmaktır. Böyle bir kampanyada ele alınacak konular, kullanılacak dil ve
kavramlar anlaşılır olmalıdır. Gerekçede belirtildiiği gibi, halkı doğrudan uygulamalı eğitime
motive etmek, aile/akraba dayanışma ve etkileşimi yoluyla önlem almaya özendirmek, insan
hakları kavramına sahip çıkarak vatandaşlık sorumluluğu geliştirmek gibi amaçlara ulaşmak
için yaygın kitlelere ulaşmak önemlidir. Programın her aşamasında sunulan içeriği somut ve
anlaşılırörneklerle desteklemek etkin bir iletişim yöntemidir.
İletişim kanalının seçimine karar vermek gerekir. Bu doğrudan yönetimin alacağı bir karardır.
Bu kararın yanısıra başka olası iletişim kanalları da söz konusu olabilir. Bu tür bir program
önerileceği gibi bir modüller halinde hazırlanırsa, bazı modüller Istanbul dışında, başka
yerleşimlerde de kullanılma olasılığı bulabilir. Belki daha da önemlisi, sürekli gerekliliği dile
getirilen fakat bir türlü etkin hale getirilemeyen örgün eğitim için deprem bilgisi müfredatına
da temel teşkil edecek bir araç olabilir. Özetle başta sayılan ilkelere uyan, her konunun
uzmanlarıyla işbirliği içinde geliştirilen, etkin bir şekilde sunulan bir görsel medya
kampanyası çok çeşitli şekillerde yararlı olma potansiyelini taşımaktadır.
6.1.2.5 Sonuç
Böylesi bir programdaki her modül kapsamlı bir eğitim kampanyasının parçaları olarak
planlanmalı, gerekli personel, araç gereçler hesaplanmalıdır. Bir sonraki rapor aşamasında bu
konuda ayrıntılı öneriler yapılacak, bilimsel dayanakları sunulacaktır. Belli ki bu konuda çok
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çeşitli uzmanlık alanlarından elemanların katkısı söz konusu olacaktır. Böylesi bir kampanya
için gerekli kurumlar arası işbirliğinin esasları, ilke ve yöntemine ilişkin öneriler yapılacaktır.
Bundan öte, hazırlığın yöneticiler ve halkın işbirliği içinde ve bir dayanışma etiği
çerçevesinde, el ele vererek girilecek bir çaba olması vurgulanıp, ona göre bir örgütlenme
modeli geliştirilmelidir. Araştırmalar halk ve yönetim işbirliğinin bu tür hazırlık ve önlem
çabalarında vazgeçilmez bir öğe olduğunu vurgular.
Sonuç olarak doğrudan halka sunulan uygulamalı eğitim programları ile yaygın halk
eğitimi ve bilinçlendirme kampanyası birbirini tamamlayan unsurlar olarak düşünülmeli ve
yürütülmelidir.
6.1.3

PROGRAM TASLAKLARI

6.1.3.1 Önerilen Programlar İçin Ayrıntılı Taslaklar
Bu kısımda daha önce sunulanların üzerine inşa edilerek geliştirilen, somut eğitim model,
öneri ve taslakları aşağıda sıralanan şekilde sunacağız:
18. uygulamalı halk eğitimi programı
19. eğitici eğitimi programı
20. görsel medya yoluyla yaygın toplum eğitimi programı
21. medya mensupları için eğitim programı
22. mahalle/yöre temelinde hazırlık örgütlenmesi için model taslağı
23. halen faaliyette olan örgütlenmiş STK/mahalle örgütler ile ilgili bilgiler
24. deprem konusunda halk için eğitici yayın türleri ile ilgili öneriler
Uygulamalı Halk Eğitimi Programı Taslağı:
Depreme dayanıklı bir kent ve toplum oluşturmada halk eğitimi geniş çapta uygulanması
gereken projelerle halkın bu projeleri benimsemesi ve onlara katılımını sağlaması açısından
bir köprü görevi görmektedir. Halkın depreme hazırlık aşamasında kendi üstüne düşen
adımları atarak Istanbul için öngörülen makro düzeydeki çalışmalarla nasıl
bütünleşebileceğini algılaması, bu çalışmaların verimli kılınması için son derece önemlidir.
Uygulamalı Halk Eğitimi Programlarının ortak amacı halkın olası depremlere yönelik
zarar azaltma ve hazırlık aşamaları hakkındaki bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, depreme
karşı var olan tutum ve davranışlarının yapıcı yönde gelişmesini ve değişmesini sağlamaktır.
Halka sunulacak eğitim programlarının yerel kültür ve yapılanmaya uygun olarak
hazırlanması son derece önemlidir. Yerel özelliklere uygun bir halk eğitimi, halkın programın
amaçlarını benimsemeleri ve hedeflerini yakalamaları için gereklidir.
Aşağıda sunulan eğitim programı taslağı ODTÜ (Karancı, Akşit, Anafarta ve Özdemir,
2001), BÜ KRDAE IAHEP projesi elemanlarının çalışmaları, ve bazı yurtdışı örneklerinin
incelenip karşılaştırılması sonucunda belirlenen ortak paydalar ve ele alınması gereken
konular çerçevesinde hazırlanmıştır. Önerilen halk eğitim programı bir taslaktır. Gerçekleşme
aşamasında ayrıntılı plan yapılması öngörülecektir.
i. Halk Eğitiminde ele alınması gereken belli başlı konular:
Not: Her bölümün sonunda katılımcıların sorularını sorabilmeleri için zaman ayrılacaktır.
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1. Bölüm: Deprem nedir ve Istanbul için olası deprem gerçeği nedir:
Deprem nedir?
Ne tür hasarlara/kayıplara yol açar?
Bu iki sorunun cevapları eğitimin amaçları belirtildikten sonra kısaca eğitmen tarafından
verilir.
Depremde tehlikeleri oluşturan unsurlar nelerdir?
Ben (evim, ailem, mal varlığım) etkilenebilir mi?
Bu zararları/kayıpları azaltmak için bir şey yapılabilir mi?
Sağlıklı adımları atmayı önleyici psikolojik faktörler neler?
Bu 4 soru küçük gruplar içinde tartışılıp büyük grupla paylaşılması etkili olabilir. Eğitimin
başında daha aktif bir pozisyon ve “önlem açısından ben de bazı gerekli adımları atabilirim”
noktası yakalanabilir.
Istanbul’u ne bekliyor ve neler yapılması gerekiyor? (Bu bölümde ele alınacak konularla
ilgili detaylı bilgiler raporun 1. bölümde bulunmaktadır.)
Eğitmenin halkın algılayabileceği açıklıkta deprem riski, zarar/kayıpları arttıran unsurları
yalın ve basit bir şekilde (ayakta kalabilen örneklerle destekleyerek) anlatılır. Risk azaltması
ve depreme hazırlık aşamalarının makro düzeyden (belediye, afet yönetim.) mikro düzeye
(aile bazında) bütünselliğinin vurgulanır.
Katılımcılar bu eğitimden ne kazanmak istiyorlar?
Katılımcılar arasında genel paylaşım sağlanır.
2. Bölüm: Deprem öncesinde yapılması gereken çalışmalar (makrodan- mikroya)
Tehlikeyi arttıran unsurların tanıtımı (yapısal ve yapısal olmayan, yangın, ilk müdahale
kapasitesi, genel ulaşım/elektrik-su-doğal gaz şebekelerinin tahribi)
Bu unsurları teker teker eğitmenin tanıtması ve tehlikeleri tanıtırken kullandığı malzemelerde
ayakta kalmış bina veya şebekelerin özelliklerine de değinmesi önemlidir. Sorulara cevap
verir.
Yapısal olmayan unsurlar:
Yaşam alanlarında deprem anında ve sonrasında tehlike oluşturacak unsurların tespit
edilmeleri ve gerekli önlemlerin nasıl alınabileceğini göstermek
Aile planı hazırlamak (buluşma noktaları, bölge dışı bağlantı kişisi tespiti, ailece deprem
tatbikatları yapmak)
Deprem çantası ve olması gerekli maddelerin (ör: yangın söndürme aleti) belirlenmesi
Tesisatların kapatılması
Bu bölüm eğitmen tarafından görsel materyal kullanılarak ya da canlı örnekler üstünden
giderek anlatılabilir. Sorulara eğitmen cevap verir.
Yangınla baş etme:
Yangın söndürme aletini kullanmayı öğrenmek (her katılımcının yangın söndürme aletini
doğru kullanmayı deneyerek öğrenmesi)
Yangın durumlarında (küçük ve büyük) neler yapılması gerektiğinin detaylı olarak
anlatılması
Yangın durumlarında ya da yangın olasılığının yüksek olduğu durumların tespit edilmesi
için gerekenlerin anlatılması ve yapılmaması gerekenlerin açıkça anlatılması.
Bu bölüm eğitmen tarafından uygulamaya dayalı, görsel malzemelerle anlatılabilir.
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İlk Müdahale Kapasitesi:
En temel ilkyardım bilgilerinin verilmesi – amaç kişilerin ilk 72 saatte kendilerine ve
çevrelerindeki kişilere yardımcı olmaları gerektiğini benimsetmek ve bu eğitimin
dışında ilk yardım eğitimini almalarını teşvik etmek.
Bu bölüm kısa geçilebilir, amaç daha çok bilinçlendirmektir.
Yapısal unsurlar:
- Neler depreme karşı dayanıklı yapıları oluşturur?
- Yapıların değerlendirilme süreçleri neleri kapsar ve kim yetkindir?
- Binaların depreme dayanıklı hale getirilmelerinin (güçlendirme) adımları nelerdir?
Kimler bu tür işlevleri görebilirler? (Bu bölümde ele alınacak konularla ilgili detaylı
bilgiler raporun 4. ve 5. bölümlerinde bulunmaktadır.)
- Hangi durumlarda güçlendirme anlamlıdır, hangi durumlarda anlamlı ya da yeterince
risk azaltıcı değildir?
- Belediye/devlet bu işlevlerin ne kadarını üstlenecek, halkla nasıl bir işbirliği
kurulabilir? (Bu bölümde ele alınacak konularla ilgili detaylı bilgiler raporun 6.
bölümde bulunmaktadır.)
- Finans olanakları nelerdir? (Bu bölümde ele alınacak konularla ilgili detaylı bilgiler
raporun 7. bölümde bulunmaktadır.)
- Siz ne yapabilirsiniz?
Eğitmenin görsel malzemelerle açık bir dille, kısa biçimde anlatması önemlidir. Sorulara
eğitmen cevap verir.
3. Bölüm: Deprem sırasında yapılması gerekenler
Bina içinde (örnek: ev, iş yeri, market, alışveriş merkezi gibi) ne yapmalı, ne yapmamalı
Bina dışında ve yolda ne yapmalı, ne yapmamalı
Arabanın içinde iseniz ne yapmalı, ne yapmamalı
Yardıma gereksinim duyan kişiler (çocuk, yaşlı, özürlü) için ne yapılmalı, ne yapılmamalı
Psikolojik ve davranışsal unsurlar – kaygı/korku ile baş etme
Bu bölüm eğitmen tarafından anlatılarak ve uygulamanın yapılabileceği şekilde planlanır.
Sorulara eğitmen cevap verir.
4. Bölüm: Deprem sonrası yapılması gerekenler
Tahliye ile ilgili bilgiler – tehlikeli davranışlar
Artçı depremlerde ne yapmalı
Ulaşım ve iletişim ile ilgili bilgiler ve yapılması gerekenler
Psikolojik ve davranışsal unsurlar – şok, korku, yas ile baş etme
Ailenizin, çocukların tepkileri ve onlara yardımcı olabilmek için neler yapabilirsiniz
Çevrenizde yapabileceğiniz “hafif arama/kurtarma” ve ilkyardım – nelere dikkat edilmeli,
daha fazla eğitim alınabilecek yerlerin belirtilmesi.
Görsel materyal ve uygun yerlerde uygulamaya yönelik hazırlanacak olan bu modül eğitimci
tarafından işlenir. Sorulara eğitmen cevap verir.
5. Bölüm: Genel Değerlendirme:
Katılımcıların eğitimde öğrendiklerini, gelecek depremlere karşı tutumlarını ve davranışa
yansıması istenen adımları gerçekleştirebilmek için ne tür desteklere gereksinimleri var, ne tür
engellerle karşılaşabilirler, bu engellerle nasıl başedebilirler türü sorular tartışılır.
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En yakın çevrelerinde ve mahallelerinde gerekli adımları atmak için neler yapabilirler,
yakınlarını nasıl etkileyebilirler gibi konuların konuşulması ve tartışılması önemlidir.
Katılımcılarla mahallelerinde bir afete yönelik hazırlık yapmanın temelinde duran ekip
oluşturma ile ilgili fikirleri sorulur. Çıkan öneriler tartışılır. Gerekli öneriler eğitmen
tarafından iletilir.
Katılımcılar eğitimden almak istediklerini ne derece kazandıkları tartışılır. Eğitim
modülü hakkında geri bildirim alınır.
Eğitimin başında sunulan makrodan mikroya afete hazırlık modelinin üstünden tekrar
geçilir.
Kendilerine düşen adımları atmak için kendilerine hedef koymaları ve eğitimcinin ya da
program ekibinden bir kişinin belli bir süre sonra onlarla destek olmak için iletişime
geçeceklerini duyurmaları ve böylece eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi de ele
alınabilecektir.
Son olarak hazırlanmış eğitim değerlendirmesi uygulanır.
Bu eğitimde sunulan bilgiler anlaşılır dilde yazılmış ve kolay takip edilen bir kitapçık
ile desteklenir.
Eğitim verilecek halk kitlesinin gereksinimlerine göre eğitimin süresi bir tam gün veya
3 ünite olarak (2'şer saat) değişik günlerde sunulabilir. Eğer eğitim farklı günlerde sunulacak
ise ilk ünite 1. bölümü ve 2. bölümün birinci kısmını, ikinci ünite 2. bölümün geride kalan
kısmını ve 3. bölümü, son ünite ise 4. ve 5. bölümleri kapsar.
Öngörülen halk eğitiminin eğitici eğitimi hakkındaki bilgiler (her bölümü nasıl
uygulayabilecekleri üzerine metodolojik ve pedagojik bilgilendirme) bir sonraki bölümde
verilmektedir.
Eğitici Eğitimi Programı Taslağı.
Eğitimlerin ilk aşamasında, konunun uzmanı olan bir ekibin daha sonraki çalışmalara
süpervizör olarak katılacak küçük bir grubu eğitmesi planlanmaktadır. İkinci aşama,
süpervizörlerin aldıkları eğitimi eğitimcilere taşıdıkları aşamadır. Süpervizörlerin ayrıca
eğitimleri takip toplantılarını düzenlemeleri beklenmektedir. Dolayısıyla eğitici eğitimi çok
aşamalı bir program olup, en uzman ekipten başlayarak genişleyen bir eğitim verebilen kişiler
halkalarının zamanla gelişmesini öngörmektedir.
i. Kimler süpervizör olabilir:
Tekrarlamak gerekirse süpervizörler çok sayıda eğiticiyi yetiştirecek olan ve ilk çekirdek
halkadan sonraki halkayı oluşturan ekiptir. Çalışmalara süpervizör olarak katılabilecek olası
gruplar aşağıda sıralanmıştır:
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde eğitim almış ekip
İTÜ-FEMA ekibi
Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyeleri
Kızılay elemanları
TSK’den ilgili elemanlar
Belediyenin ilgili birimlerinin elemanları
ii. Kimler Eğitici Olabilir:
Eğiticiler, geniş ve çeşitli halk kitlelerini eğitecek olan eğitimci sıralamasında son halkayı
oluşturan ekiptir. Eğiticilerin seçiminde gönüllü katılımın önkoşul olması ve özendirici
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unsurlara dikkat edilmesi eğitimlerde hedeflenen verime ulaşabilmek için zorunlu
görünmektedir. Gönüllülerin tespiti için başvurulabilecek olası gruplar aşağıda sıralanmıştır:
1. STK’lar ve gönüllü olmak için başvuranlar (öğretmenler ağırlıklı)
2. Sivil Savunma Personeli
3. Hastane personelinden gönüllü olacak kimseler
iii. Eğitimin Yapılandırılması:
Küçük gruplarla toplantılar (azami 20-25 kişi)
Süre: ( Toplam 16 saat)
iv. Eğitimin İçeriği:
Bu içerik temelde uygulamalı halk eğitimi programı ve ona eklenen eğitim teknolojisi ve
yaklaşımı uygulamalarından oluşur.
Birinci Modül (Grup tartışmaları formatında):
Halkın eğitiminin ve katılımının önemi
Hazırlığa karşı direncin ardında yatan psikolojik nedenler
Direnci kırabilecek/teşvik edici unsurlar
İkinci Modül (Teorik bilgi, uygulamalar, ve ele alınan konuların “nasıl öğretilmesi gerektiği”
içerikli):
Deprem nedir? Doğal afet nedir?
İstanbul için olası deprem gerçeği nedir?
Deprem öncesinde neler yapılmalı?
Yapısal olmayan unsurlar ile ilgili tedbirler (Uygulamalı)
İlk müdahale (Uygulamalı)
Yangınla baş etme (Uygulamalı)
Yapısal tedbirler
Deprem sırasında yapılması gerekenler (Uygulamalı)
Bina içinde (Çömel, kapan, tutun)
Bina dışında
Arabanın içinde
Yardıma ihtiyacı olanlar için (örneğin, çocuklar, özürlüler, yaşlılar) neler
yapılabilir?
Psikolojik ve davranışsal unsurların ele alınması
Deprem sonrası yapılması gerekenler?
Üçüncü Modül (Grup tartışmaları formatında):
Eğitimcileri motive eden unsurlar
Eğitim teknolojisi ve pedagoji ile ilgili sorular ve tartışmalar.
Motivasyonu düşürebilecek olası unsurlar
Bu unsurları hafifletecek tedbirler (örneğin, kendi aralarında destek grupları,
belli aralıklarla süpervizörlerle toplantılar)
v. Kapanış:
Sertifikalar
Eğitimi değerlendirme formlarının doldurulması
Eğitim materyallerinin dağıtımı
Verecekleri eğitimleri değerlendirme formlarının dağıtımı
vi. Takip Toplantısı:

1084

Eğitimcilerin ilk eğitim denemelerinin ardından süpervörlerin katılımı ile yapacakları
toplantı, mümkünse bu toplantıların belli aralıklarla tekrarı
vii. Eğiticiler kimleri eğitecekler?
Eğiticilerin eğitecekleri halk kitleleri birkaç grupta toplanabilir: Bunların ilki öğrenci grupları
olup, ilköğretimden başlayarak, üst kademelere çıkabilir, hatta halk eğitim merkezlerine
devam eden yetişkinleri de kapsayabilir. Burada M.E.B. ile işbirliği söz konusudur. Bunun
yanı sıra diğer bir olanak diğer bakanlıklara yönelmektir. Örneğin Sağlık Bakanlığı ile
işbirliği içinde sağlık personelinin eğitilmesi söz konusu olabilir. Üniversitelerle işbirliği
içinde üniversite mensupları eğitilebilir. Sanayi ve Ticaret odaları ve meslek dernekleri ile
işbirliği sonunda o grupların mensupları eğitimden geçebilir. Ve son olarak mahalle bazında,
varsa yerel STK larla işbirliği içinde yerel halk eğitimden geçebilir. Bu konuda en önemli
kriter gönüllülük ve özendirme olmalıdır.
Deprem Riskini Azaltmada Görsel Medya Yoluyla Toplum Eğitimi Kampanyası
Programı Taslağı.
i. Amaç.
Halkın deprem riskini azaltma konusunda bilinçli bir sahiplenmeye erişmesi, risk azaltma
konusunda eğitilmesi, mahalle düzeyinde örgütlenmesi hedeflerine yönelik bir bilinçlendirme
süreci başlatmak. Halkın bu amaçlar doğrultusunda harekete geçebilmesi için gereken tutum
ve davranışları geliştirmesine yönelik bilgi, uyarı, yönlendirme, teşvik ve önerileri halkın
kolayca ulaşabileceği bir formatta ve ortamda sunmak.
ii. Yöntem.
Yukarıdaki amaçlara yönelik, bir düzineye yakın haftalık modül içeren, herbir modülün hem
birbirini izlediği, hem de bağımsız kullanılabileceği bir TV belgeseli/eğitici dizi
önerilmektedir. Modüllerin kaç haftaya yayılacağı nihai üründe ne denli ayrıntı istendiğine
bağlıdır. Her modülün 45 dakikayı aşmaması dikkat sürekliliği açısından göz önüne
alınmalıdır. Bu konu modüllerin tek tek açıklandığı bölümlerde aydınlığa kavuşacaktır.
Modüllerin formatı şu hedeflere yönelik olacaktır:
izleyicide merak uyandırmak, soru sordurtmak
olabilecek sorulara anlaşılır yanıtlar sunmak
verilen hazırlık mesajlarını pekiştirecek ve güçlendirecek uzmanlardan yararlanmak,
yapılması gerekli olan hazırlıkları açık seçik bir şekilde anlatıp, nasıl yapılacağını
göstermek,
yapılan önerileri benimsetmek için gereken bilgilendirme, özendirme ve teşvikleri
sunmak
iii. İçerik.
Modüller birbirini izleyen bir mantık dizini içinde deprem riski ve bu riski azaltmak için
yapılabileceklerin açıklanmasını içerir. Temelde ele alınacak konular şunlardır:
25. Halkın gözünde İstanbul’un beklediği deprem: beklentiler, tutumlar, davranışlardan
örnekler
26. Gerçek durumun ve beklentilerin anlatılması
27. Neler yapılabilir: ayrıntılı, somut önerilerin sunulması
28. Özendirme ve teşviklerin sunulması
29. Gerekliliğin ve yapabilirliğin pekiştirilmesi
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Bütün bu aşamalarda halkın tutum ve çekincelerine hitap edilerek en aza indirilmeleri,
deprem konusunda bir tür psikolojik aşılanma olgusu sağlanmaya çalışılacaktır.
Aşağıda önerilen dizinde her bir modül içinde yer alabilecek konular ve sunuş önerileri
yer almaktadır.
iv. Modül Sorumluları
Konuların hazırlanmasında, ve ayrıntılı işlenmesinde gerek uzman katkılarından, gerekse
uygulamalı eğitim programında yer alacak ayrıntılı içerikten yararlanılacaktır. Halka sunulan
programların hepsinde içerik ve yaklaşım tutarlılığı bir başarı koşuludur. Programa karar
verildiği takdirde ilgili uzman kişilerle anlaşılır ve sunuş teknikleri de değerlendirilerek içerik
düzenlenir. Program akışında tutarlılık için bir genel koordinatör ekibinin olmasında yarar
vardır.
v. Modüller
Modül I: Halkın Gözünde Durum ve Dizinin Tanıtımı.
Aşağıda dizinin giriş/başlangıç modülü için bir senaryo taslağı önerisi sunulmaktadır. Bu
senaryoyu sunmaktaki amaç programın genel sunuş atmosferi hakkında bir fikir vermektir.
Halkın gözündeki durum, B. Ü. Afet Yönetim Merkezi (CENDIM) adına yapılan bir niteliksel
araştırma verilerinden seçilen gerçek halk tepkileriyle örneklenmiştir. Bu sözler söyleşi
tarzında ya da ayrı kişilerin dile getirdiği tek tek düşünceler olarak sunulabilir.
Soru ve yanıt örnekleri:
Soru 1. Istanbul’da Gelecekte Bir Deprem Olasılığı Var Denince Aklınıza Neler Geliyor ?
“Yine çaresizlik, yine korku. Yapacak bir şey yok yani. Orayı burayı sabitle, Allah müsaade
ederse çıkarız, müsaade etmezse kalacağız. Allah göstermemiş olsun, gösterse de daha
zararsız atlatılsın. Yani acımız kaybımız az olsun.”
“Aklıma İstanbul geliyor….kalmayacak diyorlar. İçimden de öyle hissediyorum.”
“Kadere boyun eğmekten başka bir şey gelmiyor.”
Soru 2. Hazırlık Olarak Bir şeyler Yapıyor Musunuz ?
“Yapmadık. Yaptık, deprem çantamızı hazırladık, sinirlerimiz bozuldu, sonra bıraktık.”
“Bir ara süt, bisküit falan hazırlamıştık. Fakat bunu her gün hazırlayamazsınız. Her gün o
korkuyu yaşamak daha bir bunalıma sokuyor. Yalnızca ruhen cesur olmayı düşünüyorum.”
“Evde mi? Yani evde bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum, depreme karşı tedbir ne olabilir
ki?”
Soru 3. Hazırlık Yapmanıza Engel Olan Nelerdir ?
“Sinir, korku, hatırlamak yani. Zaten yaşıyoruz, bir de onu görerek yaşamak, çantayı al oraya
koy. Daha sinir bozucu.”
“Bir 10 gün 15 gün yapıyorsun, devamlı yapıyorsun. Ama bu korkuyu yenilemek ve insanın
daha çok korku hissetmesi.”
“Ne gibi bir hazırlık mesela, evde binada hazırlıksa alabileceğim fazla bir tedbir Yok evin
içinde. Ne yapabilirim ki?”
Soru 4. Neler Sizi Hazırlık Yapmak İçin Harekete Geçirirdi ?
“Aç kalmamak, çıplak kalmamak için, o an için yani, Çünkü depremde insanlar hep çaresiz
kaldı, çıplak kaldılar. Üstü başı açık kaldı, o hale gelmemek için hazırlıyorduk. İşte gördükçe,
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moralimiz bozuldukça; Allah ne gösterirse o dedik. Ama yatarken daha tertipli giyinip
yatabiliyorsun.“
“Ben oğlumun bezlerini düşündüm, mamasını düşündüm. Yani onun açlığa karşı
tahammülsüzlüğüne karşı koymak. Yoksa acı çekecek olsak, ki bu oldu diğerlerine, bunu
yaşayacaksak da yaşayacağız. Benim diğerlerinden bir farkım yok.”
Soru 5. Evinizi Sağlamlaştırmak İçin Maddi Yük Altına Girmeyi Hangi Koşullarda
Düşünürdünüz?
“Ucuz olsa düşünürdük, pahalı olduğu için düşünemedik. Ve bizim gibi çok çok kişi, belki
Türkiye’de herkes. Çünkü çok pahalı.”
“Pek gerekli bir şey olduğuna inanmıyorum.”
“7 üstü diye TV de anons yaparlarsa bir mühendis çağırır ve kontrol ettirirdik.”
Soru 6. Halkı Bu Konuda Bilinçlendirmek İçin Bir Eğitim Kampanyası Yapılsa Nasıl
Olmasını İsterdiniz, Neler Görmek, Duymak İsterdiniz ? Neleri Görmemek İsterdiniz?
“İnsanın o an nerede olacağı da bilinemiyor. Ben o an marketteysem, markette nerede
saklanacağımı bilemem. Yalnızca herkes evinde işte buzdolabının orasına burasına, o çok
muallak, çünkü insan içgüdüyle hareket edecek diye düşünüyorum. Yine de bir eğitim
ilkyardım içermeli.”
“Bir aile de bunu herkesin öğrenmesi lazım çünkü erkek yara alırsa, kadın bilmiyorsa kadın
yapamaz. Yani bir ailenin içinde çocuğun dışında , hani 7 den küçüklerin aklı
yetemeyeceklerin dışında herkesin gitmesi lazım.”
“Önemli olan halkı uyarırken bilim adamlarının olayı kendi görüleriyle değil, bilimsel
anlamda değerlendirerek insanlara hizmet sunmaları, bu gibi paniklere meydan
vermemelidirler. Çünkü vatandaşa eğitimde verilse, bu durumda yapabileceği hiçbir şey
yoktur. Ancak uyarılar muhakkak ki faydalıdır. Bunlar da yapılıyor. İşte kolonda, kirişte
durunuz gibi . Fakat ecel geldiyse o kolonda dinlemez, hiçbir şey dinlemez.”
Soru 7. Sizi Kendinizi Korumak İçin Harekete Geçmeye Nasıl Bir Kampanya İkna Ederdi?
“Vallahi ben kendimi şimdiye kadar hiç düşünmedim, hiç de düşünecek halim yok.
Çocuklarımı mı, annemi mi götüreyim, hep öyle düşünüyorum.”
“İçimdeki savaşçı ruh zaten yeterli, yani ben kendimi korumak için her şeyi yaparım, herkes
de onu yaparsa problem yok....Ama ...öyle bir dönemde ecel gelince, istediğin kadar önceden
karar vermiş ol, kurtulamayacaksa insan kurtulmaz.”
“Yani önemli olan kendimi korumak değil, insanların toplu halde korunması.”
Değerlendirme.
Bu değerlendirmeyi program sunucusu yapar. Yukarıdaki alıntılardan sonra bir değerlendirme
yapılır, edilen sözlerden çıkan anlama değinilir. Özetle halkın gerçeği korkmak, çabaları
sürdürmemek, olasılıktan kaçınmak, ve “o ana” kilitlenmiş olmak. İşte bu yüzden önceden
donanım kazanmayı düşünemediğimiz anlatılır. Bu kilitlenme gerçeği yanı sıra gelecek
deprem de bir ikinci gerçek olarak sunulur ve nihayet bir üçüncü gerçek sunulur; depremlere
karşı donanım kazanmanın mümkün olduğu. Bu konuda uyarıcı, bilinçlendirici ve teşvik
edici bir sunuş yapılır. Kilitlenmiş halimizden kurtulup deprem gerçeği ile yüzleşmek,
unutmaktansa hazırlık fikrine alışmak nasıl olacak sorusuyla birlikte İstanbul Mastır Planının
tanıtımına şöyle geçilir:
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“İşte burada İBB nin bir teklifi var: gelin birlikte bir diğer gerçeği oluşturalım: depreme
karşı önlem almayı sahiplenelim, bilinçlenelim, eğitilelim ve örgütlenip depreme karşı
dirençli bireyler, aileler, mahalleler ve depreme karşı dirençli İstanbul olalım.
Bu nasıl olabilir? İBB bir Mastır Plan hazırladı, bunu size X kişi anlatacak. Sonra bu
dizinin sonraki haftalarında depreme karşı donanmak için neler yapabileceğimizi ele alacağız.
Bu günkü programda ilerde hangi konulara değineceğimizi anlatacağız.”
Eğer ilerki modüllerde önerildiği gibi bir pilot aile ile anlaşama yapılır ise, o aile bu ilk
modülde izleyicilere tanıştırılır.
NOT: Bu kısımda sunulan öneriler Boğaziçi Üniversitesi Afet Yönetim merkezi
(CENDIM) adına yapılan araştırmalardan (Fişek, Müderrisoğlu, Yeniçeri ve Özkarar, 2003)
elde edilen veriler ışığında geliştirilmiştir.
Modül II: Deprem Hakkında Bilgi.
Konu 1. Istanbul'u ne bekliyor?
1. deprem nedir?
2. kısaca Istanbul'un sismolojik özellikleri
3. zemin haritası ve kısa bilgi
4. risk hesaplaması= zemin durumu+bina sağlamlığı+deprem gücü ve merkezi. Bu
konuda bazı yöreler bazında örnekler verilebilir.
5. sunulan bilgilerin ürkütmemesi yönünde sözler. Vurgu her duruma karşı alınacak zararı
azaltıcı önlemler var, bazıları çok basit, bazıları daha radikal çözümler içeren. Bunlar
sırayla anlatılacak., kamuya düşen, ve halka düşen olarak.
6. Bilgi için başvuru: Burada bilgi için kolayca ulaşılabilecek merciler bildirilir, isim,
adres ve telefon numarasıyla. Örneğin, Akom, Kandilli web sayfası gibi. Sizin
yörenizde durum ne, kime sorabilirsiniz. IBBnin deprem web sayfası, hangi
mahallerde hangi STK lar var, nasıl ulaşılır gibi bilgiler.
Modül sorumluları: Kandilli sismoloji ve deprem mühendisliği ekipleri, İBB de ilgili birimler
NOT: Önceden de belirtildiği gibi bu ve diğer her modülün eğitim teknolojisi, sunuluşu ve
psikolojik etki değeri psikolojide uzmanlığı olan bir ekip tarafından değerlendirilecek. Bu
ekibin genel koordinasyondan sorumlu olması yararlı olur.
Modül III: Belediyemiz Ne Yapıyor?
2. Planlama ve organizasyonun anlatımı- afet yönetimi için örgütlenme, hangi birim
neden sorumlu
3. Deprem öncesi,-anında-sonrasındaki durum için yapılan hazırlıklar
4. Merkezi yönetimle ve diğer ilgili birimlerle (ör. Kızılay, TSK, vb.) işbirliği ve
koordinasyon
5. Güçlendirme çalışmaları- kamu binaları, köprüler, yollar vb. ÖRNEKLERLE
ANLATILACAK
6. Şebekelerde çalışmalar- elektrik, gaz, su vb.
7. Finansman nereden, ileriye projeksiyonlar. Bu konuda ayrıntıya girmeden yapılanların
sağlam bir temele oturduğunu belirtecek kadar bilgi verilir.
8. Bilgi için başvuru mercii: İBB ilgili birimi.
MODÜL sorumluları: İBB birimleri.
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Modül IV: Siz Ne Yapabilirsiniz?
Genel giriş ve tanıtım.
Bu en ayrıntılı işlenecek konu olduğu için bu modülde genel bir giriş yaptıktan sonra süreye
ve konuya göre ayrı ayrı modüller içinde ele alınır. Dolayısıyla toplam modül sayısını
artırabilecek kısım budur.
Kişiler için hazırlık.
1. kendini eğitmek, hazırlamak, depremden-önce, anında,sonrası için hazırlık
2. aile planlaması
3. başkalarına yardım
4. malzeme tedariki
Mekanlar için hazırlık.
1. ev içi önlem:-yapısal olmayan önlemler
2. bina için önlem:-yapısal önlemler, inceleme, güçlendirme, taşınma.
3. mahalleye sahip çıkma- depremden önce,-anında,-sonra
Bunların tümü tek tek açılacak, ayrıntılar uygulamalı eğitim programının içeriklerinden
yararlanılarak hazırlanacak, o programla ortak dil ve ele alış olmasına dikkat edilecek,
tutarlılık bir koşul. Tüm öneriler uygulamayla gösterilerek tanıtılacak, mümkün olduğu kadar
gerçek örnekler kullanılacak.
Hepsinde- ne yapmalı---nasıl yapılır---kaynaklar ele alınacak (bilgi, malzeme, mali
destek olasılıkları)
Ayrıntılı anlatım.
Aşağıdakiler ayrı ayrı modüller olabilir süreye ve yoğunluğa göre, hepsi tek tek ele alınacak:
Kişiler için Hazırlık: Bireysel, aile ve çevre hazırlığı:
1. deprem anına hazırlık eğitimi –ne koşulda diz çökme, ne koşulda dışarı çıkma söz
konusu olur, başucunda giysi bulundurmak gibi konular vb. Yaşlılar, özürlüler,
çocuklar ve hayvanlar için hazırlık
2. Acil Durum Planı: buluşma yeri, telefonlar, evdeki şalterleri öğrenmek, önemli
belgeler, deprem çantası
3. İlk yardım öğrenmek, hafif arama kurtarma (eğitim-kaynakları, ilçeye göre,
isim,tel, adres)
4. hangisini yapacaksınız, evde karar alma
5. Apartman söz konusu ise, komşularla işbirliği, apartman toplantısı.
6. Ev sahibinin yapacakları, kiracının yapacakları.
Bilgi için: İBB, Kandilli web sitesi, STKlar mahalle ve ilçe bazında, eğitim veren
merciler,
Teşvik ve özendirme kampanyaları için olanakların değerlendirilmesi gerekir.
Modül sorumluları: Gönüllü STKlar / halen eğitim veren birimler
Öneri: Bir gönüllü aile bulmak (ör. Zeytinburnu'ndan) ve uygun olan her modülü adım
adım o aile bireyleriyle uygulayıp filme çekmek ve her hafta onlarla somut uygulama sunmak.
Modül V: Mekanlar İçin Hazırlık-1: Hasara Karşı Yapısal Olmayan Önlemler.
1. Ne yapmalı: sabitleme vs. Şekiller ve gerçek örneklerle, yapılmış bir ev ziyareti
(örnek aile ile yapılabilir), farklı kesimlerden örnekler olabilir.
2. Nasıl yapmalı- göstererek ve reklam yapmadan kaynak belirterek açıklanmalı.
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Modül sorumlusu: -eğitim veren birimler,gönüllü STKlar, İBB
Teşvik ve özendirme kampanyaları için olanakların değerlendirilmesi gerekir. Örneğin
X tarihine kadar ev hazırlığını tamamlayana sertifika, eve tabela vb. Yapanlar İBB de belirli
bir merciye bildirirler, belgeleyince sertifikalarını alırlar.
Modül VI: Mekanlar İçin Hazırlık-2:Hasara Karşı Bina İçin Önlemler
Zemine geri dönelim: Aşağıdakine benzer bir anlatım yapılır.
a. iyi zemin= kaya vs
iyi bina= 1975ten sonra inşa edilmiş, belli özellikleri haiz binalar
b. kötü zemin= dere yakını, sıvılaşma riski olan vb.
iyi bina= ne yapılmış, nasıl telafi edilmiş?
c. iyi zemin
kötü bina= ne eksik
d. kötü zemin=
kötü bina=
Hepsine örnek resimler sunulmalı, olumlular belli binalar olabilir,ancak kötü örnekler
anonim olmalı ama gerçek olmalı, örneğin yıkılması gereken bir kamu binası.
İyileştirme yapılmazsa ne olabilir, yapılırsa ne olabilir- örnekler
Binanın durumunun anlaşılması için ne gerek? Bina incelemesi- detaylı anlatılır,
örneklerle. A ve b örnekleri yeterli denir, C örneği= güçlendirme ister, D örneği= boşaltılması
gerekebilir? Bu konu örneklerle ince ince konuşulur.
Bu işler nasıl yapılacak? Masraf konusuna değinilmesi gerek.
Çözüm: Halk ve İBB el ele kampanyası bir olasılık mı?
Başvurulabilecek merciler, denetleyici firma nasıl seçilir, finansal destek var mı, evi
boşaltmak gerekiyorsa ne alternatif gösterilecek, nasıl finanse edilecek vs
Özendirme örneği: Sertifika: binanın depreme hazır olduğunun tescili anlamına gelecek
bir belge söz konusu olabilir. “Depreme dayanıklı bina”, “depreme dirençli bina” vb
Hazırlık yaygın olursa: mahalle seferberliği ve “güvenli mahalle” sertifikası söz konusu
olabilir.
Başarılı örnek gösterilmesi ve söyleşiler olabilir
Modül sorumlusu: Kandilli deprem mühendisliği birimi, İBB ilgili birimi, mimar ve
mühendisler odası, hukuksal danışma vs merkezi hükümet?
Karar alma süreci: ev ise tekil, apartman ise ortak- kiminle danışabilirsiniz
Maliyet hesabı örnekleri ve destek olasılıkları açıklanmalı, deprem sigortası konusunda
aydınlatıcı bilgi verilmeli.
Modül VII: Başarı Öyküleri:
Bu ayrı bir modül de olabilir, her bir modüle de yedirilebilir. Bol örnek- resimler, ziyaretler,
anlatılar içermelidir, örneğin bu bina niçin ayakta kalmış, bu evde niçin sıva çatlamamış
anlatılabilir. Güçlendirme öncesi, sonrası resimleri kullanılabilir. İyi inşaat resimleri-temel,
kolon vs., kötü örnek resimleri (boşaltılacak kamu binası) olabilir.
Modül sorumlusu: bir önceki grup.
Modülün mantığı: şimdiye kadar öğrendiklerimizin olumlu örneklerini görmek. Demek
ki olabiliyormuş hissini vermek.
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Modül VIII.: Mahalleye, Kente Sahip Çıkma.
Bu modülde mahalleli bilincinin artmasına yönelik teşvik ve özendirmeler, bilgilendirmeler
sunulur. Başarılı örnekler tanıtılır. Mahalle bazında örgütlenmenin yararları belirtilir.
9. Çevrenizi tanıyın: yakın çevrede neler var, yeşil alan, kamu binası, trafo vs.
10. Gerekçe- size nereden yarar, nereden zarar gelebilir bilin
11. Nereden bilgi edinebilirsiniz?
12. Yönetimi sorgulayın- benim çevrem için ne yapılıyor? İlgili tel no vs verilir.
13. Kendinizi sorgulayın- ben çevrem için ne yapıyorum? Nereye bilgi için başvurabilirim,
nereye gönüllü olabilirim, ne öğrenebilirim
14. Örgütlenin: varolan örneklerden seçmeler sunulur, STKlar, başarılı çalışmalar, başarılı
mahalle birimine sertifika olanakları vs. Ele alınır
Ne için? Öncesinde-anında
sonrasında etkin hazırlık için ( afet yönetimi için)
15. nasıl örgütlenirsiniz: danışmanlığa razı olan STKların tel , adres, isimleri. (Bu proje
ekibi son rapor için başarılı STK örgütlenmesine yönelik bir ortak payda modeli
çıkartmaya çalışacaktır).
Bu maddelerin her biri örneklenir, bu sorgulamaları yapmış ve eyleme geçmişlerle
söyleşi yapılır, STK ve mahalle grupları ile söyleşi yapılır
Mahalle örgütlenmesinin gerekçesi: boşlukta yaşamıyoruz. Sadece kendimizden
sorumlu olamayız: Olumsuz dışsallıklar kavramı şunu gösterir; başkasının ihmali sizi de
yakabilir.
Ör. Sizin hava yolunuz ciddi bagaj kontrolü yapar ama diğer bir hava yolu yapmazsa ve
ondan gelen transit bagajda bomba varsa siz korunmuş olmazsınız.
Ör. Sizin binanız sağlam, ama sizinkine yaslanan/yapışık olan bina çürükse siz
risktesiniz. O bina yıkılırsa sizinki de hasar görebilir
Sonuç; hepimiz hepimizden sorumluyuz, birlikte destek, birlikte korunma ilkemiz
olmalı.
Burada ilke: Vatandaşlık bilinci ve insan hakları, bilme hakkı
Burada bu tür sorumluluk ifadeleri içeren ve yapılmış olan kalitatif çalışmadan alınacak
örnek sözler bulmak yararlı olur. Ör. “Yani önemli olan kendimi korumak değil, insanların
toplu halde korunması”.
Modül IX: Neden Depreme Hazırlık?
Aileni ve kendini koru—yakın çevreni koru—kentini koru- bilinçli ol, etkin ol, yetkin ol,
yeterli ol, başa çıkar ol. Yapabilirsin mesajları verilmeli.
Burada yine ilk söyleşilerden örnekler, çocuklara, büyüklere karşı olan
sorumluluklarımız. Dile getirilir. İlk söyleşilerdeki tereddüt örnekleri tekrarlanıp gerçekten
bu kadar yılgın mıyız sorusu sorulur. Ailemiz, evimiz, düzenimiz yılların emeğinin eseri,
koruma yolları varken kötümserliğe yenik mi düşeceğiz şeklinde bir tavır sergilenir.
Nasıl inanırız yapabileceğimize?
1.
2.
3.
4.

Ufak da olsa bir önerileni yapmakla,
Yakınlarımızla konuşup tartışmakla.
Daha fazla bilgi ve değerlendirme için danışma birimlerini aramakla
Apartman sakinleri olarak konuşup anlaşmaya gitmekle
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5. Eğitime katılmakla
Yukarıda sıralanan maddeler tek tek ele alınır. Bu modülün esas önemi psikolojik
aşılandırmaya yapacağı katkıdadır.
Bireysel hazırlık, aile hazırlığı şart ama yetersiz. Neden?
1.
2.
3.
4.

tüm aile bireyleri o anda, deprem anında evde olmayabilir
yakın çevredeki çürüklük, hasar sizi de etkileyebilir.
kentteki hasar günlük yaşamınızı etkiler.
birbirine bağımlı güvenlik kavramı önemli. Başkalarının davranışı sizin de yaşamınızı
etkiler, dolayısıyla anlaşma yoluna gidelim.
Aynı şekilde bu maddeler de tek tek ele alınır.

Sonuç: hazırlık mümkün olduğu kadar yaygın olmalı, herkes güçlensin, güvenli olsun.
Sonuçta bir dayanışma etiği /ahlakı geliştirelim= apartman, mahalle, belde, kent, yönetimle
dayanışma.
Genelde: başkaları yapmıyorsa ben de yapmam-tavrı sonucunda hep birlikte yıkılma
riskine maruz kalırız. Ben yaparsam başkaları da yapar yaklaşımı genişleyen başarıya götürür.
Bir güvenlik kültürü ya da anlaşması geliştirelim, mahallemizden, apartmanımızdan
başlayarak
Bunun gereği: güvenmek için işbirliği, şeffaflık ve denetimdir. Kendimizi, mahallemizi
ve kentimizin yönetimini denetleyelim, bizi haberdar tutsun.
Not: mümkün olan her konuda teşvik önlemleri ve özendirme uygulanmalıdır.
Medyanın Rolü ve Eğitim Programı Taslağı
Afetlerden sonra halkın mevcut tehlike ve riski bilme ve riske karşı neler yapılması
gerektiğini, yetkililerin bu konuda ne tür önlemler aldıklarını yada alacaklarını öğrenme
hakları, temel insani hakları arasında sayılabilir.
Afetler gibi toplumu ilgilendiren olaylarda halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
ve halkın olası riskler karşısında nasıl davranmaları gerektiğinin öğretilmesi konusunda
medyanın etkili olarak kullanılması uygun bir yöntemdir. Medyanın halkı bilinçlendirilmesi
yalnızca afet sırasında olmamalı, afet öncesinde, afet anından yapılması gerekenleri daha
önceden geniş bir kitleye duyurulmasında hedeflemelidir.
Afetle ilgili yapılan haberlerde medyanın halka doğru ve yalın haber vermesinin
sağlanması, haber ve yorumların sansasyonel, abartılı yada dramatize edilmeden halka
verilmesi sağlanmalıdır.
Yaşanan büyük afetler sonrasında depremin yol açtığı zararların, bölgedeki ihtiyaçların
ve sorunların aktarılmasında ve iletişimin kesildiği günlerde olayın ulusal ve uluslararası
kamu oyuna aktarılması medya aracılığıyla olmuştur. Bu medyanın sunduğu çok değerli bir
hizmettir. Fakat daha sonraları farklı olma ve sansasyon yaratma anlayışı, bu olumlu izlenimi
zedelemiş Bölgedeki halkın büyük stres, korku ve panik içerisinde yaşamasına neden
olmuştur.
Yaşanan olaylardan da anlaşılacağı gibi toplumun haber anlayışıyla medya mensubu ve
habercilerin haber anlayışı arasında önemli bir fark görülmektedir. Bu durumda Medyanın
halkın gözünde güvenirliliği azalmaktadır.
Medya mensuplarının halkın afet konusunda bilgilendirilmesinde, bilinçlendirilmesinde
ve afetlere karşı hazırlıklı olmasında ve İstanbul Deprem Mastır Planının halka tanıtılmasında
büyük rolü olacağı kesindir. Medyanın toplumsal bilgilendirmedeki etkin rolünden
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yararlanarak afetler hakkında doğru ve yalın haber verilmesini sağlamak amacıyla Medya
mensuplarının eğitime tutulmasının gerekliliği ortadadır.
Medya mensuplarının eğitimi iki şekilde ele alınmalıdır. İlk olarak medya
kuruluşlarınca gönüllü olarak belirlenen kişilerin birinci kısımda sözü edilen halk eğitiminden
geçirilmeleri gereklidir. Ancak bu sayede medya mensupları olayın ne olduğunu , İstanbul’un
ne durumda olduğunu, alınacak önlemlerin neler olduğunu tutarlı ve tek ağızdan çıkan bir
şekilde öğrenebilirler. İkinci adım ise halka yansıtılan bilginin bilimsel verilere dayanması,
sansasyondan uzak olması, ve güven aşılaması için etik olarak nasıl bir yaklaşımın
gerektiğinin ele alınmasıdır. Örnek olarak üzerinde durulabilecek konulardan bazıları
şunlardır (Friedman, 2002):
1. Hasardan söz ederken “az”, “çok”, “ağır” gibi ne anlama geldiği belli olmayan
sözcüklerden kaçınıp, verilere dayanan sözcükler kullanmak
2. Risk değerlendirmesi yaparken konunun karmaşık olmasından dolayı mutlaka
güvenilir kaynaklardan açık seçik bilgi aktarmak.
3. Bilim insanlarının fikir ayrılığının altında yatan nedenin yapay değil, farklı
modellerden kaynaklandığını anlatmak.
4. Afetle ilgili yayınlarda sadece olumsuzu vurgulamaktan kaçınmak.
Medya Programı Taslağı
Medya Eğitim Programı, Medya mensuplarının halkı deprem riski karşısında
bilinçlendirmeleri ve depreme karşı hazırlıklı olmalarının saglanması için halka doğru bilgiyi
iletmelerini sağlamak amacıyla egitilmelerini içermektedir. Ulusal medya kanallarından
seçilen kişilere deprem bilinci eğitimi verilecektir. Eğitimler, kuramsal bilginin yanısıra
uygulamalı yöntemleri de içerecektir. Eğitim alan medya personelinin hedef kitlesine görsel,
yazılı ve işitsel olarak ulaşması hedeflenmektedir. Halk eğitimi ve medya eğitiminin içerik
olarak birbirine paralel olması planlanmaktadır. Medya eğitimi: Deprem nedir? İstanbul için
olası deprem gerçeği nedir? Deprem öncesinde, sırasınde ve sonrasında neler yapılmalıdır?
gibi konuları içerecektir. Ayrıca, medya mensuplarının bilgiye halka iletirken halkı paniğe
sokmadan doğru ve yalın bilgi vermelerinin sağlanmasına çalışılacaktır. Eğtim sorumluları,
uzman eğitici kadrosunu bünyesinde bulunduran proje grubudur
Mahalle Örgütlenmesi Programı Taslağı
i. Gerekçesi:
Afete hazırlık için yerel örgütlenme toplam afet yönetiminin çok önemli bir sivil ayağıdır.
1999 depremlerinden sonra Türkiye’de ve özellikle afet yörelerinde çok sayıda sivil inisiyatif
gelişmiş, yerel yapılanmalar oluşmuştur. Bu gruplar farklı yapılanmalar oluşturmuş, bazıları
diğerlerinden daha başarılı ve kalıcı olabilmişlerdir. Türkiye koşullarına uygun bir sivil
örgütlenme modeli zamanla gelişecektir. Bu kısımda halen varolan modellerden örnekler
sunulmaktadır. Türkiye’deki yerel kültür ve yapılanmaya göre oluşturulan Mahalle
Örgütlerinden örnekler aşağıda verilmektedir.
SDC tarafından İzmit’te yürütülmekte olan Mahalle Afet Destek Projesi, eğitim ve
ekipman sağlayarak, mahalle bazında, özellikle afet sonrasında ilk kritik saatlerde müdahale
imkan ve kabiliyetini güçlendirmek ve afet riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler
konusunda yerel halkı bilgilendirerek afetlere duyarlılığı ve bilinç düzeyini arttırmayı
hedeflemektedir
Proje kapsamındaki her mahallede yaklaşık 50 Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG), Afetin
hemen ardından ilk müdahaleyi yapabilecek düzeyde eğitilmekte ve ekipmanla
donatılmaktadır.
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Mahalle Afet Kurulları (MAK) ise farklı alanlarda görevli ve bilgi sahibi kişilerden
oluşur:
Başkan (Muhtar)
Gönüllü Koordinatörü
Lojistik Sorumlusu
Risk ve Hasar Tespit Sorumlusu
MAK üyeleri mahallerinde afete hazırlık ve müdahale kapasitesini arttırarak yönlendirirler.
Mahalle Afet Komitesi Mahalle Afet Gönüllüleri Eğitimi almış kişiler arasından
kurallara özellikleri uyan kişiler arasından seçilir
Bir diğer örnek olarak ta Birinci Ara Raporda bahsedilen IULA-EMME’nin
koordinatörlüğünde yürütülen “Afetleri Önlemek ve Hazırlıklı Olmak için Yerel Kapasitesi
Geliştirilmesi” Projesi kapsamında Adapazarı’nda yürütülen çalışmalar verilebilir. Mahalle
Afet Eğitim Programında, her mahalleden mahalle muhtarının başkanlığında oluşturulacak en
fazla 30 kişilik gönüllü gruplara eğitim verilmektedir. Bu kapsamda Muhtarların
başkanlığındaki gönüllülere “ABCD Temel Afet Bilinci, İlkyardım, Hafif Arama Kurtarma ve
Yangın” eğitimleri verilmektedir.
ii: İstanbul’da bulunan Mahalle Örgütleri ve Afete Hazırlık Çalışmaları
İstanbulda bulunan mahalle örgütleri ve çalışmaları ile ilgili bölüm bir ek olarak rapor
sonunda sunulmuştur (Bkz. Ek. 2).
iii. 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinden mahalle örgütlenmesinin önemini vurgulayan
dersler (IBB - JICA)
1999 yılında yaşanan ve yıkıcı etkisi olan Kocaeli ve Düzce depremleri yerel ve merkezi
kurumlarla vatandaşların olası depremlere nedenli hazırlıksız olduğunu acı bir şekilde
göstermiştir. Ancak bu yıkıcı depremlerden öğrenilen bazı dersler gelecek depremlere hazırlık
ve müdahale aşamalarında mahallelerin yetkin bir şekilde örgütlenmelerinin bir zorunluluk
olduğunu işaret etmektedir (JICA raporu 2002). Aşağıda yer verilen olgular ve alıınan dersler
mahalle örgütlenmesiyle doğrudan ilgilidir.
OLGU

MAHALLE/MEVKİİDE
GEREKEN UNSURLAR

İlk birkaç gün kurtarma çalışmaları mahalleli tarafından
gerçekleştirilmiştir. Dışarıdan yardım çok geç
gelebilmiştir
Yaşayanlarin birbirini tanımadığı ve komşularin
bilinmediği yazlık bölgelerde yıkıntıların altında
insanların kalıp kalmadığını anlamak çok zor olmuştur
Bölgede yaşamayan ve bölgeyi bilmeyenler için bir
rehber olmadan kurtarma faaliyetlerini gerçeklestirmek
çok zor olmuştur
İlkyardım bilgi eksikliği sorun yaratmıştır
Bölge dışından gelen yardımlar koordine edilememiştir
Altyapı eksikliği bulunan çadır alanlarında sorunlar
yaşanmıştır
Ağır iş makineleri ve yakıt sağlanması gibi lojistik
destekler yetersiz kalmıştır. Elektrik kesintisi ve
ışıksızlık geceleri kurtarma faaliyetini etkilemiştir
Arama yapılan binalar işaretlenmediğinden aynı binada
birbiri ardına birden fazla
kurtarma ekibi çalışmıştır

Arama/kurtarma komitesi
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BULUNMASI

İletişim komitesi
İletişim ve koordinasyon komiteleri
İlkyardım komitesi
Yardım Dağıtım komitesi
Barınma ve Beslenme komitesi
Kaynak komitesi
Arama Kurtarma komitesi

Yukarıda örneklenen mahalle bazındaki çalışmalar makro düzeyde yapılan zarar azaltma ve
afet yönetiminin önemli yapıtaşlarını oluşturmaktadır. Birçok kurum ve kuruluş ile yakın
işbirlikleri sayesinde etkinlik sağlayabilecek bir mahalle örgütünün oluşumu ile ilgili bilgiler
bir sonraki bölümde verilecektir.
iv. Sağlıklı bir mahalle örgütlenmesinin yapıtaşları:
Genel olarak, günümüze kadar çalışmalarını sürdürmekte olan birçok STK arama ve kurtarma
konusunda odaklanıp uzmanlık geliştirmişlerdir. Mahalle bazında örgütlenen gönüllü gruplar
artarak yaşadıkları maddi sorunlara rağmen varolmaktadir. Mahallede yaşayan bireylerin
içinde bulunduğu örgütlenmeler, halen üzerinde yoğunlukla çalışılması gereken konular olan
hasar azaltma ve afet yönetimi kapsaıindaki konularda söz sahibi olabilirler:
30. Binaların güçlendirilmesi bilincinin aşılanması
31. Hane hazırlıklarının benimsenip tamamlanması
32. Mahallelerin hazırlık ve afet sırası/sonrası yeterlilikleri için örgütlenmeleri
v. Amaç:
Mahalle Afet Kurulu 2 temel amaç çerçevesinde çalışmalar yürütmelidirler:
33. Mahalle sakinlerini biliçlendirici ve gerekli zarar azaltıcı çalışmaların yürütülmesini
örgütlemek
34. Afet sürecinde ilk 72 saat (ya da 1 hafta) için kendi gereksinimlerini karşılayabilecek
bir mahalle/mahalle oluşturmak
vi.Hasar azaltıcı ve müdahale çalışmaları için gerekli adımlar:
Mahalledeki bireysel/hane hazırlıklarının tamamlanması için gerekli çalışmalar
Afet sonrası müdahale sürecinde devreye girmesi için çalışmalar yürüten alt komiteleri:
a. İletişim komitesi: Afet öncesi çalışmalarında mahalle sakinleri ve mahalle örgütü
arasında köprü görevi görmeyi üstlenir. Yapılan çalışmaları ve gerekli
uygulamaların (özellikle hane hazırlıkları konusunda) tanıtımı, benimsenmesi,
soruların cevaplanması konusunda hane halkına yardımcı olur. Mahalle sakinlerini
birbirleriyle tanışma olanakları yaratmayı hedefler (örnek: komşuların birbirleriyle
eşleşerek hazırlık aşamalarını izlemelerini sağlamayı planlar). Afet sonrasında
gerekli olan iletişim kaynakları üstünde çalışmalar yürütür. Dışarıdan gelen
ekiplerle iletişim ve bilgi dağıtımından sorumludur. Yerel yönetimde ilgili
birimlerle işbirliği sağlar.
b. Hasar raporu komitesi: Afet sonrasında hasarlı alanları rapor etme konusunda
görevlendirilmiş kişilerce mahallenin hemen taranması ve var olan mahalle
haritaları üstünde hasar görmüş alanların belirlenmesini ve bu bilginin arama
kurtarma ekiplerine sunulmasını hedefler. Yerel yönetimde ilgili birimlerle
işbirliği sağlar.
c. İlkyardım komitesi: Afet öncesinde ilk yardım eğitimi almak isteyen mahalle
sakinlerine ya bu eğitimi verir ya da eğitim verebilecek kişi/kurumlarla işbirliği
yapıp eğitimin mahalle sakinlerine ulaşabilmesini sağlar. Afet sonrasında ise
gerekli ilkyardım hizmetlerini sunmayı amaçlar. Yerel yönetimde ilgili birimlerle
işbirliği sağlar.
d. Hafif arama kurtarma komitesi: Afet sonrasında hafif arama kurtarma işlevini
gerçekleştirebilmek için gerekli eğitimleri alır ve afet sonrasında hasar raporu
komitesinin belirttiği öncelik yerlerine göre arama kurtarma çalışmalarını
yürütmeyi amaçlar. Bölgeye dışarıdan gelecek arama kurtarma ekipleriyle iletişim
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e.

f.

g.

h.
i.

sağlayabilmek için önceden belirlenmiş işaretleme yöntemini kullanır. Yerel
yönetimde ilgili birimlerle işbirliği sağlar.
Güvenlik komitesi: Afet sonrası çıkabilecek karmaşa durumlarında mahallenin
güvenliğini (örnek: hasar almış binaların talan edilmemesi) koruma sorumluluğu
üstlenir. Dönüşümlü olarak mahallenin korunması, orada yaşayanların daha kolay
evlerini terk edip emniyetli barınma yerlerine gitmelerini kolaylaştırabilir. Emniyet
birimleriyle işbirliği içinde çalışır. Yerel yönetimde ilgili birimlerle işbirliği sağlar.
Barınma ve beslenme komitesi: Afet sonrası barınma ve beslenme
gereksinimlerini mahalle için karşılamayı hedefleyen komitedir. Yerel yönetimin
onayıyla belirlenmiş boş alanlarda çadır kurma ve ilk birkaç gün için gerekli
beslenme gereksinimlerini örgütleme çalışmaları yürütür. Yerel yönetimde ilgili
birimlerle işbirliği sağlar.
Malzeme destek komitesi: Mahallede bulunan kaynakların listesini ve bu
kaynakları afet sonrasında kullanabilmek için gerekli önçalışmaları yapar. Bu
kaynakların afet sonrasında nasıl kullanılabileceği ile ilgili işbirlikleri kurar. Yerel
yönetimde ilgili birimlerle işbirliği sağlar.
Yardım dağıtım komitesi: Mahalle dışından gelen her türlü yardımın uygun şekilde
dağıtılabilmesini organize edebilmek için çalışmalar yürütür. Yerel yönetimde
ilgili birimlerle işbirliği sağlar.
Genel koordinasyon komitesi: Afet öncesinde ve sonrasında eşgüdümlü
yürütülmesi gereken komite çalışmaları arasında koordinasyon kurar. Yerel
yönetimde ilgili birimlerle işbirliği sağlar.

Mahalle afet planının hazırlanması:
Afet sırası ve sonrasında önceden planlanmış gerekli çalışmaların koordinasyon içinde ve
kimlerin hangi sorumlulukları taşıyacakları önceden belirlenmiş mahalleye özgü uygulama
planı. Bu plan kapsamına her türlü afet sonrası mahalle için gerekli (arama kurtama, ilkyardım,
barınma, iletişim vs.) çalışmalar girmektedir.
Afet sırası ve sonrasında afet planını uygulayabilmek için gerekli tüm bilgi ve kaynakların,
iletişim yollarının açıkça yazılı olduğu, sorumlu kişilerde birer dosya (basılı) olarak bulması
gerekli olan bir Afet Müdahale Kılavuz'unun hazırlanması gerekmektedir.
Bu rehberde bulunması gereken öncelikli bilgiler:
1. Mahalle afet planı
2. Mahalle örgütünden ve alt komitelerinden sorumlu kişilerle iletişim bilgileri ile
sorumluluk alanları
3. Mahalle haritaları
4. Mahalle sakinlerine yönelik öncelikli bilgiler (örnek: ilkyardım bilgisi olan
kimler ve onlara nasıl ulaşılabilir)
5. Gerekli malzeme listeleri ve kullanım kılavuzları
6. Mahalledeki ve mahalle dışındaki afetle ilgili kurumların iletişim bilgileri
Afet çalışmaları ciddi bir ekip işi olduğu için alt komitelerin çalışmalarını koordine
edebilecek, iş dağılımını, iş takibini ve işbirliklerini sağlayabilecek bir lidere gereksinim
vardır. Afet hazırlıklarının süregelen bir yapı içinde sürekliliğinin sağlanması son derece
önemlidir. Mahalle/mahalle nüfusunun değişken olabileceği düşünülerek planlanan çalışmalar
bölgeye yeni taşınmış aileleri ve bireyleri de bilinçlendirmek, hazırlık aşamalarıyla ilgili
bilgilendirmek ile sorumludur.
vii. Örgütlenmenin Adımları:
1. Çekirdek grubun belirlenmesi: Bir mahallede gönüllü bir örgütlenme ilk adımda İBB'nin
mahallede bulunan kilit kişileri (örnek: muhtar, imam, eczacı, okul müdürü, itfaiyeci gibi) bir
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toplantıya çağırarak bu kişilerin mahallede böyle bir oluşumu organıze edilmesinde çalışmak
isteyip istemeyecekleri sorulmalıdır. Mahallede bu yapının içinde çalışmak isteyebilecek
diğer gruplar (örnek: gençler ve kadınlar) tespit edilip onlara ulaşılabilecek ortamlara giderek
işbirlikleri kurulmaya çalışılabilir. Çekirdek grup (7-9 kişi), dolayısıyla, İBB gibi yerel
yönetimin desteğiyle biraraya gelebilecek bir grup olup, diğer alt komitelerde çalışacak
gönüllülere duyuru çıkarılabilir. Ayrıca, böyle bir ekip çalışmasına yeterli düzeyde ekip
oluşturma üzerine danışmanlık desteği verilmelidir.
Bu danışmanlık desteği 3 yerden gelmesi bütünleyici olur:
1. İBB - birimin sunabileceği kaynaklar ve bilgiler açısından çok önemlidir.
2. Diğer başarılı STK'lardan bir danışman - bu tür örgütlerin çalışmalarına ait
deneyimlerini ve en iyi uygulamaları paylaşmak için gereklidir.
3. Özellikle sosyal bilimleri temsil eden Üniversite danışmanları
Birbirini tanıyan, uyum içinde iyi çalışabilen gönüllülerden oluşan bu grup, mahallede
yapılması gereken ilk genel toplantıdan önce birçok çalışma yapmak için toplanır. Bu
çalışmaların başında mahalle'nin sınırlarını belirlemek ve kaynakların araştırılması, ilk
toplantıya gerekli materyallerin ve bilgilerin oluşturulması, alt komitelerin konularının ve bu
komiteler için davet edilecek gönüllülerin görev tanımlarının belirlenmesi gelmektedir.
2. Mahallenin sınırlarının belirlenmesi: afet sonrasında bir veya iki kişinin kolaylıkla
yürüyerek hasar raporu için tarayabileceği büyüklükte bir alan olması hem planlama hem de
koordinasyon açısından çok önemlidir. Bu çalışma yapılırken mahallenin iç yapılanmasına
dikkat edilmesi çok önemlidir.
3. Mahalle/mahalle'nin kullanabileceği malzemelerin araştırılması: Gönüllü davetine
başlamadan önce çekirdek grubun mahalle/mahalle'de bulunan her türlü kaynakları (uzmanlar,
eğitimler/eğiticiler, bilgi içeren materyaller, yerel kaynaklar...) araştırması ve derlemesi,
işbirliği yapabilabilecek kurumların belirlenmesi (ör. kızılay - ilkyardım eğitimi verebilir,
iftaiye yangın söndürme..). Ayrıca, daha geniş yerel (belediye, diğer STK'lar) ve merkezi
(valilik, sivil savunma, ordu, TRAC (Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti) gibi) kurumların afet
bölümleri ile irtibata geçip bölgede var olan afet planının nasıl bir parçası olunabileceğini
öğrenmek şarttır.
Örgütlenme düşünülürken var olan kaynakların iyi değerlendirilmesi, hem zaman hem
işgücü kazancını sağlayacaktır.
4. Çalışmalar için iş planının hazırlanması, iş tanımları ve zaman cetvelinin hazırlanması:
Gönüllüleri örgütte davet etmeden önce, planlanan işlerin yapısı, gerekli görev tanımlarının
hazırlanması çok önemlidir. Belirlenmiş iş tanımlarına gönüllü bulmak daha kolay olacaktır.
5. Toplantı çağrısı yapılması: Mahallede düşünülen yapılandırmanın, gerekli çalışmaların ve
hazırlıkların (bireysel ve mahalle bazında) duyurulacağı genel 1. toplantı'nın çağrısının iyi
şekilde duyurulması katılım açısından çok önemlidir. Mahalle sakinlerinin bulundukları
alanlarda (kahveler, spor kulupleri vs.) açıkça amacı belirtilen şekilde duyuruların yapılması
gerekmektedir.
6. 1.Toplantı: Mahalle halkının katılabileceği bir yer ve tarihte yapılması çekirdek grubun
elemanları tarafından duyurulan, amacının son derece açık olarak sunulduğu, gerekli bilgilerin
verildiği, mahallede yapılması gereken hazırlık aşamalarının sıralandığı, komitelerin ve görev
tanımlarının duyurulduğu, hane için hazırlanmış paketlerin sunulduğu ve alt komisyonlarda
gönüllü çalışmak isteyen kişilerin belirlenmesi için organize edilen bu toplantı mahalledeki
oluşumun ikinci temel adımıdır. Bir sonraki toplantıya kadar belirlenmiş hedefler, bu hedefler
için nelerin yapılması gerektiği ve bir sonraki mahalle düzeyindeki toplantı tarihi saptamalıdır.
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Diğer toplantılar: 1. toplantıdan çıkan alt komitelerin çalışmalarını sundukları, yeni gönüllü
toplanabilecek ve çeşitli duyuru ve eğitimlerin verilebileceği şekilde planlanmış genel
toplantılarla mahalle sakinlerin motivasyonu canlı tutulmaya çalışılabilir.
Halk Eğitimi İçin Yardımcı Malzemelerin Oluşturulması.
Yukarıda söz konusu edilen çalışmaların tümünde ortak bir bilgi metni ve hazırlık anlayışı
içeren yazılı ve hatta görsel malzeme geliştirilmesi gerekecektir. Bu malzemelerin orijinal
kullanımları dışında da kullanılabilmesi verimi artıracaktır. Aşağıda aynı malzemenin çok
yönlü kullanımı ile ilgili bazı olasılıklar sıralanmıştır:
1. Uygulamalı halk eğitimi programı bir kitapçık haline getirilmek durumundadır. Bu
kitapçık uygun revizyonla okullar vb kurumlarda dağıtıma sunulabilir.
2. Aynı kitapçığın içeriği gerektiğinde parçalar halinde okullara, gazetelere, ergilere,
muhtarlıklara vb dağıtılabilir.
3. Görsel eğitim programının modülleri bütün olarak ya da tek tek CD formatına
sokularak yine uygun kurumlara, hatta başka illere de dağıtılabilir.
4. Bu programdan bazı örnekler afiş, pano vb şekillerde bilinçlendirme kampanyalarında
yardımcı malzeme olarak kullanılabilir.
6.1.4

EĞİTİM PROGRAMLARININ PROJELENDİRME ESASLARI

Eğitim ve sosyal çalışmaların projelendirilip uygulanması için en doğru yol, Deprem Master
Planının görece bütünsel bir şekilde ele alınması ve eğitimin o bütünsellik içinde yer alması
şeklinde olmalıdır. Eğitim programlarının hedeflerini düşünürsek, bu gerek daha açıkça
ortaya çıkacaktır. Hedefleri mikro düzeyden makro düzeye doğru İkinci Ara Raporda
sunulduğu şekilde şöyle sıralayabiliriz:
afet öncesi kişisel hazırlık (ör. deprem anında ve sonrasında ne yapacağını öğrenmek)
afet öncesi ailesel hazırlık (ör. aile deprem planı yapmak)
afet öncesi ev içinde hazırlık (ör. yapısal olmayan önlemler almak)
afet öncesi ev dışında hazırlık (ör. binanın yapısal değerlendirmesini yaptırmak)
afet öncesi mahalle bazında hazırlık ve örgütlenme (yakın çevreyle ilgili sorumluluk
üstlenmek)
kente sahip çıkmak ((ör. yerel yönetimle işbirliği içinde kamusal önlemleri izlemek)
Bu listede sıralanıp, kişisel ve ev içi olan maddelerin dışında hemen hepsi Deprem
Master Planı raporlarından diğer bazıları ile kesişme noktalarına işaret etmektedir; şöyle ki:
bina bazında hazırlık Yapı, Yerleşim, Hukuk ve Kaynak çalışma grupları ile kesişme
göstermekte, yerel örgütlenme yine aynı gruplar ve Afet Yönetimi grubu ile kesişmektedir.
Bu kesişmelerin niteliğini açıklamak için, belki en önemli odak noktamız olan bina
güçlendirmesi konusunu örnek olarak alabiliriz. Bina güçlendirmesi konusu esas olarak Yapı
grubunu, bunun yanı sıra Hukuk ve Kaynak grubunu ilgilendirir. Keza güçlendirme/ kentsel
dönüşüm/ yeni yerleşimler konusu Zemin çalışmaları ve Yerleşim grubunu ilgilendirir.
Eğitimin bu konularla bağlantısı ise iki açıdan önem kazanır. Doğrudan halk eğitimi,
gönüllü katılımcıları somut uygulamalarla bilgilendirerek ve hazırlığın olabilirliğini
kanıtlayarak bireylerin yapabilme, başa çıkabilme inançlarını güçlendirir; bu bağlamda
özellikle bina değerlendirmesi konusunun önemini anlamalarına da zemin hazırlar. Doğrudan
eğitimin küçük gruplara verildiğini düşünürsek, daha yaygın bir farkındalık, motivasyon ve
özendirme ortamı yaratmak ancak Üçüncü Ara Raporda önerilen şekliyle gerçekleştirilecek
bir yaygın medya kampanyası ile elde edilebilir düşüncesindeyiz. Dikkat edilirse o raporda
önerilen gerek doğrudan eğitim programları, gerekse yaygın kampanya, Master Planın
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içerdiği hemen hemen her konuyu kapsamaktadır. Afet yönetimi ise geniş anlamda eğitimin
bir parçası olan yerel örgütlenme ile içiçedir.
Durum böyle olunca eğitim çalışmalarının projelendirilmesinde sözü geçen gruplarla en
azından zaman koordinasyonu söz konusu olmalıdır. Ayrıca tüm İstanbul gibi çok büyük ve
karmaşık bir alanda uygulamaya atılmaktansa uygun bir pilot bölge seçip (örneğin
Zeytinburnu), ilk uygulamaları orada sınamak ve uygulamaları sınandıkça aşama aşama
genişletmek daha makul olabilir. Dolayısıyla aşağıda sunulan öneri, eğitim uygulamalarının
bir pilot bölge bazında diğer uygulamalarla bütünleştirildiği takdirde nasıl gerçekleşebileceği
hakkında bir taslak niteliğindedir.
6.1.4.1 Pilot Bölge Bazında Eğitim Ve Diğer Uygulamaların Bütünleşmesi
Master Plan uygulamalarında bütünsellik mantığı ile hareket edilirse, İkinci. Ara Raporda
olmazsa olmaz olarak nitelendirilen ilkelere uyulur ve başarı şansı artar. Özellikle bina
inceleme ve güçlendirme çalışmalarının eğitim programları ile zaman koordinasyonu içinde
yürütülmesi çok önemlidir. Böylesi bir bütünsellik içindeki eğitim uygulamaları için şöyle bir
süreç olası görünebilir:
Planlama aşaması:
1. Pilot bölge seçimi: Çalışmalara tüm İstanbul yerine kısıtlı bir bölgede başlanması
isteniyorsa, İBB ile diğer ilgililer tarafından acil ilgi ve önlem isteyen bir bölgenin
pilot bölge olarak saptanması, bu bölge ile ilgili sosyo-ekonomik-demografik verilerin
derlenmesi, okul, hastane, itfaiye, sağlık merkezi, farklı konut türleri vb. bilgilerin
hazır edilmesi.
2. Eylem planı hazırlanması Yapılacak çalışmalarla ilgili planlamanın başlatılması.
...süre planlaması için önceliklerin saptanıp yapılacak işlerin süresinin belirlenmesi
...bütçe planlaması özellikle halihazırda varolan kaynaklar, geliştirilebilecek kaynaklar
ve başvurulabilecek kaynakların belirlenmesi
hukuki sorunların belirlenmesi,
yetki ve sorumluluklar açısından idari durum saptaması ve gerekli işbirliği
girişimlerinin başlatılması,
eğitim için hedef kitle tasarımı, hedef kitleye ulaşmak için tanıtım kampanyası
hazırlanması, yörede eğitime uygun mekanların (ör. okullar, kahveler, halk eğitim
merkezleri vb.) saptanması
eğitici eğitimi, doğrudan halk eğitimi, medya temsilcileri eğitimi programları için
materyal hazırlanması
görsel medya yoluyla yaygın eğitim kampanyasının hazırlanması
mahalle bazında yerel örgütlenmeler için olası odakların belirlenmesi, kilit
elemanların belirlenmesi, başlangıç için mali destek olanaklarının araştırılması,
uygulamada işbirliği yapılması istenen kurumların belirlenip (ör. Kızılay, İl Sivil
Savunma Müdürlüğü, İtfaiye İdaresi, ilgili STKlar) temas sağlanması
bu çalışmayı izleyecek olan medyayı bilinçlendirmek için medya eğitimi programının
hazırlanması vb.
Eylem Aşaması:
1. Tanıtım: Yerel unsurlar kanalıyla tanıtım kampanyası, ilgi uyandırıp ikna süreci
başlatmak için yaygın görsel medya kampanyası vb. “seferberlik” programlarının
başlaması.
2. Doğrudan halk eğitimini yapmak için varolan yetişmiş eğitim işgücünün (ör. AKA,
ADV gibi STKlardan, Kandilli DAM’den, İTÜ AYM’den vb) belirlenip işbirliğine
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gidilmesi, diğer gönüllü eğiticilerin belirlenmesi, ortak anlayışı sağlayacak eğitimin
verilmesi.
3. Medya temsilcilerinin eğitimi
4. Doğrudan halk eğitimi için seçilen hedef kitlelerin eğitimlerinin başlaması.
5. Mahalle bazında yerel örgütlenmeler için gereken eğitimin/danışmanlığın sağlanması,
ve örgütlenmenin başlatılması
6. Belli bir süre sonunda eğitim programlarının etki ve sürdürülebilirlik açısından
değerlendirmesi.
Uygulama sürecini somutlaştırmak için ekte, yapılması söz konusu projeler için olası bir
zaman akışı şeması sunulmuştur: (Bkz. Ek 1).
6.1.4.2 Deprem Zararlarının Azaltılması İçin Önerilen Proje Paketleri
İlk üç Ara Raporda sunulan inceleme ve önerilerin bir sonucu olarak, ve yukarıda gösterilen
şemaya uygun olarak, aşağıdaki maddeler birer proje paketi olarak sıralanmaktadır. Ancak
burada çok önemli bir açıklama gerekir; Master Plan’ın tüm raporları incelendiğinde olayın
karmaşık olduğu kadar her alt grubun çalışmasının diğerleri ile çok içiçe olduğu görülür.
Dolayısıyla yapılması planlanan uygulamaya münferit proje paketleri olarak bakmaktansa
bütünleşik bir eylemin alt birimleri olarak bakmak daha doğru olup, başarıyı daha olası
kılacaktır.
Proje Paketleri.
P1. Pilot Bölgede Yapılacak Çalışmanın Tanıtımı
P2. Görsel Medya Kampanyası Programı
P3. Eğitim Materyalinin Hazırlanması
P4. Eğitici Eğitimi
P5. Medya Mensuplarının Eğitimi
P6. Doğrudan Uygulamalı Halk Eğitimi
P7. Mahalle Örgütlenmesi Çalışması
P8. Program Değerlendirmesi
P1. Pilot Bölgede Yapılacak Çalışmanın Tanıtımı Projesi
i. Amaç.
Deprem Master Planının pilot uygulaması için bir pilot bölge seçildiği takdirde, o bölge
halkına bir tanıtım ve açıklama yapılması.
ii. Yöntem.
Pilot bölgedeki merkezi ve yerel yönetimin birlikte sürdüreceği kısa süreli (1-2 ay) bir tanıtım
kampanyası.
iii. İçerik.
Kampanyanın içeriği aşağıda sıralanan etkinliklerden oluşur:
1. Bölgenin seçilme gerekçesinin ve yapılacak çalışmanın açıklandığı bir “bölge
toplantısı”. Bu toplantıya yerel halkın tümü, medya ve ilgili vatandaşlar davetlidir.
2. Bölgenin alt birimlerinde (mahalle, sokak vb) o birimlerin sorumluları tarafından aynı
açıklama toplantıları yapılır.
3. Bölge genelinde afiş ve pankartlarla konu gündemde tutulur.
iv. Sorumlular.
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Kampanyanın yürütülmesinden İBB ilgilileri ve yerel yöneticiler sorumludur.
danışmanları Master Planın ilgili uzmanlarıdır.

Proje

v. Uygulama.
Uygulama Master Planın pilot sınaması için bütün hazırlıkların tamamlanmasından sonra
başlar ve Master Planda öngörülen sıralama içinde tanıtım yapılır. Yaygın Görsel Eğitim
Kampanyasının daha önce başlaması bir hazırlık unsuru olabilir.
P2. Deprem Riskini Azaltmada Görsel Medya Yoluyla Toplum Eğitimi Kampanyası
Projesi
i. Amaç.
Kampanya kavramı temelde İstanbul Deprem Master Planının tanıtılmasını amaçlayan bir
faaliyet olarak düşünülse de Master Plan çerçevesinde yapılacak çalışmalara halkın katılım ve
rızasını elde edebilmek açısından çok önemlidir. Bu programda amaç, halkın deprem riskini
azaltma konusunda bilinçli bir sahiplenmeye erişmesi, risk azaltma konusunda eğitilmesi,
mahalle düzeyinde örgütlenmesi hedeflerine yönelik bir bilinçlendirme süreci başlatmaktır.
Halkın bu amaçlar doğrultusunda harekete geçebilmesi için gereken tutum ve davranışları
geliştirmesine yönelik bilgi, uyarı, yönlendirme, teşvik ve önerileri halkın kolayca
ulaşabileceği bir formatta ve ortamda sunmak esastır.
ii. Yöntem.
Yukarıdaki amaçlara yönelik, bir düzineye yakın haftalık modül içeren, herbir modülün hem
birbirini izlediği, hem de bağımsız kullanılabileceği bir TV belgeseli/eğitici dizi
önerilmektedir.
Modüllerin formatı şu hedeflere yönelik olacaktır:
...izleyicide merak uyandırmak, soru sordurtmak
...olabilecek sorulara anlaşılır yanıtlar sunmak
...verilen hazırlık mesajlarını pekiştirecek ve güçlendirecek uzmanlardan yararlanmak,
...yapılması gerekli olan hazırlıkları açık seçik bir şekilde anlatıp, nasıl yapılacağını
göstermek,
...yapılan önerileri benimsetmek için gereken bilgilendirme, özendirme ve teşvikleri sunmak
Öneri: Bir gönüllü aile bulmak (ör. Zeytinburnu'ndan) ve uygun olan her modülü adım
adım o aile bireyleriyle uygulayıp filme çekmek ve her hafta onlarla somut uygulama sunmak
programı daha canlı ve inandırıcı kılacaktır.
Not: Bu diziyi birbirinden bağımsız olabilecek modüller halinde yapmanın bir gerekçesi,
özellikle sadece İstanbul’a hitap etmeyen bölümlerin başka ortamlarda da kullanılabilmesini
sağlamaktır. Örneğin bazı modüller başka illerde, ya da okullarda kullanılabilir.
iii. İçerik.
Öneride dokuz (9) modül olmakla birlikte, modüllerin kaç haftaya yayılacağı nihai üründe ne
denli ayrıntı istendiğine bağlıdır. Her modülün 45 dakikayı aşmaması dikkat sürekliliği
açısından göz önüne alınmalıdır. Bu konu modüllerin tek tek açıklandığı bölümlerde
aydınlığa kavuşmaktadır. Programın ilk ünitesinin içeriği ayrıntılı bir senaryo şeklinde, diğer
ünite ya da modüller ise daha genel bir şekilde taslaklar kısmında sunulmuştur.
Modüller birbirini izleyen bir mantık dizini içinde deprem riski ve bu riski azaltmak için
yapılabileceklerin açıklanmasını içerir. Temelde ele alınacak konular şunlardır:
16. Halkın gözünde İstanbul’un beklediği deprem: beklentiler, tutumlar, davranışlardan
örnekler
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17. Gerçek durumun ve beklentilerin anlatılması
18. Neler yapılabilir: ayrıntılı, somut önerilerin sunulması
19. Özendirme ve teşviklerin sunulması
20. Gerekliliğin ve yapabilirliğin pekiştirilmesi
iv. Modül sorumluları
Konuların hazırlanmasında, ve ayrıntılı işlenmesinde Master Planın hemen her alt konusuna
değinilmektedir. Bu nedenle her konunun içerik sorumlusu, gerek Master Planda o konuyu
işleyen ekipten, gerekse uygulamalı doğrudan halk eğitimi programlarında yer alacak ayrıntılı
içerikten yararlanır. Halka sunulan programların hepsinde içerik ve yaklaşım tutarlılığı bir
başarı koşuludur. Programın bütünsel tutarlılığı ve özellikle psikolojik ikna yeterliliği bu
konunun uzmanları olan proje danışmanları tarafından denetlenir.
v. Uygulama.
Uygulamaya geçmek için İBB tarafından uygun görülen bir yapımcı grup ile anlaşma
yapılması söz konusudur. Proje danışmanları, bu ekip ve İBB yetkilileri birlikte çalışır.
P3. Eğitim Materyalinin Hazırlanması Projesi
i. Amaç.
Uygulanacak eğitim programlarında kullanılmak üzere içerik ve sunuş tutarlılığı olan bir dizi
eğitim materyali hazırlanacaktır. Bunlar sırayla şu konuları içerecektir:
1. Doğrudan Halk Eğitimi Bilgi Kitapçığı: “Depremle Başa Çıkma El Kitabı”. Bu
kitapçık halk eğitimi programında kullanılmak üzere hazırlanacaktır. Seçilen pilot
bölge hane sayısına göre bir ilk basım yapılacaktır.
2. “Depremle Başa Çıkma Eğitici Eğitimi El Kitabı” ve uygulama malzemesi çantası:
Bu kitapçık da aynı şekilde hazırlanacaktır. Ayrıca eğitim sırasında uygulama yapmak
için gereken malzeme her eğiticiye verilecektir.
3. Görsel medya kampanyası için senaryo hazırlanması: Bu çalışma da halk eğitimi
programını izleyen bir düzende hazırlanacaktır.
4. Medya mensupları eğitimi El Kitabı: Bu çalışmada da “Depremle Başa Çıkma El
Kitabı” yanısıra, medya mensupları için kısa bir referans kitapçığı hazırlanacaktır.
5. Mahalle Örgütlenmesi için örgütlenmenin çeşitli aşamalarında ekiplerin
yararlanmaları için kısıtlı sayıda broşür türü basımlar yapılması söz konusudur.
Bunun yanı sıra, yine mahalle afet gönüllülerinin kullanımı için bir “Afet Müdahale
Kılavuzu” basılacaktır.
ii. Yöntem.
İçerik ve yaklaşım tutarlılığı esas olduğu için bir temel bilgi şablonu hazırlanacak, her bir
eğitim programı için özel gereklere göre uyarlanacaktır.
iii. İçerik.
İçeriğin hazırlanmasında Ek 3 – 6 da sunulan program taslakları ve KOERİ’nin varolan
kitapçığından yararlanılacaktır.
iv. Sorumlular.
Materyali hazırlama sorumluluğu Proje Grubunun, maddi sorumluluk İBB’nindir.
v. Uygulama.
Uygulama Pilot bölge seçimi aşamasında başlayıp 3 ay sürecektir.
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P.4. Eğitici Eğitimi Projesi
i. Amaç.
Konunun uzmanı ekiplerin başlatacağı eğitim programlarının giderek genişleyen bir eğitici
kadrosu oluşturması, eğitim paketlerinin yapılandırılması ve eğiticilerin sertifikalandırılması
hedeflenmektedir.
ii. Eğitim Yöntemi.
20-25 kişilik gruplar oluşturularak sürdürülecek eğitim programları uygulama ağırlıklı olup,
gerekli teorik bilgileri ve ele alınan konuların “nasıl öğretilmesi gerektiğini” de kapsayacaktır.
iii. Eğitim Süresi.
Her grup çalışması 16 saatlik paketler halinde tasarlanmıştır. Ayrıntılı eğitim paketleri
taslaklar kısmında sunulmuştur.
iv. Eğiticiler.
Uzman bir ekibin eğitim programlarında yetişen süpervizörler eğitici kadrosunun ilk halkasını
oluşturacaktır. Çalışmalara süpervizör olarak katılabilecek olası gruplar aşağıda sıralanmıştır:
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde eğitim almış ekip
İTÜ-FEMA ekibi
Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyeleri
Kızılay elemanları
TSK’den ilgili elemanlar
Belediyenin ilgili birimlerinin elemanları
Bu süpervizör ekip eğitimi gruplar halinde bir araya gelecek eğiticilere taşıyacaktır.
Eğiticilerin seçiminde gönüllü katılım ön koşul olarak kabul edilmektedir. Gönüllülerin tespiti
için başvurulabilecek olası gruplar aşağıda sıralanmıştır:
STK’lar ve gönüllü olmak için başvuranlar (öğretmenler ağırlıklı)
Sivil Savunma Personeli
Hastane personelinden gönüllü olacak kimseler
Eğitici kadrosunda ayrıca, uzmanların uyumlu çalışmalarını sağlayacak bir proje grubu
da bulunmaktadır.
v. Değerlendirme.
Eğiticilerin ilk eğitim denemelerinin ardından süpervizörlerin katılımı ile yapacakları toplantı
ve bu toplantıların belli aralıklarla tekrarı planlanmaktadır.
P.5.

Medya Mensuplarının Eğitimi Projesi

i. Amaç :
Halkın olası deprem riski karşısında oluşacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması ve
deprem anında ve sonrasında neler yapması gerektiği gibi konularda halkın bilinçlenmesini
sağlamak amacıyla medyanın haber ve bilgiyi kolay ve hızlı yayma özelliğinden
yararlanılarak halk eğitimine medya katkısının sağlanması amaçlanmaktadır. Medya
mensuplarının özellikle mühabirlerin halkın depremle başa çıkmasında halka doğru ve
güvenilir bilgiyi iletebilmesi için önceden bu konuyu kendilerinin öğrenmeleri gerekmektedir.
Bu amaçla, önceden seçilmiş medya mensuplarının Medya Eğitimini almaları sağlanacaktır.
Eğitim alan medya mensuplarının halka zamanında ve doğru aktardıkları eğitici bilgilerle
halkın olası depremlere yönelik zarar azaltma ve hazırlık aşamaları hakkındaki bilgi ve bilinç
düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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ii. Yöntem :
Ulusal medya kanallarından, özellikle halk tarafından en çok tercih edilenlere öncelik
verilmek üzere her medya kanalından en az iki kişinin deprem bilinci eğitimine tabi tutulması
hedeflenmektedir. Yaklaşık 20-25 kişilik grup/gruplar oluşturularak medya mensuplarının
eğitilmesi sağlanacaktır. Eğitimler, kuramsal bilginin yanısıra uygulamalı yöntemleri de
içerecektir. Eğitim alan medya personelinin hedef kitlesine görsel, yazılı, ve işitsel olarak
ulaşması beklenmektedir.
Halk eğitimi ve medya eğitimi için izlenen yöntemin birbirine paralel olması
düşünülmektedir. İlave olarak medyanın gücünden yararlanılarak bireylerin panik
yapmamasını ve hazırlıkların tamamlandıktan sonra kendilerini güvende hissetmelerini ve
günlük yaşamlarını etkilememesini sağlayacak psikolojik yaklaşımların uzmanlar tarafından
medya personeline öğretilmesi de önem taşımaktadır.
Mesajın doğru kitleye ulaşmasını sağlayacak, halkı harekete geçirebilecek, hazırlığı
artıracak, depremi gündemde tutacak, halkı bilgilendirip eğitecek sürdürülebilen bir eğitim
programı oluşturulmasını sağlayacak önemli adımları ve halkın moralini yüksek tutmasının
sağlanmasını hedef alan eğitimlerde medya temsilcilerine verilecektir.
iii. İçerik :
Medya eğtiminde, halk eğtiminde ele alınan konulara paralel konular işlenecektir. Uygulamalı
halk eğitiminde işlenecek konular aşağıdadır. Bu eğitimlerin 6 saat olmasi planlanmaktadır.
1.
2.
3.
4.
5.

Bölüm : Deprem nedir ve İstanbul için olası deprem gerçeği nedir?
Bölüm : Deprem öncesinde yapılması gereken çalışmalar (makrodan-mikroya)
Bölüm : Deprem sırasında yapılması gerekenler
Bölüm : Deprem sonrası yapılması gerekenler
Bölüm : Genel Değerlendirme

iv.Sorumluluklar :
İBB yetkilileri ve Proje danışmanları ve İDMP Proje grubu tarafından eğitimler organize
edilecektir. Eğitim materyallerinin içeriği proje grubu tarafından belirlenecektir. Eğitim
sorumluları, uzman eğitici kadrosunu bünyesinde bulunduran proje gurubudur.
v. Uygulama :
Depremle başa çıkma ile ilgili hazırlıklar tamamlandıktan ve gerekli eğitim materyali
hazırlandıktan sonra İBB`nin de katkısı ile medya eğitimine başlanabilir. Eğitim alacak
medya mensuplarının da gereksinimlerine göre süresi bir tam gün veya 3 ünite olarak (2`şer
saat) değişik günlerde sunulabilir. Eğer eğitim farklı günlerde sunulacak ise ilk ünite 1.
Bölümü ve 2. Bölümün birinci kısmını, ikinci ünite 2. Bölümün geride kalan kısmını ve 3.
Bölümü, son ünite ise 4. ve 5. Bölümleri kapsayacaktır.
P6.

Uygulamalı Doğrudan Halk Eğitimi Projesi

i. Amaç:
Uygulamalı Halk Eğitimi Programının amacı halkın olası depremlere yönelik zarar azaltma ve
hazırlık aşamaları hakkındaki bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, depreme karşı var olan tutum
ve davranışlarının yapıcı yönde gelişmesini ve değişmesini sağlamaktır.
ii. Yöntem:
Uygulamalı halk eğitimleri katılımcı grup eğitimi bünyesinde verilen eğitim kuramsal bilginin
yanı sıra uygulamalı yöntemlere dayanır.
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iii. İçerik.
Uygulamalı halk eğitiminde işlenecek konular aşağıdadır. Bu eğitim 6 saattir.
1. Bölüm: Deprem nedir ve Istanbul için olası deprem gerçeği nedir
2. Bölüm: Deprem öncesinde yapılması gereken çalışmalar (makrodan- mikroya)
3. Bölüm: Deprem sırasında yapılması gerekenler
4. Bölüm: Deprem sonrası yapılması gerekenler
5. Bölüm: Genel Değerlendirme
Ayrıntılı eğitim programı taslaklar kısmında sunulmuştur.
iv. Sorumlular.
Uygulamalı halk eğitiminin sorumluluğu sertifikalı eğiticilerden sorumlu proje grubundadır.
v. Uygulama.
Eğitim verilecek halk kitlesinin gereksinimlerine göre eğitimin süresi bir tam gün veya 3 ünite
olarak (2'şer saat) değişik günlerde sunulabilir. Eğer eğitim farklı günlerde sunulacak ise ilk
ünite 1. bölümü ve 2. bölümün birinci kısmını, ikinci ünite 2. bölümün geride kalan kısmını
ve 3. bölümü, son ünite ise 4. ve 5. bölümleri kapsar. Uygulama her aşamada hedef kitlenin
kolayca erişebileceği yerlerde yapılır (ör. okullar, halk eğitim merkezleri vb).
P 7. Mahalle Örgütlenmesi Projesi
i. Amaç.
Mahalle bazında yerel örgütlenmenin hazırlanması ve gerekli danışmanlık desteğinin
verilmesidir.
ii. Yöntem.
Mahalle örgütlemesi aşama aşama kurulması gereken bir yapıdır. Organizasyon şeması ve
görev tanımlarının belirlenerek gönüllülerle ve yerel kurumlarla işbirliği kurarak oluşması
gereklidir. Aşama ayrıntıları taslaklar kısmında sunulmuştur.
iii. İçerik.
Bu projede sunulan mahalle örgütlenmesi modeli Mahalle Afet Kurulu'nun yapısını, alt
komitelerinin görev tanımlarını, yapılacak işleri ve işbirliği esaslarını içerir. Aşağıda böyle bir
örgütlenme için gerekli olan adımlar belirtilmiştir:
35. Çekirdek grubun belirlenmesi
36. Çekirdek gruba danışmanlık hizmetinin verilmesi (İBB danışmanı, STK
danışmanı, Üniversiteden sosyal bilimci danışman)
37. Mahalle'nin sınırlarının belirlenmesi
38. Mahalle'nin kullanabileceği kaynakların araştırılması
39. Çalışmalar için iş planının hazırlanması, iş tanımları ve zaman cetvelinin
hazırlanması
40. Toplantı çağrısı yapılması
41. 1. toplantı yapılması
42. Diğer toplantıların yapılması
Mahalle örgütlenmesi programının ayrıntıları Ek 6’da verilmiştir.

1105

iv. Sorumlular.
Mahalle örgütlenmesini sağlayacak işbirlikleri başta İBB ve mahalle gönüllüleri olmak üzere,
danışmanlık kurulu (İBB'den bir danışman, örnek bir STK'dan danışman, Üniversiteden bir
sosyal bilimci) ile mahalle gönüllüleridir. Proje grubu ek danışmanlık hizmeti verir.
v. Uygulama.
Bir pilot bölge seçiminden ve Master Plan'ının tanıtımından sonra başlayan bir aşamalı
örgütlenme modeli öngörülmektedir. İçerik bölümünde sunulan adımların Mahalle Afet
Kurulu tarafından yürütülmesi desteklenir.
P 8.

Program Değerlendirmesi Projesi

i. Amaç:.
Yürütülen programların sonucu ve verimi değerlendirilecek, faydalı ve eksik bölümler
belirlenip, yapılan değerlendirmeye dayanarak programları geliştirme önerileri sunulacaktır.
Eğitici eğitimi, halk eğitimi, mahalle örgütlenmesi, yaygın medya kampanyası, medya
temsilcilerinin eğitimi ayrı ayrı değerlendirilecektir.
ii. Değerlendirme yöntemi.
Her program için ayrı bir değerlendirme anketi hazırlanacak ve belli bir örneklem seçilip, her
programın bitişinden 3 ay sonra bu anketler uygulanacaktır. Anketler doğrudan doğruya
görüşme ile doldurulacak ve anketörler projeden bağımsız bir ekip olacaktır. Tamamlanan
anketlerin analizi sonucunda değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Rapor, programların
veriminin değerlendirilmesi, faydalı ve eksik yanların belirtilmesi ve geliştirici önerileri
içerecektir.
iii. Çalışması süresi:.
Her program değerlendirmesi için yapılacak saha çalışması 1 ay, saha çalışması bittikten
sonra veri analizi 2 ay ve analizler sonunda rapor hazırlanması 2 ay sürecektir.
iv. Görüşülecek kişi sayısı:
Her program değerlendirmesi için örneklem sayısı değişecektir. Yaklaşık olarak, eğitici
eğitimi programının değerlendirilmesi için 50, halk eğitimi programı için 200, mahalle
örgütlenmesi programı için 100, medya temsilcileri eğitimi için 30, yaygın görsel medya
programı için 250 kişilik örneklemler seçilecektir. Örneklem seçimi Proje Grubu ve araştırma
şirketince yapılacaktır.
v. Görüşme malzemesi:.
Her program değerlendirmesi için Proje grubu ve İBB’nin ilgi alanlarını içeren bir anket
hazırlanacaktır. Her anketten örneklem sayısı kadar basılacaktır.
vi. Anketörler.
Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından eğitilmiş kişiler doğrudan doğruya görüşmeleri
yapacaktır. Program değerlendirmelerinde örneklemin büyüklüğüne göre en az 5 en fazla 25
anketör görev alacaktır.
vii. Değerlendirme: .
Veri tabanı SPSS (Statistical Program for the Social Sciences) üzerinde araştırma şirketi
tarafından hazırlanacak ve gerekli analizler Proje Grubu tarafından yapılacaktır. Analizlere
dayanarak her program için değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Rapor temel alınarak
programlarda gerekli gelişmeler İBB ve Proje Grubu tarafından kararlaştırılacaktır.
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6.1.5

AFET SONRASI ÇALIŞMALAR

Afet sonrasındaki sosyo-psikolojk durum iki açıdan ele alınmalıdır: sosyal/toplumsal tepkiler
ve toplumsal dokunun bozulması, psikolojik travmadan kaynaklanan bireysel ve ailesel
tepkiler. Önlem almak bakımından ikisinin örtüştüğü ve ayrıştığı noktalar vardır, dolayısıyla
bunları ayrı ayrı ele almak doğru olacaktır.
6.1.5.1 Sosyal Ve Toplumsal Dokunun Bozulması.
Bizim düşüncemize göre burada söz konusu olan müdahale, afet sonrasında değil, öncesinde
gelmelidir. Bu gereği ne kadar vurgularsak o kadar yerinde olur. Bu gereğin yerine
getirilmesi de tümüyle bütünleşik bir afet yönetimi organizasyonunun varlığına dayanır. Bu
nokta da ne kadar vurgulansa o kadar yerinde olur. Dolayısıyla, İBB’nin Master Planı
girişimi ve bu planın içerdiği bütünleşik çalışmalar gelecekte olabilecek afet sonrası
çözülmelere karşı en etkin mücadele yönteminin temelini atacak niteliktedir.
Afet gören yörelerde toplumsal çözülmenin temel nedeni durumla başetmenin
yetersizliğinden kaynaklanır. Organizasyon bozukluğu, ya da yokluğu, tepki verme yavaşlığı,
yetki, sorumluluk karmaşası, yardım yetersizliği gibi idari yetersizlikler zaten şokta olan
halkta daha derin bir çöküş, güvensizlik ve çaresizliğe yol açmaktadır. Zamanla bu “herkes
kendi derdine baksın” ya da “devlet bana baksın” gibi birbirine ters beklentilere yol açmakta,
durum düzelmedikçe de öfke tepkileri yoğunlaşmaktadır.
Hazırlanmakta olan Afet Yönetimi önerisi yanısıra bir diğer çok önemli unsur, yerel
bazda sivil örgütlenmedir. Bu konu eğitim çalışmalarının içinde ele alınmıştır. Yerel
örgütlenmenin afet yönetimi ile eşgüdüm içinde sürdürülmesi gereği burada da ortaya
çıkmaktadır. Burada vurgulanması gereken şudur: afete hazırlıklı, afet anında ve sonrasında
kimin ne yapacağı belli, kimden ne bekleneceği belli olan bir ortamda sosyal/toplumsal
çözülme düşük bir olasılıktır. Bireysel çözülmeler olabilir, ancak onların ele alınma yeri bir
sonraki maddenin ilgi alanına girer.
Sonuç olarak bu konu Afet Yönetiminden ayrı düşünülemeyeceği için ayrıca bir proje
paketi hazırlanmamıştır.
6.1.5.2 Psikolojik Tepkiler.
Bu konuda iki tür reaksiyon söz konusudur, hemen afet sonrası görülen Akut Stres Sendromu
ve zamanla gelişen Travma Sonrası Stres Bozukluğu. Bunlardan ilki ile ilgili olarak 1999
depremlerinden sonra ülkemizde psikoloji, psikiyatri ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık
camialarında bir seferberlik yaşanmış ve yurt dışından gelen uzmanların da desteği ile epey
yaygın bir bilgi ve beceri birikimi sağlanmıştır. Bu donanım, İzmit, Yalova, Gölcük, Düzce,
Adapazarı. İstanbul’da Avcılar gibi merkezlerde, depremden görece kısa bir süre sonra çeşitli
psikolojik ve psikiyatrik yardımların, ve özellikle psikolojik ilk yardımın, sunulmasına olanak
sağlamıştır. Bu hizmetlerden bazıları kısa süreli, bazıları ise bir yılı aşan sürelerce verilmiştir.
Mekan olarak açık alanlar, çadırkentler, konteynerler ve bulunursa binalar kullanılması söz
konusu olmuştur. Dolayısıyla duruma uyum gösteren bir çalışma yöntemi gelişmiştir.
Nitekim bu donanım sayesinde Afyon ve en son Bingöl depremlerinden sonra da bu tür
hizmetler hızlı bir şekilde organize edilip verilmiştir.
Bütün bunlar Türk Psikologlar Derneği, Türk Tabipler Birliği, YÖRET Vakfı (Yüksek
Öğretimde Rehberliğin Tanıtımı Vakfı) gibi meslek örgütlerinin çerçevesinde geliştirilmiş
faaliyetler olup, üniversitelerle işbirliği de söz konusu olmuştur. Bunların yanısıra Sağlık
Bakanlığı da kendi uzmanları ile bu tür çalışmalarda bulunmuştur. Halihazırda en yoğun bilgi
ve deneyim birikimi İstanbul ve Ankara’daki uzman çevrelerinde olup, İzmir’de de bir
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birikim vardır. Zamanla gelişen travma sonrası stres bozukluğu konusunda özellikle
İstanbul’daki psikoterapi odakları sürekli çalışmaktadır.
Sonuç olarak, halen İstanbul’da belli bir birikim ve hazırlık vardır, ve bu birikimi
artırmak, yaygınlaştırmak konusunda yeni girişimler olacaktır. Şu andaki durumda söz
konusu olan şey yine organizasyon ve eşgüdümdür. Şöyle ki, önceki depremlerden dolayı bir
işbirliği geçmişi olan söz konusu örgütler gelecek depreme ilişkin bir ortak çalışma-işbirliği
planı çıkartmalı, ve bunda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği sağlamalıdır. Temelde yapılacak iş
yine, bir afet yönetimi planına eklemlenmektir. Afet sonrasında görevli olacak ekipleri
harekete geçirip sevk ve idare edecek merci, ne zaman kimleri, hangi alt birimleri haberdar
edeceğini bilmeli, o birimler nereye nasıl gidilip, kiminle temas sağlanacağını bilmelidirler.
İşte bu düzgün bir afet yönetimi iş akışı planına bağlıdır. Eğer uygulama aşamasında bir pilot
bölge seçilir ve Master Planda önerilen unsurlar sınanmaya koyulursa, psikolojik destek
örgütlenmesinin de daha genel bir afet yönetimi uygulaması içinde yer alması gerekecektir.
6.1.5.3 Afet Sonrası İçin Psikososyal Müdahalede Eşgüdüm Hazırlığı Projesi
i. Amaç.
Afet sonrası psikolojik müdahale ve topluma geri kazandırma çalışmalarının altyapısını
hazırlamak, ilgili örgütlerle işbirliği başlatmak. Bu proje esasında İBB’nin bir projesi olmak
durumdadır, ancak Master Planda görev almış psikoloji ekibi ile bir danışmanlık ilişkisi
kurulabilir.
ii. Yöntem.
İBB’nin ilgili birimlerinin konunun uzmanı örgütlerle temasa geçip, onlardan bir hazırlık
önerisi istemesi ve yapılan önerinin değerlendirilmesi. İlgili bakanlıklarla, özellikle Sağlık
Bakanlığı ile temasın aynı şekilde kurulması. Sunulan önerilerin Master Plandaki Afet
Yönetimi planı ile uyumunun sağlanması.
iii. İçerik.
a. İBB, yukarıda adı geçen örgütlerle temasa geçerek aşağıdaki konularda hizmet verebilecek,
çocuk ya da yetişkinlerle çalışabilecek eleman sayısı, yetkinlikleri, temas için yetkili merci vb
bilgileri istemelidir (Sağlık Bakanlığı ile temas mutlak bir gerektir):
I.
II.
III.

Birincil Aşama Müdahale (Rahatlatıcı Bilgilendirme/Debriefing); afetten hemen
sonra ilk birkaç günde psikolojik rahatlatma teknikleri kullanılarak yapılacak grup
bazında çalışmalar
İkincil Aşama Müdahale: Akut Stres Sendromu gösterenlere yapılacak psikolojik
ve psikiyatrik müdahale
Üçüncül Aşama Müdahale: Travma Sonrası Stres Bozukluğu gösterenlere
psikolojik ve psikiyatrik müdahale.

b. Topluma Geri Kazandırma Çalışmaları: Afetin ilk etkileri sonrası ortaya çıkacak işlevsel
sorunlara (iş kaybı, bedensel hasar vb) yönelik çalışmalar için yapılabilecek ön hazırlıklar
yine çeşitli kurumlar arası koordinasyonu gerektirecektir. Bu bağlamda özellikle Mahalle
örgütlerinin sorumlu oldukları mevkilerdeki halkla ilgili veri sağlaması ve bu veriler ışığında
çalışılması söz konusudur. Burada İBB, Valilik, MEB, Sağlık Bakanlığı, SHCEK, Çalışma
Bakanlığı ve yerel STK lar arası işbirliği esastır.
iv. Sorumlular.
İBB’de afet sonrası düzenin sağlanması ile sorumlu kişi/birim ilgili kurumlarla temasa geçip
afet yönetimi ile uyumlu önerilerin istenmesinden sorumludur.
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v. Uygulama.
Master Planın Afet Yönetimi planında karar kılındığı zaman derhal ilgili kurumlarla temasa
geçilmelidir.
Bu çalışmalar esasta İBB ilgililerinin yapacağı çalışma ve talepleri içerdiği için ayrıca
detaylı proje haline getirilmemiştir.
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Ek 6.1. Tablo 1. Proje aşamalari zaman cetveli
1
1.

2

PİLOT BÖLGE SEÇİMİ
1a. Seçilen bölgenin demografik verilerinin derlenmesi
İBB

2.

EYLEM PLANI HAZIRLANMASI
2a. İdari Hazırlık
2a.1. Süre Planlaması

İBB- PG (Proje Grubu)

2a.2. Bütçe Planlaması

İBB

2a.3. Hukuki Alt Yapı İncelemesi

İBB

2a.4. İdari Durum İncelemesi

İBB

2b. Etkinliklerin Hazırlığı
2b.1. Eğitim için Hedef Kitle Saptanması

İBB- PG

2b.2. Hedef Kitleye Ulaşmak İçin Tanıtım Kampanyası
Hazırlığı
İBB- PG
2b.3. Eğitime Uygun Mekanların Saptanması İBB-PG
2b.4. Eğitici Eğitimi Materyali Hazırlanması PG
2b.5. Halk Eğitimi Materyali Hazırlanması

PG

2b.6. Medya Temsilcileri Eğitimi Materyali Hazırlan. PG
2b.7. Görsel Medyayla Yaygın Eğitim Kampanyasının
Hazırlanması
PG
2b.8. Mahalle Örgütlenmesi İçin Olası Odakların ve Kilit
Elemanların Belirlenmesi
İBB- PG
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2b.9. Mali Destek Olanaklarının Araştırılması

İBB

2b.10. İşbirliği Yapılacak Kurumların Belirlenmesi ve
Temas Kurulması
İBB
2b.11. Medya Temsilcileri Eğitiminin Hazırlanması PG
3.

EYLEM AŞAMASI
3a. Tanıtım
İBB
3b. Varolan Yetişmiş Eğitim İşgücünün Belirlenmesi ve
İşbirliği
İBB- PG
3c. Diğer Gönüllü Eğiticilerin Belirlenmesi
İBB- PG
3d. Eğitici Eğitimi

PG

3e. Doğrudan Halk Eğitimi

PG

3f. Gönüllü Medya Temsilcilerinin Eğitimi

PG

3g. Yaygın Medya Kampanyası

PG

3g. Mahalle Örgütlenmesi için Danışmanlık ve Eğitim PG
4.

EYLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PG

4a. Tamamlanmış Her Eylem İçin Bir Örneklem
Seçilmesi (Her program devam ederken belirlenir)
4b. Her Eylem İçin Bir Anket Hazırlanması
(Her programın başında hazırlanır)
4c. Anketör Görüşmeleri
(Her program bitişinden 3 ay sonra başlar)
4d. Anketlerin Analizi
(Görüşmelerin bitiminden itibaren 2 ay)
4e. Eylemlerin Etki Raporunun Hazırlanması
(Analizlerin bitiminden itibaren 2 ay)
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Ek. 2 MAHALLE ÖRGÜTLERİ LİSTESİ.
1. Altunizade Yurttaş İnisiyatifi
Amaçları : Mahalle çapında organizasyon ve risk değerlendirilmeleri, mahalledeki
uzmanların katılımıyla gönüllü danışmanlık, girişimler arası işbirliği ve koordinasyon.
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Sivil Savunma, Muhtarlık, çeşitli semt dernekleri
2. Arnavutköy Semt Girişimi
Amaçları : Arama kurtarma ve ilkyardım çalışmaları
3. Avcılar- Gümüşpala Dayanışma Derneği
Amaçları : Dayanışma ruhunu, afet zararlarını ve yarattığı tahribatı en aza indirmek, olası bir
afete hazırlanmak, Afetzedelere hukuksal ve psikolojik destek, halkı afet ve afet ile ilgili
konularda bilinçlendirmek
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Depremzede Dernekleri, Dayanışma gönüllüleri, Semt
Organizasyonları İletişim Ofisi
4. Ayaspaşa Çevre Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği
Amaçları : Afet ile ilgili bina yapısı değerlendirilmesi ve araştırması.
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Beyoğlu Belediyesi, Muhtarlık, Cihangirler Derneği.
5. Bakırköy Çevre Dostları Derneği
Amaçları : Bilinçlendirme, ilkyardım, arama kurtarma, afet komisyonu oluşturmak
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : 41 organizasyon ile oluşturulan platform
6. Bağlarbaşı Soyak Evleri Acil Yardım Koord. Grubu
Amaçları : Site sakinleri ve çevrede yaşayanların eğitilmesi, gönüllü organizasyonların
genişletilmesi, sivil inisiyatiflerin birikimlerinin paylaşılması
7. Bebekliler Derneği
Amaçları : İlkyardım, arama kurtarma, iletişim
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Belediye, Beşiktaş Kaymakamlığı, Arnavutköy İnisiyatifi,
Boğaziçi Üniversitesi
8. Beylikdüzü Beykent Üniv. Acil Yardım Ekipleri
Amaçları : Okulda ve okul çevresinde arama kurtarma çalışması yapmak, ilkyardım
eğitimleri, can kurtarma eğitimleri, arama – kurtarma eğitimleri
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : DAAK, Bakırköy Doğa Sporları Kulübü, Büyükşehir
Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı
9. Cihangir Güzelleştirme Derneği
Amaçları :Eğitim Programları
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : İnsan yerleşimleri derneği, Büyükşehir Bel., İTÜ
10. Çağdaş Levent Derneği
Amaçları : Levent beldesinin yürürlükte bulunan kanunlar çerçevesinde konut alanı
kimliğine yeniden kavuşturulması, geliştirilip güzelleştirilmesi.
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Muhtarlık, Belediye.
11. Esenkent – Afet Hazırlık ve Kurtarma (Esenak)
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Amaçları : Esenkent ve çevresinde meydana gelebilecek bir afete karşı semt sakinlerini
bilinçlendirmek, tedbirler almak, arama kurtarma faaliyetlerini organize etmek, Esenkent’te
eğitim organize etmek, afet durumu için yerleşim planları yapmak, ilkyardım merkezi kurmak.
12. Esentepe Çevre Koruma ve Kültür Derneği
Amaçları : Esentepe’nin güzelleştirilmesi, çarpık yapılaşmayı önlemek, diğer çevre örgütleri
ile organize olarak tüm çevrenin korunması.
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Doğa ile Barış Derneği, Sivil Savunma.
13. Gayrettepe Çevre Kültür ve İşletme Koop.
Amaçları :MAY – Mahalle Afet Yönetimi, MAP – Mahalle Mastır Planı, KET – Kentsel
Plan
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Beşiktaş Belediyesi
14. Gazhane Çevre Gönüllüleri Koop.
Amaçları : Depreme mahalle halkını hazırlamak, İlkyardım bilgilendirilmesi, depreme karşı
hazırlık, Kadıköy Belediyesinin deprem çalışmalarının tanıtılması
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Kadıköy Belediyesi ve diğer sivil kuruluşlar.
15. Kuzguncuklular Derneği
Amaçları : Çevre dokusunun tahribine yerel anlamda müdahaleci olmak, İlkyardım ve hafif
arama kurtarma eğitimi verilmesi. Afete karşı bilinçlendirme için halk eğitimi, gönüllü
kayıtları. Afet sonrası çalışmalar için kullanılmak üzere ihtiyaçların belirlenmesi ve temini.
Bina yapı ve insan envanterinin çıkarılması. Toplanma alanlarının ve kriz merkezinin
belirlenmesi.
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Sivil Koordinasyon Merkezi, İstanbul Semt Sakinleri,
Kuzguncuk Sağlık Ocağı.
16. Mahalle Afet Yönetimi Projesi
Amaçları : Muhtar ve mimarın birlikteliğiyle, mahalleliyle bütünleşerek, yerel bir STK çatısı
altında mahalleyi depreme hazırlamak. MAY Projesi halen Gayrettepe, Yıldız, İdealtepe,
Göktürk, Kemerburgaz, Kemer Country’de uygulanmaktadır.
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Muhtarlıklar, Sivil Kuruluşlar
17. Merter Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Amaçları : Deprem konusunda semt halkının bilinçlenmesini sağlamak amacıyla uzman
kişilerin katılımıyla paneller hazırlanması, Arama kurtarma ekibi kurmak. İlkyardım
bilincinin geliştirilmesi amacıyla seminerler hazırlamak.
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Muhtarlık, İlçe Belediye ve Kaymakamlığı
18. Moda Gönüllüleri
Amaçları : Moda sakinlerinin olası bir deprem öncesi deprem anı ve deprem sonrası yapması
gerekenleri öğretmek, Afet ve bilinçlendirme konusunda STKlarla işbirliğiyle çeşitli paneller
ve seminerler düzenlenmesi.
19. Yeşilköy Sivil Girişimi
Amaçları : Olası bir afetin zararlarını en aza indirmek, İlkyardım eğitimi, hafif arama
kurtarma eğitimi, ortak iletişim ofisi açılması
İşbirliği Yaptıkları kurumlar : Lokman Hekim Vakfı, İnsan Yerleşimleri Derneği, Hızır
Acil Servis
Not : Bilgiler http://www.iahep.org adresinden alınmıştır.
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EK 3. AFETLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI.
Afetle ilgili sivil toplum kuruluşlarının kapsamlı bir listesi http://www.iahep.org adresinde
sunulmuştur. Aşağıdaki liste Açık Radyo tarafından derlenmiştir.
SAĞLIK
1 Türk Tabipler Birliği
2 Türk Tabipler Birliği
3 İstanbul Tabip Odası
4 İstanbul Tabip Odası
5 Kızılay Genel Müdürlüğü
6 Kızılay Genel Müdürlüğü
7 Acil Tıp Derneği
8 Acil Tıp Derneği
9 Anne bebek Sağ.Vakfı
10 Anne bebek Sağ.Vakfı
11 Küçükcekmece Sağ.GrBş
12 Küçükcekmece Sağ.GrBş
13 Abidinpaşa sağ.grub.bşk.

Dr.H.Serdar İSKİT
Dr.Özlem SARIKAYA
Tuğrul ERBAYDAR
Leyla BAKIRCI
Ömer TAŞLI
Kaan SANER
Mesut YARIMBIYIKLI

5326136931
5323628107
5325644994
5324814404
5336332096
(312)2454500/50 HAT
(212)4650900-10545352796686
Seda USAL
5336482191
Tülay ADIYILMAZ
(212)2332505
Güngör SUVEREN
(212)2332505
Dr.Murat ŞEKER
(212)5481897
Dr.Raşit YILDIRIM
(212)5481897
Dr.Mustafa Necmi İLHAN (312)3725054

ARAMA-KURTARMA
1 Çanakkale Ara. Kurt. AcilYard.
2 Çanakkale Ara. Kurt. AcilYa
3 Fransız gön.ara.kurt.ekibi
4 Gölcük GESOTİM ara.kur
5 Gölcük GESOTİM ara.kur
6 Gölcük GESOTİM ara.kur
7 Gölcük GESOTİM ara.kur
8 İdeal Tepe Ara.Kurt.Ekibi
9 İdeal Tepe Ara.Kurt.Ekibi
10 K77 yalova arama KurDer
11 K77 yalova arama KurDer
12 Kocaeli Gönüllü İtfaiyeciler
13 SAKU
14 SAKU
15 Secouriste Sans Frontieres
Turque
16 Sınırsız arama kurtarma
17 Sivil İletişim Ağı Derneği
18 Su altı Kurtar.Destek.Gru
19 Sultanbey bld.Sivil Savun.
20 Sultanbey bld.Sivil Savun.
21 Türk.Ara.Kurt.Plat.Gönüll
22 Türkiye Aram.Kurt.Platfor
23 Van Arama ve Kurtarma
24 Van Arama ve Kurtarma

Dr.Ufuk HÜŞAN
Dr.Hülya İLHAN
Giray GÜNGÖR
Tuğba ERGENELİ
Necmi KOCAMAN
Ergun ŞAHİN
Selahattin ARABACI
Sevinç MERMER
İmran ULUÇ
Hüseyin UYGUN
Necdet DÜVENCİ
Umut ÖCAL
Yalçın ÜLKER
Kemal MAHMUTÇEBİ
Ayşe Öktener

(286)2171004
(212)4493300
5356346901
5323773915
5356346901
5356346901
5336291049
5362673353
0226 8149072
(262)3246838
(216)4895755
(216)4895755
(0212)3470974

Ercan MUALLAOĞLU
Çiğdem TÜRKOĞLU
Yıldız YILMAZ
İsmet AKSU
Ednan KAYA
Tuğba KOÇAN
Levent TÜZEL
Ömer Fikret ŞAHİN
Turhan ALA

(212)4493300
532 271 97 97
(216)4199579
(216)4199579
5325730916
(216)4188745
0432 216 63 26
0432 216 10 51

Dr.Gülsen ATASEVEN

(212)5250641

SİVİL KOORDİNASYON
1 Afet Koordinasyon Mer.
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2 Afete Karş.Siv.Koo.Der.
3 Afete Karş.Siv.Koo.Der.
4 Mahalle Afet Yönetimi Der
5 Moda Gön.Deprem Komi.
6 Moda Gön.Deprem Komi.
7 Moda Gönüllüleri
8 Sivil İletişim Ağı Derneği
9 Acil Destek Vakfı

Şeyda TALU
Gonca GİRİT
Ahmet Turhan ALTINER
Atilla ZAFER
Özdemir GÜNDAY
Aydın ASİLTÜRK
Çiğdem YALÇIN
Gülgün TEZGİDER

(212)2923929
(212)2923929
(212)2526550-51
(216)3499881
5422531901
(216)3676094
532 271 97 97
532 305 26 82

YARDIMLAŞMA-DAYANIŞMA
1 Afetze.Yard.Gön.Gir.Der
2 Ag-17Yardım Gönül Dern.
3 Ag-17Yardım Gönül Dern.
4 Dayanışla Gönüllüleri Der.
5 Dayanışla Gönüllüleri Der.
6 Dost Hanımlar Derneği
7 Floryalı Hanımlar Grubu
8 Hanımlar Eğ.kültür Vakfı
9 Hanımlar Eğ.kültür Vakfı
10 Kadın Emeğini Değl.Vakfı
11 Kadın Emeğini Değl.Vakfı
12 Kadın Sağ.Dayanış.Grubu
13 Kadın Siv.Top.Kur.Gel.Gr.
14 İlim Kült.Dayanışma Dern.
15 İlim Kült.Dayanışma Dern.
16 İlim Kült.Dayanışma Dern.
17 Karlıktepe Afet.Day.Dern
18 Kayışdağı Darülacize Tesi
19 Kayışdağı Darülacize Tesi
20 Küçükcekmece DepDayDe
21 Sporcu Hanımlar Grubu
22 Çevre Kült.Değ.Kor.tan.vak
23 Çevre Kült.Değer.KorumVak
24 Dialog Girişim Grubu
25 Dialog Grubu
26 Doğa ile Barış Der.Bakırkö
27 Doğa ile Barış Derneği
28 Doğa ile Barış Derneği
29 Doğa ile Barış Derneği
30 Doğa ile Barış Derneği
31 Doğa ile Barış Derneği
32 Eğitim Gönüllüleri Vakfı
33 Felakette Acil Yard.Derne
34 Felakette Acil Yard.Derne
35 Gayrettepe Çevr.Kült.Koo.
36 Genç Haber Girişim Grubu
37 Genç Haber Girişim Grubu
38 İdeal Tepe Çevre Gön.Der.
39 İdeal Tepe Çevre Gön.Der.

Mediha ARICI
Hakan YILMAZ
Nezih YAMAN
Atilla SARI
Erbay YUCAK
Münevver Gülten
YÜKSEK
Betül ŞENGEZER
Piyale Özdoğan ÇİTİL
Derya ERSİN
Didem RASTGELDİ
Esra ÖZCAN
Oytun ÖĞÜT
Beyhan KELEŞ
Tubanur SÖNMEZ
Zeliha SAĞLAM
Özden SÖNMEZ
Başaran Nizamettin AKSU
Hacı GÜNDÜZ
Hatice ÇELİK
Utkan YETİMOĞLU
Şükran DEMİR
Ezgi TAŞPOLAT
Hakan KARAN
Ebru YAŞAN
Fatma KAHYAOĞLU
Mesut ÖZKAN
Saime ÜZÜMKESİCİ
Rahmi EKİZ
Halime GÜRSES
İklil ÇALIŞKAN
Öznur YILDIZ
Osman ŞİBİK
Müjgan YILDIRIMER
Nuray TIRIMOĞLU
Behzat İŞÇİMEN
Funda OZAN
Burcu ALKIŞ
Fatih BAŞGÜL
Kenan YARIM
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(216)4721774
5326678027
5326678027
(212)2920203
5352960305
5358863949
(212)5415480
(212)6326979
(212)6326976
(212)2490700
(212)2490700
(212)5733838
(212)5250641
(312)3363179
(312)3363179
(312)3363179
(212)2920203
(216)5270872
(216)5270872
(212)2920203
(212)5321387
2496464
2496464
5356345373
(212)5417055
(212)5835674-80
5327313091
5326139976
(212)5607740-55
(216)414 90 25
(216)414 90 25
(216)3275484
(212)5980080
(212)5980080
(212)3473735tel ve fax
(212)5250641
5359430681
(216)5229110
5362691209

40 İnsan Yerleşimleri Dern.
41 Insan Yerleşimleri Dern.
42 Kağıthane sivil sav.gönüllü
43 Kocaeli Yükseköğr.Derne.
44 Kocaeli Yükseköğr.Derne.
45 Kuzgunçuk.Afete hz.Soru
46 Özlenen Çocuk Dern.
47 Sosyal Kül.Yaş.Gel.Dern
48 Sosyal Kül.Yaş.Gel.Dern
49 Sultanbeyli Kül.Çev.kor.D
50 Sultanbeyli Kül.Çev.kor.D
51 Sultanbeyli Kül.Çev.kor.D
52 Sultanbeyli Kül.Çev.kor.D
53 Sultanbeyli Kül.Çev.kor.D
54 TEMA Vakfı
55 TEMA Vakfı
56 TRAC

Aslı Suha DÖNERTAŞ
Gül YÜCEL
Korel ERAYVAR
Umut KÜÇÜK
Özge Can ATAŞ
Tan MORGÜL
Ayşe PEHLİVAN
Zeynep TÜRKMEN
Süheyla SEZAN
Cengiz BÜYÜKGÖZ
Yakup YANIK
H. İbrahim UÇAN
Hüseyin SOYSAL
Süleyman YORULMAZ
Yaşar Kılıç
Güner Açıkgöz
Dr.Tevfik Aydın
KAZANCIOĞLU
Erhan ERBAŞ
57 TRAC
Mustafa Hilmi ORAL
58 TRAC Kadıköy Şubesi
Çetin ÇAKIROĞLU
59 TRAC Kadıköy Şubesi
N.Özer ŞENOL
60 Turcek Gençlik Komitesi
Kerem ATEŞ
61 Turcek Gençlik Komitesi
Hande UZMAN
62 Türk Üniv.Kadınlar Derneğ
Ebru Sevil ÜSTÜN
63 Türk Üniv.Kadınlar Derneğ
Semra ŞİRİN
64 Türkiye Deprem Vakfı
Medine İSPİR
65 Türkiye Deprem Vakfı
Sunay KARAL
66 Ulusl.İletişimde kadın.Grub
67 Deniz Feneri yardımlaşma ve dayanışma derneği

5325166113
5426275060
5425552706
5325702087
5352335323
(2125255378
(216)3080511/345-368
(216)3080511/345-368
(216)3113274
(216)3113274
(216)3113274
(216)3113274
5326136931
(212)2837816
(212)2837816
5322630262
5324358494
(216)3729793
5353489194
(216)3477823
(216)3471737
(212)6779953
(216)3496209
(212)2853949
(212)2853949
(216)3277955

C
FİNANSAL
1 İstanbul Sanayi Odası
2 Genc Sigortacılar Derneği
3 İzmir İkt.Yüksek Tiç.Dern

Neşe ERİŞ
(212)2522900-151
Hüsamettin DOĞRAMACI FAX:(216)3681941
Hakkı BİLGİTEKİN
5322458393

MİMARİ-İNŞAAT-MÜHENDİSLİK
1 İzmir Mimarlar Odası
2 İzmir Mimarlar Odası
3 Harita Kadastro Müh.Oda

Necdet ULEMA
Özgür AKBULUT
İlyas ÖZBEK
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(232)4218995
(232)4218995
(212)5607533
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6.2

EĞİTİM VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Bahattin Akşit, Doç. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. A. Nuray
Karancı, Doç. Dr. Sinan Mert Şener, Y. Doç. Dr. Azime Tezer, Doç. Dr. Derin Ural, Prof. Dr. Alper
Ünlü

6.2.1

EĞİTİM VE SOSYAL ÇALIŞMALAR KONUSUNDA MEVCUT DURUMUN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Afet yönetimi çeşitli evreleri olan bir süreçtir. Bu evreler, afet öncesi zarar azaltma ve
hazırlıklı olma ve afet sonrasında müdahale ve iyileştirme olarak kavramlaştırılabilir. Etkin ve
sürdürülebilir afet yönetimi için yerel toplumların afet yönetiminin her evresi ile etkin başa
çıkabilmeleri için kapasitelerinin artırılması çok büyük önem taşımaktadır (Dynes 1993,
Doğal Afetleri Azaltma Dünya konferansı, 1995). Uzun dönemde, afet zararlarını azaltmak ve
hazırlıklı olmak için olası afetlerin risklerinden toplumu haberdar etmek ve onları gerekli bilgi
ve beceriler ile donatmak gerekmektedir. Sürdürülebilir bir afet yönetimi için toplum
katılımını sağlamak, yani yerel toplumlarda sorgulayıcı bir örgütlülüğü, tutumlar ve
uygulamalar düzeylerinde kurumlaştırmak gereklidir (Habitat Uluslararası Koalisyonu 1996;
Bates et al., 1991; Karancı, Akşit, Sucuoğlu 1996).
Bununla beraber, afetlere hazırlık sadece devletin ve yerel yönetimlerin görevi değildir.
Maalesef mevcut afet mevzuatımız, bir çok afeti kapsamaması ve hiyerarşik yapısı ile birlikte
yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine yeterince yer vermemektedir (Şener, Tezer,
Kadıoğlu, Helvacıoğlu, Trabzon, 2002). Halbuki önemli olan şey, çalışmalara tüm sektörlerin
(birey, toplum, yerel yönetimler ve idareler, özel ve kamu sektörleri vb) katılımını sağlamak
ve tüm afetleri bir bütün halinde göz önüne almaktır (Sözen, Piroğlu, 1999).
Afetlere hazırlıkta Valilik, Kaymakamlık ve Belediyenin ilgili birimleri tek başına hazır
olması yeterli değildir. “İstanbul’da herkese afetlere hazır olunca İstanbul afetlere hazır
olacaktır” ilkesiyle İstanbul’da halkın kendi bireysel güvenliğini sağlaması ve “Afetlere
hazırlık evden başlar” ilkesiyle de evlerden başlayarak kurum ve kurumsal hazırlıkların
yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Bunun için halkın hemen ve yoğun bir şekilde afet
bilinci, afetlere hazırlık, yangın söndürme, basit ilk yardım, hafif arama kurtarma, afet
psikolojisi ve ekip organizasyonu konularında eğitime tabi tutulmalıdır (Akman, Ural, 2001).
Ayrıca afetlere hazırlıkta yapılan çalışmaların ve gerekli olan bilgilerin halka (medya
araçlarıyla, posta, sergi ve fuarlar, toplantılar vb şekillerde) ulaştırılması, halktan görüş ve
öneriler (anketler, araştırmalar, halk toplantıları, vb şekillerde) toplanarak katkı alınarak karar
verme sürecine katılımcılığın sağlanması gerekmektedir (Kadıoğlu, İskender, 2001).
Aşağıdaki bölümlerde de açıklanacağı üzere halk eğitiminde hedef kitlenin (alan, kültür
düzeyleri, eğitimleri, bilginin teknik içeriğin) de tespit edilmesi ve hangi araçlarla onlara
ulaşılacağının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Eğitim ve sosyal çalışmaların kapsamı:
a. Afet bilincinin toplumun her kesimine yaygınlaştırılması,
b. Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri için gerekli eğitimin
verilmesi ve becerilerin geliştirilmesi yoluyla yerel toplumun afetlerle mücadele
kapasitesinin arttırılması,
c. Afetlerle daha etkin başa çıkabilmek için sivil toplumun örgütlenmeleridir.
6.2.2

TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT UYGULAMALAR

Ülkemizde afetler konusunda halk eğitimini veya afetlerde gerekli becerilerin (ilk yardım,
arama kurtarma, geçici barınma koşullarında sağlıklı yaşam, afetlere uğramış kişilere psiko1119

sosyal destek, vs) eğitimi ve halk bilinçlenmesini amaçlayan programların 1999 MarmaraDüzce depremleri öncesi çok nadir olduğu görülmektedir. 1999 öncesi afetlere hazırlıklı olma,
zarar azaltma ve müdahalenin gerektirdiği faaliyetlerin sadece belirli kamu kurum ve
kuruluşlarının sorumluluğunda olduğu görüşü hakimken, 1999 depremi afetlerle başa çıkmada
yerel düzeyde örgütlenmenin ve yaygın katılımın gerekli olduğunu göstermiştir. Buna bağlı
olarak 1999 depremleri sonrası halk eğitimine ve sosyal örgütlenmeye yönelik uygulamalar
başlatılmıştır.
Afetlere hazırlık ve kurtarma hizmetleri konusunda halk eğitimi vermek Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü’nün görevidir. Bu kapsamda her yıl sivil savunma yükümlüsü olarak
belirlenen sivil halktan kişilere eğitim verilmektedir. Sivil Savunma tarafından belirlenen
kişilerin gönüllüler olmaması nedeni ile eğitim için gerekli motivasyonlarının olmaması
önemli bir sorundur. Ancak, son yıllarda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ( örn: AKUT;
Telsiz ve Radyo Amatörleri cemiyeti, Türk Hemşireler Derneği, vs) ve mahalli Sivil Savunma
Müdürlükleri’nin gönüllü kişiler ve STK’lar (örn: İstanbul Doğa ile Barış Derneği; İstanbul
Merkez HEDEF Holding, vs) ile protokoller imzaladıkları ve bu kişi ve kuruluşlara iller ve
ilçeler düzeyinde eğitim verdikleri görülmektedir. Sivil Savunma bünyesinde devam ettirilen
bu eğitim faaliyetlerinin yaygın olarak halkın farklı kesimlerine ulaşabilme bakımından
önemli etkileri olabileceği düşünülebilir. Afetler konusunda halk eğitiminin Türkiye’de
kurumsal olarak bir tek Sivil Savunma Genel Müdürlüğü içerisinde verildiğini , diğer
uygulamaların ise daha çok 1999 sonrası başlatılan projeler olduğu görülmektedir.
Afetlerle başa çıkma konusunda halk eğitimi ve katılımını sağlamaya yönelik çabaların,
Erzincan ve Dinar depremlerinden sonraki dönemlerde de başlatılmış olduğu görülmektedir.
Ancak bu dönemde yürütülen programların bazı illerde yapılan çalışmalardan öteye
geçememiş oldukları görülmektedir. Bu tür çalışmalara bir örnek, Karancı ve Akşit’in (1999 )
Bursa’da 1998 yılında yürüttükleri “Depreme Hazırlıklı Olma Pilot Çalışması” dır. Bu
çalışmada birinci derece deprem bölgesinde bulunan Bursa depreme hazırlıklı olma
çalışmaları için pilot şehir olarak seçilmiştir. Bursa’da depreme hazırlıklı olmak üzere
oluşturulacak toplumsal ilişki ağlarının, kurulacak komitelerin, gerçekleştirilecek toplum
katılımının ve geliştirilecek yerel örgütlenmelerin diğer afetlere de transfer edilebilecek
hazırlıklar olabileceği düşünülmüştür. Bursa’da pilot olarak yürütülen çalışmada merkezi ve
dışsal güç ve kaynaklardan beklenen zarar azaltma, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme
gibi afet yönetimine ilişkin etkinliklerin yerel kaynaklar, yerel toplum ve sivil örgütlenmelerle
dengelenmesi amaç edinilmiştir. Çalışmada merkezi ve yerel devlet kurumlarının,
belediyelerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun gönüllü kesimlerinin
Bursa’da depreme ve diğer afetlere hazırlıklı olmak için örgütlenmeleri gerektiğini kabul
etmeleri ve bir eylem planı hazırlamak üzere harekete geçmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla
merkezi hükümet kuruluşları, büyük şehir ile ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının
katılımıyla Yerel Gündem 21 çerçevesinde bir çalışma Grubu oluşturulmuş, ve proje
yürütücülerinin hazırladıkları “Depreme Hazırlıklı Olma Eylem Planı” bu gruba sunulmuştur.
Daha sonra çalışma grubu toplantılar yaparak bu eylem planını geliştirme ve Kent Konseyine
sunma yönünde çalışmalar yapmıştır. Proje kapsamında yürütülecek olan depreme hazırlıklı
olma yetişkin eğitimi için eğitici el kitabı : “Depreme Hazırlıklı Olmak İçin Öğretme ve
Uygulama Kılavuzu: Eğitici El Kitabı (Karancı, Akşit, Anafarta, Oğul ve Üner; 1999a ve
1999b ) ve halka dağıtılacak broşürler: “ Depreme Hazırlıklı Olalım” hazırlanmıştır. Ancak,
projede önemli bazı sorunlar yaşanmıştır. Bunlar, Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde faaliyet
gösteren çalışma grubu ile merkezi hükümetin yerel temsilcileri arasındaki ilişkinin çok güçlü
olmadığı ve Türkiye’deki hiyerarşik yönetim anlayışı çerçevesinde sorunlar yaşanmasıdır.
Afetlere karşı hazırlıklı olma konusunda il düzeyinde var olan hizmet gruplarının ve
geliştirilmiş olan afet senaryolarının yeterli olduğu, sivil toplum kuruluşları ve toplum
katılımı/eğitimini hedefleyen ve liderliğini Yerel Gündem 21’in ve dolayısıyla büyük şehir
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belediyesinin yaptığı bir örgütlenmeye devlet kuruluşlarının katılmakta çekinceli
davrandıkları ortaya çıkmıştır. Bursa’da, 1998 yılında depreme hazırlıklı olmak için
yeterince istek ve hevesin bulunmaması çalışmayı yavaşlatan bir başka sorun olarak ortaya
çıkmıştır. Çalışma sırasında yapılan genel ve yerel seçimler ile eylem planı çalışmalarını
yürüten komisyon dağılmış ve projede amaçlanan örgütlenme sağlanamamıştır. Bu
çalışmadan çıkarılacak önemli sonuç, yerel topluluklarda afet riski konusunda bilinç ve belli
ölçüde kaygı olmadığı durumlarda yerel örgütlenmenin sürdürülebilir olamadığının
görülmesidir. Bunun yanı sıra yerel sahiplenmenin ve kararlılığın bu tür programların
sürdürülebilir olmaları için gerekli olduğudur. Bu çalışmada eğiticiler tarafından kullanılacak
“Depremlere Hazırlıklı Olmak İçin Öğrenme, Öğretme ve Uygulama Kılavuzu” nda
“Deprem Nedir? ”, “Depremden Önce: Bina Güvenliği; Deprem Sonrası Buluşma Planı;
Önemli Ailevi Bilgiler; Ev İç Güvenliği Sağlamak; Eşyaları ve İçindekileri Emniyete Almak;
İlk Yardım Gereçleri; Acil Durumlarda Gerekli Olabilecek Besinler; Isı Kaynakları; Temizlik
ve Hijyen; Barınma, gibi konular”, “Deprem Sırasında: Yapılması gerekenler”, “Depremden
Sonra Yapılması Gerekenler :Arama ve Kurtarma” ve “Ailelilerin ve Çocukların Duygusal
Tepkileri” ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin eğitim verilecek kişilere ne şekilde
verilmesi gerektiği açık yönergeler ile birlikte kılavuzda verilmektedir. “Depreme Karşı
Hazırlıklı Olalım” ise, eğitime katılanlara verilmek üzere hazırlanılmış, ve yukarıdaki
konular ile ilgili kısa bilgiler içeren bir broşürdür.
Karancı ve Akşit (2002) Çankırı İli’nde Valilik, Sivil Savunma İl Müdürlüğü ve
Belediyelerle ortaklaşa olarak halk eğitimine yönelik bir projeyi başarı ile yürütmüşlerdir. Bu
çalışmada öncelikle daha önce Bursa için hazırlanılmış olan eğitim materyalleri toprak
kayması, sel ve deprem konularını kapsayacak şekilde genişletilip, revize edilmiştir. Daha
sonra Çankırı İli’nde çeşitli sektörlerden 95 kişiye afetlere hazırlıklı olma bilincini geliştirmek
üzere halka eğitim vermek üzere bir kurs verilmiştir. Bu eğitimlere katılarak yerel eğitici
olmayı kabul eden 95 kişiye eğitimlerinde kullanmak üzere birer eğitici el kitabı, 50 şer adet
broşür ve eğitim verdikleri kişilerle ilgili bilgi toplamak ve izleme çalışmalarında bu kişilere
ulaşılması için 50 şer adet kısa anket formu birer çanta içerisinde verilmiştir. Daha sonra 95
yerel eğitici üç ay boyunca halktan gruplara altı saat süren eğitim programını uygulamışlardır.
Program sonunda Çankırı’da yaklaşık olarak 4 000 kişiye eğitim verilmiştir. Bu eğitimin
etkinliğinin izlenmesi halen devam etmektedir. Çalışma kapsamında, eğitimlerin
tamamlanması sonunda yerel eğiticilerle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu
toplantıda eğitim materyalinin işitsel-görsel materyallerle desteklenmesinin ve eğitimlerin
daha uzun süreye yayılarak uygulama yönünün vurgulanmasının gerekli olduğu görüşü
belirmiştir. Ayrıca, meslek olarak öğretmenlikten gelen eğiticilerin kursu vermekte daha
başarılı oldukları dile getirilmiştir.
1999 Marmara-Düzce depremleri sonrası Türkiye’de çok sayıda sivil toplum örgütü
afetlerle ilgili konularda çalışmalar yürütmüştür. Bunlardan bir kısmı afetlere hazırlıklı olma
konularında halk eğitimi faaliyetleri de göstermişlerdir. Bu eğitimlerde daha çok ilk-yardım
kurtarma ve arama-kurtarma becerileri gibi afete müdahale evresine odaklanan çalışmalar
olduğu görülmektedir. Afetlerin tüm evrelerini kapsayan sistemli bir çalışma olmadığı göze
çarpmaktadır. Bunlara örnek olarak Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi Derneği (KAKEB) bir
gençlik kolu kurmuş ve 7 000 öğrenciye eğitim ve tatbikat vermiştir. Türk Psikologlar
Derneği depremle ortaya çıkabilecek psikolojik sıkıntılar ile ilgili değişik broşürler hazırlamış
ve bunları deprem bölgelerinde halkı bilinçlendirmek için dağıtmıştır. Bunların dışında
deprem bölgelerinde depremzedelerin ekonomik, sosyal , psikolojik ve yaşamsal sorunlarına
ortak çözümler üretmek amacı ile çok sayıda deprem derneği kurulmuştur. Kocaeli İli Valiliği,
İsviçre Kalkınma ve İşbirliği dairesi, İl Sivil Savunma Müdürlüğü, İzmit Büyük Şehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi ve İzmit Kent Kurultayı’nın
ortaklaşa yürüttükleri “Mahalle Afet Destek Projesi (MADP)” afetlere hazırlıklı olmak için
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mahalleler düzeyinde örgütlenmenin ve farklı kesimden kurum ve kuruluşların bir arada
çalışmalarına çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. MADP kapsamında mahalleler bazında
afet müdahale grupları, ve bunlar arasında bir ağ oluşturulması planlanmaktadır. Proje
Kocaeli’nde yaklaşık 15 mahallede afet gönüllülerini eğitmeyi, mahallelerde gerekli ekipman
ile donanmış Mahalle Afet Destek Merkezleri oluşturmayı, bunları işlevsel hale getirmeyi ve
son olarak bunları ilgili kriz merkezleri ile bağlantılı duruma getirmeyi hedeflemektedir. Bu
proje kapsamında verilen gönüllü eğitiminde afet bilinci ve hazırlık, afet psikolojisi, temel
yangın söndürme, temel ilk yardım, ve temel arama ve kurtarma eğitimleri verilmektedir.
Eğitimler ilgili ve farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülmektedir. Örneğin, ilk yardım eğitimi
Kocaeli Tabip Odası tarafından, temel yangın söndürme İzmit ve Gölcük İtfaiyesi tarafından
verilmektedir. Böylece ilde mevcut eğitim kaynakları kullanılmış olmakta ve farklı kurumlar
arasında entegrasyon sağlanmaktadır.
Yukarıdaki tartışmalardan görülebileceği gibi Türkiye’de 1999 öncesi afet zararlarını
azaltma ve hazırlıklı olma konularında sistemli bir halk eğitimi ve örgütlenmesi
uygulamasının bulunmadığı görülmektedir. Halk eğitiminin çok önemli bir boyutu eğitici
eğitimidir ve eğitici el kitaplarının ve eğitim materyallerinin niteliğidir. Bu açıdan
bakıldığında Türkiye’de standardize edilmiş, kültüre uygun, etkinliği test edilmiş kaynakların
bulunmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra geliştirilmesi gereken eğitim kaynaklarının
halkın farklı kesimlerine uygun olarak çeşitlendirilmeleri gereklidir. Halk eğitiminin
yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal bir yapı gerekmektedir. Sivil Savunma Müdürlükleri’nce
verilen yükümlü ve gönüllü eğitimleri yaygın olarak halkın her kesimine ulaşamamaktadır.
Ayrıca, bu eğitimlerde daha çok afet anı ve sonrasına yönelik beceriler ele alınmaktadır. Bu
programlarda deprem riski algısını geliştirme ve olası zararları azaltma bilincini geliştirme
çabaları zayıf kalmaktadır. Yapılmış olan diğer çalışmalar ise belirli projeler çerçevesinde
yürütülmüş ve etkinlikleri sınırlı çabalardır. Ancak, bu çalışmalardan etkin ve yaygın halk
eğitimi için gerekli ilkelerin çıkarılması mümkündür. 1999 depremleri ile sivil toplum
kuruluşlarının halk eğitimi ve örgütlenmesinde önemli çabalar gösterdikleri görülmektedir.
Türkiye’de yaygın eğitim amaçlı kursların açılış ve işleyişlerini 02/2001-2521 tarih ve sayılı
“Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakiflar, Dernekler ve Meslek Odaları Tarafından
Milli Eğitim Bakanlığının Denetim ve Gözetiminde Ücretsiz Plarak Açılacak Yaygın Eğitim
Amaçlı Kurslar Yönergesi” ile belirlenmiştir. Bu yönerge kapsamında belediye ve belediye
tarafından desteklenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları halk eğitimini
üstlenebilirler.
6.2.3

İSTANBUL’DAKİ MEVCUT DURUM

İstanbul’da özellikle 1999 depremleri sonrası halk eğitimi ve yerel örgütlenmenin önemi
ortaya çıkmıştır. Bu durum İstanbul Valiliği’nin çalışmaları, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
ve İlçe Belediyelerinin halk eğitimi uygulamaları ve çok sayıda STK, Meslek Örgütü ve
Üniversitenin bu konuda yaptıkları çalışmalara yansımıştır. Bu bakımdan incelendiğinde
İstanbul’da halk eğitimi ve örgütlenmesi konusunda çok önemli atılımlar olduğu
görülmektedir. Ancak, bu çalışmalar arasında bir eşgüdüm sağlanması ve eğitim
çalışmalarının afet yönetiminin her evresini kapsayacak şekilde genişletilmesi gereklidir.
Ayrıca, çeşitli kuruluşlar bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalarının standartlarının
incelenmesi ve ortak kriterlerin belirlenmesi gerekli görülmektedir. Raporun bu bölümünde
İstanbul valiliği, Büyükşehir Belediyesi, STK’lar, Meslek Örgütleri ve Üniversitelerin
İstanbul’da afetler konusunda yürüttükleri halk eğitimi ve örgütlenmesi çalışmaları
özetlenecek ve değerlendirilecektir.
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6.2.3.1 Valilik Düzeyinde Eğitim Çalışmaları
Milli Eğitim Müdürlüğü 2000 yılında, öğrencileri depremler ve depremlere hazırlık
konusunda bilgilendirmeye amaçlayarak, 150 000 kopya olarak hazırlanan kitapları okullarda
dağıtmıştır. İstanbul’daki ilk öğretim okullarında depremler ve depremlerle başa çıkma
konusunda konular derslerde işlenmeye başlamıştır. Lise düzeyinde ise deprem konusu
coğrafya derslerinin içerisinde verilmeye başlanmıştır. 2001 yılında 2, 9000’ya yakın
öğretmen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin düzenlediği afet yönetimi
seminerine katılmışlardır. Tüm okullarda , 1999 Düzce depreminden sonra 12 Kasım anma
günü olarak belirlenmiş ve bu günlerde sivil savunma uzmanlarının da katılımı ile deprem ile
ilgili uygulamalar yapılmaya başlanmıştır (JICA ve IMM, 2002).
Afet Yönetim Merkezi elemanlarına, Sivil Savunma, Bayındırlık İl Müdürlüğü ve
Kızılay desteği ile arama-kurtarma, afet yönetimi ilkeleri ve afetlere hazırlık eğitimi
verilmektedir. Bu eğitimlerde müdahale konusunda eksiklikler olduğu belirtilmektedir (JICA
ve IMM, 2002). AYM, Sivil Savunma’nın hazırladığı, ilk yardım, yangınlar, kimyasal savaş
ve depremler konusundaki kitapları eğitim için kullanmaktadır.
İstanbul Valiliği halkı bilinçlendirmek ve eğitmek için FM radyo istasyonu kullanmakta
ve her gün belirli saatlerde bir saatlik deprem ile ilgili yayınlar yapılmaktadır. Dinleyicilerin
de soruları ile bu programlara katılmaları mümkün olmaktadır. Farklı günlerdeki programlar
değişik dinleyici kitlelerini hedef almaktadır. Okul öğrencilerinin ve yetişkinlerin bu
programlarda ayrı ayrı hedef kitle olarak ele alınması çok olumludur. Bu programlarda
medyada çıkan haberlere odaklanılması ve bunların tartışılması da çok olumlu görünmektedir.
Radyo ile yapılan bu yayınlar afetler konusunda bilinç yaratmak ve eğitim için motivasyon alt
yapısını oluşturmak açısından önemli görünmektedir.
6.2.3.2 Büyük Şehir ve İlçe Belediyelerinde Yürütülen Eğitim ve Örgütlenme
Çalışmaları
Halkın bilinçlendirilmesi amacı ile 2001 yılında Belediye tarafından deprem zararlarını
azaltmak ve hazırlıklı olma konularını içeren broşürler hazırlanmıştır. Okullarda öğrencilere
dağıtılmak üzere depremden korunmanın yollarını anlatan broşürler de hazırlanılmıştır. Ancak,
okullar Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı olduğu için, bu broşürleri belediye okullarda
sistemli olarak dağıtamamış, bunun yerine isteyen vatandaşlara dağıtabilmişlerdir (JICA ve
IMM, 2002). Belediyenin bu tür hazırlıklarından ilk ve orta öğretim kurumlarının sistemli
olarak yararlanabilmeleri önemlidir. Bunun için belediyelerin Milli Eğitim Müdürlükleri ile
protokoller yapmaları kaynak paylaşımını olanaklı kılacaktır.
Halktan gönüllülerin eğitimi ve örgütlenmeleri konularında İstanbul’da pek çok
STK’nın faaliyet göstermekte oldukları ve bunlardan bir kısmının ilçe belediyelerinden destek
aldıkları görülmektedir. Bu tür çalışmaların kurumsallaştırılabilmeleri ve sürdürülebilir
mekanizmalar içerisinde örgütlenmeleri halk eğitimi için çok değerli bir model oluşturabilir.
Belediyenin medya ile ilişkileri yakındır. Vatandaş için aylık dergi çıkarılmaktadır. Bu
dergi deprem bilincini geliştirme ve bu konuda haberlerin yer alabileceği ve duyurulabileceği
önemli bir kaynak olma potansiyelini taşımaktadır.
Acil Kurtarma Servisleri Müdürlüğü, Sivil Savunma ve İtfaiye birlikleri ile ortaklaşa
olarak gönüllü eğitim programları düzenlemektedir. Belediyeye bağlı Sivil Savunma
Müdürlüğü lise ve üniversite öğrencilerine ve halktan gönüllülere arama-kurtarma becerileri
eğitimi vermektedir. Katılanlara sertifika verilen bu programların tarihleri ve yerleri
muhtarlıklar, okullar ve üniversitelerde ilan edilmektedir.
Yukarıda özetlendiği gibi, belediyenin ilk ve orta öğrenim ve üniversite öğrencilerine ve
halktan gönüllülere yönelik bilinçlendirme ve ilk yardım, arama-kurtarma gibi özel becerilerin
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eğitimine yönelik programları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, bazı ilçe belediyeleri STK
larla ortak çalışarak mahalle düzeyinde gönüllü örgütlenmesine destek olmaktadırlar. Tüm bu
çalışmalar oldukça yüreklendirici görünmektedir. Ancak, bu çalışmaların daha sistemli hale
getirilmeleri, afet yönetiminin her evresini kapsaması ve eğitim standartlarının geliştirilmesi
ve yaygın olarak kullanılması gerekli görünmektedir.
6.2.3.3 Sivil Toplum Kuruluşları’nın Halk Eğitimi ve Örgütlenme Çalışmaları
İstanbul’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu 1999 sonrası afetlere hazırlık konularında
çalışmalar yürütmekte veya bu tür çalışmaları planlamaktadırlar (Selek ve Petal, 2000).
Örneğin. Ak Sigorta’nın kurduğu eğitim ve simülasyon merkezi öğrencilere ve halka ücretsiz
olarak depremden korunma ve yangın güvenliği konusunda eğitim vermektedir.
STK’lar afetlere müdahale konularında becerilerini arttırmak ve halk eğitimi vermek
amacı ile Sivil Savunma’dan eğitim almaktadırlar. Sivil inisiyatifin bu ilgisi ve gönüllü insan
gücü, belediyelerin çeşitli STK’lar ile yapacağı antlaşmalar çerçevesinde kullanılabilecek
önemli bir kaynak olarak görünmektedir. Ancak, eğitimde kullanılacak malzeme ve bilgilerin
standartlaştırılması önemlidir. Eğitim yöntemi olarak raporun esaslar kısmında belirtilen
hususlara uyulması STK lar tarafından verilen eğitimim etkinliğini arttıracaktır.
6.2.3.4 Mahalle Örgütleri
İstanbul’da büyük çoğunluğu çeşitli STK’lar tarafından 1999 da kurulmuş olan çok sayıda
mahalle örgütü olduğu görülmektedir. Mahalle örgütleri genel olarak afet hazırlığı, mahalleler
düzeyinde afetlere hazırlanma ve risk değerlendirmesi, yerel arama kurtarma ekiplerinin
oluşturulması, ilk yardım seminerleri, iletişim ve telsiz yapıları oluşturulması gibi konularda
çalışmaktadırlar. Bunlara örnek olarak Altunizade Yurttaş İnisiyatifi, Avcılar-Gümüşpala
Dayanışma Derneği, Bebekliler Derneği, Esenkent-Afet hazırlık ve Kurtarma (Esenak),
Gayrettepe Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, Gazhane Çevre Gönüllüleri Kooperatifi, vs
verilebilir. Mahalle örgütleri Sivil Savunma Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlıklar,
Muhtarlıklar, Büyük Şehir ve İlçe Belediyeleri, üniversiteler,meslek odaları ve diğer STK ‘lar
ile işbirliği içerisinde ve onlardan destek alarak halk bilinçlendirmesi ve eğitim çalışmalarını
sürdürmektedirler.
İstanbul’da 1999 sonrası halk eğitimi ve örgütlenmesi, afetlere yönelik sosyal
çalışmalarda çok önemli gelişmeler olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler İstanbul Valiliği,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve bazı
sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü eğitim çalışmaları ve mahalle düzeyinde
örgütlenmelerdir.
6.2.4

ARAMA KURTARMA GRUPLARI

İstanbul’da STK lar ve gönüllüler tarafından oluşturulan ve sivil savunma müdürlüğü ile
işbirliği içerisinde gönüllü eğitimi ve uygulama faaliyetleri gösteren arama kurtarma grupları
bulunmaktadır. İstanbul Yardım Grubu, AKUT, AKA, Arama Kurtarma Araştırma bunlardan
bazılarıdır.
6.2.4.1 Meslek Örgütleri
Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri, Şehir Planlamacılar Odası,
Türk Tabipler Birliği gibi kuruluşların İstanbul şubeleri afetler konusunda çalışmalar
yürütmekte ve halk bilinçlenmesi ve eğitimi konusunda uygulamalar yapmaktadırlar. Meslek
örgütlerinin yaptıkları bu çalışmaların İstanbul afetler Master Planı’na entegre edilmeleri ve
belediyelerle ortak halk eğitimi çalışmaları yapmaları , özellikle eğitimin içeriği için teknik
bilgi sağlamaları önemli görünmektedir.
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6.2.4.2 Üniversiteler
Afetlere hazırlık ve afet yönetimi konularında İstanbul’daki bazı üniversitelerin önemli
katkıları olduğu görülmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yönetim Merkezi’nin
FEMA ile yaptıkları protokol sonunda afet yönetimi konusunda bir grup öğretim üyesi
FEMA’dan eğitici eğitimi almıştır. İTÜ’lü eğiticiler, FEMA’nın kaynaklarından
oluşturdukları eğitici el kitapları ile İstanbul ve diğer illerde eğitici eğitimi vermektedirler.
Mevcut deneyimleri ışığında, Afet Master Planı içerisinde eğitici eğitimlerinin ITÜ ve benzeri
üniversitelerce düzenlenmesi ve eğitim programlarının üniversitelerce izlenip
değerlendirilmeleri uygun görünmektedir. Bunlara ek olarak Türkiye için çok olumlu bir
gelişme İTÜ’nün, afet yönetimi Y.Lisans programını başlatmış olmasıdır. Bu program ile
Belediye personelinden bir kısmı da eğitimlerine devam ederek afet yönetimi konusunda
uzmanlaşabilecektir.
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün
yürüttüğü “Afet Hazırlığı Eğitim Projesi “ (IAHEP) de İstanbul için halk eğitimi ve
örgütlenmesi konusunda atılmış çok önemli bir adımdır. Bu proje ile mahalle afet gönüllüğü,
eğitim ve örgütlenme konularında İstanbul’a özgü önemli bir birikim bulunmaktadır.
6.2.5

MEDYANIN HALK EĞİTİMİNE KATKILARI

Deprem konusunda bilinçlenme ve deprem zararlarını azaltmak, hazırlıklı olmak ve müdahale
konularında halk eğitiminde görsel ve yazılı medyanın çok önemli rol oynayabileceği
bilinmektedir. İstanbul ve Türkiye genelinde İstanbul’un sismik risk alanları, depremden
korunmanın yolları gibi konularda medyada işlenen konular, yazılar, gazetelerle dağıtılan
broşürler olmakla birlikte tüm bu çabaların yeterli olduğunu söylemek mümkün
görünmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken medyanın bilimsel olarak doğruluğu
kanıtlanmamış bilgileri halka sunmaları durumunda yanlış bilgilendirmeye yol
açabilecekleridir (Akman, İskender, Kadıoğlu, Kapdaşlı, Ural, 2001). Bu bakımdan master
plan kapsamında medya mensuplarının afet yönetimi, afette haber verme ilkeleri vs.
konularında eğitilmeleri planlanmalıdır. Medyayı paydaşlardan önemli biri olarak ele alarak
her evrede medya ile birlikte halk eğitimi planlamak ve sürdürmek gerekli görülmektedir.
6.2.6

GENEL DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki bölümlerde tartışıldığı gibi gerek Türkiye genelinde, gerekse İstanbul’da 1999
Marmara ve Düzce depremleri sonrası yerel halkın katılımı, eğitimi ve örgütlenmesi
konularında önemli bir bilinçlenme mevcuttur. Özellikle İstanbul Büyük Şehir ve İlçe
Belediyelerinin bu konularda kendi bünyelerinde ve STK’larla ortaklaşa yürüttükleri
çalışmalar çok umut vericidir. Genel olarak bu ilk adımları kurumsallaştırmak, halk eğitiminin
ve örgütlenmesinin sistematik, yaygın, bilimsel standartlara uygun ve sürdürülebilir olmasını
getirecektir. Eğitim çalışmalarında deprem sırası ve sonrası döneme daha çok vurgu olduğu,
deprem öncesi zarar azaltma konularının daha az işlendiği görülmektedir. Afet master
planında eğitimin içeriğinde deprem öncesi ve sonrası evrelerin dahil edilmesine dikkat
edilmelidir. Çok sayıda kurum ve kuruluşun yürüttüğü eğitim ve bilinçlenme çalışmalarının
eşgüdümü, eğitici eğitimi ve eğitimin İstanbul demografik bilgileri temel alınarak
hazırlanılacak eğitim materyalleri ile her kesime götürülmesinin sağlanması dikkat edilmesi
gereken konulardır. İstanbul’da Valilik, Belediye, STK’lar, meslek örgütleri ve medyada 1999
sonrası depremlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında oluşmuş olan bilinçlenme ve
motivasyonun eşgüdüm içerisinde, belli bir kurumsal yapı içinde sürdürülmesi çok önemlidir.
Kurumsal yapı içerisinde eğitimin tüm hedef kitlelere taşınmasının sağlanması, eğitici ve
eğitim standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi boyutlarının yer alması gereklidir.
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6.2.7

TOPLUM EĞİTİMİNİN ESASLARI

Afetler konusunda bilinçlenme, afet zararlarını azaltmak, hazırlıklı olmak ve müdahaleyi
kapsayan konularda toplum eğitiminde öncelikle hedef kitlelerin ve eğiticilerin belirlenmesi,
eğitimin kapsamının, yönteminin ve verileceği mekanların, ve son olarak eğitimin
kurumsallaşması için yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi gerekmektedir. Raporda
bu hususlar ile ilgili esaslar ayrı ayrı ele alınacaktır.
6.2.7.1 Hedef Kitleler
a. Halk Eğitimi: Eğitimin yaygın olarak halkın her kesimine ulaşması önemlidir. Bu
bakımdan farklı yaş grupları olarak ele alabileceğimiz, çocuklar (ilk öğretim öğrencileri),
ergenler-genç yetişkinler (lise-üniversite-çıraklık eğitimi-askerlik yapanlar) ve yetişkinler
eğitim alması gereken kitleler olarak planlanmalıdır. Eğitimin gideceği kitlelerde kadın
ve erkeklerin temsil edilmesine ve farklı sosyo-ekonomik düzeylere erişilmesine dikkat
edilmelidir. Hedef kitlelerin belirlenebilmesi için İstanbul’da mahalleler-sokaklar
düzeyindeki demografi bilgilerinin (yaş, cinsiyet, eğitim) GIS ortamında bulunması
yararlı olacaktır. Bu bilgiler kullanılarak temel bilinçlendirme eğitiminin planlanması
yararlı olacaktır.
Öğretmenlerimizin toplumdaki lider rolünü de göz önüne alarak, afet bilinci arttırmada,
zarar azaltma ve hazırlıklı olmada öğretmenin aktif katılımını sağlayarak onların gerekli
becerileri kazanmalarına ve mevcut bilgilerini arttırmaları hedeflenmelidir. Böylece
öğretmelerimiz tekrar cumhuriyet ilk yıllarındakine benzer bir misyon yüklenerek, küçük
kasaba ve yerleşim bölgelerinde zaten verilen, ondan beklenen rolünü geliştirme ve
arttırma amacı da desteklenecektir.
Her il/ilçenin deprem zararlarını azaltma ve hazırlık sürecinde okul çağındaki genç
nüfusun afetlere karşı eğitilerek ve okullar için acil durum eylem planları oluşturularak
bilgi ve planla güçlendirip afetlere hazırlıklı hale getirilmesine temel oluşturabilecek bir
çalışma sistematiği ortaya koymak gerekir. Projede, il/ilçe çıvarında olabilecek büyük bir
depremin (ve depremin tetiklediği yangın, su baskını, kimyasal serpinti vb. tehlikelerin)
tehdit ettiği okul çağındaki çocukları deprem anında doğru davranışa yöneltecek eğitim
metotlarının farklı boyutlarını uygulamak, deprem sonrası okulların il/ilce ile eşgüdüm
içinde olması ve il/ilce kaynaklarına ihtiyaç duymadan kendilerine yeterli olabilmeleri için
plan ve hazırlıkların çok yönlü bir model aracılığı ile değerlendirilmesini ve önerilerin
geliştirilmesini sağlamak hedeflenmelidir.
Bugün Türkiye’de, ilk ve orta öğretim ders ve kitaplarında afetlere verilen önem/yer
toplumu oluşturan tüm bireylerde güçlü bir afet bilinci oluşturmak için yeterli değildir.
Benzer şekilde, yüksek öğretimde mühendislik, fen, sosyal ve sağlık bilimler
programlarında da afetlerle ilgili konulara ve derslere yeterince yer verilmemektedir. İlk
ve orta öğretimde afet bilincini vermeye ve doğru davranış şeklini öğretmeye yönelik
konular yaşama dönük, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye uygun bir şekilde ders
programlarına entegre edilmelidir.
Bunlara ilave olarak, çocuklara yönelik şarkılar, oyunlar, çocuk tiyatroları, çizgi filmleri,
boyama kitapları, eğitim parkları vb. projeler geliştirilip uygulanması gerekmektedir.
b. . Görevlerinde afetler ile ilgili sorumlulukları bulunanların eğitimi: Yöneticiler (kamu,
belediye, sivil toplum örgütü) ve bazı meslek grupları’nın (itfaiyeciler; medya
mensupları, Kızılay çalışanları, gibi) afetlerle ilgili uygulamalarında bilgi ve beceri
düzeylerini arttırmak önemlidir. Bu hedef kitlelerde yöneticilere İTÜ, Afet Yönetimi
Merkezi tarafından verilen afet yönetimi eğitiminin verilmesinin olası afet zararlarının
azaltılmasında, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında daha etkin afet yönetimi
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sağlayacağı kuşkusuzdur. İtfaiye elemanlarının ve sivil savunma uzmanlarının bilgi ve
becerilerini arttırmak ta eğitim planlamasında yer alması gerekli bir husustur. Sivil
savunma uzmanlarına ve itfaiye elemanlarına eğitim veren ve Ankara’da bulunan Sivil
Savunma Koleji benzeri bir eğitim kurumunun İstanbul’da da kurulması bu eğitimi
hızlandıracaktır. Bu grupların eğitimi raporun afet yönetimi kısmında yer almaktadır
(Bakınız 10.2).
c. Görsel ve Yazılı Medya mensuplarının eğitimi: Afetlere hazırlık, zarar azaltma ve
müdahale konularında çok etkin rol oynama potansiyeline sahip medya mensuplarına da
afetler ve afet yönetimi konularında eğitim vermek gerekir.
Medyanın ve medya mensuplarının afetlerdeki etkin rolü göz önüne alındığında, hem
afet öncesi halkın hazırlanması, toplumun afetlere karşı dirençsiz olmasına yol açabilecek her
türlü uygulamanın tespit edilip önlenmesine yönelik kamuoyu oluşturulması, hem de afet
anında müdahale çalışmalarının kontrol, komuta ve koordinasyonda ki rolünü en etkin bir
şekilde yerine getirebilmesi için afet yönetimi ve bilinci konusunda eğitimden geçirilmesi
gerekmektedir.
Televizyon ve İnternet gibi görsel ve işitsel; radyo gibi işitsel; gazete, dergi, alış veriş
torbaları, elektrik, doğal gaz, su, telefon, bil board vb gibi basılı medya araçları kullanılarak
afetlere dirençli bir toplum oluşturmak mümkündür. İstanbul Belediyesinin tüm medya
araçlarını kullanarak ve mevsimsel olarak ortaya çıkan afetlerinde zamanlarını göz önüne
alarak Kamu Reklamlarıyla Afet Bilinci Oluşturma Yıllık İş Planı hazırlayıp uygulamalıdır
(Kadıoğlu, İskender, 2001).
6.2.7.2 Eğiticiler ve Eğitici Eğitimi
Halk, yönetici, itfaiye ve benzeri özel görevlerdeki meslek grupları ve medyanın eğitiminde
rol alacak eğiticilerin tespit edilmesi ve kendilerine gereken eğitimin verilmesi gerekir.
Seçilecek eğiticilerin afet konularında bilgili-deneyimli, eğitim verme becerilerine sahip,
tercihen bu konularda deneyimli ve eğitilecek kitle ile iletişim kurabilecek kişiler olması
önemlidir. Farklı hedef kitlelere seçilecek eğiticilerde bu kitleyi tanıma, onlarla iletişim
kurabilme özelliklerinin bulunması eğitimin etkililiğini arttırabilir.
Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak belirlenen eğiticileri eğitmek için “Eğitici El
Kitapları” nın hazırlanması ve bu kitapların detaylı bir şekilde eğiticilere eğitimin yöntemi ve
içeriği ile ilgili bilgi vermesi gerekir.
Hazırlanılan eğitici el kitapları kullanılarak eğiticilere sistemli bir şekilde, yetkin
kişilerce eğitim verilmesi ve bu sürecin sonunda değerlendirilmeleri gerekir. Eğitim ve
değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayanlara birer eğitici belgesi verilebilir. Eğitici
belgeleri hazırlanırken, hangi kitle için eğitici olabileceği belirtilmelidir (örn: İlk öğretim
öğrencileri; Halk eğitimi; Yönetici eğitimi gibi).
6.2.7.3 Eğitimin Kapsamı
Halk ve diğer hedef kitlelere verilecek eğitimde önemli olan sadece afet sırası ve sonrası değil,
afet yönetiminin dört evresinin de kapsanması ve bilimsel kriterlere uygun olması dır. Bu
bakımdan afetlerin ne olduğu, afet zararlarının nasıl azaltılabileceği, afetlere nasıl hazırlıklı
olmak gerektiği, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması/yapılmaması gerektiği gibi
konuların eğitimde yer alması gerekir. Eğitimde ayrıca afet öncesi hazırlık için gereken bazı
beceriler (örn: eşya sabitleme; güvenli yerlerin tespiti gibi) ,afet sonrası gerekebilecek
beceriler (ilk yardım; arama kurtarma faaliyetlerinde görevlilere yardım gibi) ve geçici
barınma durumlarında sağlık ve beslenme ile ilgili beceriler de bulunmalıdır. Eğitimde
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Türkiye’de afetler konusunda bulunan mevzuatlar ile ilgili (örn: İmar; Yapı ve DASK, gibi)
bilgi de verilmelidir.
6.2.7.4 Eğitim Malzemeleri
Eğitimde halka ve yönetici, diğer meslek grupları ve medya mensuplarına verilecek
kitapçıklar hazırlanılmalıdır. Bu kitapçıklar eğitimde verilen konuları anlatmalı ve hedef
kitleye uygun bir dille hazırlanılmalıdır. Bu kitaplarda mümkün olduğunca aşırı teknik
olmayan bir dil kullanılmalıdır. Eğitimi desteklemek amacı ile görsel-işitsel eğitim
materyalleri (örn: afişler, kısa filimler gibi) hazırlanılmalı ve eğitimde yapılacak uygulamalar
için gerekli malzeme sağlanmalıdır (örn: ilk yardım için manken, sargı bezi ; yangın
söndürücü vs).
6.2.7.5 Eğitim Yöntemi
Yetişkin halkın eğitiminde mümkün olduğunca katılımlı eğitim yöntemleri kullanılmalı,
eğitilen kitlenin eğitim boyunca aktif olmasını, gerekli yerlerde uygulamalar ve ev ödevleri
yapmalarının sağlanması etkili olacaktır. Eğitimin görsel-işitsel malzemelerle desteklenmesi
gerekir. Halka sadece broşürler dağıtmanın çok etkili olmadığı göz önünde tutulmalı ve
dağıtılacak broşürler etkileşimli bir eğitim ile birlikte verilmelidir.
Eğitimin sürekliliği sağlanmalıdır. Gerek eğiticilerin gerekse de eğitilecek kitlelerin
zaman zaman yinelenen programlara katılmaları çok önemlidir. Çocukların eğitiminde yaş
gruplarının özellikleri dikkate alınmalı, uygulamalı ve eğlendirerek, merak uyandırarak eğitim
sağlayacak yöntemlere ağırlık verilmelidir.
6.2.7.6 Eğitimin Örgütlenmesi ve Kurumsallaşması
Eğitimin farklı kitlelere ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Bunun için eğitilecek kitlenin
çok rahatlıkla ulaşabileceği uygun mekanların seçilmesi, bu tür yerler yoksa yaratılması
gereklidir. Yetişkin halka, özellikle ev kadınlarına ulaşılabilmesi için oturdukları evlere yakın
yerlerin seçilmesi uygun olacaktır. Eğitim için Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak
anlaşmalar ile mahalleler düzeyinde ilk öğretim okulları, uygun mekan olduğu taktirde
muhtarlık ofisleri veya belediyelere ait , itfaiye binaları, kültür merkezleri gibi mekanlar
kullanılabilir. Eğitim deneyimleri göz önünde tutulduğunda çocuklara, ergenlere ve
yetişkinlere mahalleler düzeyinde verilecek eğitimlerde ilk ve orta öğretim öğretmenlerinin
eğitici olarak hazırlanılmaları uygun olabilir. Öğretmenlerin afet konusunda halk eğitimi
verebilmeleri için M. Eğitim İl –İlçe Müdürlükleri ile belediyeler arasında protokoller
bulunması gerekir. Ayrıca, eğitici olarak yetiştirilecek öğretmenlere motivasyon sağlamak
amacı ile ek ödeneklerin belediyelerce ödenebilmesi için uyarlamalar gerekli olabilir.
İlk ve Orta Öğretim öğrencileri için kapsamlı ve uygulamalı afetlere hazırlıklı olma
eğitimi için bu konunun müfredatlarda yer alması da yine M.E.B’ lığının yapacağı düzenleme
ile mümkün olacaktır. Burada önemli olan husus bu konunun müfredatta yer alması
durumunda yukarıdaki bölümlerde tartışılan içerik, eğitim malzemesi ve yöntemin
benimsenmesi ve dersi bu konuda eğitici olmak üzere eğitim almış olan öğretmenlerin
vermesidir.
Belediyeler STK’larla protokoller yaparak, STK elemanlarını ve gönüllülerini de afetler
konusunda eğitici olmaya teşvik edebilirler. Böylece yaygın olarak halkın farklı kesimlerine
ulaşmak mümkün olabilecektir.
Afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konusunda eğitim programları başlamadan
önce konu ile ilgili ilgi uyandırmak gerekir. Bu ilginin ve deprem endişesinin İstanbullularda
olduğu bilinmektedir. Bu ilgiyi, konu ile ilgili bilgi edinme ve beceri geliştirmek için
gönüllüğe çevirmek için yaygın kampanyalar yapılmalıdır. Bu kampanyalarda belediyenin
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medya ile ortak çalışması etkili olabilir. Kampanya ile İstanbul Afet Master Planı ve bu plan
kapsamında başlatılacak olan halk eğitimi ve örgütlenmesi tanıtılmalıdır. Bunun yanı sıra
afişler ve panolar hazırlanılabilir. Belediye, diğer ilgili kuruluşlarla birlikte seminerler, konu
ile ilgili paneller ve okullarda konferanslar düzenleyebilir. Düzenlenecek eğlenceler veya
yarışmalarla da kampanya kapsamında tanıtım yapılabilir.
Yürütülecek olan halk eğitiminin , mahalle-sokak düzeyinde halk örgütlenmesine
dönüşebilmesi ve sürdürülebilir olması için motivasyon sağlayıcı mahalleler arası yarışmalar
düzenlenebilir. Belediyeler bu tür faaliyetlerde , STK’larla birlikte öncü rol oynayabilirler.
6.2.8

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Ülkemizde afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitimi vermek genelde
kamu kuruluşlarının görevidir (Sivil Savunma ; Milli Eğitim İl Müdürlükleri). Bu konularda
yerel yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yeterince rol verilmemiştir. Ancak, Belediyeler,
Meslek Odaları ve STK’lar Milli Eğitim Bakanlığı yetişkinlere düzenlenecek kurslar
Yönergesi’nde belirtilen hususları yerine getirerek yetişkin halka eğitim kursları açabilirler.
Depremler konusunda eğitim ilk öğretim ve lise düzeyinde Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından okullarda yürütülmektedir. Yetişkin halka eğitimin verilmesi için sistemli bir
program bulunmamaktadır. İstanbul Valiliğinin FM radyo istasyonu aracılığı ile yaptığı ,
İstanbul Belediyesinin vatandaşlar için çıkardığı dergi ve broşürler yolu ile yapılan deprem
konusundaki eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılarak zenginleştirilmelidir.
Halk eğitimi ve örgütlenmesinde standartların geliştirilmesi, hedef kitlelere yaygın
olarak ulaşım, eğitim verilen kitlelerin aktif katılımı ve eğitici eğitimi ve eğitim
materyallerinde standartların geliştirilmesi önemlidir.
Eğitim ve sosyal çalışmaların kapsamı afet bilincinin toplumun her kesimine
yaygınlaştırılması, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri için gerekli
eğitimin verilmesi ve becerilerin geliştirilmesi yoluyla yerel toplumun afetlerle mücadele
kapasitesinin arttırılması, ve son olarak afetlerle daha etkin başa çıkabilmek için sivil
toplumun örgütlenmeleridir. Bu konuda 1999 Marmara depremi sonrası İstanbul’da çok
sayıda eğitim programı mevcuttur. Bu programlar sivil savunma, belediyeler ve sivil toplum
örgütleri tarafından yürütülmektedir. Ancak, tüm bu çabalar sistemli değildir ve eğitim
programlarında ve halk örgütlenmesi çabalarında bir standardizasyon bulunmamaktadır.
Ayrıca uygulanan programlarda izleme ve değerlendirme boyutu bulunmadığından
uygulanmış olan programların ne kadar etkili olmuş oldukları konusunda elimizde güvenilir
bilimsel göstergeler bulunmamaktadır.
İstanbul’da hali hazırda deprem zararlarını azaltmak ve hazırlıklı olmak için mahalle
örgütlenmeleri çalışmaları vardır. Ancak bu çalışmaların bulunduğu mahalleler İstanbul’un
tümü düşünüldüğünde çok azdır ve sürdürülebilirlikleri sınanmamıştır. Genel olarak bu ilk
adımları kurumsallaştırmak, halk eğitiminin ve örgütlenmesinin sistematik, yaygın, bilimsel
standartlara uygun ve sürdürülebilir olmasını getirecektir. Eğitim çalışmalarında deprem
sırası ve sonrası döneme daha çok vurgu olduğu, deprem öncesi zarar azaltma konularının
daha az işlendiği görülmektedir. Afet mastır planında eğitimin içeriğinde deprem öncesi ve
sonrası evrelerin dahil edilmesine dikkat edilmelidir. Çok sayıda kurum ve kuruluşun
yürüttüğü eğitim ve bilinçlenme çalışmalarının eşgüdümü, eğitici eğitimi ve eğitimin İstanbul
demografik bilgileri temel alınarak hazırlanılacak eğitim materyalleri ile her kesime
götürülmesinin sağlanması dikkat edilmesi gereken konulardır. İstanbul’da Valilik, Belediye,
STK’lar, meslek örgütleri ve medyada 1999 sonrası depremlere hazırlıklı olma ve zarar
azaltma konularında oluşmuş olan bilinçlenme ve motivasyonun eşgüdüm içerisinde, belli bir
kurumsal yapı içinde sürdürülmesi çok önemlidir. Kurumsal yapı içerisinde eğitimin tüm
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hedef kitlelere taşınmasının sağlanması, eğitici ve eğitim standartlarının belirlenmesi ve
izlenmesi boyutlarının yer alması gereklidir.
İstanbul’da halk eğitimi ve örgütlenmesi konularında raporda detaylı olarak tanımlanan
şu projelerin yürütülmesinin uygun olacağı öne sürülmüştür ; “İstanbul Deprem Mastır Planı
Tanıtım Kampanyası” ; “ Halk Eğitimi: Toplumsal Bilinçlendirme Kampanyaları”; “Halk
Eğitimi: Temel Bilinçlendirme”; Gönüllü Halka Uygulamalı Beceri Eğitimi”;ve “Afet
Yönetiminde Yerel Halkın Örgütlenmesi ve Katılımının Sağlanması”. Bu projelerle
amaçlanan İBB tarafından hazırlattırılan Mastır Planın halk tarafından öğrenilmesi ve
benimsenmesini sağlamak, halkta genel bir deprem zararları azaltılabilir ve hazırlıklı
olunabilir değerlendirmesini geliştirmek ve daha sonra eğitim ile bunu biraz daha
zenginleştirmek. Eğitimde deprem öncesi dönem olduğu kadar deprem sonrası ortaya çıkan
psikolojik ve sosyal sorunlar ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı da işlenmelidir. Uygulamalı
beceri eğitimi ile deprem durumlarında gerekli olabilecek becerilerin geliştirilmesi (örn: ilk
yardım; arama-kurtarma; yangın söndürme gibi) ve beceriler geliştiren ve temel afet bilinci
olan halkın mahalleler düzeyinde örgütlenmesini sağlamaktır.
6.2.9

HALK EĞİTİMİ VE KATILIMI PROJE PAKETLERİ

Raporun bundan önceki bölümünde halk eğitimi ve örgütlenmesinin Türkiye’de ve
İstanbul’daki mevcut durumu, halk eğitim ve örgütlenmesinde uyulması gereken ilkeler ve
halk eğitiminin içeriği üzerinde durulmuştur. Raporun bu kısmında ise İBB’nin İstanbul
Mastır Planı kapsamında eğitim ve sosyal/halk örgütlenmesi konularında yürütebileceği alt
projeler listelenmekte ve detaylı olarak tanımlanmaktadır.
P1. İstanbul Deprem Mastır Planı Tanıtım Kampanyası
P1.1. Kampanya
Hazırlanması

Faaliyetlerinin

Belirlenmesi

ve

Kullanılacak

Materyalinin

P1.2. Kampanyanın Yürütülmesi
P1.3. Kampanya sonuçlarının değerlendirmesi
P2. Halk Eğitimi : Temel Bilinçlendirme
P2.1. Eğitim Materyalinin Hazırlanması
P2.2. Eğitici Eğitimi
P2.3. Halk Eğitimi
P3. Gönüllü Halka Uygulamalı Beceri Eğitimi
P3.1. Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
P3.2. Eğiticilerin Belirlenmesi, Eğitilmesi ve Sertifikalandırılması

P3.3. Gönüllü Halkın Eğitimi
P4. Afet Yönetiminde Yerel Halkın Örgütlenmesinin ve Katılımının Sağlanması
P4.1. Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
P4.2. Afet Yönetiminde Toplum Katılımı Kolaylaştırıcısının Eğitimi
P4.3. Toplum Katılımı Eylem Planlarının Uygulanması
P5. Halk Eğitimi: Toplumsal Bilinçlendirme Kampanyaları

1130

P5.1. Kampanya Faaliyetlerinin Belirlenmesi ve Kullanılacak Materyalinin Hazırlanması
P5.2. Kampanyanın Yürütülmesi
6.2.9.1 P1. İstanbul Deprem Master Planı Tanıtım Kampanyası
Genel Amaç: İstanbul halkına ve medya mensuplarına “İstanbul Deprem Master Planı” nı
her yönü ile tanıtmak , benimsetmek, motivasyonu arttırmak ve plan uygulamalarında
katılımlarını sağlamak.
İçerik: Bu proje kapsamında master planı tanıtıcı konferans, seminer, çalıştay, spor
karşılaşmaları, şenlikler, sergiler, okullarda kompozisyon ve halk için konu ile ilgili slogan
geliştirme yarışmaları gibi faaliyetler düzenlenecektir. Ayrıca Mastır Planın her yönünü
yansıtan tanıtım posterleri, kısa TV spotları ve basılı medyada, alış veriş torbaları, elektrik,
doğal gaz, su , telefon faturalarında yer alacak etkileyici reklam spotları hazırlanılacaktır.
Tüm hazırlanan tanıtıcı malzemelerle plan yaygın bir şekilde duyurulup tanıtılacaktır. Böylece
İstanbul halkının, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve medya mensuplarının mastır
planı her yönü ile öğrenmeleri, deprem zararlarını azaltma ve hazırlıklı olma konularında
motive olmaları ve çalışmalara katılmalarını sağlayacak bilgilendirilme süreci
gerçekleştirilecektir.
Toplam Süre: 10 ay
Hedef Kitleler: Kampanya ile farklı meslek grupları (örn: öğretmenler,mühendisler; doktorlar ;
Plancılar; Askerler; Medya mensupları, Esnaf, Kamu çalışanları, Üniversite mensupları) ,
sivil toplum örgütü ve meslek odaları üyeleri, ilk, ve orta öğretim öğrencileri ve üniversite
öğrencileri , ev kadınları ve emekliler bilgilendirilmelidir. Özellikle medya mensuplarının
master plan ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmaları , yapılacak uygulamalarda onlarla
ortaklıklar kurulabilmesi açısından çok önem taşımaktadır.
P1.1. Kampanya
Hazırlanması

Faaliyetlerinin

Belirlenmesi

ve

Kullanılacak

Materyalinin

Amaç: Kampanyada yürütülecek seminer, çalıştay , spor ve diğer yarışmalar, şenlikler,
sergiler gibi hedef kitleye etkin olarak ulaşımı sağlayacak faaliyetlerin belirlenmesi. Bu
faaliyetlerin mümkün olduğunca farklı hedef kitlelerin doğal olarak ilgi duyabilecekleri
arasından seçilmesi önemlidir. Çocukların, farklı meslek gruplarının, yaşlıların, ev
kadınlarının da ilgi duyabilecekleri farklı faaliyet türleri seçilmelidir. Kampanyada
kullanılacak afişler, broşürler, kısa TV spotları ve yazılı basında kullanılabilecek reklamların
hazırlanılması.
İçerik: İstanbul Deprem Master Planının tümünü kapsayacak şekilde ve farklı kitlelerde
(yetişkinler, çocuklar, değişik meslek grupları, medya mensupları, vs) ilgi uyandıracak şekilde
olmalıdır.
Kampanya şu konuları kapsamalıdır:
Deprem riski ve olası hasarlar açısından İstanbul ‘un durumu nedir ?
İBB Deprem Mastır Planını neden yaptırıyor ?
Planın uygulamasında halk katılımının önemi.
İstanbul’u daha güvenli hale getirmek için mastır plan çerçevesinde yapılacak olan
a. Teknik olarak yapılması öngörülen projeler (Bina değerlendirilmesi, güçlendirme,
altyapı vs)
b. .İdari çalışmalar
c. İmar uygulamaları konusunda yapılacak çalışmalar
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d. Hukuki konularda planlanan projeler
e. Mali kaynak yaratma konusunda yapılması planlanan projeler
f. Halkı bilinçlendirmek için eğitim projeleri ve halk katılımının ve örgütlenmenin
önemi ve bu konularda planda öngörülen projeler
g. Risk ve afet yönetimi konusunda yapılması planlananlar.
Yöntem: Kampanyada hedef alınacak kitlelerin özellikleri, depremler, İstanbul için riskler ve
neler yapılması gerektiği konusunda değerlendirmeleri konusunda bir ön araştırma
yapılacaktır. Kampanya materyalleri bu araştırma sonuçlarına göre etkin mesajlar olarak
hazırlanılacaktır. Araştırmada farklı hedef kitlelerin özellikleri ortaya çıkarılacaktır (yaş,
eğitim, cinsiyet, beklentiler, vs).
Yeterlilik: Kampanyada kullanılacak tüm materyal iletişim ve eğitim yöntemleri, afetlere
hazırlıklı olmada birey ve toplum psikolojisi ve deprem ve jeoloji mühendisliği, ve şehir
Bölge Planlama konularında uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir.
Miktar: Planın her boyutunu kapsayacak şekilde ve her boyut ile ilgili en az üçer farklı tip
olmak üzere TV spotları, yazılı reklamlar, afişler. Halka dağıtılabilecek kısa broşürlerden 1
000 000 adet; Afişlerden 500 er adet . Seminer, konferans, yarışma gibi faaliyetler iki ay
boyunca 32 ilçede dörder kere olmak üzere planlanmalıdır.
Süre: Dört ay
Denetim ve Onay: Hazırlanan kampanya materyalinin uygunluğu, anlaşılabilirliği ve
yeterliliği İBB danışmanları tarafından incelenecek ve onaylanacaktır.
P1.2. Kampanyanın Yürütülmesi
Amaç: Tanıtım için kullanılacak TV kanallarının ve diğer görsel ve işitsel medya organlarının
(gazete, dergi, alış veriş torbaları, elektrik, su, doğal gaz, telefon faturaları, panolar, gibi )
belirlenmesi, her ilçe için düzenlenecek faaliyetlerin planlanması, duyurulması ve
kampanyanın aynı anda farklı yöntemlerle başlatılması.
Kampanya Yöntemi: Kampanya düzenlenecek olan çeşitli seminerler, konferanslar, şenlikler,
spor yarışmaları ve görsel ve işitsel medya yolu ile yürütülebilir. Kampanyada görselliğe yer
vermek, ilgi uyandırmak ve tekrarlar yapmak çok önemlidir. Ancak tekrarlardan aynı konuyu
işleyen farklı malzemelerin kullanılması yeknesaklığı önlemek için gereklidir. İstanbulluların
ilgisini çeken futbol karşılaşmaları, konserler vs gibi toplum olaylarından da tanıtım için
yararlanılabilir. Ayrıca farklı hedef kitlelerin tanıdığı, benimsediği ünlü kişilerden de
tanıtımda yararlanılabilir.
Kampanya Süresi: Dört ay
Kampanya Malzemesi: P1.a da geliştirilmiş olan afişler, broşürler, TV spotları ve reklamlar
ve belirlenmiş olan faaliyetler.
Kampanyayı Yürütecekler: İletişim, eğitim, psikoloji, inşaat ve jeoloji mühendisliği ve Şehir
Bölge Planlama konularında uzman bir ekip.
Denetim: Hazırlanacak kampanya materyalleri ve önerilecek faaliyetler ve yöntemler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) danışmanları tarafından denetlenecek ve onaylanacaktır.
P1.3. Kampanya Sonuçlarının Değerlendirmesi
Amaç: Değerlendirmenin temel amacı toplumun farklı kesimlerinde İstanbul Mastır Planı
hakkında kampanya ile oluşturulması hedeflenen bilgi ve tutumun ne derece yaratılabilmiş
olduğunun değerlendirilmesidir.
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Yöntemi: İstanbul’un değişik ilçelerinde anket ve odak grup görüşmeleri uygulamaları
yoluyla değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme öncesi kampanya başarı göstergeleri
saptanacaktır. Bunlar kampanya ile ilgili bilgi ve konu ile ilgili motivasyonu değerlendirmeye
yönelik olmalıdır.
Süresi: İki ay
Değerlendirme Aracı: Kampanya etkisini ve mastır plan ile ilgili tutumları değerlendirmeye
yönelik anket ve odak grup görüşmelerinde sorulacak temel sorular.
Değerlendirmeyi Yürütecekler: Ölçme-Değerlendirme, psikoloji ve sosyoloji ve deprem
zararları azaltma ve hazırlıklı olma konularında eğitimli bir ekip.
Denetim: Hazırlanacak anket ve odak grup görüşmesi soruları İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) danışmanları tarafından denetlenecek ve onaylanacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME (P1)
Çalışmanın Adı: İstanbul halkına “İstanbul Deprem Mastır Planı’nı her yönü ile tanıtmak ve
plan uygulamalarında katılımı sağlama motivasyonu arttırmak.
Çalışma Bölgesi: İstanbul İl ve İlçe Merkezleri
Tahmini Proje Bedeli : ( )
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
İstanbul halkının, çeşitli meslek gruplarının, Sivil Toplum Örgütlerinin ve Medya
mensuplarının “İstanbul Deprem Mastır Planı’nı her yönü ile tanımalarını, benimsemelerini
ve planın uygulamalarında katılımı sağlama motivasyonlarını yaratmak. Bunun için görsel ve
işitsel medyada kısa spotlar ve reklamlar, çeşitli seminer, konferans ve şenlikler, kısa
broşürler ve afişlerin hazırlanması ve hedef kitlelere yaygın olarak ulaşımının sağlanması.
Hedef kitlelerde plan ile ilgili bilinç ve motivasyon yaratmak.
Madde 3: TEKNİK PERSONEL
Çalışmada kampanya materyalini hazırlamak ve kampanyayı yürütmek ve etkilerini
değerlendirmek üzere iletişim, psikoloji, sosyoloji ve inşaat ve jeoloji mühendisliği, şehir
bölge planlama ve ölçme –değerlendirme konularında uzman en az altı uzman çalışacaktır.
Kampanya materyalinin hazırlanması ve kampanyanın etkin bir tarzda yürütülmesi ve
değerlendirmenin yapılması için proje süresi olan on ay boyunca personel kullanılacaktır.
Madde 4: DONANIM ve ARAÇLAR
Kampanyada kullanılacak TV Spotları, yazılı reklam ve afişler, kısa broşürler yüklenici
tarafından geliştirilecektir. Kampanya için kullanılabilecek yerel görsel ve işitsel medya
organları ve diğer uygun ortamlar, tanıtım panoları, şenlikler, seminer ve konferans mekanları
İş veren tarafından sağlanacaktır.
Madde 5: ÇALIŞMA YÖNTEMİ ve PROGRAMI
Kampanya materyalleri hazırlandıktan sonra tanıtım kampanyası başlatılacaktır. Kampanya
materyalleri İstanbulluların ilgisini çekebilecek, yapılacak araştırma ile desteklenerek hedef
kitlelere hitap edebilecek ve mastır planın her yönünü kapsayacak şekilde olmalıdır. Tanıtım
aynı anda tüm ilçelerde başlatılmalı, yerel TV de tanıtıcı spotları takiben, ilçelerde
düzenlenecek seminer, konferans ve şenliklerle pekiştirilmelidir. Kampanya süresi sonunda
anket uygulamaları ve odak grup görüşmeleri ile etkileri değerlendirilmelidir.
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Madde 7: ÇALIŞMANIN SÜRESİ
Toplam çalışma süresi 10 aydır.
Madde 8: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
6.2.9.2 P2. Halk Eğitimi: Bilinçlendirme
Genel Amaç: İstanbul’da yaşayan yetişkin halkın örgün eğitim ve öğretimle deprem riski ,
depremlere bağlı zararları azaltma, hazırlıklı olma ve deprem durumunda etkin müdahale
ilkeleri konularında bilinçlenmelerini ve temel bilgileri edinmelerini sağlamak.
İçerik: Bu proje kapsamında eğitimi verecek eğiticiler belirlenecek, eğiticiler ve halk için
eğitim materyali hazırlanılacak, eğiticilere eğitim programı uygulanacak ve son olarak
eğiticiler halka deprem öncesi (zarar azaltma ve hazırlıklı olma), sırası ve sonrası durumlarla
ilgili temel bilinçlenme ve bilgilendirme sağlayacak eğitim sürecini gerçekleştireceklerdir.
P2.1. Eğitim Materyalinin Hazırlanması
Amaç: Halk eğitimini vermek üzere eğitilecek olan eğiticilerin eğitimine yardımcı olacak
“Eğitici Eğitimi El Kitabı” ve halka dağıtılacak olan “Depremlere Karşı Hazırlıklı Olalım”
başlıklı kısa kitapçığın ve eğitim için yardımcı olacak afişlerin ve tüm görsel malzemenin
hazırlanması.
İçerik: Deprem öncesi dönemde zarar azaltma ve hazırlıklı olma davranışları , deprem sırası
ve sonrası nasıl davranılması gerektiği konuları . Aşağıda tanımlanan içerik “Eğitici Eğitimi
El Kitabı” ve halka dağıtılacak olan “Depremlere Karşı Hazırlıklı Olalım” başlıklı kısa
kitapçığın içerisinde yer alacaktır.
İçerikte yer alması gereken konular aşağıda sıralanmaktadır:
Deprem Nedir ?
İstanbul için deprem riski ve olası hasarlar/kayıplar nelerdir ?
Deprem zararlarını azaltmak/önlemek mümkün müdür ? Neler yapılabilir (Genel olarak)?
Depremden Önce Yapılması Gerekenler:
a. Bina Güvenliğinin sağlanması (zarar azaltma/ Deprem bina yönetmeliğine uygunluk/
güçlendirme/ imar planları/ Ruhsat/ Doğal Afet Sigortası
b. Deprem sonrası için aile buluşma planı hazırlamak
c. Ev İçi Güvenliği Sağlamak: Yapısal olmayan düzenlemeler; “Deprem Güvenlik Planı”
d. Gerekli malzemenin depolanması
Deprem sırasında yapılması gerekenler ( Davranışsal ve psikolojik olarak): Evde, iş
yerinde, okulda, açık alanlarda, kapalı kamu alanlarında.
Depremden Sonra Yapılması Gerekenler
a. Depremden Sonra Nasıl Davranmalıyız ( İkincil tehlikeler; Gaz sızıntısı, yangın vs ve
bunlardan korunma. Hasarlı binalardan uzak durmak, baskalarına saygı, yetkililer ve
sivil toplum örgütleri ile işbirliği)
b. Hafif arama kurtarma ilkeleri
c. Yıkıntı altında mahsur kalınırsa nasıl davranmak gerekir ?
d. Artçı depremler sırasında nasıl davranmak gerekir ?
e. Ailelerin, çocukların ve yetişkinlerin psikolojik tepkileri
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f. Başkalarına fiziksel ve psikolojik olarak nasıl yardımcı olabiliriz ?
g. Deprem sonrası geçici barınma koşullarında sağlıklı yaşam nasıl sağlanır ?
Deprem sırası ve sonrası gerekli beceriler nelerdir ? (ilk yardım; hafif arama kurtarma;
yangın söndürme), bunların eğitimi verilmeyecek, ancak bu konulara olan ilgi
arttırılmaya çalışılacak ve bu konuları öğrenebilecekleri kurslar tanıtılacak
Genel Değerlendirme:
a. Eğitimde üzerinde durulan zarar azaltma ve hazırlık konularını yerine getirmede ne
gibi güçlükler olabilir ?
b. Tartışılan konuları eyleme dönüştürebilmek için ne gibi kaynaklara gereksinimleri
var?
c. Bu becerilerin öğrenilebileceği temel kurslar nerelerde veriliyor? Katılımcılara bilgi
aktarımı
Eğitici el kitabında yukarıda sıralanan içerik konularının yanı sıra halk eğitiminin önemi ve
katılımlı yetişkin eğitimi yöntem ve ilkeleri de yer alacaktır.
Eğitim programını halka duyurmak, ilgi ve bilinç yaratmak için ilan afişleri ve ev içi
düzenlemeler vs. ile ilgili eğitici görsel materyalin hazırlanması.
Yeterlilik: Eğitim materyali, eğiticilerin eğitimi yetişkin halkın eğitimi, afetlere hazırlıklı
olmada birey ve toplum psikolojisi, deprem mühendisliği ve Afet Yönetimi konularında
uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir.
Miktar: Eğitici el kitabından 4000; Halka dağıtılacak broşürden 2 000 000 ; Afişlerden 1500
er adet.
Açıklamalar: Baskı kalitesi, fotoğrafların renk kalitesi ve kapak tasarımı kalitesi teknik
şartnamede belirtilecektir.
Denetim ve Onay: Hazırlanan eğitim materyalinin uygunluğu, anlaşılabilirliği ve yeterliliği
mastır planı danışmanları tarafından incelenecek ve onaylanacaktır.
P2.2. Eğitici Eğitimi
Amaç: Yaygın olarak depremlere hazırlıklı olma ve zarar azlatma konularında İstanbul
halkına eğitim verecek eğiticilerin kimler olacağının belirlenmesi, belirlenen kişilerin bir
grup merkezi eğitici tarafından eğitilmesi ve değerlendirilmeleri, ve başarılı bulunanların
sertifikalandırılmaları.
Eğitim Yöntemi: Katılımlı yetişkin eğitim ilkeleri kullanılarak kuramsal ve uygulamalı
olarak yapılacaktır. Eğitim P2.1 de tanımlanan “Eğitici Eğitimi El Kitabı” kullanılarak
verilecektir.
Eğitim Süresi: İki gün ( 16 saat)
Eğitilecek Eğitici Sayısı: 2 000 (Her eğitici yaklaşık 1 000 kişiye eğitim verecek).
Eğitim Malzemesi: P2.1 de geliştirilmiş olan “Eğitici Eğitimi El Kitabı” ve “Depremlere
Karşı Hazırlıklı Olalım” broşürleri; uygulamada gerekli görsel malzemeler.
Eğiticiler: Eğiticiler deprem zararlarını azaltma, hazırlıklı olma, deprem sırasında gerekli
beceriler vs konularında bilgili kişilerden seçilecektir. Eğiticiler Milli Eğitim Bakanlığı, ilk
öğretimde çalışan sivil savunma dalı ve diğer öğretmenleri, Sivil savunma uzmanları, afet
konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek odaları üyeleri arasından
seçilebilir. Bu kişiler eğitici olmak üzere verilecek eğitici eğitimi programlarına katılabilirler.
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Eğitici Eğitimini Vereceklerin Yeterliliği: Afet yönetimi, deprem mühendisliği, ve eğitim
konularında uzman bir yüksek öğretim kurumunun elemanları olmak.
Eğitici Eğitimini Verecek Eğitici Sayısı: En az 10 merkezi eğitici.
Değerlendirme: Eğitim alan eğiticilere eğitim sonunda kuramsal ve uygulamalı
değerlendirme yapılacaktır. Kendilerinden aldıkları eğitimin bir gruba vermeleri istenecek ve
değerlendirme eğitim gözlenerek merkezi eğiticiler tarafından yapılacaktır. Ayrıca kuramsal
bir sınav verilecektir. Bu değerlendirme sonunda başarılı olanlara sertifika verilecektir.
Denetim: Hazırlanacak sınavlar, eğiticilerin sınav ve uygulama performanslarının
değerlendirilmesi, eğitici eğitimi materyalini hazırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
danışmanları tarafından denetlenecek ve onaylanacaktır.
P2.3. Halk Eğitimi Süreci
Amaç: Deprem riski , deprem zararlarını azaltma ve depremlere hazırlıklı olmak, deprem
sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği konularında halkta temel bilinçlenme
sağlamak.
Eğitim Yöntemi: Katılımlı yetişkin eğitim ilkeleri kullanılarak, kuramsal ve katılımlı ve
sertifikalı eğiticiler tarafından “Eğitici Eğitimi El Kitabı” kullanılarak verilecektir.Eğitim
sonunda katılan halka P2.1 de tanımlanan kısa broşürler dağıtılacaktır.
Eğitim Süresi: 3 saat
Eğitilecek Kişi Sayısı: 2 000 000
Eğitim Malzemesi: P2.1. de geliştirilmiş olan “Eğitici Eğitimi El Kitabı ” ve “Depremlere
Karşı Hazırlıklı Olalım” broşürleri; eğitim için hazırlanmış olan ilanlar ve gerekli olabilecek
görsel malzemeler.
Eğiticiler: P2.2’de seçilerek eğitilmiş ve değerlendirilerek sertifika almış olan kişiler halk
eğitimini vereceklerdir.
Hedef Kitleler: Eğitim farklı meslek gruplarına (örn: Öğretmen; Doktor; Mühendis; Sosyal
Bilimci, Esnaf, İmam, vs); STK üyelerine; ev kadınlarına; lise ve üniversite öğrencilerine,
yaşlılara, engellilere (Görme, işitme, ortopedik, vs) , ilçelerde farklı mahalle sakinlerine
verilmelidir.
Halk Eğitimini Vereceklerin Yeterliliği: P.2.2 kapsamında eğitim sonunda sertifika almış
olmak gereklidir.
Değerlendirme: Eğitim alan halktan tesadufi yöntemlerle seçilen bir gruba katıldıkları
eğitim programını değerlendirmeleri istenecektir. Bu gruba deprem zararlarını
azaltmak ve hazırlıklı olmak ile ilgili kısa bir bilgi testi de uygulanacaktır.
Denetim: Hazırlanacak sınavlar, eğiticilerin halk eğitimini nasıl verdikleri ve halkın bu eğitim
programından ne kadar yararlandığı İBB danışmanları tarafından denetlenecek ve
onaylanacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME (P2)
Çalışmanın Adı: “İstanbul halkının örgün eğitim ve öğretimle deprem riski, zarar azaltma,
hazırlıklı olma ve müdahale konularında bilinçlendirilmeleri” .
Çalışma Bölgesi: İstanbul İl ve İlçe Merkezleri
Tahmini Proje Bedeli : ( )
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
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Madde 2: İŞİN KONUSU
İstanbul halkının deprem konusunda temel bilinçlenmeyi kazanması amacıyla eğiticiler ve
halk için uygun eğitim materyalinin hazırlanılması, halk eğitimini verecek eğiticilerin eğitimi ,
değerlendirilmeleri ve sertifikalandırılmaları ve son olarak halka eğitimin verilmesi ve halk
üzerinde eğitiminin etkilerinin değerlendirilmesi.
Madde 3: TEKNİK PERSONEL
Çalışmada eğitim materyalini hazırlamak ve eğitici eğitimini vermek üzere en az 15 kişi
çalışacaktır. Halka eğitim verilmesi için 2 000 eğitici gereklidir.
Madde 4: DONANIM ve ARAÇLAR
Eğitimlerde kullanılacak eğitici el kitabı, halka dağıtılacak broşürler ve eğitimi ilan etmek ve
eğitim içinde kullanılacak afişler ve diğer görsel malzemeler işveren tarafından sağlanacaktır.
Halk eğitimlerinin verilebileceği , halkın rahatlıkla ulaşabileceği uygun mekanlarda işveren
tarafından sağlanacaktır.
Madde 5: ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE PROGRAMI
Halk eğitimi verecek olan 2 000 eğitici on merkezi eğitici tarafından 16 saatlik bir eğitime
tabii tutulacaktır. Daha sonra değerlendirileceklerdir. Bundan sonra halk eğitimi başlayacaktır.
Bu eğitim 3 saat sürecektir. Eğitim programında “Deprem nedir ?”; “Deprem zararları
azaltılabilir mi “; “ Depremlere neler yaparak hazırlanabiliriz”; “Deprem sırasında yapılması
ve yapılmaması gerekenler” ; “Deprem sonrası arama ve kurtarma” ve “Deprem sonrası
fiziksel ve ruhsal sağlığımız” konuları işlenecektir. “Depremlere Karşı Hazırlıklı Olalım”
broşürü eğitim sonunda halka dağıtılacaktır. Daha sonra eğitim alan halktan tesadufi
yöntemlerle seçilen bir grupta eğitimin etkileri değerlendirilecektir.
Madde 6: YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TESLİMİ
Çalışma sonunda eğiticiler ve eğitilen kişilerin demografik özellikleri ile ilgili bilgiler
İşveren’e
eğiticiler tarafından verilecektir. Ayrıca, eğitimin etkilerinin değerlendirme
sonuçları bir rapor olarak sunulacaktır.
Madde 7: ÇALIŞMANIN SÜRESİ
Toplam çalışma süresi 12 aydır.
Madde 8: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
P3. Halkın Uygulamalı Temel Beceriler Eğitimi: Hafif Arama-Kurtarma; Evlerda
Yapısal Olmayan Düzenlemeler; İlk Yardım: Fiziksel ve Psikolojik; Deprem Sonrası
Sağlıklı Yaşam İlkelerini Sağlamak, Yangın Söndürme
Genel Amaç: İstanbul’da yaşayan yetişkin halktan gönüllülerin depremlere hazırlık ve
müdahale konularında gerekli becerileri öğrenmeleri ve uygulamalarını sağlamak.
İçerik: Bu proje kapsamında gönüllülere sivil savunma ve itfaiye elemanları, ilgili sivil
toplum örgütleri ( Örn; AKUT; Kızılay; Psikologlar Derneği) ve meslek odaları (örneğin:
Tabipler Odası; İnşaat Mühendisleri Odası gibi) tarafından eşya sabitleme, ilk-yardım, aramakurtarma konularında kuramsal ve uygulamalı eğitim verilecektir.
P3.1. Eğitim Materyalinin Hazırlanması
Amaç: Gönüllü halka beceri eğitimini verirken gerekecek eğitim materyalleri, uygulamalı
eğitim araçlarının ve eğiticilerin eğitimine yardımcı olacak “Eğitici Eğitimi El Kitabı” ve
eğitime katılan kişilere verilecek olan “Depremlere Karşı Hazırlıklı Olmak ve etkin müdahale
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için gerekli beceriler: İlk Yardım; Fiziksel ve Psikolojik/ Yangın Söndürme/ Hafif AramaKurtarma/ Evlerda yapısal olmayan düzenlemeler / Deprem Sonrası Sağlıklı Yaşam
koşullarını sağlamak/”
kitapçıklarının hazırlanılması (Her konu için ayrı kitapçık
hazırlanacaktır). Eğitimleri duyuracak afişler.
İçerik: Hafif Arama-Kurtarma ; Evlerda yapısal olmayan düzenlemeler; İlk Yardım: Fiziksel
ve psikolojik; Deprem Sonrası Sağlıklı Yaşam ilkelerini sağlamak, Yangın söndürme
Yeterlilik: Eğitim materyali yetişkin halkın eğitimi, deprem güvenliği için yapısal olmayan
önlemler, ilk yardım; Fiziksel ve psikolojik , hafif arama–kurtarma ve yangın söndürme
konularında uzman kişilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir.
Miktar: Eğitici el kitabından 250; Uygulama için gerekli malzemelerden 250 şer adet.
Gönüllülere dağıtılacak broşürden 25 000 adet; Eğitim programlarını ilan eden afişlerden 500
er adet.
Açıklamalar: Baskı kalitesi, fotoğrafların renk kalitesi ve kapak tasarımı kalitesi teknik
şartnamede belirtilecektir.
Denetim ve Onay: Hazırlanan eğitim materyalinin uygunluğu, anlaşılabilirliği ve yeterliliği
mastır plan danışmanları tarafından incelenecek ve onaylanacaktır.
P3.2. Eğiticilerin Belirlenmesi
Amaç: Gönüllülere eğitim verecek eğiticilerin belirlenmesi,
ve değerlendirilerek
sertifikalandırılmaları.
Seçilecek Eğitici Sayısı: 250 (Her eğitici yaklaşık 100 kişiye eğitim verecek)
Eğiticiler: Eğiticiler deprem zararlarını azaltmak için bina içlerinde yapısal olmayan
düzenlemeler, ilk yardım: Fiziksel ve psikolojik , arama-kurtarma, yangın söndürme; deprem
sonrası dönemde sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması konularında bilgili kişilerden
seçilecektir. Eğiticiler Sivil Savunma İl Müdürlüğü elemanları, İstanbul Büyükşehir ve İlçe
itfaiye elemanları ve Kızılay eleman ve gönüllüleri ; ilgili sivil toplum örgütü üyeleri
arasından seçilebilir.
Değerlendirme: Eğitici olarak belirlenecek kişilere kuramsal ve uygulamalı değerlendirme
yapılacaktır. Kendilerinden eğitim verecekleri konu ile ilgili olarak ve eğitici el kitabını
kullanarak bir gruba eğitim vermeleri istenecek ve değerlendirme eğitim gözlenerek
yapılacaktır. Ayrıca kuramsal bir sınav verilecektir. Bu değerlendirme sonunda başarılı
olanlara eğitim verecekleri konu ile ilgili olarak sertifika verilecektir.
Denetim:
Hazırlanacak sınavlar, eğiticilerin sınav ve uygulama performanslarının
değerlendirilmesi, eğitici eğitimi materyalini hazırlayan İBB danışmanları tarafından
denetlenecek ve onaylanacaktır.
P3.3. Gönüllü Halkın Eğitimi
Amaç: Deprem zararlarını azaltmak için yapısal olmayan düzenlemeler, ilk yardım, aramakurtarma, yangın söndürme, deprem sonrası sağlıklı yaşam koşullarını sağlamak konularından
birinde veya birden fazlasında gereken bilgileri gönüllü halka öğretmekve uygulamalarla
gerekli becerileri becerileri kazandırmak.
Eğitim Yöntemi: Katılımlı yetişkin eğitim ilkeleri kullanılarak, kuramsal ve uygulamalara
dayalı, ve eğiticiler tarafından “Eğitici Eğitimi El Kitabı” kullanılarak verilecektir.
Eğitim Süresi: Her konu için ayrı ayrı belirlenecektir.
Eğitilecek Kişi Sayısı: 25 000.
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Eğitim Malzemesi: P3.1 de geliştirilmiş olan “Eğitici Eğitimi El Kitabı ” ve kitapçıklar ;
uygulamalarda gerekli olabilecek malzemeler.
Eğiticiler: P3.2’de belirtilen, değerlendirilerek sertifika almış olan eğiticiler halk eğitimini
vereceklerdir.
Halk Eğitimini Vereceklerin Yeterliliği: P3.2 kapsamında değerlendirilerek eğitim sonunda
sertifika almış olmak gereklidir.
Eğitici Eğitimini Verecek Eğitici Sayısı: Yukarıda verilen yedi konuda uzmanlığı olan , her
konu için en az 6 olmak üzere 42 merkezi eğitici.
Değerlendirme: Eğitim alan gönüllü halktan tesadufi yöntemlerle seçilen bir gruba
katıldıkları eğitim programını değerlendirmeleri istenecektir. Eğitim aldıkları konu ile ilgili
kısa bir bilgi testi ve uygulama sınavı da yapılacaktır.
Denetim: Hazırlanacak sınavlar, eğiticilerin gönüllü halka beceri eğitimini nasıl verdikleri ve
halkın bu eğitim programından ne kadar yararlandığı İBB danışmanları tarafından
denetlenecek ve onaylanacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME (P3)
Çalışmanın Adı: “İstanbul’da gönüllü halkın depreme hazırlık ve müdahale becerileri
konularında eğitilmeleri”
Çalışma Bölgesi: İstanbul İl ve İlçe Merkezleri
Tahmini Proje Bedeli : ( )
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
İstanbul halkından gönüllülerin deprem zararlarını azaltmak için yapısal olmayan
düzenlemeleri yapabilmek, ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın söndürme , deprem sonrası
sağliklı yaşam koşullarını sağlamak konularında eğitilmeleri. Bu konuda uygulamalı ve
kuramsal eğitim için eğiticiler ve halk için uygun eğitim materyalinin hazırlanılması, halk
eğitimini verecek eğiticilerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılmaları ve halka eğitimin
verilmesi.
Madde 3: TEKNİK PERSONEL
Çalışmada eğitim materyalini hazırlamak ve eğitimi vermek üzere en az 300 kişi çalışacaktır.
Eğitim materyalinin hazırlanması, eğiticilere eğitim verilmesi ve halka eğitim verilmesi için
personel kullanılacaktır.
Madde 4: DONANIM VE ARAÇLAR
Eğitimlerde kullanılacak eğitici el kitabı ve eğitilecek gönüllülere dağıtılacak kitapçıklar,
eğitimi ilan etmek ve eğitim içinde kullanılacak afişler ve diğer uygulama malzemeleri
işveren tarafından sağlanacaktır. Gönüllülere beceri eğitimlerinin verilebileceği , halkın
rahatlıkla ulaşabileceği uygun mekanlarda işveren tarafından sağlanacaktır.
Madde 5: ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE PROGRAMI
Eğiticiler belirlenip değerlendirildikten sonra gönüllü beceri eğitimi başlayacaktır. Bu
eğitimlerin süresi konunun özelliğine göre düzenlenecektir. Eğitim programında “Depremlere
Karşı Hazırlıklı Olmak ve etkin müdahale için gerekli beceriler: İlk Yardım; Fiziksel ve
Psikolojik/ Yangın Söndürme/ Hafif Arama-Kurtarma/ Evlerda yapısal olmayan düzenlemeler
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/ Deprem Sonrası Sağlıklı Yaşam koşullarını sağlamak/”
katılımcılara dağıtılacaktır.

kitapçıkları eğitim sonunda

Madde 6: YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TESLİMİ
Çalışma sonunda eğiticiler ve eğitilen kişilerin demografik özellikleri ile ilgili bilgiler
İşveren’e eğiticiler tarafından verilecektir.
Madde 7: ÇALIŞMANIN SÜRESİ
Toplam çalışma süresi 12 aydır.
Madde 8: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
P4. Afet Yönetiminde Yerel Halkın Örgütlenmesinin ve Katılımının Sağlanması
Genel Amaç: İstanbul’da yaşayan yetişkin halkın deprem riski ve depremlere bağlı zararları
azaltma, hazırlıklı olma ve deprem durumunda etkin müdahale edebilmek için yerel topluluğa
uygun yöntem ve teknikler kullanılarak yerel halkın örgütlenmesi, dernekleşmesi, ilişki
ağlarının kurulması ve bu yolla kalıcı bir toplum katılımının sağlanması ve katılımcı bir
Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konması bu proje paketinin en genel amacını
oluşturmaktadır.
İçerik: Bu proje paketi kapsamında Afet Yönetimi Toplum Katılımı Kolaylaştırıcılarının
(TKK) yetiştirilmesi ve faaliyet gösterebilmesi için Toplum Katılımı Kolaylaştırıcısı El
Kitabının hazırlanılması gerekmektedir. TKKlar halk eğitiminde başarılı olan eğiticilerden,
mahallelerde kolaylaştırıcı olma nitelikleri olan muhtarlar/azalardan veya STKlardan
seçilerek ve TKK El Kitabı kullanılarak uzman bir ekip tarafından yetiştirilecekler ve aynı el
kitabındaki eylem planı hazırlama ve uygulama yöntem ve tekniklerini kullanarak hane,
apartman, mahalle, belde ve ilçe düzeyinde örgütlü toplum katılımını sağlayacaklardır.
P4.1. Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
Amaç: Afet Yönetimi Toplum Katılımı Kolaylaştırıcısı (TKK) El Kitabı hem belirli sayıda
kolaylaştırıcının eğitilmesinde/yetiştirilmesinde kullanılacak, hem de Eylem planının
katılımcı bir şekilde oluşturulması ve yerel toplumun örgütlenmesinin yollarının gösterilmesi
amacını taşıyacaktır.
İçerik:
1. Toplum katılımı ve örgütlemesi, yerel toplumların yapıları, gelenekleri, değerleri, insan
ilişkilerinin kurumsallaşması gibi konularda veri ve bilgi toplamayı gerektirmektedir.
Bunun için el kitabında yerel toplum ile ilgili konularda TKKların hızlı araştırma
teknikleri kullanarak nasıl veri ve bilgi toplayacakları anlatılacaktır. Bu yolla toplum
katılımı sağlanacak olan yerel topluluğun tanınması sağlanacaktır.
2. İkinci olarak veriler toplanarak tanınan toplumda yerel toplumun afetlere hazırlıklı
olmak üzere örgütlenebilmesi için paydaşlar, kaynak kişiler ve gönüllüler bulunup
ortaya çıkartılmasının yol ve yöntemleri anlatılacaktır.
3. Üçüncü olarak, kaynak kişiler, paydaşlar ve gönüllüler ile birlikte yapılacak toplantılar
ile deprem zararlarını azaltma ve hazırlıklı olmak için bir eylem planının nasıl
yapılacağı ortaya konacaktır.
4. Dördüncü olarak eylem planı çerçevesinde hane, apartman, mahalle, semt ve ilçe
düzeyindeki örgütlenmelerin, ilişkisel ağların ve kurumsallaşmaların nasıl kurulacağı
anlatılacaktır.
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Toplum katılımı kolaylaştırıcısının toplumu tanımak için hızlı araştırma tekniklerini
kullanması ve veri toplanması gerekmektedir. Bunun için el kitabında toplumu tanıma ile
ilgili bir bölümün olması gerekmektedir. Bu bölümde aşağıdaki konular kapsanmalıdır:
Toplumu tanıma nedir: Toplum katılımını sağlamak için toplumu bir bütün içinde
görmeye ve anlamaya çalışmak gerekmektedir. Toplumu tanıma faaliyetleri, alanda yapılacak
çalışmanın daha gerçekçi bir temele oturtulması için gereklidir. Toplumu olduğu gibi tanımak
için toplumu oluşturan bireyler arasında gerçekten ne olup bittiğinin farkında olmak
gerekmektedir. Bunun için toplumu tanıma çalışan kişinin kim olduğunun, hangi toplumsal ve
kültürel kesimden geldiğinin farkında olarak ve mümkün olduğu kadar önyargısız olarak
toplum katılımı sağlamaya çalışacağı toplumu tanıması gerekmektedir.
Toplumu tanımada öncelikli konular nelerdir: Toplumu tümüyle tanımak için o
toplumda yıllarca çalışmak gerekebilir. Ancak toplum katılımı kolaylaştırıcısının eğitimi
çerçevesinde toplumu tanımak daha dar kapsamlıdır. Kapsam ise öncelikle konular ile
belirlenmektedir. Afetlerin ve özellikle depremin neden olabileceği zararları azaltmak için
toplumun bu konulardaki görüşleri, değerleri, duyguları, korkuları, endişeleri ayrıntılı olarak
saptanmalıdır. Kolaylaştırıcılar bunu nasıl yapacaklardır? Ayrıca, yerel topluluğun var olan
ağları/networkleri, örgütlenme deneyimleri, toplulukta var olan sivil toplum kuruluşları
ayrıntıları ile nasıl ortaya konacaktır? El kitabı bu sorular üzerinde düşündürmeli ve bazı
ipuçları ile toplumu tanıma yöntemlerini öğretmeye çalışmalıdır.
Toplumu tanıma yöntemleri nelerdir: Toplum bilimciler 150-200 yıldır toplumu
tanıma kuramları ve yöntemleri üzerinde çalışmakta ve tartışmaktadırlar. Ancak son yıllarda
bu yöntemleri niceliksel ve niteliksel yöntemler olarak gruplara ayırmak yaygınlaşmıştır. El
kitabında bu yöntemler tanıtılmalı ve özellikle niteliksel yöntemler daha ayrıntılı olarak ele
alınarak öğretilmeye çalışılmalıdır.
1. Niceliksel yöntemlerin kapalı uçlu sorulardan oluştuğu ve çok sayıda kişi ile
görüşülerek elde edilen verilerin istatistiksel analizlere tabi tutulduğu anlatılmalıdır.
Çok ayrıntılı olmasa da bu yöntemler tanıtılmalı ve kullanılmasına yönelik olarak
kaynaklar gösterilmelidir. Niteliksel yöntemler ise daha az sayıda kişi ile derinlemesine
ve ayrıntılı görüşmeler yapmayı gerektirir. Bunu toplum katılımı kolaylaştırıcılarının
nasıl yapacağı ayrıntısı ile anlatılmalı ve eğitim sırasında uygulamalı olarak
öğretilmelidir. Niceliksel ve niteliksel yöntemlere ek olarak var olan kayıt, veri ve
raporların kullanılması toplumu tanımayı hızlandıracaktır. Bu şekilde bir çok veri
toplama ve analiz yönteminin kısa sürede ve hemen hemen aynı anda kullanılması son
yıllarda ‘Hızlı Değerlendirme Teknikleri’ olarak adlandırılmaktadır. El kitabı bunları
en etkili olacak şekilde ortaya koymalıdır. Toplum katılımını artırmak için ve afetlere
hazırlıklı olmayı güçlendirmek için toplumu tanımak gerektiği için niteliksel
yöntemlerin öğretilmesine ağırlık verilmeli ve odak grup görüşmesi, derinlemesine
görüşme, katılımlı gözlem, yapılanmış görüşme, yarı yapılanmış görüşme, sohbet,
beyin fırtınası ve rol oynama gibi teknikler ayrıntıları ile ve uygulamalı bir şekilde
öğretmenin yollarını da açacak bir el kitabı yazılmalıdır.
2. Yerel toplumun afetlere hazırlıklı olmak üzere toplum katılımını aktif olarak
gerçekleştirebilmesi ve örgütlenebilmesi için paydaşlar, kaynak kişiler ve gönüllüler
bulunup ortaya çıkartılmalıdır. Toplum katılımı kolaylaştırıcısı ücretli olarak çalışan bir
kişi olabileceği gibi gönüllü çalışan birisi de olabilir. Her ikisi de yerel toplumdaki
kaynak kişileri, gönüllüleri bulup ortaya çıkarmalı ve onlar ile birlikte paydaş
olabilecek kesimleri belirlemeli ve paydaşların paydaş olarak oluşturulmasını
kolaylaştırmalıdır. Toplumu tanımak için kullanılan teknikler paydaşların oluşturulması
ve gönüllülerin bulunup ortaya çıkarılması için de kullanılabilir. El kitabında bunlar
ayrıntıları ile anlatılmalıdır.
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Gönüllülerin ortaya çıkarılması ve paydaşların oluşturulması: İstanbul’da depreme
hazırlıklı olmak ve zarar azaltmak için bir çok kişinin gönüllü olması söz konusu
olabilir. Özellikle mastır planın tanıtım kampanyaları, bilinçlendirme yönündeki halk
eğitimleri ve beceri eğitimlerinden sonra gönüllü olarak her mahallede çalışacak çok
sayıda kişi ortaya çıkacaktır. Bu gönüllülerin toplumu tanıma, toplum katılımı ve
paydaş oluşturma konusunda eğitilmeleri gerekli olacaktır. Kolaylaştırıcı el kitabı
eğitilmeye en uygun gönüllülerin ortaya çıkarılması ve eğitilmelerini öğretecek bir
kısmı içermelidir. Gönüllülerin daha çok niteliksel yöntemler yardımı ile ortaya
çıkarılması uygun olacaktır. Böyle bir çalışma için odak grup görüşmeleri,
yarı
yapılandırılmış görüşmeler ve derinlemesine görüşmelerden yararlanmak gerekecektir.
Gönüllüler topluluktaki değişik paydaş kesimlerinin temsilcileri olabileceği gibi paydaş
olarak örgütlenmemiş kesimlerin paydaş olarak oluşturulmasında çok etken rol
alabilirler. El kitabında bunlara ayrıntıları ile yer verilmelidir.
3. Üçüncü olarak, kaynak kişiler, paydaşlar ve gönüllüler ile birlikte yapılacak toplantılar
ile bir eylem planının nasıl yapılacağı ortaya konacaktır.
Eylem planı oluşturma: Yerel toplum veya topluluk düzeyinde eylem planı
oluşturmak için paydaşlar, gönüllüler, teknik elemanlar ve toplum katılımı
kolaylaştırıcıları bir dizi toplantı yapmak durumundadır. Toplumu tanıma aşamasında
toplanana veriler de dikkate alınarak bir eylem planı hazırlanmalıdır. Eylem planı yerel
toplumdaki ortak aklın ortaya çıkarılması ve paydaşların nasıl iş bölümü yaparak
çalışacağının bir yol haritası olacaktır. Eylem planının nasıl geliştirileceği, eylem
planını uygulamada hangi kaynakların kullanılacağı ve nasıl uygulanacağı el kitabında
ayrıntıları ile anlatılmalıdır.
4. Dördüncü olarak eylem planı çerçevesinde hane, apartman, mahalle, semt ve ilce
düzeyindeki örgütlenmelerin, ilişkisel ağların ve kurumsallaşmaların var olan durumu
ve nasıl geliştirileceği el kitabında ayrıntılı olarak ortaya konmalıdır.
Toplum katılımının kurumlaşması ve sürdürülebilirliği: Hanelerin depreme
hazırlıklı olması ve deprem zararlarını azaltmak üzere hazırlık yapmaları gerekli ve fakat
yeterli değildir. Hanelerin mahallenin veya daha küçük yerel toplulukların örgütlenmeler
içinde yer alması gerekmektedir. Mahalleler de semt ve ilçe düzeyindeki örgütlenme ve
kurumlaşmaların bir parçası olmak durumundadır. El kitabında bu tür yatay ve dikey
eklemlenmeler ile genişleyen örgütlenme modelleri anlatılmalı ve alana en uygun modellerin
hangisi olacağının bulunması yönünde ipuçları önerilmelidir.
Yeterlilik: Toplumsal araştırma, paydaşları, kaynak kişileri ve gönüllüleri belirleme,
eylem planı hazırlama ve örgütleme ve yerel ağlar oluşturma gibi konuları kapsayan el kitabı
sosyoloji, psikoloji ve afet yönetimi konularında uzman bir ekip tarafından hazırlanmalı ve
TKKlar ve gönüllüler yine benzer şekilde uzman bir ekip tarafından eğitilmelidir.
Miktar: Afet Yönetimi Toplum Katılımı Kolaylaştırıcısı (TKK) El Kitabından kaç
tane basılmalıdır. İstanbul’da mahalle nüfuslarının 5000-15000 arasında olduğu dikkate
alınarak ve her mahalleye en az bir toplu katılımı kolaylaştırıcısının eğitilmesi gerektiği
dikkate alınarak 600 ile 2000 arasında el kitabı çoğaltılmalıdır.
Açıklamalar: Baskı kalitesi, fotoğrafların renk kalitesi ve kapak tasarımı kalitesi
teknik şartnamede belirtilecektir.
Denetim ve Onay: Hazırlanan eğitim materyalinin uygunluğu, anlaşılabilirliği ve
yeterliliği mastır plan danışmanları tarafından incelenecek ve onaylanacaktır
P4.2. Afet Yönetimi Toplum Katılımı Kolaylaştırıcısının (TKK) Eğitimi
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Amaç: Yerel halkın afetlere hazırlıklı olma ve afet zararlarını azaltma çerçevesinde
örgütlenmelerini gerçekleştirecek kolaylaştırıcıların seçilmesi, eğitilmesi ve değerlendirilerek
sertifikalandırılmaları.
Eğitim Yöntemi:
Katılımlı yetişkin eğitim ilkeleri kullanılarak kuramsal ve
uygulamalı olarak yapılacaktır. Eğitim “Afet Yönetimi Toplum Katılımı Kolaylaştırıcısı
(TKK) El Kitabı” kullanılarak verilecektir.
Eğitim Süresi: Kolaylaştırıcılar 25-30 kişilik gruplar halinde her bir grup en az üçbeş günlük bir süre ile eğitilmelidir. Kolaylaştırıcı sayısı 600 civarında olursa 20 grup, 2000
civarında olur ise 66 gruba eğitim verilecektir.
Eğitim Malzemesi: P4.1 de geliştirilmiş olan “Afet Yönetimi Toplum Katılımı
Kolaylaştırıcısı (TKK) El Kitabı”
Kolaylaştırıcılar: Deprem zararlarını azaltma, hazırlıklı olma, deprem sırasında
gerekli beceriler vs konularında eğitilmiş Milli Eğitim Bakanlığı, ilk öğretimde çalışan sivil
savunma dalı öğretmenleri, afet konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek
odaları üyeleri, sosyal bilim disiplinleri mezunları, sosyal hizmet uzmanları ve mahallelerde
kolaylaştırıcı olma nitelikleri olan muhtarlar/azalardan veya STK üyelerinden gönüllü olanlar
arasından seçilebilir.
Kolaylaştırıcıları Eğitecek Olanların Yeterliliği: Afet yönetimi, deprem mühendisliği,
sosyal bilim araştırmaları, STK örgütlenmesi ve eğitim konularında uzman bir yüksek öğretim
kurumunun elemanları olmak.
Kolaylaştırıcı Eğitimi Verecek Eğitici Sayısı: En az 2 kişilik ekipler eğitici olarak
kolaylaştırıcı gruplarını eğitmelidir. İki kişilik kolaylaştırıcı eğiticisi ekibi sayısı 5 ila 8
arasında olur ise kısa sürede İstanbul’un ihtiyacı olan kolaylaştırıcı eğitilmiş olacaktır.
Değerlendirme: Kolaylaştırıcılar eğitildikten sonra kuramsal ve uygulamalı
değerlendirmeler çerçevesinde başarılı olanlar sertifikalandırılacak ve yerel toplum katılımı ve
örgütlenmesi yapmak üzere işe alınacaklardır.
Denetim: Hazırlanacak sınavlar, eğiticilerin sınav ve uygulama performanslarının
değerlendirilmesi, İBB danışmanları tarafından denetlenecek ve onaylanacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME (P4)
Çalışmanın Adı: “İstanbul halkının deprem riski, zarar azaltma, hazırlıklı olma ve müdahale
konularında toplum katılımı yoluyla eylem planlarını hazırlamaları ve yerel topluluklar olarak
örgütlenmeleri”.
Çalışma Bölgesi: İstanbul İl ve İlçe Merkezleri
Tahmini Proje Bedeli: ( )
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
İstanbul halkının deprem konusunda yaygın olarak temel bilinçlenmeyi kazandıktan sonra
Afet yönetimi Toplum Katılımı Kolaylaştırıcıları aracılığı ile hane, apartman, mahalle ve ilçe
düzeyinde örgütlenmeleri depremlerin zararlarını azaltmak üzere örgütlenmeleri ve eylem
planı hazırlayarak uygulamaya koyabilmeleri için toplum katılımı kolaylaştırıcısı
yetiştirilmesi, buna yönelik el kitabının toplumu tanıma, eylem planı geliştirme, ilişki ağları
oluşturma ve yetişkin eğitimi konularını da kapsayacak şekilde hazırlanılması, toplum
katılımı kolaylaştırıcılarının eğitimi , değerlendirilmeleri ve sertifikalandırılmaları.
1143

Madde 3: TEKNİK PERSONEL
Çalışmada gerekli materyalleri hazırlamak ve kolaylaştırıcıları seçmek ve yetiştirmek üzere
en az 5 kişi çalışacaktır. Hem el kitabının hazırlanması, hem de kolaylaştırıcıların seçilerek
yetiştirilmesi aşamalarında yardımcı elemanlar kullanılacaktır.
Madde 4: DONANIM VE ARAÇLAR
Eğitimlerde kullanılacak eğitici el kitabı ve diğer uygulama malzemeleri işveren tarafından
sağlanacaktır. Toplumu katılımı kolaylaştırıcılarının yetiştirilmesi için bir çok çalıştay/atölye
düzenlenecektir. Bu çalıştaylar için uygun mekanlar gereklidir. Bu mekanlar işveren
tarafından sağlanacaktır.
Madde 5: ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE PROGRAMI
Daha önce de belirtildiği gibi toplum katılımı ve örgütlemesi yerel toplumların yapıları,
gelenekleri, değerleri, insan ilişkilerinin kurumsallaşması gibi konularda veri ve bilgi
toplamayı gerektirmektedir. Bunun için el kitabında yerel toplum ile ilgili konularda
TKKların
hızlı araştırma teknikleri kullanılarak nasıl veri ve bilgi toplayacakları
anlatılacaktır. Bu teknikleri yazılı olarak anlatmak yeterli değildir. Bu hızlı araştırma
teknikleri antropolojik katılımlı gözlem tekniğinin hızlandırılmış, çeşitlendirilmiş ve kent
topluluklarına uygun hale getirilmiş halidir. Bu yaklaşım hem odak grup görüşmesi,
derinlemesine görüşme, katılımlı gözlem gibi niteliksel veri toplama tekniklerini kullanır,
hem de var olan veya sörvey yoluyla toplanacak olan niceliksel verilerin analizini gerektirir.
Bütün bunların yazılı metinlere ek olarak uygulamalı olarak toplum katılımı
kalaylaştırıcılarına öğretilmesi gerekmektedir. Bir önceki aşamada öğrenilen teknikler ile
tanınan yerel toplumun afetlere hazırlıklı olmak üzere örgütlenebilmesi için paydaşlar, kaynak
kişiler ve gönüllüler bulunup ortaya çıkartılmalı ve onlar ile beyin fırtınası ve diğer
tekniklerin kullanılacağı çalıştaylar/atölyeler yapılmalıdır. Yapılan çalıştaylardan çıkacak
öncelikler ve duyarlılıklar da dikkate alınarak ve yeni kaynak kişiler, paydaşlar ve
gönüllülerin de katılımı ile bir eylem planının nasıl yapılacağı toplum katılımı
kolaylaştırıcıları tarafından öğrenilmek durumundadır. Eylem planı çerçevesinde hane,
apartman, mahalle, semt ve ilce düzeyindeki örgütlenmelerin, ilişkisel ağların ve
kurumsallaşmalarının sağlanması ise kolaylaştırıcıların sağlaması gereken en önemli çıktıdır.
İlişkisel ağlar kurulup, dernek, vakıf türü STKlar örgütlendiği ve depreme zararlarını azaltma
ve depremlere hazırlıklı olma örgütlülüğü ve bütün pratiklerin ona göre gerçekleştirilmesi
kurumsallaştırıldığı zaman sürdürülebilirlik sağlanmış olacaktır.
Madde 6: YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TESLİMİ
Çalışma sonunda toplum katılımı kolaylaştırıcıları ve gerçekleştirdikleri ilişkisel ağlar, ve
diğer örgütlenmeler ile ilgili bilgiler İşveren’e kolaylaştırıcılar tarafından rapor şeklinde
verilecektir.
Madde 7: ÇALIŞMANIN SÜRESİ
Toplam çalışma süresi 12 aydır.
Madde 8: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
P5. Halk Eğitimi: Toplumsal Bilinçlendirme Kampanyaları
Genel Amaç: İstanbul halkını mekan, sokak, mahalle, ilçe ve şehirlerinde deprem ve depremin
tetikleyebileceği yangın, su baskını, tehlikeli madde serpintisi gibi tehlikeler konusunda
bilgilendirmek ve eğitmek, zararların azaltılabileceği ve hazırlık yapılabileceği görüşünü
gündemde tutmak, cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti arttırmak.
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İçerik: Bu proje kapsamında deprem ve depremin neden olabileceği ikincil tehlikeler ve
onlardan korunma yollarını öğreten konferans, seminer, çalıştay, spor karşılaşmaları, şenlikler
gibi faaliyetler düzenlenecektir. Ayrıca afetlere hazırlığın her yönünü yansıtan tanıtım
posterleri, kısa TV spotları ve yazılı basında yer alacak etkileyici reklam spotları
hazırlanılacaktır. Tüm hazırlanan tanıtıcı malzemelerle plan yaygın bir şekilde duyurulup
tanıtılacaktır. Böylece İstanbul halkının, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve medya
mensuplarının afetleri her yönü ile öğrenmeleri, afet zararlarını azaltma ve hazırlıklı olma
konularında motive olmaları ve çalışmalara katılmalarını sağlayacak bilgilendirilme süreci
gerçekleştirilecektir.
Toplam Süre: 6 ay
P5.1. Kampanya
Hazırlanması

Faaliyetlerinin

Belirlenmesi

ve

Kullanılacak

Materyalinin

Amaç: Kampanyada yürütülecek seminer, çalıştay , spor karşılaşmaları, şenlikler gibi hedef
kitleye etkin olarak ulaşımı sağlayacak faaliyetlerin belirlenmesi. Bu faaliyetlerin mümkün
olduğunca farklı hedef kitlelerin doğal olarak ilgi duyabilecekleri arasından seçilmesi
önemlidir. Çocukların, farklı meslek gruplarının, yaşlıların, ev kadınlarının da ilgi
duyabilecekleri ve kolaylıkla katılabilecekleri farklı faaliyet türleri seçilmelidir. Kampanyada
kullanılacak afişler, broşürler, elektrik, su ve gaz faturalarına, ve alış veriş torbalarına
yazılacak sloganlar, kısa TV spotları ve yazılı basında kullanılabilecek mesajların
hazırlanılması.
İçerik: İstanbul’da deprem ve beraberinde olabilecek önemli ikincil afetler konularında zarar
azaltma , hazırlıklı olma ve müdahale konularının tümünü kapsayacak şekilde ve farklı
kitlelerde (yetişkinler, çocuklar, değişik meslek grupları, medya mensupları, vs) ilgi
uyandıracak şekilde olmalıdır.
Yeterlilik: Kampanyada kullanılacak tüm materyal iletişim ve eğitim yöntemleri, afetlere
hazırlıklı olmada birey ve toplum psikolojisi ve deprem, jeoloji, meteoroloji mühendisliği,
Şehir Bölge Planlama ve Afet Yönetimi konularında uzman bir ekip tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Süresi: Üç ay
Miktar: Afetlerin her boyutunu kapsayacak şekilde ve her boyut ile ilgili en az üçer farklı tip
olmak üzere TV spotları, yazılı reklamlar, afişler. Halka dağıtılabilecek kısa broşürlerden
1000 000 adet; Afişlerden 500 er adet. Seminer, konferans, yarışma gibi faaliyetler iki ay
boyunca 32 ilçede dörder kere olmak üzere planlanmalıdır.
Açıklamalar: Baskı kalitesi, fotoğrafların renk kalitesi ve broşür vb basılacak materyalin
kalitesi teknik şartnamede belirtilecektir.
Denetim ve Onay: Hazırlanan kampanya materyalinin uygunluğu, anlaşılabilirliği ve
yeterliliği İBB danışmanları tarafından incelenecek ve onaylanacaktır.
P5.2. Kampanyanın Yürütülmesi
Amaç: Tanıtım için kullanılacak TV kanallarının ve yazılı medya organlarının belirlenmesi,
her ilçe için düzenlenecek faaliyetlerin planlanması, duyurulması ve kampanyanın aynı anda
farklı yöntemlerle başlatılması.
Kampanya Yöntemi: Kampanya düzenlenecek olan çeşitli seminerler, konferanslar,
şenlikler, spor yarışmaları ve TV/ yazılı medya yolu ile yürütülebilir. Kampanyada görselliğe
yer vermek, ilgi uyandırmak ve tekrarlar yapmak çok önemlidir. Ancak tekrarlardan aynı
konuyu işleyen farklı malzemelerin kullanılması yeknesaklığı önlemek için gereklidir.
İstanbulluların ilgisini çeken futbol karşılaşmaları, konserler vs gibi toplum olaylarından da
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tanıtım için yararlanılabilir. Ayrıca İstanbulluların tanıdığı, ünlü kişilerden de tanıtımda
yararlanılabilir.
Kampanya Süresi: Üç ay
Kampanya Malzemesi: P7.1.’de geliştirilmiş olan afişler, broşürler, sloganlar, mesajlar, TV
spotları ve kararlaştırılmış olan faaliyetler.
Kampanyayı Yürütecekler: İletişim, eğitim, psikoloji, inşaat, jeoloji, meteoroloji
mühendisliği, Şehir Bölge Planlama ve Afet Yönetimi konularında eğitimli bir ekip.
Denetim: Hazırlanacak kampanya materyalleri ve önerilecek faaliyetler ve yöntemler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) danışmanları tarafından denetlenecek ve onaylanacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME (P5)
Çalışmanın Adı: İstanbul halkını toplumsal kampanyalarla depreme ve depremin tetiklediği
tehlikeler ve onlardan korunma yöntemleri konularında bilinçlendirmek.
Çalışma Bölgesi: İstanbul İl ve İlçe Merkezleri
Tahmini Proje Bedeli : ( )
Madde 1: TARAFLAR
İşin sahibi İŞVEREN, işi yüklenen YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 2: İŞİN KONUSU
İstanbul halkının, çeşitli meslek gruplarının, Sivil Toplum Örgütlerinin ve Medya
mensuplarının afetleri ve korunma yöntemlerini her yönleriyle tanımalarını, benimsemelerini
ve uygulamalarına katılımı sağlamak. Bunun için görsel ve yazılı medyada kısa spotlar ve
reklamlar, çeşitli seminer, konferans ve şenlikler, kısa broşürler ve afişlerin hazırlanması ve
hedef kitlelere yaygın olarak ulaşımının sağlanması.
Madde 3: TEKNİK PERSONEL
Çalışmada kampanya materyalini hazırlamak ve kampanyayı yürütmek üzere iletişim,
psikoloji, sosyoloji ve inşaat, jeoloji ve meteoroloji mühendisliği, şehir bölge planlama ve afet
yönetimi konularında uzman en az beş kişi çalışacaktır. Kampanya materyalinin hazırlanması
ve kampanyanın etkin bir tarzda yürütülmesi için personel kullanılacaktır.
Madde 4: DONANIM ve ARAÇLAR
Kampanyada kullanılacak TV Spotları, yazılı reklam ve afişler, kısa broşürler yüklenici
tarafından geliştirilecektir. Kampanya için kullanılabilecek yerel TV, yazılı medya, tanıtım
panoları, şenlikler, seminer ve konferans mekanları İş veren tarafından sağlanacaktır.
Madde 5: ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE PROGRAMI
Kampanya materyalleri hazırlandıktan sonra tanıtım kampanyası başlatılacaktır.
Madde 7: ÇALIŞMANIN SÜRESİ
Toplam çalışma süresi 6 aydır.
Madde 8: ÖDEMELER
İşveren tarafından düzenlenecektir.
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7

RİSK VE AFET YÖNETİMİ

7.1

RİSK VE AFET YÖNETİM MODELİ OLUŞTURULMASI

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Arş.Gör.Yk.Müh. Kerem Özkısacık, Arş.Gör. Yk. Müh. Hande Türçak

7.1.1

GİRİŞ

“Risk ve Afet Yönetimi” Çalışma Grubu, İstanbul için Deprem Mastır Planı projesi
kapsamında acil eylem planı ve yeniden yapılanma sürecinin modellenmesine yönelik öneriler
geliştirmeyi hedeflemektedir. Acil Eylem Planı sadece, oluşabilecek tüm afet senaryolarını
değerlendirerek, fiziki ve sosyal çevre üzerindeki etkileri yumuşatmaya yönelik acil müdahale
sistemini değil, bu faaliyetlerin etkin yürütülmesi için önceden planlanması aşamalarını da
kapsamaktadır.
Risk ve afet yönetimine ilişkin genel kavramlar, 6. Bölüm’de ayrıntılı olarak ele
alındığından burada tekrarlanmayacak, bu bölümde öncelikle bazı temel tanımlar verildikten
sonra süreç analizine ilişkin şu ana kadar yapılanlar özetlenecektir.
İstanbul Afet Yönetimi Master Planı, İstanbul’u tehdit eden tüm afet türlerine (doğal afetler,
teknolojik kazalar, siyasi, sosyal ve terörist kaoslar gibi) yönelik olarak
- Risk Azaltma
- Hazırlık
- Müdahale
- İyileştirme
faaliyetlerini yürüten ve koordine eden bütünleşik yöntem ve esasların tamamı olarak
tanımlanabilir. Burada, kentsel sürdürebilir kalkınma modeli içinde ilgili tüm disiplinler
kamu, özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, ortak bir veritabanı üzerinden, bu
kapsama giren tüm faaliyetlerin eşzamanlı olarak planlanması ve denetlenmesi ifade
edilmektedir.
İstanbul Deprem Master Planı ise yukarıdaki tanım çerçevesinde, sadece deprem riskine
yönelik olarak, deprem riskini azaltma, depreme hazırlık, ilk müdahale, yeni imar ve iskan
iyileştirme faaliyetlerini kapsayan bütünleşik plan olarak tanımlanmaktadır.
İstanbul Acil Eylem Planı ise, acil müdahale aşamasındaki faaliyetleri kapsayan
43. Operasyonlar/Fonksiyonlar
1.1. Amacın/hizmetlerin tanımlanması
1.2. Tanımların belirlenmesi
Yönetim politikaları ve stratejiler
İdari yapı ve organizasyon
3.1. Birinci dereceden yetkili ve sorumlu kurumlar
Destekleyici kurum/kişiler
Yetki ve sorumluluk hiyerarşisi
Prosedürleri ve gereken kaynakları
yönetmelikler ve mevzuat çerçevesinde sistematik ve bütünleşik bir yapı içinde tanımlamaya,
planlamaya, yürütmeye ve denetlemeye yönelik süreç olarak tanımlanabilir.
Öncelikli olarak tüm çalışmada takip edilecek ilke ve esaslar belirlenmeye başlanmıştır:
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Ulusal risk ve afet politikaların tespiti ve yeniden yapılandırılması, can ve mal kaybının
azaltılması açısından kaçınılmazdır.
Afet yönetiminde karşılaşılan problemler, kamu, özel ve sivil toplum kurumlarında değişik
karar vericilerin ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına girmektedir. Mevcut idari
yapılanma içinde, sadece yerel yönetimler değil (Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe
belediyeler bünyesindeki çeşitli müdürlükler), merkezi yönetim (Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü gibi),
yardım amaçlı sivil ve özel kurumlar (Gönüllü Arama Kurtarma dernekleri, Sosyal
Yardımlaşma Afet Fonu gibi), Türk Silahlı Kuvvetleri (DAK gibi), özel sektör temsilcileri
(TÜSİAD, İSO, İTO, TOBB gibi), mahalle ve muhtarlıklar bazındaki gönüllü faaliyetler,
üniversite ve araştırma kurumları (TÜBİTAK, MTA gibi) arasında yetki ve sorumluluk
karmaşası yaşanmaktadır.
Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki nedenlerden dolayı afet yönetiminde idari yapılanmayı
gerektirmektedir:
Merkeziyetçilik
Koordinasyonun zayıflaması
Görev, yetki ve sorumlulukların yeterince tanımlanamaması
Bürokrasinin artması
Kaynakların rasyonel kullanılmaması
Hizmetlerin etkin ve verimli aktarılamaması.

Gerek afete hazırlık gerek ilk müdahale aşamalarında hızlı ve doğru karar verilebilmesi için:
İşlevselliğine gerek görülmeyen faaliyetlerin kaldırılması
Kurumların iş akış prosedürleri ayrıntılı olarak incelenerek karar verme ve iş akışı
prosedürlerinin sadeleştirilmesi
Kurumlar arasında “yalın” koordinasyonu sağlayacak otorite yapısının
geliştirilmesi
Merkezi idarenin bazı yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesi
Hizmette etkinliği ve verimliliği artıracak şekilde bazı yetkilerin, mahalli, gönüllü,
sivil toplum kuruluşlarına devredilmesi öngörülmektedir.

Konunun uzmanı kalifiye işgücü istihdam edilmesi, ücret rejimi, kadro sistemi, performans
ölçme sistemi incelenecek, öneriler geliştirilmelidir.
Mevcut dağınık mevzuatı bütünleştirmek ve güncelleştirmek, çok başlılığı gidermek ve
değişen koşulların gerektireceği yeni yasal düzenlemeleri derhal yapmak gereklidir.
Gönüllülük kavramının yaygınlaşması “Sivil Toplum Bilinci” ve “Bireysel Katılımın”
yükselmesi için önkoşuldur. Gönüllü kuruluşların “Hazırlıklı Olma”, “Halk Eğitimi” ve
“Tatbikatlar” açısından önemli sorumlulukları mevcuttur. Bu görev ve sorumluluklar ayrıntılı
olarak belirlenmeli, ülkemizde çok da yaygın olmayan gönüllülük kavramının önem ve
yetkilerini artıracak yönetmelikler incelenmelidir.
Afetlerle birlikte yaşama kültürünün ve afet yönetimine gönüllü katılım bilincinin
geliştirilmesi, toplumun değişik kesimlerine sürekli olarak eğitim ve tatbikatların uygulanması
zorunludur. Bu ancak toplumun geniş kapsamlı ve inançlı katılımı ile mümkün olacaktır.
Acil eylem planı geliştirme çalışmasında takip edilecek “Süreç Analizi”nin ana aşamalarını
ise şu şekilde özetleyebiliriz:
AŞAMA 1: Bütünsel bir yapı içinde ve sistem yaklaşımı ile acil müdahale faaliyetlerine
ilişkin Süreç Analizi ve Tasarımı yapılması, iş akışlarının tanımlanması.
AŞAMA 2 (İdari Yapılanma-Personel Yapılanması): İlgili kurum ve kuruluşlar içinde
kişilerin ve sorumlulukların belirlenmesi, Görev Dağılımının yapılması ve Hizmet Akışının
tanımlanması. (Burada görevlerin belirlenmesi, sorumluluk ve yetkilerin tanımlanması,
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denetim listeleri ve ilgili atamaların yapılması ifade edilmektedir). 3. Bölüm’de
anlatılmaktadır.
AŞAMA 3 (Mevzuat Yapılanması). Mevcut yasa ve yönetmeliklerin incelenerek,
eksikliklerin belirlenmesi ve yeni önerilerin geliştirilmesi. 7. Bölüm’de anlatılmaktadır.
AŞAMA 4 (Teknik Yapılanma): İletişim ağı, haberleşme sistemi, veri tabanları yönetimi
ve otomasyonunun tasarlanması. 2. Bölüm’de anlatılmaktadır.
AŞAMA 5(Teknik Yapılanma): Her sürece ilişkin Karar Destek Sisteminin tasarlanması
44. Lojistik karar destek planlama
45. Psiko-sosyal planlama ve eğitim
AŞAMA 6: Acil müdahale ve afete hazır olma durumunun özdeğerlendirilmesi
AŞAMA 7: Yöneticilere, ilgili kurum ve kuruluşlara, basına master planının
Anlatılması/Uygulanması/Tatbikatlar/Halk Eğitimi (9.Bölüm’de anlatılmaktadır.)
AŞAMA 8: İlgili dokümantasyonun ve dağıtım planının oluşturulması
Bu raporda, özellikle AŞAMA 1’de ifade edilen işler mevcut durum yayınlar ve uygulamalar
incelenerek tamamlanmıştır. Sonuçlar aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
7.1.2

AFET YÖNETİM SÜRECİ

Afet yönetim, bir afetten diğer afete kadar geçen süreyi kapsayan, kurtarma-ilkyardım,
iyileştirme-yeniden inşa, risk azaltma ve afete karşı hazırlıklı olmak üzere 4 aşamalı bir
süreçtir.
• Risk Azaltma Aşaması: Türkiye genelinde yerleşmelerin oluşumu ele alındığında,
deprem faktörü deprem sonrasında kişi ve karar vericiler tarafından bir müddet dikkate
alınırken, daha sonra unutulmakta ve sanki bir daha afetle karşılaşılmayacakmış gibi
planlama kararları alınmakta, yapılaşmalar kimi zaman plana uygun olarak, kimi
zaman plansız olarak sürüp gidebilmektedir. Bu şekilde oluşan çevreyi, afet anı
yaklaştığında afete karşı hazırlamak, yapıları güçlendirmek, mekanı afete dayanıklı
kılmak, sosyal, ekonomik, hukuki bir takım açmazlar nedeniyle mümkün
olamamaktadır. Yerleşmelerin afetlere karşı duyarlı ve dayanıklı olması, iki koşul ile
mümkün görülmektedir. Bunlardan biri oluşmuş çevrenin güvenliğini arttırmak, diğeri
ise yeni oluşacak çevreleri afetten en az etkilenecek şekilde tasarlamaktır. Bu süreç
uzun soluklu bir süreçtir olup, başarısı iki afet arasında sürekli bu amaca odaklı
davranış biçimlerinin ve ortamının yaratılmasına bağlıdır. Burada riski azaltmaya
yönelik planlama ve projelerin geliştirilmesi, altyapının güçlendirilmesi ile, kurallar
dizini ile güvenli ortamların oluşturulmasını sağlayan hukuki düzenlemeler, kurumsal
yapıların oluşturulması, yapı denetiminin ve standartlarının oluşturulması ve halkta ve
inşaat sektöründe çalışanlarda afet bilincinin yaratılması gibi bir çok konuya
değinilmesi gerekmektedir.
• Afete Karşı Hazırlık: Bu dönemi, risk azaltma aşamasında oluşturulan kuramsal
yapılanmaların, hazırlanan senaryoların afet sonrası çalışmalara doğru hız kazandığı,
güncelleştirildiği, tatbikatların yoğunlaştığı bir dönem olarak algılamak gerekir. Risk
azaltma aşamasında, riski azaltmaya yönelik çalışmalar ne ölçüde başarılı ise afete
karşı hazırlık çalışması o ölçüde sağlıklı ve kolay olabilecektir. Bu dönem ağırlıkla,
afet sonrası insan kaynaklarının organizasyonuna yönelik çalışmaları kapsayacaktır.
Çalışmaların başında, hükümet ve toplumsal organizasyonlarla, acil merkezlerde acil
durum hazırlık eylemlerinin hazırlanması ve uygulanmasında hareket edecek kilit
insan kaynağının tasarlanması ve belirlenmesi yer almaktadır. Afet sonrası krize
hazırlıklı olunabilmesi için, kriz sırasında görev alacak personel ve kullanılacak
ekipman ile ilgili envantere gereksinim vardır. Bu envanterin belirlenebilmesi,
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•

•

7.1.3

oluşacak riskin büyüklüğüne ve hasara bağlı olarak yapılacak işlerin dökümüne
dolayısı ile afet senaryolarına bağlıdır. Diğer önemli nokta ise, bu personelin hangi
kurum ve kuruluşlardan ve hangi mekanlardan sağlanacağı konusudur. Hemen deprem
sonrası kurtarma ve acil yardım konularında, depremden etkilenen insanların önemli
bir insan kaynağını oluşturacağını bu açıdan halkın bu konularda eğitimi ve araç gereç
temininin erişilebilecek mesafelerde bulunması, bu anlamda planlaması gereken
önemli noktalardan biri olmaktadır. Tahliye için, güvenli alanların oluşturulması, acil
eylem alanlarının sağlanması, uyarı sistemlerinin tasarlanmış olması, acil haberleşme
sistemlerinin oluşturulması, kamu eğitiminin sağlanması, eğitim programlarının
oluşturulması, yayınların yapılması, faaliyetlerin güncelleştirilmesi çalışmaları bu
aşamada yoğunlaştırılmalıdır.
Acil Müdahale: Acil müdahalenin ana görevi, arama ve kurtarma ekiplerinin en kısa
sürede bölgeye ulaşmasını sağlamak ve mümkün olduğu kadar çok insanı göçük
altından çıkarmaktır. Eş zamanlı olarak yapılacak diğer işler, yaralıların tahliyesi ve
tedavisi, acil yiyecek ve barınak sağlanması, tıbbi malzemenin sağlanması, sağlık
birimlerinin kurulması, ölülerin defnedilmesi, salgın hastalık gibi ikincil afetleri
önleyecek tedbirlerin alınması, yangın ve sel gibi zincirleme afetlerin büyümesinin
önlenmesi, haberleşmenin acilen sağlanması, elektrik su gibi altyapı sistemlerinin
çalışır duruma getirilmesi, tahliye işlemlerinin yapılması, güvenlik tedbirlerinin
alınması bu aşamada yapılması gereken acil işler olarak sıralanabilir. Afet anında,
daha önce kurulmuş olan bir afet yönetim sistemi mevcut ise bu kaos anı ile baş
edebilmek daha kolay olabilecek, kazanılan zaman ve insan gücünün rasyonel
kullanımı ile daha fazla can kaybı önlenebilecektir. Afet anında, Acil Eylem Planları
uygulamaya girecek, Afet Yönetim Bilgi Sistemleri harekete geçirilecektir. Bu
sistemlerin afet öncesi kurulması durumunda, afet organizasyonunu sağlıklı biçimde
yürütme imkanı sağlanabilecektir.
İyileştirme/Yeniden İnşa: İlk yardım işleri tamamlandıktan sonra, yeniden yapılanma
süreci başlar. Çevrenin iyileştirilmesi, bölgedeki hasarlı yapıların yıkılması ve
enkazların kaldırılması ve yeniden yapılması gerekir. Yeni yerleşim birimlerinin
kurulması, istihdam sağlanması gereklidir; bunun yanında göç hareketi yaşayan
bölgelerin değişen profilleri değerlendirilmelidir. Temel hizmetlerin yenilenmesi,
tamiri gereken yapıların tamir edilmesi, güçlendirilmesi, geçici konutların sağlanması,
depremden etkilenenlerin fiziksel ve ruhsal rehabilitasyonlarının sağlanması başta
gelen konular olup, sürecin iyileştirme aşamasını tanımlamaktadır. Bina sistemlerinin
güçlendirilmesi, gelişme stratejisi ve programların oluşturulması, afet deneyiminin ve
bilgi birikiminin oluşturulması amaçlı bilimsel çalışmaların desteklenmesi daha sonra
olabilecek afetlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik planlamalar bu aşamada
yapılacak eylemlerdir.
SÜREÇ ANALİZİ

Bu çalışmanın ilk aşamasında, afet acil eylem planı kapsamına giren işlevler tanımlanmış, her
işlev, planlama, yürütme, denetim ve koordinasyon faaliyetleri açısından incelenmiştir.
Tanımlanan bazı faaliyetler birden fazla kurum tarafından yürütülmekte, bazı faaliyetlerin
yürütülmesi için ise kanun ve yönetmeliklerde açık bir tanımlama bulunmamaktadır. Bu
belirsizliğin giderilmesi ve karmaşık yapının sadeleştirilmesi için, afet yönetim süreci bir
bütün olarak ele alınmış, ana işlevler ve bu işlevlerin alt faaliyetleri belirlenmiştir. Böylece
Tablo 7.1 ve 7.2’de gösterilen işlev – kurum eşleştirilmesi elde edilmiştir. Kurumlarla
yapılan birebir görüşmeler sonucunda, işlev–kurum ilişkileri güncelleştirilmiş, eksik olan
işlevler ve ilişkili kurum bilgileri tamamlanmıştır. Tasarlanan planın uygulanabilirliğini
garanti etmek için öncelikle uzman ve kamu yetkililerinin görüşlerini değerlendirmek
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amacıyla, 2 aşamalı DELPHI yöntemi uygulanmıştır.
Öncelikle, ilgili kurum ve
kuruluşlardan (çalışmanın daha önceki modüllerinde belirlenen tüm kuruluş ve kurumlar dahil
edilecektir) seçilen uzman ve yetkililerle yazılı anket ve sözlü mülakat aracılıyla bilgi
edinilmiştir. Bu bilgilerle araştırma ekibi çeşitli modeller ve öneriler geliştirmiş, ikinci
aşamada ise bu model ve öneriler aynı grup ile yazılı ve sözlü ortamlarda paylaşılıp ve revize
edilmiştir.
7.1.4

İŞ AKIŞ ANALİZİ

Bu bölümde işlevlerin yürütülmesine ilişkin ayrıntılı tanımların yapılmasına yönelik olarak
görev tanımlamaları yapılmaktadır. Bu amaçla, Bölüm 10.3’te belirlenmiş olan her işlev için
“İş ve İş Akış Diyagram”larının hazırlanması gerekmektedir. Bu gösterimle sadece hangi
işin hangi birim/kurum tarafından yapıldığı değil, aynı zamanda ilgili işi oluşturan tüm
faaliyetler ve veri ilişkileri tanımlanmakta, böylece belli bir hizmet için “Süreç Analizi”ni
bütünsel bir yapı içinde tüm aşamaları ile görmek mümkün olmaktadır.
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Tablo 7.1. Afete hazırlık ve zarar azaltma ana işlevleri ve alt fonksiyonları – kurum ilişkisi
İŞLEV

KURUM

1 Tehlikelerin Belirlenmesi
1.1 Deprem Gözlemi
Güçlü sismik hareketlerin gözlemi, deprem kayıt şebekelerinin
kurulması ve geliştirilmesi
Mikrosismik hareketlerin gözlemi ve deprem tahmini
Hidrolik, radon, jeokimyasal maddelerin monitörlenmesi
İkaz sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi
1.2

Afet Senaryoları
B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc. Müd. ve Bayın.
ve İsk. Bak.

Gerçekçi afet senaryolarının hazırlanması

2.

B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Enst.
ve Bayın. ve İsk. Bak.- Laboratuar Bölümü
B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Enst.,
Bayın. ve İsk. Bak. ve B.Ş. Bld. Zemin Deprem
İnc. Müd.
TUBİTAK ve B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc.
Müd.
Bayın. ve İsk. Bak., TÜBİTAK ve Üniversiteler

1.3 Risk analizleri
Hazırlanan çeşitli afet senaryolarına göre İstanbuldaki nüfusun,
konutların, sanayi tesislerinin ve doğal çevrenin taşıdığı riskin
belirlenmesi
1.4 İmar planlarına esas, yerleşime uygunluk planların
çıkarılması
Mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması

B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc. Müd.

1/5000 lik jeoloji haritalarının çıkarılması

B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc. Müd.

1/1000 lik jeoloji haritalarının çıkarılması

İlçe belediyeleri

1/5000 ve 1/ 1000 lik haritaların karşılaştırılması

B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc. Müd.

Onaylama

Afet İşleri Genel Müd.

1.5 Yerleşimler
Afete maruz bölgelerin tespiti, tedbirlerin alınması ile ilgili
kamunun bilgilendirilmesi
Eğitim ve Halkla İlişkiler

Bayın.İsk.Bak. ve Afet İşleri Genel Müd. Deprem
Araştırma Enst.

2.1 Afetlere Karşı Halk Eğitimi
Mühendis, mimar, usta, çırak gibi tüm teknik personele afetler
konusunda eğitim verilmesi
Afet bilincinin yaratılmasına yönelik halk eğitim
programlarının hazırlanması
Depremin ne olduğu ve depremden önce, sırasında ve
sonrasında nasıl hareket edileceğini öğreten kitapların,
broşürlerin hazırlanması ve dağıtımı
İnternet yolu ile bilgi paylaşımı, halkı bilgilendirici web
sayfalarının hazırlanması
Fuar ve seminerlerin düzenlenmesi

B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc. Müd. ve
Bayındırlık ve İskan Bak.

TMMO
İstanbul Valiliği, B.Ş. Bld. AKOM
Bakanlıklar, Valilik, B.Ş. Bld., MTA ve Türk
Psikologlar Derneği,
İstanbul Valiliği AYM, B.Ş. Bld. AKOM
İstanbul Valiliği, B.Ş. Bld. AKOM

2.2 Medya
FM radyo yayınları yoluyla halkın bilinçlendirilmesi
Deprem felaketine karşı halkı bilinçlendirici TV programlarının
hazırlanması ve yayını
3 Yerleşim Planlaması
3.1 Mevcut Yerleşim Alanlarında Zemin ve Deprem
Açısından Riskli Bölgelerin Belirlenmesi
Planlama

İstanbul Valiliği AYM, B.Ş. Bld. AKOM, TRT
İstanbul Valiliği AYM, B.Ş. Bld. AKOM, TRT

Zemin etüdü çalışmalarının yapılması

B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc. Müd.

1/5000 lik jeoloji haritalarının çıkarılması

B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc. Müd.

1/1000 lik jeoloji haritalarının çıkarılması

İlçe belediyeleri

Bilgilendirme
Konut planlamacılarına, arazi hakkında zemin bilgisi
verilmesi
Vatandaşların üzerinde yaşadıkları bölgenin zemin
koşulları hakkında bilgilendirilmesi

B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem Inc. Müd.
B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem İnc. Müd. ve
Bayın.İsk.Bak. Teknik Araştırma ve Uyg. Müd.
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İŞLEV

KURUM

Önlem alma
Deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılarla ilgili
tedbirleri, inşaat teknikleri ve bu yapıların projelendirme
esaslarının belirlenmesi
Afet bölgelerine dahil tehlikeli alanların tespiti ve yapı
yasağının konması
Afet riskinin yüksek olduğu alanlarda yerleşme
alanlarının başka alana kaydırılması kararının alınması /
uygulaması
Yapı yasağı hükmünün uygulanması
Yasaya uymayan mevcut ve yapılmakta olan binaların
yıkımı

Bayın.İsk.Bak. Teknik Araştırma ve Uygulama
Müd.
Bayındırlık ve İskan Bak
Bakanlar Kurulu
B.Ş. Bld., İlçe Belediyeler
B.Ş. Bld., Vali ve Kaymakamlık

3.2 İmar Planının Revizyonu
Planlama
Arazi kullanım planlarının revize edilmesi
Bölgesel gelişim planlarının oluşturulması
Bilgilendirme
Kamuoyunun/Resmi kuruluşların bilgilendirilmesi
Yürütme

B.Ş. Bld. Planlama ve İmar Daire Bsk. Ve B.Ş. Bld.
Şehir Planlama Müd.
B.Ş. Bld. Planlama ve İmar Daire Bsk.
B.Ş. Bld. Planlama ve İmar Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Planlama ve İmar Daire Bsk.

3.3 Deprem Sonrası Kalıcı Konut Hizmetleri
Planlama
Kaynak planlanması
Finansal kaynak ve altyapı planlaması
Malzeme/ekipman/yer planlaması
3.4 Geçici Konut Hizmetleri (Çadırkent ve Prefabrike
Konutlar)
Planlama/Hazırlık
Kaynak planlanması
Plan, proje yapımı
İnsan kaynağının planlanması
Finansal kaynak planlaması
İhtiyaç planlaması

İller Bankası, B.Ş. Bld. Şehir Planlama Müd, TOKİ
İller Bankası, B.Ş. Bld. Şehir Planlama Müdürlüğü,
Bayın.İsk.Bak ve B.Ş. Bld.
Bayın.İsk.Bak. Afet İşleri Müd. ve Kızılay
Bayın.İsk.Bak. Afet İşleri Müd. ve Kızılay
Bayın.İsk.Bak. Afet İşleri Müd. ve Kızılay
Bayın.İsk.Bak. Afet İşleri Müd. ve Kızılay
Bayın. İsk. Bak ve Valilik İl Kriz Merkezi ve
Kızılay

Malzeme/ekipman/yer planlaması
4 Yapıyla İlgili Hizmetler
4.1 Enkaz Kaldırma Hizmetleri
Planlama
Enkaz döküm yerlerinin planlanması
İş araçları toplanma yerleri ve depolarının planlanması
Kamu kuruluşları ve özel sektöre ait, afet sonrası
kullanılabilecek nitelikteki tüm araç- gereç ve malzemelerin
dökümlenmesi ve planlanması
4.2 Özel ve Kamuya Ait Yapıların Güçlendirilmesi
Tamir takviye prensiplerinin belirlenmesi
Bina teknik inceleme çalışmaları için personel/ araç-gereç
planlaması
Deprem öncesi teknik inceleme çalışmalarının yürütülmesi
Teknik inceleme sonucu güçlendirilmesi öngörülen binaların
takviyesi
Bilgilendirme
Kamuoyunun/Resmi kuruluşların bilgilendirilmesi

Köy Hizmetleri
Köy Hizmetleri
İstanbul Valiliği AYM

Afet İşl. Genel Müd. ve Bayındırlık İl Müd.
İlçe Belediyeleri ve B.Ş. Bld. İmar Müd.
İlçe Belediyeleri ve B.Ş. Bld. İmar Müd.,

Üniversiteler

4.3 Tarihi Eserlerin Yapısal Güçlendirilmesi
Kültür Bakanlığı, Anıtlar Kurulu, Vakıflar Genel
Müd.

Tamir takviye prensiplerinin belirlenmesi
Teknik İnceleme çalışmalarının yürütülmesi
Teknik İnceleme sonucu güçlendirilmesi öngörülen eserlerin
güçlendirilmesi/restorasyonu
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4.4 Teknik Altyapının Güçlendirilmesi
Planlama/Yürütme/Denetim
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Denizyolu ulaşım altyapısı

Karayolları Bölge Müd, B.Ş. Bld. Yol Bakım
Onarım Müd. ve İlçe Belediyeleri
TDİ

Havayolu ulaşım altyapısı

DHMİ

Su ve Kanalizasyon şebekesi

İSKİ

Karayolu ulaşım altyapısı

Doğalgaz şebekesi

İGDAŞ

Haberleşme şebekesi

Turk Telekom ve Özel GSM Şirketleri

Elektrik şebekesi

TEAŞ, TEDAŞ ve BEDAŞ

4.5 Kritik Tesislerin Yapısal Güçlendirilmesi
Planlama/Denetim/Koordinasyon/Yürütme
Barajlar

Bayın. İsk. Bak (DSİ) ve İSKİ

Sanayi tesisleri

Sanayi ve Tic. Bak. ve Enerji ve Tabii Kayn. Bak.

Enerji Üretim ve Dağıtım Sistemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.

4.6 Ön Hasar Tespiti
Planlama
Ön hasar tespiti yapacak personelin planlaması

Bayın. İsk. Bak ve Valilik İl Kriz Merkezi

Ön hasar tespiti yapacak personelin eğitimi

Bayın. İsk. Bak ve Valilik İl Kriz Merkezi

4.7 Hasar Tespiti
Planlama
Hasar tespitinde görevlendirilecek personelin planlanması

Bayın. İsk. Bak. Hasar Tespit Müd.

Personelin eğitimi

Bayın. İsk. Bak. Hasar Tespit Müd.

4.8 Sigortacılık ve Reasürans
Kurum işleyişine ilişkin politikaları tespit etmek

DASK

Kurum idarecisinin çalışma usullerini ve esaslarını belirlemek
Kurum adına deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili
şirketleri belirlemek
Tazminat ödemelerine ilişkin esasları belirlemek

DASK

Bilgilendirme
Kamuoyunun sigortacılık ve reasürans hakkında
bilgilendirilmesi ve teşvik edici önlemlerin alınması
Satış işinin yürütülmesi

DASK
DASK
DASK
Sigorta Şirketleri

4.9 Yapı Denetimi
Yeni inşaatların mimari ve statik planlarının incelenmesi
İmar planlarının denetlenmesi

B.Ş. Bld. İmar Müd. , İlçe Belediyeleri ve Özel
Yapı Denetim Şirketleri
B.Ş. Bld. İmar Müd.

İnşaat malzemelerinin ve planlara uygunluğun denetlenmesi
5 Altyapı Hizmetleri
5.1 Teknik altyapı
5.1.1 Su ve kanalizasyon
Acil durum eylem planlaması

İSKİ

İnsan kaynağının planlanması

İSKİ

Malzeme/ekipman planlaması
Acil durumlarda şehir içi içme suyu ihtiyacını karşılayacak
depoların yerlerinin ve kapasitelerinin planlanması
Su ihtiyacının karşılanması kritik olan tesislerin belirlenmesi
Güçlendirme
Deprem öncesi şebekenin incelenmesi ve güçlendirilmesi
gereken noktaların tespiti

İSKİ
İSKİ
İSKİ
İSKİ
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Güçlendirme çalışmaları projelerinin hazırlanması

İSKİ

Güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi

İSKİ
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Su-kanalizasyon ağındaki problemleri ve hasarı merkeze anında ileten bilgi
İSKİ
sistemlerinin kurulması
5.1.2 Elektrik
Acil durum eylem planlaması

TEDAŞ ve BEDAŞ

İnsan kaynağının planlanması

TEDAŞ ve BEDAŞ

Malzeme/ekipman planlaması

TEDAŞ ve BEDAŞ

Elektrik ihtiyacının karşılanması kritik olan tesislerin belirlenmesi

TEDAŞ ve BEDAŞ

Güçlendirme
Deprem öncesi şebekenin incelenmesi ve güçlendirilmesi gereken
noktaların tespiti
Güçlendirme çalışmaları projelerinin hazırlanması

TEDAŞ ve BEDAŞ

Güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi
Elektrik ağındaki problemleri ve hasarı anında ileten bilgi sistemleri
kurmak
5.1.3 Doğalgaz

TEDAŞ ve BEDAŞ
TEDAŞ ve BEDAŞ
TEDAŞ ve BEDAŞ

Acil durum eylem planlaması
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman planlaması
Doğalgaz ihtiyacının karşılanması kritik olan tesislerin belirlenmesi
Depremin hemen öncesinde şehre verilen doğalgazı otomatik kesen
sistemin kurulması
Güçlendirme
Deprem öncesi şebekenin incelenmesi ve güçlendirilmesi gereken
noktaların tespiti
Güçlendirme çalışmaları projelerinin hazırlanması

İGDAŞ Genel Müd.
İGDAŞ
İGDAŞ
İGDAŞ

Güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi
Doğalgaz şebekesindeki problemleri ve hasarı anında ileten bilgi sistemleri
kurmak
5.1.4 Haberleşme Altyapısı

İGDAŞ

Üniversiteler ve İGDAŞ
İGDAŞ
İGDAŞ
İGDAŞ
İGDAŞ

Planlama
Acil durum eylem planlaması
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman planlaması
Alternatif iletişim kanallarının planlanması
Kesintisiz iletişim için güç kaynaklarının ve diğer kaynakların
planlanması
Haberleşme ihtiyacının karşılanması kritik olan tesislerin belirlenmesi
Deprem sonrası seyyar uydu haberleşme sistemlerinin kurulacağı yerlerin
ve hizmet verilecek kritik tesislerin belirlenmesi
Sokaklara kurulacak telefon merkezleri için yer ve kapasite planlaması
Güçlendirme
Deprem öncesi şebekenin incelenmesi ve güçlendirilmesi gereken
noktaların tespiti
Güçlendirme çalışmaları projelerinin hazırlanması

Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.

Güçlendirme çalışmalarının yürütülmesi
İletişim ağındaki problemleri ve hasarı anında ileten bilgi sistemleri
kurmak
5.1.4.1.1 Mobil İletişim

Türk Telekom Bölge Müd.
Türk Telekom Bölge Müd.

Mobil iletişim acil durum eylem planlaması
İnsan kaynağının planlaması
Malzeme/ekipman planlaması
Kesintisiz iletişim için enerji sistemlerinin planlanması

Özel GSM şirketleri
Özel GSM şirketleri
Özel GSM şirketleri
Özel GSM şirketleri
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Acil durum alternatif iletişim kanallarının planlaması
Deprem sonrası seyyar uydu haberleşme sistemlerinin kurulacağı
yerlerin ve hizmet verilecek kritik tesislerin belirlenmesi
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Özel GSM şirketleri
Özel GSM şirketleri

Sokaklara kurulacak telefon merkezleri için yer ve kapasite planlaması Turk Telekom ve Özel GSM şirketleri
Acil durum telsiz iletişimi için malzeme ve kaynak planlaması
Kamu kuruluşları ile amatör telsiz klüplerinin sahip olduğu malzeme
ve ekipman kaynağının dökümlenmesi
Afet senaryolarına göre sağlık, ilkyardım-kurtarma ekiplerinin,
ambulansların gereksinim duyacakları el telsizi- sabit telsiz, ses yayın
sistemlerinin planlanması
İletişim ağındaki problemleri ve hasarı anında ileten bilgi sistemleri
kurmak
5.1.5 İkaz Sistemleri Altyapısı (Deprem Kayıt Şebekesi)

Telsiz Genel Müd.
Telsiz Genel Müd.
Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Müd.
Özel GSM şirketleri
Bayındırlık ve İskan Bak. Lab. Bölümü,
B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Arş. Enst.
B.İ.B. Teknik Araştırma ve Uygulama
Genel Müd.
Bayındırlık ve İskan Bak., B.Ş. Bld. Zemin
Deprem İnc. Müd. Ve Üniversiteler
B.İ.B. Teknik Araştırma ve Uygulama
Genel Müd.
TÜBİTAK, B.Ş. Bld. Zemin Deprem İnc.
Müd.
B.İ.B. Teknik Araştırma ve Uygulama
Genel Müd., Üniversiteler

Güçlü Sismik Hareketlerin Gözlemi
Bakım ve Onarım
Mikrosismik harketlerin gözlemi ve deprem tahmini
Deprem kayıt şebekesinin geliştirilmesi
Hidrolik/radon/jeokimyasal (madde) monitorleme istasyonu
Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi
5.1.6 Coğrafi Bilgi Sistemleri
İstanbul iline ait her türlü verinin CBS üzerinden transferi ve
güncellenmesinin planlanması
Personel eğitimi
Veri toplama
İletişim
Bilgilerin kamu kuruluşlarına ve halka sunumu
CBS'nin Valiliğe bağlı kurumlarca kullanımının desteklenmesi
CBS üzerinden veri güncellenme işlerinin denetlenmesi
5.2 Ulaşım Altyapısı

Valilik AYM
Valilik AYM
Valilik AYM
Valilik AYM
Valilik AYM
Valilik AYM
Valilik AYM

5.2.1 Karayolları
5.2.1.1 Devlet Yolları
Acil durum eylem planlaması
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman planlaması
Alternatif ulaşım yollarının planlanması
Güçlendirme
Köprü ve viyadüklerin depreme karşı dayanıklılıklarının tespit edilmesi

Karayolları Bölge Müd.
Karayolları Bölge Müd.
Karayolları Bölge Müd.
Karayolları Bölge Müd.

Köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirilmesi
Devlet yollarının reel zamanlı trafik akışının monitörlenmesi yoluyla
deprem sonrası yolların kullanılabilirlik durumunun ve hasarın tespit
edilmesi ve kontrolü
5.2.1.2 Şehir İçi Yollar

Karayolları Bölge Müd.

Karayolları Bölge Müd.

Karayolları Bölge Müd.

Acil durum eylem planlaması

B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.

İnsan kaynağının planlanması

B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.

Malzeme/ekipman planlaması
İtfaiye, hastane yolu gibi sürekli açık tutulması gereken yolların ve
alternatiflerinin belirlenmesi
Afet durumunda resmi araçların öcelikli kullanacağı birinci- ikinci ve
üçüncü derece öncelikli yolların belirlenmesi
Güçlendirme

B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.

Altgeçit, üstgeçitlerin ve şehir içi köprülerin dayanıklılıklarının tespiti B.Ş. Bld. Altyapı Koord. Müd.
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Altgeçit, üstgeçitlerin ve şehir içi köprülerin depreme karşı
güçlendirilmesi
Ana arter ve arterlerin reel zamanlı trafik akışının monitörlenmesi
yolu ile ulaşım ağındaki hasarı ve tıkanıklıkları anında merkeze
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B.Ş. Bld. Altyapı Koord. Müd.
B.Ş. Bld. Trafik Müd.

ileten sistemleri kurulması
5.2.1.3 Toplu Taşıma
Acil durum eylem planlaması

İETT

İnsan kaynağının planlanması

İETT

Malzeme/ekipman/araç planlaması
Toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri, Dolmuşlar ve
Minibüsler ile gerekli protokollerin yapılması
Acil durumlarda bu kaynaklarında verimli kullanımına yönelik
planlamanın yapılması
Acil durumda işlemesi gereken öncelikli hatların, araçların,
personelin belirlenmesi
Bilgi sistemleri

İETT

B. Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.
İETT

5.2.2 Denizyolları
5.2.2.1 Limanlar ve Liman Hizmetleri
Acil durum eylem planlaması

T.D.İ. Liman İşletmeleri

İnsan kaynağının planlanması

T.D.İ. Liman İşletmeleri

Malzeme/ekipman/araç planlaması

T.D.İ. Liman İşletmeleri

Acil durum deniz taşıma hizmetlerinin planlanması

T.D.İ. Liman İşletmeleri

Güçlendirme
Limanların depreme karşı dayanıklılıklarının tespit edilmesi
Limanların depreme karşı güçlendirilmesi
Gelecek iç ve dış yardımların kabul ve depolanma işlerinin
planlaması
Bilgi sistemi

T.D.İ. Liman İşletmeleri
T.D.İ. Liman İşletmeleri
T.D.İ. Liman İşletmeleri

5.2.2.2 İskeleler ve Deniz Toplu Taşıma Hizmeti
Acil durum eylem planlaması

T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO

İnsan kaynağının planlanması

T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO

Malzeme/ekipman/araç planlaması

T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO

Acil durum deniz toplu taşımanın planlaması
İşleyecek hatların ve alternatif iskelelerin planlanması
Deniz taşımacığı yapan özel firmalar ile gerekli protokollerin
yapılması
Acil durumlarda bu kaynaklarında verimli kullanımına yönelik
planlamanın yapılması
Yüzer iskelelerin hazırlanması ve yerlerinin belirlenmesi
İnsani yardım ve personel taşıyacak araçların ve personelin
planlanması
Güçlendirme
İskelelerin depreme karşı dayanıklılıklarının tespit edilmesi
İskelelerin depreme karşı güçlendirilmesi
Bilgi sistemi
5.2.3 Demiryolları
5.2.3.1 İstasyonlar ve Garlar ve Taşıma Hizmetleri
Acil durum eylem planlaması
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman/araç planlaması
Gelecek iç ve dış yardımların taşınma ve depolanma işlerinin
planlanması
Acil durum demiryolu ile yolcu ve hasta-yaralı ve insani malzeme
taşıma hizmetlerinin planlanması
Güçlendirme

T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO
T.D.İ.
T.D.İ ve B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.
T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO
T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO
T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO
T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO
T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO

TCDD
TCDD
TCDD
TCDD
TCDD
TCDD
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KURUM

Garların ve istasyonların depreme karşı dayanıklılıklarının
tespit edilmesi/güçlendirilmesi
Bilgi sistemi
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TCDD
TCDD

5.2.3.3 Hafif Raylı Sistem (Tramvay) ve Metro Hizmetleri
Acil durum eylem planlaması
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman/araç planlaması
Acil durum tramvay ve metro taşıma hizmetlerinin planlanması
Güçlendirme
Metronun depreme karşı dayanıklılığının tespit edilmesi
Metronun depreme karşı güçlendirilmesi
Bilgi Sistemi
5.2.4 Havayolları
5.2.4.1 Havaalanları ve Hava Taşımacılığı
Acil durum eylem planlaması
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman/araç planlaması
Gelecek iç ve dış yardımların kabul ve depolanma işlerinin
planlaması
İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının hasar
görmesi ihtimali doğrultusunda alternatif havaalanlarının ve
kapasitelerinin planlanması
Acil durum hava taşıma hizmetlerinin planlanması

B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. ve Ulaşım A.Ş.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. ve Ulaşım A.Ş.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. ve Ulaşım A.Ş.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. ve Ulaşım A.Ş.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. ve Ulaşım A.Ş.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. ve Ulaşım A.Ş.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. ve Ulaşım A.Ş.
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. ve Ulaşım A.Ş.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Güçlendirme
Havalanlarının depreme karşı dayanıklılıklarının tespit edilmesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Limanların depreme karşı güçlendirilmesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Bilgi sistemleri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

5.2.4.2 Helikopter İniş Alanları ve Hava Taşımacılığı
Acil durum eylem planlaması
Helikopter iniş alanlarının planlanması

B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.

Araç ve personelin belirlenmesi
Bu kaynakların afet sonrası daha verimli ve koordineli bir
şekilde kullanımı için planlanması
Helikopter alanlarının inşa edilmesi

TSK
TSK
B.Ş. Bld. Altyapı ve Koord. Müd.

6. Arama- Kurtarma Hizmetleri
Planlama
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman planlaması
Diğer kamu kuruluşları ve özel kurumlarda ve bulunan aramakurtarma çalışmalarına yönelik araç-gereçlerin ve eğitimli
personelin belirlenmesi
Afet sonrası bu kaynakların daha verimli ve organize bir şekilde
kullanılması için planlamanın yapılması
Arama-kurtarma işini birinci derecede üstlenen kurumun
personelinin eğitimi
Kurumlarda görevli sivil savunma uzmanlarının eğitimi
Gönüllülerin eğitimi

Sivil Savunma Genel Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Sivil Savunma Gen. Müd., Sivil Savunma Koleji
Sivil Savunma Genel Müd.,Sivil Savunma
Koleji, B.Ş. Bld. Siv.Sav.
Sivil Savunma Genel Müd.,Sivil Savunma
Koleji,

Halkın arama – kurtarma birlikleri gelene kadar yapabilecekleri
Sivil Savunma Genel Müd.,
işler konusunda bilgilendirilmesi
7. İnsani Hizmetler
7.1 Barınma
Planlama
Geçici iskanlar için;
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İŞLEV

KURUM

Çeşitli afet senaryolarına göre, ihtiyaç duyulacak geçici iskan birimi
sayısının belirlenmesi
Geçici iskan olarak kullanılacak sosyal tesislerin ve kapasitelerinin
belirlenmesi
Çadırkentler için;
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Valilik
Valilik

Çeşitli afet senaryolarına göre, ihtiyaç duyulacak çadır sayısının
belirlenmesi
Çadırkentlerin yerlerinin ve kapasitelerinin planlanması

Kızılay ve Valilik
Kızılay ve Valilik

Çadırkentlerin altyapısının planlaması
Prefabrike evler için;
Çeşitli afet senaryolarına göre, ihtiyaç duyulacak prefabrike ev
sayısının belirlenmesi
Prefabrike evlerin yerlerinin ve kapasitelerinin planlanması

İlgili kuruluşlar

Prefabrike evlerin altyapılarının planlanması

İller Bankası

Bayın. Ve İskan Bak.
Bayın. Ve İskan Bak.

Bilgi ve kayıt sistemlerinin kurulması
7.2 Yiyecek, İçecek ve Giyecek Sağlama Hizmetleri
Planlama
Yiyecek madde üreten fabrikaların, depoların listelenmesi ve firmalar
ile gerekli protokollerin yapılması
İçecek su depolayan, dağıtan kamu kuruluşları ve firmaların
listelenmesi ve firmalar ile gerekli protokollerin yapılması
Şehir içi içme suyu depolarının yerlerinin ve kapasitelerinin
planlanması
Temizlik ve hijyen malzeme üreten, depolayan firmaların listelenmesi
ve bu firmalar ile gerekli protokollerin yapılması
Afet durumunda yardım, hibe, el koyma ve satın alma yoluyla gelecek
yiyecek, içecek maddelerin saklanacağı depo yerlerinin belirlenmesi
Yiyecek, içecek, giyim ve temizlik malzemesi yardımlarının
dağıtılacağı ileri dağıtım noktalarının yerlerinin belirlenmesi
Yardımların teslim, sayım, envanterinin tutma, sevkıyatı ve
dağıtımında görevlendirilecek personel ve araçların belirlenmesi
7.3 Sosyal hizmetler

İl Tarım Müd.
İSKİ, DSİ
İSKİ
Sağlık Bak.
Valilik AYM
Valilik AYM
Valilik AYM

7.3.1 Yaşlı/çocuk/sakatların bakımı
Planlama
Afet senaryolarına göre açıkta kalacak yaşlı/ çocuk/ sakat vatandaş
sayısının tahmin edilmesi
Bu kişileri barındıracak sosyal tesislerin ve deprem sonrası
kurulacak merkezlerin planlanması
Güçlendirme
Mevcut çocuk yurtları ve darülaceze binalarının teknik olarak
incelenmesi
Çocuk yurtları ve darülacezelerin yapısal güçlendirilmesi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

7.3.2 Psikolojik destek
Planlama
Afetzedelere psikolojik destek sağlamak amacıyla kurulacak
merkezlerin yerlerinin planlanması
Deprem bölgesinde çalışacak doktor ve psikologların planlanması
7.6 Defin İşlemleri
Planlama
Mevcut mezarlıklardaki boş kapasitenin belirlenmesi
Çeşitli afet senaryolarına göre ek mezarlık ihtiyacının belirlenmesi
Ek mezarlık yerlerinin belirlenmesi
Çalışacak araç ve personelin planlanması
Gömü işlemleri sırasında strilizasyonu sağlayacak ilaçların
planlaması
Defledilen kişilerin kayıtlarını tutacak bilgi sistemlerinin geliştirilmesi

İl Sağlık Müd. , Sağlık Bak. Ruh Sağlığı
Dairesi ve Türk Psikologlar Derneği
İl Sağlık Müd. , Sağlık Bak. Ruh Sağlığı
Dairesi ve Türk Psikologlar Derneği

B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müd.
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müd.
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müd.
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müd.
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müd.
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müd.

Tablo 7.1. Afete hazırlık ve zarar azaltma ana işlevleri ve alt fonksiyonları–kurum ilişkisi(devam)
İŞLEV

KURUM

7.7 Akaryakıt ve Yakacak Temini
Planlama
Planlanan çadırkent ve prefabrike evlerde ikamet edeceği tahmin
edilen aileler için akaryakıt ve yakacak planlanması
7.8 Aydınlatma
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Enerji ve Tabii Kayn. Bak ve Tarım Orman
ve Köy İşleri Bak.

Planlama
Planlanan çadırkent ve prefabrike konutların ihtiyaç duyacağı
aydınlatma hizmetinin planlanması
Çalışacak personel ve araç gerecin planlanması
8 Sağlık Hizmetleri
8.1 İlk Yardım ve Can Kurtarma
Acil durum eylem planlaması
Doktor, hemşire ve sağlık personelinin planlanması
Malzeme/ekipman planlaması
Devlet, özel, SSK, üniversite hastaneleri ile özel ambulans
şirketlerine ait ambulansların niteliklerine göre planlanması ve
gerekli protokollerin yapılması
Çevre illerdeki hastanelere ait ambulansların planlanması
Triyaj sahalarının yerlerinin belirlenmesi
Sivil savunma personelinin ilk yardım üzerine eğitimi
Kamu personelinin ilk yardım üzerine eğitimi

Enerji ve Tabii Kayn. Bak.
Enerji ve Tabii Kayn. Bak.

İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd. ve B.Ş. Bld. Acil Yardım ve
Can Kurtarma Müd.
İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.ve Sivil Savunma Gen. Müd.
Sivil Savunma Gen. Müd.
Siv. Sav. Gen. Müd. ve B.Ş. Bld. Acil Yardım
ve Can Kurtarma Müd.

Halkın ilk yardım üzerine eğitimi
8.2 Bağışıklık Arttırma ve Salgın Hastalıkların Önlenmesi
Acil durum eylem planlaması
Afet bölgesinde bağışıklık arttırma ve salgın hastalıkların
önlenmesine yönelik çalışacak personelin planlanması
Malzeme/ekipman, ilaç ve ilaçlama malzemelerinin planlanması
Ölü hayvanların toplanması ve defledilmesi işinin planlanması
Deprem sonrası içme sularının, yiyecek maddelerinin kontrollerinin
yapılması işinin planlanması
Halkın bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hijyen konularında
bilgilendirilmesi
Çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda sağlık düzenlemeleri
yapılması
8.3 Morg Servisi
Acil durum eylem planlaması
Afet senaryolarına göre ihtiyaç duyulacak morg kapasitesinin
hesaplanması
İl içindeki devlet, özel, SSK, üniversite hastanelerinin morg
kapasiteleri ile çevre illerdeki kapasitelerin planlanması
Morg olarak kullanılabilecek alternatif yerlerin planlanması
Ceset torbası ve sterilizasyonu sağlayacak malzemelerin
planlaması
Kimliği belirlenemeyen ölülerin DNA testi ile kimliğini
belirleyecek ve kayıtları tutacak sistemlerin geliştirilmesi
8.4 Teşhis ve Tedavi
Planlama
Çeşitli afet senaryolarına göre ihtiyaç duyulacak doktor, hemşire,
sağlık personeli ile yatak kapasitesinin belirlenmesi
Doktor, hemşire ve her türlü sağlık personelinin planlanması
Malzeme/ekipman planlaması
İl içi ve çevre illerdeki devlet, özel, SSK, üniversite ve askeri
hastanelerin yatak kapasitelerinin planlanması
Seyyar cerrahi hastanelerin yer ve kapasitelerinin planlanması
Güçlendirme

İl Sağlık Müd. ve B.Ş. Bld. Hıfzısıhha Müd.
İl Sağlık Müd. ve B.Ş. Bld. Hıfzısıhha Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri İl Müd.
Temel Sağlık Hizm. Genel Müd.
İl Sağlık Müd. ve B.Ş. Bld. Hıfzısıhha Müd.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.

İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.
Sağlık Bak.

Sağlık ve Sos. Yardım Bak., Çalışma ve
Sosyal Güv. Bak. ve İl Sağlık Müd.
Sağlık ve Sos. Yardım Bak., ve Çalışma ve
Sosyal Güv. Bak.
Sağlık ve Sos. Yardım Bak. ve Çalışma ve
Sosyal Güv. Bak.
İl Sağlık Müd.
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Hastanelerin yapısal teknik incelemelerinin yapılması
Gerekli görülen hastanelerde yapısal güçlendirmenin yapılması
Bilgi sistemleri

Hastanenin bağlı bulunduğu bakanlık ve ya şahıs
Hastanenin bağlı bulunduğu bakanlık ve ya şahıs
İl Sağlık Müd.

8.5 İlaç ve Tıbbı Malzeme Dağıtımı
Planlama
Afet senaryolarına göre oluşacak ilaç ihtiyacının ana
başlıklarla belirlenmesi
İl sınırları dahilindeki sağlık kuruluşlarının acil durum ilaç ve
bb
l
l l
l
l
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İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.

tıbbi malzeme planlamalarının yapılması
İl sınırları dahilindeki ilaç ve tıbbi malzeme üreten, depolayan
firmaların dökümünün çıkarılması ve bu firmalarla gerekli
protokollerin yapılması
Çevre illerden gelen, satın alınan ve ya el koyulan ilaçların
uygun şekilde depolanacağı yerlerin belirlenmesi
İlaç ve tıbbi malzeme depolanmasında, sevkıyatında ve
dağıtımında görevlendirilecek araç ve personelin planlanması
8.6 Kan Hizmetleri

İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.

Acil durum eylem planlaması
Personel ve araç planlaması
Afet senaryolarına göre oluşacak kan ve kan ürünleri
ihtiyacının planlanması
İl sınırları dahilindeki kan merkezlerinin acil durum kan, kan
ürünleri ve tıbbi malzeme stok planlamasının yapılması
9 İkincil Felaketlerle Mücadele Hizmetleri

Kızılay
Kızılay
Kızılay

9.1 Yangınla Mücadele
Planlama
Yangınla mücadelede çalışacak insan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman/araç planlaması
Personel eğitimi
Yangınla mücadele konusunda kamu personelinin eğitimi
Yangınla mücadele konusunda halkın eğitimi
Yerleşimler ile ilgili tedbir alma
Yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların tespiti
Bu sahaların afete maruz bölge olarak kararlaştırılması
Bu sahaların yasaklanmış afet bölgesi olarak ilanı
Riskin azaltılması
Patlayıcı ve yanıcı maddeler üreten ve(ya) depolayan yerlerin
tespit edilmesi
Fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının bulundurması zorunlu olan
yangın söndürme ve çevre sağlığına ilişkin araç/gereç ve tesislerin
tespit edilmesi

İtfaiye
İtfaiye
Sivil Savunma Gen. Müd. ve İtfaiye Eğitim
Merkezi
Siv. Sav. Gen. Müd.
Siv. Sav. Gen. Müd.
Belediye Meclisleri ve İhtiyar Heyetleri
Kaymakam ve Vali
Belediyeler, İhtiyar Meclisleri
İtfaiye, İl Çevre Müd. ve B.Ş. Bld. Yanıcı
Parlayıcı ve Kimyevi Depolar Müd.
İtfaiye, İl Çevre Müd. ve B.Ş. Bld. Yanıcı
Parlayıcı ve Kimyevi Depolar Müd.
İl Çevre Müd. ve B.Ş. Bld. Yanıcı Parlayıcı ve
Kimyevi Depolar Müd.

Bu tür kuruluşların denetlenmesi
9.2 Sel / Su Baskınlarıyla Mücadele
Planlama
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman/araç planlaması
Personel eğitimi
Yerleşimler ile ilgili tedbir alma
Su baskınına uğramış yada uğrayabilir yerlerin afete maruz
bölge olarak teklife sunulması
Bu yerlerin yasaklanmış afet bölgesi olarak kabulü için tespitin
yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması
Bu yerlerin afete maruz bölge olarak kararlaştırılması

İtfaiye
İtfaiye
Sivil Savunma Gen. Müd ve İtfaiye Eğit. Mer.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak.
Bakanlar Kurulu

Bu yerlerin yasaklanmış afet bölgesi olarak kabul edilmesi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Bu yerlerin yasaklanmış afet bölgesi olarak ilanı

Belediyeler, İhtiyar Meclisleri
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9.3 Toprak Kayması ile Mücadele
Planlama
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman/araç planlaması
Personel eğitimi
Yerleşimler ile ilgili tedbir alma
Toprak kaymasına uğramış / uğrayabilir yerlerin tespiti ve
gerekli tedbirlerin alınması
Bu yerlerin afete maruz bölge olarak kararlaştırılması

1162

İtfaiye
İtfaiye
İtfaiye
Sivil Savunma Gen. Müd ve İtfaiye Eğit. Merk.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Bakanlar Kurulu

Bu yerlerin yasaklanmış afet bölgesi olarak kabul edilmesi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Bu yerlerin yasaklanmış afet bölgesi olarak ilanı

Belediyeler, İhtiyar Meclisleri

9.4 Çevre Kirliliğiyle Mücadele
Planlama
İnsan kaynağının planlanması

İl Çevre Müdürlüğü

Malzeme/ekipman/araç planlaması

İl Çevre Müdürlüğü

Halkın bilgilendirilmesi
Nükleer/biyolojik/kimyasal maddelerin ölçüm hizmetini
yürütecek ve ilgili birime ulaştıracak personelin planlanması
Tedbirlerin alınması
Afet sonrası sızıntı patlamaya yol açacak insan sağlığına,
çevreye zararlı maddeler üreten, depolayan firmaların tespiti
Bu tür kuruluşların alması gereken önlemleri ve
bulundurmaları gereken araç, gereç ve tesislerin tespit edilmesi

İl Çevre Müdürlüğü
Siv. Sav. Arama ve Kurtarma Birlikleri
İl Çevre Müdürlüğü ve B.Ş. Bld. Yanıcı,
Parlayıcı, Kimyevi Depolar Müdürlüğü
İl Çevre Müdürlüğü ve B.Ş. Bld. Yanıcı,
Parlayıcı, Kimyevi Depolar Müdürlüğü
İl Çevre Müdürlüğü ve B.Ş. Bld. Yanıcı,
Parlayıcı, Kimyevi Depolar Müdürlüğü

Bu tür firmaların denetlenmesi
10 Güvenlik Hizmetleri
10.1 Trafik Güvenliği ve Kontrol Hizmetleri
Planlama
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman/araç planlaması
Personel eğitimi
Halkın eğitimi
Öncelikli kullanılacak arter ve ana arterlerin hastane, itfaiye
merkezleri yollarının ve alternatiflerinin belirlenmesi
Acil durumlarda kullanılacak öncelikli arter ve ana arter
yolların planlamasını destekleyici park yasakları koymak
Trafik akışını destekleyici sinyalizasyon düzenlemelerinin
yapılması
Trafik kontrol noktalarının planlanması
Otoyolların ve ana arterlerin reel zamanlı trafik akışını gösteren
çalışmaların yapılması
10.2 Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması
Planlama
İnsan kaynağının planlanması
Malzeme/ekipman/araç planlaması
Personelin eğitimi
Halkın bilinçlendirilmesi
Afet sonrası sabotaj ihtimaline karşı, öncelikli korunması
gereken kamu kuruluşları binalarının, müzelerin, sarayların vb.
kuruluşların belirlenmesi
Banka, alışveriş merkezi, süpermarket gibi yağmalamanın
muhtemel olacağı yerlerin listelenmesi
Okul, yurt, darülaceze gibi deprem sonrası acil müdahale
gerektiren yerlerin dökümlerinin hazırlanması
Afet sonrası yaratacağı patlama, sızıntı ile can ve mal güvenliğini
tehdit edebilecek tesislerin, tankların ve depoların belirlenmesi

İl Emn. Müd ve B.Ş. BLD. Ulaşım Planlama ve
Karayolları 17. Bölge Müd.
İl Emn. Müd. Trafik Hizmetleri
İl Emn. Müd. Trafik Hizmetleri
İl Emn. Müd. Trafik Hizmetleri
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd.
B.Ş. Bld. Trafik Müd.
B.Ş. Bld. Trafik Müd.
B.Ş. Bld. Trafik Müd.
B.Ş. Bld. Trafik Müd. ve Karayolları Bölge
Müd.
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
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KURUM

Halk Eğitimi ve Halkla İlişkiler
1.1 Medya
Televizyon, radyo, gazete yayınları ile halkın deprem
sonrasında nasıl hareket edeceğine dair bilgilendirici
programların, haberlerin sunulması
Medya yolu ile deprem bölgesinin ihtiyacı olan insani
yardımların duyurulması
Halkın deprem sonrası dağıtılan yardımlar, dağıtım noktaları
ve yardımlardan yararlanabilme koşulları üzerine
bilgilendirilmesi
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İstanbul Valiliği AYM, TRT , Gazeteler
İstanbul Valiliği AYM, TRT , Gazeteler
İstanbul Valiliği AYM, TRT , Gazeteler

2

Yerleşim Planlaması
2.1 İmar Planının Revizyonu
Arazi kullanım planlarının revize edilmesi

B.Ş. Bld. Şehir Planlama Müd.

Bölgesel gelişim planlarının oluşturulması

B.Ş. Bld. Şehir Planlama Müd. ve İmar Müd.

Bilgilendirme
Kamuoyunun/Resmi kuruluşların bilgilendirilmesi
Yürütme

İBB Planlama ve İmar Müdürlüğü
İBB Planlama ve İmar Daire Bsk.

2.2 Kalıcı Konut Hizmetleri
Kamu konutları ve afetle ilg. daimi iskanlar için;
Etüd, proje keşfin yap(tır)ılması, onayla(t)nması
Esaslı büyük onarımının yap(tır)ılması (inşaat,bakım
hariç)
Proje standartlarını tespit edilmesi
Uygulamanın denetlenmesi, gerektiğinde teknik yardımın
yapılması
İmar ve altyapı tesislerin planlarının yap(tır)ılması
Bu planlarla ilgili etüt, harita, proje ve keşiflerin
yap(tır)ılması
İnşaatların yap(tır)ılması

Bayın. İsk. Bak. Yapı İşleri Genel Müd.

Bu evlere yerleştirmelerin yapılması

Valilik

2.3 Geçici Konut Hizmetleri
Deprem sonrası geçici konut türüne karar verilmesi
(çadır/prefabrik/geçici iskan)
Altyapının kurulması

Bayın.İsk.Bak. Hasar Tespit Müdürlüğü

Bayın. İsk. Bak. Yapı İşleri Genel Müd.
Bayın. İsk. Bak. Yapı İşleri Genel Müd.
Bayın. İsk. Bak. Yapı İşleri Genel Müd.
Bayın. İsk. Bak. Yapı İşleri Genel Müd., İller Bankası
Bayın. İsk. Bak. Yapı İşleri Genel Müd.
Bayın. İsk. Bak. Yapı İşleri Genel Müd.

İller Bankası ve İBB Planlama ve İmar Daire Bşk
B.Ş.Bld. Planlama ve İmar Daire Bşk ve
Bayın.İsk.Bak Afet İşleri Müd.
Bayın.İsk.Bak Afet İşleri Müd.

Yürütme
Denetleme
3 Yapıyla İlgili Hizmetler
3.1 Ön Hasar Tespiti

Mahallelere göre bina hasar durumununun çıkarılması

Valilik, İlçe Emn. Müd ve Bayın. İsk. Bak. Ön Hasar
Tesp. Müd
Valilik ve Bayın. İsk. Bak. Ön Hasar Tesp. Müd

Denetim / Koordinasyon

Valilik ve Bayın. İsk. Bak. Ön Hasar Tespit Müd

3.2 Hasar Tespiti

Bayın. İsk. Bak. Hasar Tespit Müd.

Deprem sonrası ön hasar tespit işinin yürütülmesi

Hasar tespit işinin yürütülmesi
Uğradığı zarara göre yardım alacak vatandaşların belirlenmesi Bayın. İsk. Bak. Hasar Tespit Müd.
Bayın. İsk. Bak. Hasar Tespit Müd.
Onarım/ güçlendirme gerektiren binaların belirlenmesi
Yıkılacak binaların belirlenmesi

Bayın. İsk. Bak. Hasar Tespit Müd.

Denetim

Bayın. İsk. Bak.

3.3 Enkaz Kaldırma Hizmetleri
Toplanma yerlerine gelen araçların koordineli biçimde
görevlendirilmesi

İl Köy Hizmetleri Müd. ve Valilik AYM
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KURUM
Karayolları Müd., Köy Hizmetleri Müd.

Yürütme

İBB Yol Bakım Müd., Karayolları Bölge Müd.

Yolların açımı için enkaz kaldırma
Arama- kurtarma amaçlı enkaz kaldirma
Deprem sonrası yıkılmış ve ya kullanılamayacak hale
gelmiş binaların kaldırılması
3.4 Sigortacılık ve Reasürans
Evini, işyerini sigortalamış hak sahiplerine hasar tespit
çalışmaları sonucunda öngörülen zarara göre tazminatın
ödenmesi
Denetleme
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Sivil Savunma, Köy Hizmetleri
Köy Hizmetleri ve Özel Firmalar

DASK
Maliye Bak.

4 Altyapı Hizmetleri
4.1 Teknik altyapı
4.1.1 Su ve kanalizasyon
Deprem sonrası su şebekesindeki hasarın tespiti/onarımı
Deprem sonrası kanalizasyon şebekesindeki hasarın
tespiti/onarımı
Su ihtiyacının karşılanması kritik tesislere içecek/kullanacak
su temini ve atık sularının alınması
Şehir içinde su ihtiyacını karşılayacak depoların ve su dağıtım
şirketlerinin faaliyete geçirilmesi
Deprem sonrası geçici iskanlar ve çadırkentlere içecek ve
kullanacak su temini ve atık suların alınması
Faaliyetlerin koordinasyonu

İSKİ
İSKİ
İSKİ
İSKİ ve DSİ
İSKİ ve DSİ
İSKİ, AKOM ve Valilik

Çevre illerden gelen yardımların koordinasyonu

ISKI ve Valilik

Denetim
4.1.2 Elektrik
Deprem sonrası elektrik şebekesindeki hasarın tespiti/onarımı
Deprem sonrası geçici iskanlar/çadırkentlere elektrik temini
Elektrik ihtiyacı karşılanması kritik yerlerin
elektrifikasyonunun sağlanması
Faaliyetlerin koordinasyonu
Denetim
4.1.3 Doğalgaz
Depremin hemen öncesinde şehre verilen doğalgazın
kesilmesi
Deprem sonrası doğalgaz şebekesindeki hasarın
tespiti/onarımı
Deprem sonrası doğalgazın sebep olduğu yangınların
söndürülmesi
Geçici iskanlar/çadırkentlere doğalgaz ve yakacak temini
Doğalgaz ve yakıt ihtiyacının karşılanması kritik yerlere
hizmet verilmesi
Faaliyetlerin koordinasyonu

Valilik

Denetleme

TEAŞ, TEDAŞ ve BEDAŞ
TEAŞ, TEDAŞ ve BEDAŞ
TEAŞ, TEDAŞ ve BEDAŞ
TEAŞ, TEDAŞ, BEDAŞ ve Valilik
Valilik
IGDAŞ
İGDAŞ
İtfaiye
İGDAŞ ve Tarım Orman ve Koy İşleri Bak.
İGDAŞ ve Tarım Orman ve Koy İşleri Bak.
İGDAŞ, AKOM ve Valilik
Valilik

4.1.4 Haberleşme Altyapı
Deprem sonrası haberleşme ağındaki hasarın tespiti/onarımı
Deprem sonrası seyyar uydu haberleşme sistemlerinin , seyyar
santrallerin kurulması ve kritik tesislere haberleşme
hizmetinin sağlanması
Sokaklara telefon merkezlerinin kurulması
Deprem sonrası geçici iskanlar/çadırkentlere haberleşme
hizmeti verilmesi
Faaliyetlerin koordinasyonu

Turk Telekom Bölge Müd.

Denetim

Valilik

Turk Telekom Bölge Müd.
Turk Telekom Bölge Müd.
Turk Telekom Bölge Müd.
Turk Telekom Bölge Müd. ve Valilik

4.1.4.1 Mobil İletişim
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Deprem sonrası istasyonlardaki hasarın tespiti/onarımı
Deprem sonrası seyyar uydu haberleşme sistemlerinin
kurulması ve kritik tesislere hizmet verilmesi
Sokaklara telefon merkezlerinin kurulması
Acil durum telsiz iletişiminin faaliyete geçirilmesi
Sağlık kuruluşlarına, ilkyardım-kurtarma ekiplerine ve
ambulanslara gereksinim duyacakları el telsizi, sabit telsiz, ses
yayın sistemlerinin dağıtılması
Denetleme
4.2 Ulaşım Altyapısı
4.2.1 Karayolları
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Özel GSM Şirketleri
Özel GSM Şirketleri
Özel GSM Şirketleri
Telsiz Gen. Müd.
Telsiz Gen. Müd. ve Valilik AYM
Valilik

4.2.1.1 Devlet Yolları
Deprem sonrası ulaşım ağındaki hasarın tespiti/onarımı
Deprem sonrası ulaşım ağı üzerindeki enkazın kaldırılması
Ekiplerin koordinasyonu
Denetim
4.2.1.2 Şehir içi yolları
Deprem sonrası şehir içi ulaşım ağındaki hasarın
tespiti/onarımı
Öncelikli yolların akışının ve kontrolünün sağlanması
Hastane, itfaiye yollarının açık tutulması ve varsa yol
üzerindeki enkazın kaldırılması
Şehir içi ulaşım ağı üzerindeki enkazın kaldırılması
Deprem sonrası geçici iskanlar/çadırkentlere yol hizmeti
sağlanması
Ekiplerin koordinasyonu
Denetleme
4.2.1.3 Toplu Taşıma
Deprem sonrası şehir içi karayolu taşımacılığı hizmetinin
yürütülmesi
Deprem sonrası geçici iskanlar/çadırkentlere toplu taşıma
hizmetinin sağlanması
Hizmetlerin koordinasyonu
Denetim
4.2.2 Denizyolları

Karayolları Bölge Müd.
Karayolları Bölge Müd.
Karayolları Bölge Müd. ve Valilik
Valilik
B.Ş. Bld. Yol Bakım Müd. ve Altyapı Koord. Müd.
B.Ş. Bld. Trafik Müd.
B.Ş. Bld. Trafik Müd., B.Ş. Bld. Yol Bakım ve
Onarım Müd. ve Altyapı Koord. Müd.
B.Ş. Bld. Yol Bakım Müd., Altyapı Koord. Müd. ve
İlçe Belediyeleri
B.Ş. Bld. Yol Bakım Müd. ve Altyapı Koord. Müd.
AKOM ve Valilik
Valilik
İETT
B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müd. , İETT, Özel Halk
Otobüsleri, Minibüs ve Dolmuşlar
AKOM
Valilik

4.2.2.1 Limanlar ve Liman Hizmetleri
Deprem sonrası limanlardaki hasarın tespiti/onarımı
Limanlara gelen insani yardımların kabulü, sayımı ve
depolanması
Gelen insani yardımların deniz yolu ile taşınması ve sevkıyatı
Koordinasyon ve Denetim
4.2.2.2 İskeleler ve Deniz Toplu Taşıma Hizmeti
Deprem sonrası iskelelerdeki deniz araçlarındaki hasar tespiti

T.D.İ. Liman işletmeleri
T.D.İ. Liman işletmeleri
T.D.İ. Liman işletmeleri
Valilik

Koordinasyon

T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO
T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO, Özel Deniz
Ulaşım Şirketleri
T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO
T.D.İ. Şehir Hatları ve B.Ş. Bld. İDO, Özel Deniz
Ulaşım Şirketleri
Valilik ve AKOM

Denetleme

Valilik

Deniz toplu taşıma hizmetinin sağlanması
Alternatif iskelelerin ve hatların hizmete açılması
Deniz yolu ile insani yardım, personel ve hasta-yaralı transferi

4.2.3 Demiryolları
4.2.3.1 İstasyonlar ve Garlar ve İlgili Hizmetler
Deprem sonrası gar, istasyon ve tren yollarındaki hasarın
tespiti/onarımı

TCDD
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Deprem sonrası yolcu taşıma hizmetinin sağlanması
Yurtdışından ve çevre illerden gelen insani yardımların
kabuğu, saklanması ve demiryolu ile sevkıyatı
Koordinasyon ve Denetleme

TCDD

4.2.3.2 Hafif Raylı Sistem (Tramvay) ve Metro Hizmetleri
Deprem sonrası hafif raylı sistem ve metrodaki hasarının
tespiti ve onarılması
Deprem sonrası yolcu taşıma hizmetinin sağlanması

Ulaşım A.Ş.
Ulaşım A.Ş.

Hizmetlerin koordinasyonu

AKOM ve Valilik

Denetim

Valilik

4.2.4 Havayolları
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TCDD

Valilik

4.2.4.1 Havaalanı
Deprem sonrası havaalanlarındaki hasarın tespiti/onarımı
Yurtdışından gelen insani yardım ve personel taşıyan uçaklara
iniş ve konaklama hizmeti sağlanması
Yurtdışından gelen yardımların kabulü, depolanması ve
envanterinin tutulması
Hasta-yaralı ve insani yardım sevkıyatının yapılması

THY ve Diğer Özel Havayolları

Hizmetlerin koordinasyonu

DHMİ ve THY

Denetleme

Valilik ve Ulaştırma Bak.

4.2.4.2 Helikopter İniş Alanları
Afet sonrası helikopter kullanımı izninin çıkarılması
Helikopterler ile hasta-yaralı transferlerinin ve insani
malzeme-personel sevkıyatının yapılması
Hizmetlerin koordinasyonu
Denetim
5. Arama- Kurtarma Hizmetleri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
DHMİ
DHMİ

Valilik
TSK, Kamu Kuruluşları ve Özel Kuruluşlar
Valilik
Valilik

Arama kurtarma işinin yürütülmesi

İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, Sivil Savunma
Arama Kurtarma Birlikleri, İBB Siv.Sav.

Araç-gereç ve malzemenin yetersiz kaldığı durumda acil satın
alma, el koyma kiralama ile eksiklerin tamamlanması

Valilik

Yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların koordinasyonu
Denetim

Valilik, Kaymakamlık, Sivil Savunma Genel Müd.,
Sivil Sav. Arama Kurt. Birl., Askeri Birlikler
Valilik

6. İnsani Hizmetler
6.1 Barınma
Geçici İskanlar
Deprem öncesi planlanmış, hasarsız sosyal tesislere,
okullara, yurtlara vatandaşların yerleştirilmesi
Çadırkentler
Çadırkentlerin kurulması
Yerleştirmelerin yapılması
Çadırkentlerin altyapı hizmetlerinin sağlanması
Prefabrike evler
Prefabrike konutların kurulması
Yerleştirmelerin yapılması
Altyapı hizmetlerinin sağlanması
Yurtdışından ve çevre illerden gelen yardımların
koordinasyonu
Hizmetlerinin denetimi/koordinasyonu

Valilik
Kızılay
Kızılay ve Valilik
İlgili kuruluşlar (İSKİ,
TEDAŞ,BEDAŞ,Karayolları.)
Bayın. ve İskan Bak.
Valilik
İller Bankası
Valilik, İller Bankası ve Kızılay
Valilik

6.2 Yiyecek, İçecek ve Giyecek Sağlama Hizmetleri
Acil satın alma ve kiralama geçici işgal ve el koyma işi
Yardımların dağıtıldığı noktalar ve yardım alabilmek için
gerekli koşullar konusunda halkın bilgilendirilmesi

Valilik
Valilik
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Yurtdışı ve yurt içi yardımların ve şehir içinden satın alma, el
koyma, hibe yoluyla gelen malzemelerin depolanması ve
envanterinin tutulması
Yardım malzemelerinin sevkıyatı

KURUM

Kızılay, TSK

Çadırkent ve prefabrike evlere sıcak yemek hizmeti

Kızılay

Valilik , TSK ve Kızılay

Çadırkent ve prefabrike evlere içecek su temini

İSKİ ve DSİ

Afetzedelere yemek ve yiyecek madde temini

Kızılay

Afetzedelere içecek su temini

İSKİ ve DSİ

Yiyecek, içecek ve giyecek dağıtımlarının koordinasyonu

Valilik ve Kızılay

Denetim

İl Kurtarma ve Yardım Komitesi

6.3 Sosyal hizmetler
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6.3.1 Yaşlı/çocuk/sakatların bakımı
Deprem sonrası ortada kalan, bakıma muhtaç
yaşlı/sakat/çocukların belirlenmesi
Bu kişilerin hasarsız yurt, darülaceze ve bakım evlerine
yerleştirilmesi
Denetim
6.3.2 Psikolojik destek
Deprem sonrası psikolojik destek merkezlerinin kurulması ve
faaliyete geçmesi
Denetim
6.4 Defin İşlemleri
İhtiyaca göre ek mezarlıkların hizmete açılması
Ölülerin defledilmesi ve mezarlıkların sterilizasyonu
Ölülerin kayıtlarının tutulması
Denetim
6.5 Akaryakıt
Çadırkent ve prefabrike konutların yakacak ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve yakacak sağlanması
Koordinasyon/Denetim
6.6 Aydınlatma
Çadırkent, prefabrike evler ile şehrin aydınlatılması
Denetim
7 Sağlık Hizmetleri

Valilik
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Valilik
İl Sağlık Müd., Türk Psikologlar Derneği, Sağlık
Bak. Ruh Sağlığı Dairesi
Valilik ve Sağlık Bakanlığı
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müdürlüğü
B.Ş. Bld. Mezarlıklar Müdürlüğü
AKOM ve Valilik
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Ve Tarım Orman ve Köy
İşleri Bak.
Valilik
TEDAŞ, TEAŞ
Valilik

7.1 İlk Yardım ve Can Kurtarma
Deprem sonrası ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesi

İl Sağlık Müd., Sivil Savunma Müd.ve B.Ş. Bld. Acil
Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü

Deprem sonrası triyaj sahalarının kurulması ve hizmetlerin
yürütülmesi

İl Sağlık Müd.

Ambulanslar ile hastanelere hasta-yaralı sevkıyatının
yapılması
İlkyardım ve can kurtarma hizmetlerinin koordinasyonu
Çevre illerden gelen personel, malzeme ve ambulans
yardımlarının koordinasyonu
Hizmetlerin denetimi

İl Sağlık Müd.ve Sivil Savunma Müd. B.Ş. Bld. Acil
Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, TSK ve Özel
Ambulanslar
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Sağlık Hizmetleri Grubu
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Sağlık Hizmetleri Grubu
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Sağlık Hizmetleri Grubu

7.2 Bağışıklık Arttırma ve Salgın Hastalıkların Önlenmesi
Deprem sonrası bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama
İl Sağlık Müd.ve B.Ş. Bld. Hıfzısıhha Müd.
hizmetlerinin yürütülmesi
Yiyeceklerin ve içecek suların kontrollerinin yapılması
Temel Sağlık Hizm. Gen. Müd.
Temel Sağlık Hizm. Gen. Müd. Ve Tarım Orman ve
Ölü hayvanların toplanması ve çevrenin ilaçlanması
Köy İşl. Müdürlükleri
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Çalışmaların koordinasyonu
Sağlık Hizmetleri Grubu
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İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Sağlık Hizmetleri Grubu

Denetim
7.3 Morg Servisi
Hayatını kaybeden vatandaşların morglarda saklanması ve
kimliklerinin belirlenmesi
Kimlik tespiti yapılamayan vatandaşlardan kan/doku örneği
alınarak DNA testlerinin yapılması
Kayıtların saklanması
Hizmetlerin denetlenmesi

İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.
İl Sağlık Müd.
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Sağlık Hizmetleri Grubu

7.4 Teşhis ve Tedavi
Deprem sonrası teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi
Teşhis ve tedavi hizmetlerinin denetimi
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İl Sağlık Müd. Bağlı Hastaneler, Kızılay ve Askeri
Hastaneler
İl Sağlık Müd. Bağlı Hastaneler, Kızılay ve Askeri
H t l

Hastaneler
Çevre illerden gelen personel, araç ve ekipman yardımlarının
kabulü ve koordinasyonu
Çevre illere hasta, yaralı transfer etme işlerinin yürütülmesi
Çevre illere hasta, yaralı transfer etme işlerinin
koordinasyonu
Çevre illere hasta, yaralı transfer etme işlerinin denetimi
7.5 İlaç ve Tıbbı Malzeme Dağıtımı
Deprem sonrası tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak üzere
satın alma, el koyma işlerinin yürütülmesi
Satın alma, el koyma yoluyla, ve çevre illerden gelen ilaç ve
tıbbi malzemelerin uygun koşullarda depolanması,
envanterinin tutulması
Hastanelerden, seyyar hastanelerden, triyaj sahalarından
gelen ihtiyaçlar doğrultusunda ilaçların dağıtılması

İl Sağlık Müd. Bağlı Hastaneler, Kızılay ve Askeri
Hastaneler
İl Sağlık Müd., Kızılay ve Askeri Hastaneler
İl Sağlık Müd., TSK ve İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Sağlık Hizmetleri Grubu
Valilik
İl Sağlık Müd., Valilik ve Kızılay
İl Sağlık Müd. ve Valilik
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Sağlık Hizmetleri Grubu
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlk Yardım ve
Sağlık Hizmetleri Grubu

Hizmetlerin koordinasyonu
Denetleme
7.6 Kan Hizmetleri
Deprem sonrası kan, kan ürünleri ve tıbbi malzeme ihtiyacını
karşılamak üzere Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Birliği (LIG)
ile temasa geçilmesi
Kan, kan ürünleri ve tıbbi malzeme sevkıyatı, dağıtımı
hizmetinin yürütülmesi
Kan bağışı için kampanya açılması
Hizmetlerin koordinasyonu ve denetimi
8 İkincil Felaketlerle Mücadele Hizmetleri
8.1 Yangınla Mücadele
Deprem sonrası konut ve tesislerdeki yangın söndürme ve
arama kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi
Orman yangınlarının söndürülmesi hizmetlerinin yürütülmesi
Yollarda çıkan yangınların söndürülmesi ve arama kurtarma
hizmetlerinin yürütülmesi
Yetersiz kalan araç-gereç ve malzemenin temin edilmesi
Çevre illerden gelen ve yerel kuvvetlerin koordinasyonu
Denetim
8.2 Sel / Su Baskınlarıyla Mücadele
Deprem sonrası konut ve tesislerdeki arama kurtarma
çalışmalarının yürütülmesi
Yetersiz kalan araç-gereç ve malzemenin temin edilmesi
Çevre illerden gelen kuvvetlerin ve yerel kuvvetlerin
koordinasyonu
Denetim

Kızılay Derneği Genel Müd.
Kızılay
Kızılay Derneği Genel Müd.
Kızılay Derneği Genel Müd., Valilik

İtfaiye
Sivil Savunma Müd. ve İtfaiye
Karayolları Bölge Müd. ve İtfaiye
Valilik
B.Ş. Bld. AKOM ve Valilik
Valilik
İtfaiye
Valilik
B.Ş. Bld. AKOM ve Valilik
Valilik

Tablo 7.2. Deprem sonrasında acil eylem, ana işlevler ve alt fonksiyonlar – kurum ilişkisi
İŞLEV

KURUM

8.3 Toprak Kayması ile Mücadele
Deprem sonrası toprak kaymasına uğramış alanlardaki arama
kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi
Yetersiz kalan araç-gereç ve malzemenin temin edilmesi
Çevre illerden gelen kuvvetlerin ve yerel kuvvetlerin
koordinasyonu
Denetim
8.4 Çevre Kirliliğiyle Mücadele
Deprem sonrası, çevre kirliğine yol açan tesislerin
belirlenmesi
Nükleer/biyolojik/kimyasal maddelerin ölçüm hizmetini
yürütmek ve ilgili birime ulaştırmak
Denize sızan kimyasal maddelerin temizlenmesi ve sızıntının
kontrol altına alınması

1169

İtfaiye
Valilik
B.Ş. Bld. AKOM ve Valilik
Valilik
İl Çevre Müdürlüğü
Siv. Sav. Arama ve Kurtarma Birlikleri
TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurt. Müd., İl Çevre
Müd.

Gördüğü hasardan dolayı havaya, toprağa kimyasal madde
boşalan tesislerde, sızıntının kontrol altına alınması
Hizmetlerin koordinasyonu
Denetleme

İl Çevre Müd.
İl Çevre Müd. ve Valilik
Valilik

9 Güvenlik Hizmetleri
9.1 Trafik Güvenliği ve Kontrol Hizmetleri
Trafik kontrol noktalarının aktifleştirilmesi, öncelikli yolların
akışının kontrol altına alınması
Deprem sonrası enkaz nedeniyle kapanan öncelikli yolların,
hastane, itfaiye müd. gibi kritik merkezlerin yollarının
açılması
Yollardaki enkazların kaldırılması amacıyla yetersiz gelen
araç ve malzemeyi satın alma, el koyma, kiralama hizmetleri
Hizmetlerin koordinasyonu

B.Ş. Bld. AKOM ve Valilik

Denetleme

Valilik

9.2 Can ve Mal Güvenliği Hizmetleri
Afet sonrası yerel asayiş ve güvenliğin sağlanması,
hırsızlığın, halkın galeyana gelmesinin önlenmesi
Depremden hasar gören/görmeyen kamu kuruluşlarının, tarihi
eserlerin, alışveriş merkezlerinin yağmalamaya ve sabotaja
karşı güvenliğinin sağlanması
Afet sonrası yarattığı yangın, patlama, sızıntı ile halkın can ve
mal güvenliğini tehdit eden tesislerin ilgili kurumlara
bildirilmesi
Afet sonrası sevkıyatı yapılan yiyecek, giyecek gibi
yardımların ve izleyecekleri yolların güvenliğinin sağlanması
Afet sonrası cezaevlerinin asayiş ve güvenliğinin sağlanması
Cezaevlerinin depremden zarar görmesi durumunda
mahkumların nakillerinin yapılması
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İl Emn. Müd. Trafik Ekipleri, B.Ş. Bld. Trafik Müd.
Karayolları Bölge Müd. ve B.Ş. Bld. Yol Bakım ve
Onarım Müd.
Valilik

İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma
İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma
İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma
İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma
Jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü
Adalet bakanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü

Tehlikelerin Belirlenmesi İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Faaliyet

Bayın. İsk. Bak. Afet İşleri
Genel Müd.

İşlev

Deprem kayıt şebekesinin
kurulması ve kayıt yapılması

Veri

Deprem gözlemi

TÜBİTAK
Mikrosismik ve güçlü sismik
hareketlerin, hidrolik/radon/
jeokimyasal madde çıkışının
gözlemlenmesi

Boğaziçi Üniv. Kandilli
Rasathanesi
Bayın. İsk. Bak. ve B.Ş. Bld.
Zemin ve Deprem İnc. Müd.

Deprem tahminlerinin
yapılması

Bayındırlık ve İskan Bak.
,TÜBİTAK ve Üniversiteler

B. Ş. Bld. Zemin ve Deprem
İnc. Müd.
B. Ş. Bld. Zemin ve Deprem
İnc. Müd. ve İlçe
Belediyeleri

İkaz sistemlerinin kurulumu
ve geliştirilmesi

İmar planlarına esas yer
mühendisliği incelemerinin
(zemin etüdlerinin) yapılması

Risk analizi

Sismik hareketler ve
jeokimyasal madde
çıkışı verileri

1/1000 lik ve 1/5000 lik jeoloji
haritalarının çıkarılması

Mevcut bina stoğu envanterinin
çıkarılması
Bayındırlık ve İskan Bak. ve
B.Ş. Bld. Zemin ve Deprem
İnc. Müd.

Afet senaryolarının
hazırlanması

Bayındırlık ve İskan Bak.

Afet bölgelerine dahil tehlikeli
alanların tespiti

Valilik, Kaymakamlık ve
Belediyeler

Bu bölgelerde tedbirlerin
alınması ile ilgili kamunun
bilgilendirilmesi

Bayındırlık ve İskan Bak.

Bakanlar Kurulu

Bayındırlık ve İskan
Bak.

Valilik

Afet senaryoları

Zemin bilgisi

Bina envanteri

Yerleşim alanlarının zemin
ve deprem açısından
değerlendirilmesi

Yapı yasağı kararının
verilmesi

Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’nca yapılan
tespitler

B.Ş. Bld. Zemin ve
Deprem İnc. Müd. ve
Şehir planlama Müd.
Ve İmar Müd. ce
yapılan tespitler

Afet riskinin yüksek olduğu
alanlarda yerleşim alanlarının
başka alana kaydırılması
kararının verilmesi
Deprem bölgelerinde inşa
edilecek yapılarla ilgili
tedbirlerin, inşaat tekniklerinin
ve projelendirme esaslarının
belirlenmesi

Uygulamalar

Yapı yasağının uygulanması

Yerleşim alanlarının başka
alana kaydırılması kararının
uygulanması
B.Ş. Bld. Şehir Bölge ve
Planlama Müd. ve İmar
Müd.

Geçmiş deprem verileri

Arazi kullanım planlarının revize
edilmesi, bölgesel gelişim
planlarının hazırlanması
İmar planının revizyonu

Şekil 7.1. Tehlikelerin belirlenmesi iş akış diyagramı
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Zarar Azaltma İş Akış Diyagramı
İdari Kurum
Bakanlıklar, Valilik,
B.Ş. Belediyesi

Faaliyet

İşlev

Halk eğitim programlarının
hazırlanması

Veri

Afet bilincinin yaratılmasıEğitim

Fuarlar ve seminerlerin
düzenlenmesi
Milli Eğitim Bak.

Okullarda verilecek eğitim
programlarının hazırlanması

Valilik

Halkı bilinçlendirici radyo TV
programlarının hazırlanması

TMMOB

Mühendis, mimar, usta, çırak
gibi tüm teknik personele afetler
konusunda eğitim verilmesi

Bakanlar Kurulu

Riski azaltma planlarının
kurumsal işleyişindeki
aksaklıkların, boşlukların
düzenlenmesi

Hukuki düzenlemeler

İstanbul içinde faaliyet
gösteren tüm inşaat
firmalarında ve ya serbest
çalışan mühendis, mimar,
usta, çırak gibi personelin
dökümü

Yeni hukuki düzenlemelerin
yapılması ve kurumsal
yapılandırmaların oluşturulması
Alınan önlemleri destekleyici
hukuki yaptırımların
oluşturulması
Afet İşleri Gen. Müd.
ve Bayındırlık İl Müd.

Güçlendirme çalışmaları için
tamir takviye prensiplerinin
belirlenmesi

Ilçe ve B.Ş. İmar Müd.

Özel ve kamuya ait
yapıların tetkiki

Özel firma sahipleri,
kamu kuruluşları için
ilgili bakanlıklar

Özel ve kamuya ait yapıların
güçlendirilmesi

Ilçe ve B.Ş. İmar Müd.

Konutların yapı tetkiki

Mülk sahipleri

Konutların yapısal güçlendirilmesi

İlgili müdürlük ve
bakanlıklat

Güçlendirme
Özel firmalara ve kamu
kuruluşlarına ait bina
envanteri

Konut envanteri

Baraj, enerji üretim
tesisi, rafineri gibi kritik
tesislerin dökümü

Kritik tesislerin yapı tetkiki

Kritik tesislerin yapısal
güçlendirilmesi
İlgili müdürlük ve
bakanlıklat

Su - kanalizasyon,
doğalgaz, elektrik
ağının envanteri

Teknik altyapının tetkiki

Teknik altyapının güçlendirilmesi
B.Ş. Bld. İmar Müd.
ve İlçe Belediyeleri

İlçe Belediyeleri ve
Özel Yapı Denetim
Kuruluşları

Yeni inşaatların imar
planlarının denetlenmesi

Yapı denetimi

Yeni inşaatların statik ve
mimari projelerinin
denetlenmesi
İnşaat ve uygulamanın
denetlenmesi

DASK

Sigorta sistemlerinin daha
etkin işleyişine ilişkin
politikiların geliştirilmesi

Hazine

Sigortacılık ve reasürans
hakkında kamuoyunun
bilgilendirilmesi ve teşviki

Sigortacılık ve
Reasürans

Şekil 7.2. Zarar azaltma iş akış diyagramı
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Afet Sonrası Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma ve Konut Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum
Valilik, Bayındırlık İl
Müd. ve İlçe Emn. Müd.

Faaliyet
Ön hasar tespiti yapacak
personelin belirlenmesi ve
eğitimi

İşlev

Veri

Acil durum eylem
planlaması

Ön hasar tespiti
yapabilecek personelin
ve personelin
özelliklerinin dökümü

Enkaz kaldıracak personelin
belirlenmesi ve eğitimi

Hasar tespiti yapabilecek
personel ve personelin
eğitim durumunun dökümü

Hasar tespiti yapacak personelin
belirlenmesi ve eğitimi

Bayındırlık ve İskan
Bak.

Özel ve(ya) kamuya ait
enkaz kaldırmada
kullanılabilecek araç/gereç/
malzemenin planlaması
Geçici konutların,
çadırkentlerin yerlerinin/
personel/ekipman
planlamasının yapılması
Enkaz döküm ve iş
araçlarının toplanma
yerlerinin planlanması

Köy Hizmetleri İl
Müd.

Valilik

Sivil Savunma Arama
Kurtarma Birlikleri, Köy
Hizmetleri, İtfaiye

Karayolları Bölge Müd.

Köy Hizmetleri, DSİ,
Karayolları Gen Müd.

İller Bankası, Valilik,
Kızılay

Valilik

Özel ve kamu kuruluşlarına
ait iş makineleri, araçgereçlerin dökümü

Ön hasar tespit işlerinin
yürütülmesi
Hasar tespit işlerinin
yürütülmesi

Hasar ve ön hasar
tespiti

Hasar tespit işlerinin denetim
ve koordinasyonu

Arama-kurtarma amaçlı
enkaz kaldırma işlerinin
yürütülmesi

Enkaz kaldırma

Yolların açılması amaçlı
enkaz kaldırma işlerinin
yürütülmesi
Yıkılmış, ağır hasarlı, orta
hasarlı, hafif hasarlı ve
hasarsız konutların ve
işyerlerinin envanteri

Yıkılmış ve
kullanılamayacak hale
gelmiş binaların yıkımı/
kaldırımı

Geçici konut hizmetleri

Afet sonrası geçici
konutlara/çadırkentlere
yerleştirme ve işletme
işlerinin yürütülmesi

Deprem sonrası açıkta
kalan ve ya evi
kullanılmayacak hale gelen
vatandaşların envanteri

Geçici konutlarda/
çadırkentlerde işleyişin
denetlenmesi

İller Bankası

Kalıcı konut hizmetleri/
nakdi yardım için
finansman planlaması

Kalıcı konut hizmetleri/
Nakdi yardım

Kalıcı konutlar için yer ve
altyapı planlaması

Bakanlar Kurulu

Hasar tespit raporlarına
göre kişilerin alacağı
yardım esaslarının
belirlenmesi
Yardımların dağıtımı
Denetim
Yardım dağıtımının
denetlenmesi

Şekil 7.3. Afet sonrası hasar tespit, enkaz kaldırma ve konut hizmetleri iş akış diyagramı
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Teknik Altyapı - Su ve Kanalizasyon Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Faaliyet

İSKİ, DSİ

İnsan kaynağının
planlanması ve eğitimi

İşlev

Veri

Acil durum eylem
planlaması

Personel envanteri

Malzeme/ekipman
planlaması

İSKİ

Şehir içinde acil durumlarda
içme suyu ihtiyacını
karşılayacak depoların
planlanması

Araç-gereç ve malzeme
envanteri

Su ihtiyacının karşılanması
kritik olan tesislerin
belirlenmesi

Hastane, geçiçi iskan
olarak seçilmiş okul vb.
kamu binalarının
dökümü

Su kanalizasyon ağındaki
problemleri ve hasarı
anında ileten bilgi
sistemlerinin kurulması

İSKİ, DSİ

Deprem öncesi su
kanalizasyon şebekesinin
ve barajların incelenmesi
ve güçlendirilmesi gereken
noktaların tespiti

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme
çalışmaları projelerinin
hazırlanması

Güçlendirme
çalışmalarının
yürütülmesi

İSKİ, DSİ

Deprem sonrası su/
kanalizasyon
şebekisindeki hasarın
tespiti

Hasar tespiti/ Onarım

Su/kanalizasyon
şebekisindeki hasarın
onarımı

İSKİ

Deprem sonrası geçici
iskanlar ve çadırkentlere
içecek/kullanılacak su
temini

Deprem sonrası hizmet
Deprem sonrası geçici
iskan olarak kullanılan
çadırkent, okul, misafirhane
vb. yerler ve bu yerlerin su
ve kanalizasyon
ihtiyaçlarının dökümü

Deprem sonrası geçici
iskanlar ve
çadırkentlerin atık
sularının alınması

Valilik

Deprem sonrası su ve
kanalizasyon
şebekesindeki hasar ve
onarım durumu

Su kanalizasyon hizmeti
sağlanmış / henüz
sağlanamamış geçici iskan
olarak kullanılan çadırkent,
okul, misafirhane vb.
yerlerin dökümü

Hizmetlerin
koordinasyonu

Faaliyetlerin
denetlenmesi

Denetleme

Çevre illerden gelen
yardımların
koordinasyonu

Şekil 7.4. Teknik Altyapı - Su ve kanalizasyon hizmetleri iş akış diyagramı
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Teknik Altyapı - Elektrik Hizmeti İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Faaliyet

İşlev

TEDAŞ, BEDAŞ

İnsan kaynağının
planlanması ve eğitimi

Acil durum eylem
planlaması

Veri

Eğitimli personel
envanteri

Malzeme/ekipman
planlaması
Malzeme, araç/gereç
envanteri

Acil durumlarda elektrik
ihtiyacının karşılanması kritik
tesislerin belirlenmesi

Hastane, idari binalar ve
kamu kuruluşları gibi
elektrik ihtiyacı
karşılanması kritik tesislerin
envanteri

Elektrik ağındaki
problemleri ve hasarı
anında ileten bilgi
sistemlerinin kurulması

TEDAŞ ve BEDAŞ

Deprem öncesi şebekenin
incelenmesi ve
güçlendirilmesi gereken
noktaların tespiti

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme
projelerinin
hazırlanması

Güçlendirme
çalışmalarının
yürütülmesi

TEDAŞ ve BEDAŞ

Deprem sonrası elektrik
şebekisindeki hasarın
tespiti
Hasar tespiti/ Onarım

Elektrik şebekisindeki
hasarın onarımı

Şehrin yeniden
aydınlatılması ve
elektrifikasyonun tekrar
çalışır hale getirilmesi

İller Bankası

Valilik

Elektrik şebekesinde
oluşan hasar ve onarım
durumunun dökümü

Geçici iskan olarak
kullanılan çadırkent,
prefabrike evlerin ve elektrik
ihtiyaçlarının dökümü

Geçici iskan olarak
kullanılan çadırkent
ve prefabrike evlere
elektrik hizmetinin
sağlanması

Deprem sonrası hizmet
Elektriği sağlanan
çadırkent, prefabrike evlerin
dökümü

Hizmetlerin
koordinasyonu

Faaliyetlerin
denetlenmesi

Denetim

Şekil 7.5. Teknik Altyapı – Elektrik hizmetleri iş akış diyagramı
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Teknik Altyapı - Doğalgaz (Yakacak) Hizmeti İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Faaliyet

İGDAŞ

İnsan kaynağının
planlanması ve eğitimi

İşlev

Personel envanteri
Acil durum eylem
planlaması

Malzeme/ekipman
planlaması

Araç-gereç, malzeme
dökümü

Acil durumlarda doğalgaz
ihtiyacının karşılanması kritik
tesislerin belirlenmesi

Valilik

Acil durumlarda aramakurtarma araçlarının ve
sevkiyat yapan araçların
yakıt ikmali yapacakları
istasyonların belirlenmesi

İtfaiye

Akaryakıt istasyonlarının ve
dolum tesislerinin
bulundurması zorunlu araçgereç ve tesislerin
belirlenmesi

Hastane, idari binalar ve
kamu kuruluşları gibi
doğalgaz ihtiyacı
karşılanması kritik
tesislerin envanteri

Akaryakıt istasyonlarının
envanteri

Tedbirlerin alınması

Akaryakıt istasyonlarının
denetlenmesi ve çevre
güvenliğini tehdit eden
istasyonlara yeni yer
gösterilmesi

İGDAŞ

Doğalgaz şebekesindeki
problemleri ve hasarı
anında ileten bilgi
sistemlerinin kurulması

İGDAŞ

Deprem öncesi şebekenin
incelenmesi ve
güçlendirilmesi gereken
noktaların tespiti

Veri

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme projelerinin
hazırlanması

Güçlendirme çalışmalarının
yürütülmesi
Doğalgaz şebekesindeki
hasar ve onarım durumu
İGDAŞ

Doğalgaz şebekisindeki
hasarın tespiti
Hasar tespiti/ Onarım
Doğalgaz şebekisindeki
hasarın onarımı

İtfaiye

Deprem sonrası
doğalgazın ve yakıt
istasyonlarının sebep
olduğu yangınların
söndürülmesi

Deprem sonrası hizmet

Afet sonrası faaliyet
gösteren resmi araçlara
akaryakıt temini

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bak

Geçici iskan olarak
kullanılan çadırkent,
prefabrike evlerin ve yakıt
ihtiyaçlarının dökümü

Yakıt ihtiyacı karşılanan
çadırkent, prefabrike evlerin
dökümü

Resmi araçlara akaryakıt
temin eden istasyonların
dökümü

Deprem sonrası geçici
iskanlar ve
çadırkentlerin yakıt
ihitiyaçlarının temini
Hizmetlerin
koordinasyonu

Valilik

Denetim

Faaliyetlerin denetlenmesi

Şekil 7.6. Teknik Altyapı – Doğalgaz – yakıt hizmetleri iş akış diyagramı
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Teknik Altyapı - Haberleşme ve Mobil İletişim Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum
Türk Telekom ve
Özel GSM Şirketleri

Faaliyet

İşlev

İnsan kaynağının
planlanması ve eğitimi

Acil durum eylem
planlaması

Malzeme/ekipman
planlaması
Acil durumlarda haberleşme
ihtiyacının karşılanması kritik
tesislerin belirlenmesi

Veri

Personel ve özelliklerinin
dökümü

Araç-gereç, malzeme
dökümü

Alternatif iletişim
kanallarının planlanması
Haberleşme hizmetinin
karşılanması kritik
kurumların envanteri

İhtiyaç duyulacak seyyar
santrallerin, seyyar uydu
haberleşme sistemlerinin
yerlerinin ve kapasitelerinin
planlanması

Telsiz Genel Müd. Ve
Amatör Telsiz Klüpleri’nin
sahip oldukları araç-gereç
ve personelin dökümü

Kesintisiz iletişim için güç
kaynaklarının ve alternatif
kaynakların planlanması

Telsiz Genel Müd. Ve
Türkiye Telsiz ve Radyo
Amatörleri Cemiyeti

Telsiz istasyonlarının ve
sağlık, ilkyardım, kurt.
ekiplerinin ihtiyaç duyacakları
el telsizi, sabit telsiz, ses yayın
sistemlerinin planlanması
Afet bölgelerinde telsizle
internet erişiminin planlanması
Telefon şebekesindeki
problemleri ve hasarı anında
ileten bilgi sistemlerinin
kurulması

Türk Telekom

Deprem öncesi şebekenin
incelenmesi ve
güçlendirilmesi gereken
noktaların tespiti

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme çalışmaları
projelerinin hazırlanması

Güçlendirme
çalışmalarının yürütülmesi

Türk Telekom

Telefon şebekesindeki hasarın
tespiti

Hasar tespiti/ Onarım

Telefon şebekesindeki
hasarın onarımı

Telsiz Genel Müd.

Türk Telekom ve
Özel GSM Şirketleri

Telefon şebekesindeki
hasarın ve onarım
durumunun dökümü

Geçici iskan olarak
kullanılan çadırkent,
prefabrike evlerin ve
kapasitelerinin ve
haberleşme ihtiyaçlarının
dökümü

Telsiz istasyonlarının faaliyete
geçirilmesi
Seyyar santral
sistemlerinin kurulması

Haberleşmesi sağlanmış/
henüz sağlanamamış
çadırkent, prefabrike ev ve
geçici iskanların dökümü

Seyyar uydu haberleşme
sistemlerinin kurulması
Deprem sonrası hizmet
Deprem sonrası geçici
iskanlara, çadırkentlere
ve sokaklara telefon
merkezlerinin kurulması
Valilik

Haberleşmesi sağlanmış/
henüz sağlanamamış idari
kurumların dökümü

Hizmetlerin
koordinasyonu

Denetim

Faaliyetlerin denetlenmesi

Şekil 7.7. Teknik Altyapı – Haberleşme ve mobil iletişim hizmetleri iş akış diyagramı

1177

Ulaşım Altyapısı - Devlet Yolları Hizmet İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Faaliyet

Karayolları Bölge
Müd.

İnsan kaynağının
planlanması ve eğitimi

İşlev

Acil durum eylem
planlaması

Veri

Personel envanteri

Malzeme/ekipman
planlaması
İş araçlarının ve
malzemelerin envanteri
Alternatif ulaşım
planlarının hazırlanması

Devlet yollarında trafik akışının
reel zamanlı monitörlenmesini
sağlayan, hasarları merkeze
anında ulaştıran sistemlerin
kurulması

Karayolları Bölge
Müd.

Köprü ve viyadüklerin
depreme karşı
dayanıklılıklarının tespit
edilmesi

Ana yollar ve bu yollara
alternatif olabilecek yolların
dökümü

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme
projelerinin
hazırlanması

Güçlendirme
çalışmalarının
yürütülmesi

Karayolları Bölge
Müd.

Deprem sonrası ulaşım
ağındaki hasarın tespiti

Hasar tespiti/ Onarım

Devlet yollarındaki hasarın
ve onarım durumunun
dökümü

Hasarın onarımı

Karayolları Bölge
Müd.

Devlet yolları üzerindeki
enkazın kaldırılması

Hizmetler
Geçici iskan olarak
kullanılan çadırkent,
prefabrike evlerin ve ihtiyaç
duyulan bağlantı ve iç
yolların dökümü

Çadırkent ve prefabrike
konutların bağlantı ve iç
yollarının yapılması

Valilik

Yol hizmeti sağlanan
çadırkent, prefabrike evlerin
dökümü

Hizmetlerin ve çevre
illerden gelen
yardımların
koordinasyonu

Faaliyetlerin
denetlenmesi

Denetim

Şekil 7.8. Ulaşım Altyapısı – Devlet yolları hizmet iş akış diyagramı
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Ulaşım Altyapısı - Şehiriçi Yolları ve Toplu Taşımacılık Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum
İETT, Özel Halk
Otobüsleri, Dolmuş ve
Minibüsler ve B.Ş. Bld.
Yol Bakım ve Onarım
Müd.

Faaliyet

İşlev

Toplu taşımacılık ve yol
bakım onarım hizmetleri için
insan kaynağının
planlanması ve eğitimi

Acil durum eylem
planlaması

Veri

Personel envanteri

Toplu taşımacılık ve yol
bakım onarım hizmetleri için
malzeme/ekipman
planlaması

B.Ş. Bld. Ulaşım
Planlama Müd.

İETT ve Özel Halk
Otobüsleri

Sürekli açık tutulması
gereken yolların ve
alternatif ulaşım planlarının
hazırlanması

Araç-gereç- malzeme
envanteri

Acil durumlarda öncelikli
işlemesi gereken otobüs
hatlarının ve araçların
planlanması

Hastane, itfaiye, kriz
merkezleri gibi kritik yerlere
ulaşımı sağlayan birinci
derece yollar ve alternatif
yolların dökümü

B.Ş. Bld. Trafik Müd.

Şehiriçi arterlerin/anaarterlerin
trafik akışının reel zamanlı
monitörleyen, deprem anında
meydana gelebilcek hasarı
anında ileten bilgi
sistemlerinin kurulması

B.Ş. Bld. Ulaşım
Planlama Müd.

Acil durumlarda, resmi araçların
kullanacağı öncelikli yolların
tespit edilmesi

B.Ş. Bld. Altyapı
Koordinasyon Müd.

Altgeçit, üstgeçit ve şehir içi
köprülerin depreme karşı
dayanıklılıklarının tespit
edilmesi

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme çalışmaları
projelerinin hazırlanması

Hasar gören, kapanan,
geçişin kontrollü sağlandığı
arter, anaarter ve sokakların
dökümü

Güçlendirme
çalışmalarının yürütülmesi

B.Ş. Bld. Yol Bakım ve
Onarım Müd.

B.Ş. Bld. Yol Bakım ve
Onarım Müd. ve İlçe
Belediyeleri

Deprem sonrası ulaşım
ağındaki hasarın tespiti

Hasar tespiti/ Onarım

Arterler- caddeler ve ara
sokaklardaki hasarın
onarımı

Yol açma ve onarım
işlerinde çalışan personel,
araç-gereç dökümü

Deprem sonrası şehir içi
karayolu toplu taşıma
hizmetinin verilmesi
İETT ve Özel Halk
Otobüsleri, Dolmuşlar
ve Minibüsler

Valilik

Ulaşıma açılan arter,
anaarter ve sokakların
dökümü

Hizmet sağlanması

Geçici iskan ve
çadırkentlere toplu taşıma
hizmetinin sağlanması

Toplu taşıma hizmeti
verilen güzergahların,
geçici iskanların ve
kapasitelerinin dökümü
Çalışan İETT otobüsü, Özel
Halk otobüsü, dolmuş ve
minibüs sayıları

Hizmetlerin ve çevre illerden
gelen yardımların
koordinasyonu
Faaliyetlerin
denetlenmesi

Denetim

Şekil 7.9. Ulaşım Altyapısı – Şehir içi yolları ve toplu taşımacılık hizmetleri iş akış diyagramı
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Ulaşım Altyapısı-Limanlar İskeleler ve Deniz Taşımacılığı Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum
T.D.İ., İDO, Özel
Deniz Ulaşım
Şirketleri

Faaliyet

İşlev

Toplu taşımacılık ve hasar
onarım hizmetleri için insan
kaynağının planlanması ve
eğitimi

Acil durum eylem
planlaması

Toplu taşımacılık ve hasar
bakım onarım hizmetleri için
malzeme/ekipman planlaması

T.D.İ.

T.D.İ. Şehir Hatları İşl.
ve B.Ş. Bld. Ulaşım
Planlama Müd.

Personel envanteri

Araç-gereç ve malzeme
envanteri

Gelecek iç ve dış yardımların
kabul ve depolama işlerinin
planlanması
Oluşturulan senaryolara göre
kapasite planlarının yapılması
ve özel toplu taşımacılık
şirketleri ile gerekli
protokollerin yapılması

T.D.İ. Şehir Hatları İşl.,
İDO, Özel Deniz
Ulaşım Şirketleri

Veri

Mevcut iskele ve limanlar
ile bu iskele ve limanlara
alternatif olabilecek uygun
yerlerin dökümü

Acil durumlarda
kullanılabilcek alternatif
iskelelerin, yüzer iskelelerin
ve limanların planlanması

Mevcut işleyen hatların ve
ihtiyaca göre sefer
konulabilecek hatların
dökümü

Acil durum toplu taşıma
hizmetlerinin, işleyecek
hatların ve araçların
planlanması

Afet senaryoları

Bilgi sistemlerinin kurulması
T.D.İ., İDO

İskelelerin depreme karşı
dayanıklıklarının tespit edilmesi

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme çalışmaları
projelerinin hazırlanması
İskelelerin depreme karşı
güçlendirme çalışmalarının
yürütülmesi
Limanların depreme karşı
dayanıklıklarının tespit
edilmesi
Güçlendirme çalışmaları
projelerinin hazırlanması

Limanların depreme karşı
güçlendirilmesi

T.D.İ.

Deprem sonrası limanlardaki
hasarın tespiti

Hasar tespiti/ Onarım

Hasarın onarımı

Deprem sonrası hasar gören
liman, iskelelerin ve deniz
toplu taşıma araçlarının ve
hasar gören iskele ve
limanların onarım durumu

Deprem sonrası iskelelerdeki
hasarın tespiti
Hasarın onarımı
İl Sağlık Müd.
T.D.İ., İDO, Özel
Deniz Ulaşım
Şirketleri

Valilik

Deniz yolu ile malzeme,
hasta/yaralı, personel
sevkiyatının yapılması

Hizmet

Deprem sonrası deniz toplu
taşıma hizmetlerinin
sağlanması

Toplu taşıma hizmeti
verilen hatların ve
kapasitelerinin dökümü

Deniz yolu ile yaralı,
arama-kurtarma ve yardım
personeli ve ekipmanı
taşınmasında görevli
personel, araçların ve
güzergahlarının dökümü

Hizmetlerin ve çevre illerden
gelen yardımların
koordinasyonu
Denetim

Faaliyetlerin
denetlenmesi

Şekil 7.10. Ulaşım Altyapısı – Limanlar, iskeleler ve deniz taşımacılığı hizmetleri iş akış
diyagramı
1180

Ulaşım Altyapısı-Demiryolu Taşımacılığı ve Raylı Sistem Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Faaliyet

TCDD ve B. Ş. Bld.
Ulaşım A.Ş.

Toplu taşımacılık ve hasar
onarım hizmetleri için insan
kaynağının planlanması ve
eğitimi

İşlev

Acil durum eylem
planlaması

Toplu taşımacılık ve hasar
bakım onarım hizmetleri için
malzeme/ekipman
planlanması

TCDD

Gelecek iç ve dış
yardımların taşınma ve
depolama işlerinin
planlanması

B.Ş. Bld. Ulaşım A.Ş.

Acil durum toplu taşıma
hizmetlerinin, işleyecek
hatların, alternatif
istasyonların ve araçların
planlanması

TCDD ve B. Ş. Bld.
Ulaşım A.Ş.

TCDD

Veri

Personel envanteri

Araç- gereç, malzeme
envanteri

Afet senaryoları

Bilgi sistemlerinin
kurulması
Garların, istasyonların
depreme karşı
dayanıklıklarının tespit
edilmesi

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme projelerinin
hazırlanması
Garların ve istasyonların
depreme karşı
güçlendirmesi

B.Ş. Bld. Ulaşım A.Ş.

Metronun ve hafif raylı
sistemin depreme karşı
dayanıklıklarının tespit
edilmesi
Güçlendirme projelerinin
hazırlanması

Hasar gören, kapanan,
geçişin kontrollü sağlandığı
gar, istasyon ve metro
hattının dökümü

Metronun ve raylı sistemin
depreme karşı güçlendirilmesi

TCDD

Deprem sonrası gar, istasyon
ve raylı sistemdeki hasarın
tespiti

Hasar tespiti/ Onarım

Hasarın onarımı ve kapanan
demiryollarının açılması

B.Ş. Bld. Ulaşım A.Ş.

Hasar gören, enkaz
sebebiyle kapanan tren
yolları ve tramvay yollarının
dökümü

Yol açma ve onarım
işlerinde çalışan personel,
araç-gereç dökümü

Deprem sonrası metro ve hafif
raylı sistemdeki hasarın tespiti
Hasarın onarımı ve
kapanan tramvay yollarının
açılımı

İl Sağlık Müd.
TCDD

B.Ş. Bld. Ulaşım A.Ş.

Hizmet

Demiryolu ile malzeme,
hasta/yaralı, personel
sevkiyatının yapılması

Toplu taşıma hizmeti
verilen güzergahların, ve
çalışan araç sayılarının
dökümü

Deprem sonrası demiyolu
toplu taşıma hizmetlerinin
sağlanması
Deprem sonrası metro/
tramvay toplu taşıma
hizmetlerinin sağlanması

Valilik

Faaliyetlerin
denetlenmesi

Denetim

Şekil 7.11. Ulaşım Altyapısı – Demiryolu taşımacılığı ve raylı sistem hizmetleri iş akış
diyagramı
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Ulaşım Altyapısı-Havaalanları ve Havayolu Taşımacılığı Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum
Ulaştırma Bakanlığı,
DHMİ

Faaliyet

İşlev

İnsan kaynağının
planlanması ve eğitimi

Acil durum eylem
planlaması

Veri

Personel envanteri

Malzeme/ekipman/araç
planlaması
İç ve dış yardımların kabulu
ve depolama işlerinin
planlanması

TSK
Ulaştırma Bak. ve
B.Ş. Bld. Ulaşım
Planlama Müd.
B.Ş. Bld. Ulaşım
Planlama Müd.

DHMİ

Araç- gereç ve malzeme
envanteri

Hava taşımacılığı yapan
özel hava taksi şirketleri ile
gerekli protokollerin
yapılması

Afet senaryoları

Acil durum havayolu (uçak
ve helikopter) ile taşıma
hizmetlerinin planlanması
Hastane bahçeleri, iskele,
liman gibi hasta/yaralı ve
malzeme taşınmasına
elverişli yerlerin dökümü

Acil durumlarda kullanılmak
üzere hastane bahçesi,
iskele, liman gibi kritik
tesislere helikopter alanlarının
inşa edilmesi
Atatürk ve Sabiha Gökçen
Havaalanlarına alternatif
havaalanlarının planlanması

Bilgi sistemlerinin
kurulması

DHMİ

Havaalanlarının depreme
karşı dayanıklıklarının
tespit edilmesi

Güçlendirme
çalışmaları

Güçlendirme projelerinin
hazırlanması

Havaalanlarının depreme
karşı güçlendirmesi

DHMİ

Deprem sonrası
havaalanlarındaki hasarın
tespiti

Hasar tespiti/ Onarım

Hasar gören
havaalanlarının, helikopter
alanlarının ve onarım
durumlarının dökümü

Hizmet

İnsani yardım getiren yurtiçi
ve yurtdışı kaynaklı
uçakların sayısı ve getirilen
malzemelerin dökümü

Hasarın onarımı ve
havaalanlarının kullanıma
açılması
Yurt dışından gelen yardım
uçaklarına ücretsiz konaklama
hizmeti verilmesi

Hasta, malzeme ve
personel taşınmasında
kullanılan uçak,
helikopterlerin ve taşıdıkları
malzemenin dökümü

Gelen dış yardımların kabulu
ve depolanması
İl Sağlık Müd.
THY, TSK, Özel
şirketler

Valilik

Havayolu ile malzeme,
hasta/yaralı, personel
sevkiyatının yapılması

Faaliyetlerin
denetlenmesi

Denetim

Şekil 7.12. Ulaşım Altyapısı – Havaalanları ve havayolu taşımacılığı hizmetleri iş akış
diyagramı
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Arama-Kurtarma Çalışmaları İş Akış Diagramı
İdari Kurum

Faaliyet

Sivil Savunma Gen.
Müd. Köy Hizmetleri
ve İtfaiye

İnsan kaynağı,
malzeme, ekipmanın
planlanması

Köy Hizmetleri

İşlev

Acil durum eylem
planlaması

Tüm kamu kuruluşlarında
ve özel kuruluşlarda
bulunan iş makinelerinin
envanterinin çıkarılması
ve acil durumlarda
kullanılmak üzere gerekli
protokollerin yapılması

Veri
Kamu ve Özel kuruluşlara
ait araç, malzeme ve sivil
savunma güçlerinin
dökümü

İş araç gereçlerinin
toplanabileceği yerlerin
dökümü

İş araç gereçlerinin
toplanma yerlerinin
belirlenmesi ve ilgili
kuruluşlara, özel firmalara
bildirilmesi

Sivil Savunma Koleji

Afet senaryoları

Siv. Sav. personeli, kamu
personeli, gönüllü
kuruluşlar ve halk eğitimi
programlarının
hazırlanması

Eğitim

Ar-Kur ve ilkyardım
çalışmalarını yapacak
siv.sav ve kamu
personelinin eğitilmesi

Vali ve(ya)
Kaymakamlık

Halkın ilkyardım ve
arama kurtarma
çalışmaları konularında
eğitilmesi

Valilik

Acil satın alma, el
koyma ve kiralama
yoluyla yetersiz kalan
araç/gerecin temini

TSK, Bay. İsk. Bak.
Ve Sivil Savunma
Gen. Müd.

Çevre illerden gelen
araç-gereç
yardımlarının sevkiyatı

Sivil Savunma Gen.
Müd. Köy Hizmetleri ve
İtfaiye ve diğer
yardımcı kuruluşlar

Arama-kurtarma
çalışmalarının
yürütülmesi

B.Ş. Bld., Sağlık
Bakanlığı, TSK ve Özel
ambulanslar

Arama kurtarma
çalışmaları sonucu
çıkarılan yaralıların
transferi

Valilik İl Kriz Merkezi

Hizmet

İlçe ve mahallelerdeki
enkaz durumu ve bununla
bağlantılı arama-kurtarma
faaliyetleri ihtiyacı

İlçe ve mahallelere göre
enkazdan çıkarılan yaralı,
ölü sayısı, çalışan personel,
iş makinesi sayısı

Gönüllü, yerli/yabancı
yardım ekiplerin
koordinasyonunun
sağlanması

Denetleme
Arama kurtarma
faaliyetlerinin
denetlenmesi

Şekil 7.13. Arama – kurtarma çalışmaları iş akış diyagramı
1183

İnsani Hizmetler - Barındırma Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Valilik

Faaliyet

İşlev

Afet senaryolarına göre,
ihtiyaç duyulacak geçici
iskan birimi (okul,
misafirhane, spor salonu
vb.) sayısının belirlenmesi

Acil durum eylem
planlaması

Valilik, Kızılay

Afet senaryolarına göre,
ihtiyaç duyulacak çadır
sayısının belirlenmesi

Bayındırlık ve İskan
Bak.

Afet senaryolarına göre,
ihtiyaç duyulacak prefabrike
ev sayısının belirlenmesi

İlgili kuruluşlar

Geçici iskan olarak
kullanılabilecek okul,
misafirhane gibi kapalı
mekanların ve ihtiyaçlarının
planlanması

Afet senaryoları

Geçici iskan olarak
kullanılabilecek nitelikteki
kamu binalarının dökümü

Çadırkentlerin yerlerinin ve
ihtiyaçlarının planlanması

Bayındırlık ve İskan
Bak. ve İller Bankası
Valilik

Valilik

Prefabrike evlerin yerlerinin
ve ihtiyaçlarının planlanması

Çadırkent ve ya prefabrik
ev kurulmaya müsait
alanların dökümü

Bilgi ve kayıt sistemlerinin
kurulması
Acil satın alma, kiralama,
geçici işgal ve el koyma

Deprem sonrası geçici iskan
olarak kullanılacak yerlerin
hizmete geçmesi/
yerleştirmelerin yapılması

Kızılay, TSK

Hizmet
Faal olarak yerleşime
açılmış geçici iskan,
çadırkent ve prefabrike
evlerin ve boş/dolu
kapasitelerinin dökümü

Deprem sonrası çadırkentlerin
kurulması

Çadırkentlere yerleştirmelerin
yapılması/ kayıtların tutulması
Bayındırlık ve İskan
Bak.

Personel envanteri

Araç-gereç ve ekipman
envanteri

Valilik

Valilik, Kızılay

Veri

Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrik evlerin su/
kanalizasyon ihtiyaclarının
ve ihtiyacı karşılanmış/
henüz karşılanamamış
birimlerin dökümü

Prefabrike evlerin kurulması

Valilik

Prefabrike evlere
yerleştirmelerin yapılması/
kayıtların tutulması

İSKİ ve İller Bankası

Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrike evlere su, kanalizasyon
hizmetlerini sağlamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Tarım Orman
ve Köy İşleri Bakanlığı

Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrike evlerin
akaryakıt, ısıtma
hizmetlerini sağlamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, TEDAŞ ve
BEDAŞ

Geçici iskan, çadırkent
ve prefabrike evlere
elektrik, aydınlatma
hizmetlerini sağlamak

Karayolları Bölge Müd.
ve İETT

Geçici iskan, çadırkent
ve prefabrike evlerin
bağlantı ve iç yollarının
yapılması ve toplu
ulaşımın sağlanması

Türk Telekom

Geçici iskan, çadırkent
ve prefabrike evlere
haberleşme hizmetinin
sağlanması

Valilik

Faaliyetlerin
denetlenmesi ve gerekli
tedbirlerin alınması

Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrik evlerin akaryakıt
ısıtma ihtiyaçlarının ve
ihtiyacı karşılanmış/henüz
karşılanamamış birimlerin
dökümü
Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrik evlerin elektrik,
aydınlatma ihtiyaçlarının ve
ihtiyacı karşılanmış/ henüz
karşılanamamış birimlerin
dökümü

Denetim

Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrik evlerin yol ve toplu
ulaşım ihtiyaçlarının ve
ihtiyacı karşılanmış/ henüz
karşılanamamış birimlerin
dökümü
Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrik evlerin haberleşme
ihtiyaçlarının ve ihtiyacı
karşılanmış/ henüz
karşılanamamış birimlerin
dökümü

Şekil 7.14. İnsani Hizmetler – Barındırma hizmetleri iş akış diyagramı
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İnsani Hizmetler-Yiyecek, İçecek, Giyecek ve Sosyal Hizmetler İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Kızılay, Valilik

İSKİ, DSİ

İSKİ

Valilik

Faaliyet

İşlev

Yiyecek madde üreten,
depolayan fabrikaların
belirlenmesi ve afet durumda
işbirliği için gerekli
protokollerin yapılması
İçecek su dağıtımı yapan,
depolayan ve kaynak işleten
firmaların/kuruluşların
belirlenmesi ve afet durumda
işbirliği için gerekli protokollerin
yapılması
Temizlik ve hijyen malzeme üreten
depolayan saklayan firmaların
belirlenmesi ve afet durumda
işbirliği için gerekli protokollerin
yapılması

Acil durum eylem
planlaması

Veri
Yiyecek madde üreten
depolayan firmaların
envanteri

İçecek su dağıtımı yapan,
depolayam firmaların
envanteri

Temizlik maddeleri üreten,
depolayan firmaların
envanteri

Şehir içinde içme suyu
depolanacak yerlerin
planlanması

Personel envanteri

Yardım ve(ya) el konulma,
satın alma yoluyla gelen
yiyecek, içecek, giyecek ve
malzemelerin depolanacağı
lojistik destek üslerinin
planlanması

Afet senaryoları

Sevkiyat ve dağıtım
işlemleri için personel ve
araç, ve ileri dağıtım
noktalarının planlanması
Depolama, dağıtım, sevkiyat
işlerinde görevlendirilecek
personelin planlanması
Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

Yaşlı/çocuk/sakat ve bakıma
muhtaç kişilerin barınacağı
yerlerin planlanması

DHMİ ve TDİ

Havaalanı ve limanlarda insani
yardım kabul üslerinin
planlanması

Valilik

Acil satın alma, kiralama ve
el koyma

Kızılay

Geçici iskanlara sıcak yemek
temini

Valilik, TSK ve
Kızılay

Yiyecek, içecek,
giyecek temini

Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrik evlerin ihtiyaç
duyduğu ve karşılanan
içecek, kulanacak su
miktarı

Yiyecek, içecek, ve diğer
malzemelerin ileri dağıtım
noktalarından vatandaşlara
dağıtımı

İSKİ ve DSİ

Geçici iskanlara içecek ve
kullanacak su temini

Valilik,TSK ve Kızılay

Yardım ve(ya) satın alma/el
koyma yoluyla gelen yiyecek,
içecek, ve malzemelerin teslimi
alınması, depolanması,
envanterinin tutulması

Lojistik hizmetler

Malzemelerin lojistik destek
üslerinden ileri dağıtım
noktalarına taşınmasında
görevli araç ve personelin
dökümü

Dağıtılacak yardımlardan,
yardım alabilme
koşullarından kamuoyunun
haberdar edilmesi

Sağlık Bak. Ruh
Sağlığı Dairesi ve Türk
Psikologlar Derneği

Valilik

İleri dağıtım noktalarından
afetzedelere dağıtılan
yiyecek, içecek , giyecek ve
malzemelerin dökümü
Çevre illerden, yurtdışından
gelen ve lojistik destek
üslerinde depolanan
malzemelerin dökümü

Afetzedelere dağıtılacak
yiyecek, içecek, ve
malzemelerin sevkiyatı

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu

Geçici iskan, çadırkent ve
prefabrik evlerin ihtiyaç
duyduğu / sağlanan sıcak
yemek dökümü

Yaşlı/çocuk/sakatlara
barınak sağlanması ve
bakımı

Sosyal hizmetler

Afetzedelere hizmet
verecek psikolojik destek
merkezlerinin kurulması ve
desteğin sağlanması
Depolama, sevkiyat ve dağıtım
işlerinin koordinasyonu ve
denetimi

Denetim

Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumunca
oluşturulan merkezlerin ve bu
merkezlerde barınan yaşlı/
çocuk ve sakatların dökümü
Afetzedelere hizmet veren
psikolojik destek
merkezlerinin ve hizmet gören
kişilerin dökümü

Şekil 7.15. İnsani Hizmetler – Yiyecek, içecek, giyecek ve sosyal hizmetler iş akış diyagramı
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İnsani Hizmetler - Morg Servisi ve Ölülerin Defni İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Faaliyet

İşlev

İl Sağlık Müd.

Çeşitli afet senaryolarına
göre morg ihtiyacının
hesaplanması

Acil durum eylem
planlaması

Sağlık Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bak.

Veri

Mevcut hastanelerdeki ve
çevre illerdeki morg
kapasitesi

Mevcut mezarlıklardaki boş
kapasite

Morg olarak kullanılacak
alternatif yerlerin, çevre
illerdeki hastanelerin
kapasitelerinin planlanması

Ek mezarlık olarak
kullanılacak alanların
dökümü
B.Ş. Bld. Mezarlıklar
Müd.

Çeşitli afet senaryolarına göre
mezarlık ihtiyacının
hesaplanması

Afet senaryoları

Ek mezarlık yerlerinin ve
kapasitelerinin belirlenmesi

Sağlık Bak.

Ceset torbası ve gömü
işlemleri sırasında
sterilizasyonu sağlayacak
malzemelerin planlanması

Sağlık Bak.

Kimliği belirlenemeyen
ölülerin DNA testi ile
kimliğini belirleyecek
sistemin ve bilgi bankasının
kurulması

B.Ş. Bld. Mezarlıklar
Müd.

Defledilen kişilerin
kayıtlarını tutacak
sistemlerin geliştirilmesi

Kayıt sistemi

Ölülerin morglara taşınması

Hizmet
Enkaz altından çıkarılan
ölülerin / hastanelerde
kaybedilen vatandaşların
listesi

Devlet Hast., Özel Hast.,
SSK Hast., Üniv. Hast.
ve Askeri Hastaneler

Ölülerin saklanması

Sağlık Bakanlığı

Ölülerin kimliğinin tespit
edilmesi

Morglardaki boş/dolu
kapasite durumu

Ölülerin kayıtlarının
tutulması

Mezarlıklardaki boş/dolu
kapasite durumu

Mezarlıklar Müd. ve
Nüfus Müd.

Mezarlıklar Müd.

Ölülerin taşınmasında ve
defninde görevli personel
araç dökümü

Ölülerin defni

Valilik

Yurtdışından gelen
yardımların kabulu
ve(ya) çevre illerden
gelen yardımların
bölgeye gönderilmesi

Morg ve defin hizmetlerinin
kordinasyonu ve denetimi

Denetim

Şekil 7.16. İnsani Hizmetler – Morg servisi ve ölülerin defni iş akış diyagramı
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Sağlık Hizmetleri-İlk Yardım, Ambulans ve Teşhis Tedavi Hizmetleri İş Akış Diyagramı
İdari Kurum
İl Sağlık Müd. ve B.Ş.
Bld. Acil Yardım ve Can
Kurtarma Müd.

Faaliyet

İşlev

Veri

İlk yardım yapacak
personelin eğitimi ve
planlanması

Acil durum eylem
planlaması

Personel envanteri

Kamu personelinin ve halkın
ilk yardım üzerine eğitilmesi

İl Sağlık Müd.

Devlet, SSK, Askeri, Özel
ve Üniv. hastanelerin yatlı/
ayakta tedavi
kapasiterinin ve sahip
olduğu ünitelerin dökümü

Triyaj sahalarının ve seyyar
cerrahi hastanelerin yerlerinin
belirlenmesi ve ihtiyaçlarının
planlanması

Devlet, SSK, Askeri, Özel,
Üniv. Hastanelerin ve özel
ambulans şirketlerinin sahip
olduğu ambulansların dökümü

İl Sağlık Müd. B.Ş. Bld.
Sağlık İşleri Müd.

İl Sağlık Müd.

Teşhis ve tedavi yapacak
doktor ve yardımcı personelin
planlanması

Çevre illerdeki devlet, SSK,
özel, üniv. ve askeri
hastanelerin yatılı/ayakta
tedavi kapasitelerinin ve
ünitelerinin dökümü

İl sınırları içindeki hastane
ve sağlık kuruluşlarının
yatak kapasitesi ve
malzeme/techizatının
planlanması

Çevre illerdeki devlet, SSK,
özel, üniv. ve askeri
hastanelerin ve özel
ambulans şirketlerin
ambulanslarının dökümü

Çevre illerdeki hastane ve
sağlık kuruluşlarının yatak
kapasitesi ve malzeme/
techizatının planlaması

İl Sağlık Müd. Ve B.Ş.
Bld. Acil Yardım ve Can
Kurtarma Müd.

Triyaj sahası ve ya seyyar
cerrahi hastane sahası
olarak kullanılabilecek
nitelikte güvenli ve olası
hasar bölgelerine yakın
yerlerin dökümü

Çeşitli afet senaryolarına göre
devlet, özel ve belediyeye ait
ambulansların planlanması

Afet senaryoları

Özel ambulans şirketleri ile
acil durumlarda işbirliği için,
gerekli protokollerin yapılması
Çevre illerdeki ambulans ve
sağlık araçlarının
planlanması
Hastanelerdeki kapasite
kullanım durumu ve
ambulansların faaliyetlerini
takip edecek kayıt ve izleme
sistemlerinin kurulması

Bilişim sistemi

Faal olarak çalışan
hastaneler ve bu
hastanelerdeki yatak
kapasitesi durumu
İl Sağlık Müd.

Hizmet

Afet sonrası triyaj
sahalarının kurulması

Faal olarak çalışan
ambulans sayısı

Afet sonrası seyyar cerrahi
hastanelerinin kurulması

İl Sağlık Müd., TSK

İl Sağlık Müd

Faal olarak çalışan triyaj
sahaları, seyyar cerrahi
hastaneler ve kapasite
durumları

Çevre illere yaralı ve
hasta transfer işlerininin
yürütülmesi

Hastanelere getirilen ağır
yaralı, orta derecede yaralı,
hafif yaralı sayıları ile ölü
sayısı

Ambulansların işletimi
ve koordinasyonu

Hastanelerde yatlı/ayakta
tedavisi tamamlanmış,
süren ve kaybedilen hasta
sayısı

İl Sağlık Müd.

Çevre illerden gelen
personel, malzeme ve
araç yardımlarının
kabulu ve dağıtımı

Valilik

Tüm sağlık işlerinin denetimi
ve koordinasyonu

Denetim

Şekil 7.17. Sağlık Hizmetleri – İlk Yardım, ambulans ve teşhis-tedavi hizmetleri iş akış
diyagramı
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Sağlık Hizmetleri - Bağışıklık Arttırma, Kan, İlaç ve Tıbbi Malzeme Dağıtım İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

İl Sağlık Müd. ve
B.Ş. Bld. Hıfzısıhha
Müd.

Faaliyet

İşlev

Afet bölgesinde bağışıklık
arttırma ve salgın hastalıkların
önlenmesine yönelik
çalışacak personelin
planlanması

Acil Durum Eylem
Planlaması

Malzeme, ekipman, ilaç ve
ilaçlama malzemelerinin
planlanması

Tarım Orman ve Köy
İşleri Bakanlığı

Ölü hayvanların toplanması
ve defledilmesi işinin
planlanması

Kızılay

Kan ihtiyacının planlanması

Veri

Personel envanteri

İldeki ve çevre illerdeki kan
merkezleri ve
kapasitelerinin envanteri
İldeki ve çevre illerdeki ilaç
ve tıbbi malzeme üreten
depolayan firmaların
envanteri

İl sınırları içindeki kan
merkezlerinin kapasitelerinin
ve personelin planlanması

İl Sağlık Müd. ve
B.Ş. Bld. Hıfzısıhha
Müd.

Halkın bulaşıcık hastalıklardan
korunma ve hijyen konusunda
bilgilendirilmesi

İl Sağlık Müd.

İl sınırları içinde ilaç ve tıbbi
malzeme üreten depolayan
firmaların belirlenmesi ve acil
durumlarda işbirliği için, gerekli
protokollerin yapılması

Valilik

B.Ş. Bld. Hıfzısıhha
Müd.

Deprem sonrası tıbbi malzeme
ihtiyacını karşılamak üzere acil
satın alma, el koyma ve
kiralama işinin yürütülmesi

Eğitim
Çeşidine göre yapılan aşı
miktarı
Aşılama, ilaçlama ve gıda
kontrolünde
görevlendirilmiş personelin
ve araçların dökümü

Hizmet

Su ve gıda analiz sonuçları

Lojistik destek üslerinde
toplanan ilaç, tıbbi
malzemelerin dökümü

Aşıların yapılması

Salgın hastalıkları
önleyici ilaçlamaların
yapılması

Çeşidine göre sağlık
kuruluşlarının ihtiyaç
duydukları ilaç ve tıbbi
malzeme miktarı

Temel Sağlık
Hizmetleri Gen. Müd.

Çevre sağlığı, su ve
gıda kontrollerinin
yapılması

İhtiyaç duyulan ve sağlanan
kan miktarı

Kızılay

İhtiyaca göre kan
bağışlarının toplanması
ve saklanması

İl Sağlık Müd. Ve
Kızılay

İlaç, tıbbi malzeme
sevkiyatında görevli
personel ve araç listesi

Yardım, satın alma ve ya
el konma yoluyla gelen
ilaçların depolanması
İlaçların sevkiyatı ve
dağıtımı

Kızılay, Sağlık Bak.

Tarım Orman ve Köy
İşleri Bakanlığı

Valilik

Yurtdışından gelen
yardımların kabulu ve
(ya) çevre illerden gelen
yardımların bölgeye
gönderilmesi
Ölü hayvanların
toplanması ve defni

Hizmetlerin denetimi

Denetim

Şekil 7.18. Sağlık Hizmetleri – Bağışıklık arttırma, kan, ilaç ve tıbbi malzeme dağıtım iş akış
diyagramı
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İkincil Felaketlerle Mücadele Hizmetleri-Yangınla Mücadele İş Akış Diagramı
İdari Kurum

Faaliyet

İşlev

İtfaiye

Acil durum faaliyetleri, insan
kaynağı, malzeme ve
ekipmanın planlanması

İtfaiye Eğitim Merkezi

İtfaiye personelinin eğitimi

Sivil Savunma Gen.
Müd.

Kamu kuruluşu
çalışanlarının ve halkın
ilkyardım ve yangın
söndürme çalışmaları
konularında eğitimi

İtfaiye

İl Çevre Müd., İtfaiye ve
B.Ş. Bld. Yanıcı Parlayıcı
ve Kimyevi Depolar Müd.

Acil durum eylem
planlaması

Veri

İtfaiye ve kamu
kuruluşlarının yangın
söndürme ve ilk yardım
konularında eğitimli insan
kaynağının dökümü

İtfaiye, kamu ve özel
kuruluşların yangın
söndürme araç ve
ekipmanlarının dökümü

Patlayıcı ve yanıcı
maddeler üreten/
depolayan yerlerin tespit
edilmesi

Tedbirlerin alınması

Patlayıcı ve yanıcı
maddeler üreten/depolayan
yerlerin dökümü

Fabrikalar/sanayi
kuruluşlarının bulundurması
zorunlu olan yangın
söndürme ve çevre
sağlığına ilişkin araç/gereç
ve tesislerin tespit edilmesi

Bu tür kuruluşların
denetlenmesi

Belediye Meclisleri
ve İhtiyar Heyetleri

Vali ve Kaymakam

Yangın afetine uğraması
muhtemel alanların tespiti

Yangın afetine uğraması
muhtemel sahaların afete
maruz bölge olduğu kararının
verilmesi

Yangın afetine uğraması
muhtemel yerlerin bu
bölgelerde ilanı

İtfaiye

Orman yangınlarıyla
mücadele

Karayolları Bölge
Müd. ve İtfaiye

Yollardaki yangınların
söndürülmesi

İtfaiye ve Sivil
Savunma Müd.

Yanan binaların/tesislerin
söndürme ve aramakurtarma çalışmaları

Valilik

Yetersiz kalan araç-gereç
ve malzemelerin temin
edilmesi

Hizmet

İlçe ve mahallelerdeki
yangın sayısı ve bununla
bağlantılı söndürme ve
kurtarma faaliyetleri
ihtiyacı

İlçelere ve bina tipine göre
(sanayi/ticari/konut)
söndürülen ve kontrol altına
alınan yangın sayısı

Yurt içi yardım kuvvetlerinin
ve yerel ekiplerin
koordinasyonu

Denetim
İlçelere ve bina tipine göre
(sanayi/ticari/konut)
yangından çıkarılan yaralı/
ölü sayısı, çalışan personel,
iş makinesi sayısı

Yangın söndürme
çalışmalarına yön verilmesi
ve denetlenmesi

Şekil 7.19. İkincil Felaketlerle Mücadele Hizmetleri – Yangınla mücadele iş akış diyagramı
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İkincil Afetlerle Mücadele-Sel veToprak Kayması ile Mücadele İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Faaliyet

İşlev

İtfaiye

Acil durum faaliyetleri, insan
kaynağı, malzeme ve
ekipmanın planlanması

Acil durum eylem
planlaması

İtfaiye Eğitim Merkezi

İtfaiye personelinin eğitimi

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bak.

Su baskınına uğramış ya da
uğrayabilir yerlerin tespiti

İtfaiye ve kamu
kuruluşlarının yangın
söndürme ve ilk yardım
konularında eğitimli insan
kaynağı dökümü

Tedbirlerin alınması
İtfaiye, kamu ve özel
kuruluşların yangın
söndürme araç ve ekipman
dökümü

Su baskınına uğramış ya da
uğrayabilir yerlerde gerekli
tedbirlerin alınması

Bakanlar Kurulu

Su baskınına uğramış ya da
uğrayabilir yerlerin afete
maruz bölge olarak
kararlaştırılması

Belediyeler ve İhtiyar
Meclisleri

Su baskınına uğramış ya da
uğrayabilir yerlerin
yasaklanmış afet bölgesi
olarak ilan edilmesi

Bayındırlık ve İskan
Bak.

Toprak kaymasına uğramış
ya da uğrayabilir yerlerin
tespiti

Veri

Patlayıcı ve yanıcı
maddeler üreten/depolayan
tesislerin dökümü

Toprak kaymasına uğramış
ya da uğrayabilir yerlerde
gerekli tedbirlerin alınması

Bakanlar Kurulu

Toprak kaymasına
uğramış ya da uğrayabilir
yerlerin afete maruz bölge
olarak kararlaştırılması

Belediyeler ve İhtiyar
Meclisleri

Toprak kaymasına uğramış ya
da uğrayabilir yerlerin
yasaklanmış afet bölgesi
olarak ilan edilmesi
Sel felaketine ve toprak
kaymasına uğramış
bölgelerin dökümü

Valilik

İtfaiye ve Siv. Sav.
Arama Kurtarma
Birlikleri

Yetersiz kalan araç-gereç ve
malzemelerin temin edilmesi

Hizmet

Arama kurtarma
çalışmalarında görevli
personel, araç gereç sayısı
ile kurtarılan ve kayıp olan
vatandaş sayısı

Deprem sonrası sel ve su
baskınına uğramış
bölgelerde arama-kurtarma
çalışmalarının yürütülmesi

Deprem sonrası toprak
kaymasına uğramış
bölgelerde arama kurtarma
faaliyetlerinin yürütülmesi

Yurt içi yardım
kuvvetlerinin ve yerel
ekiplerin koordinasyonu

Denetim

Çalışmaların koordinasyonu
ve denetlenmesi

Şekil 7.20. İkincil Afetler ile Mücadele Hizmetleri- Sel ve toprak kayması ile mücadele iş akış
diyagramı
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Tarihi Eserlerin Korunması İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

Kültür Bak, Vakıflar Gen.
Müd, B.Ş. Bld. Tarihi
Çevreyi Koruma Müd.

Faaliyet

İşlev

Tarihi eserlerin deprem
sonrası yağma ve hırsızlık
olaylarına karşı güvenlik
personelinin planlanması

Veri

Acil durum eylem
planlaması

Tarihi eserlerin deprem
sonrası yağma ve hırsızlık
olaylarına karşı güvenlik
sistemlerinin planlanması

İl dahilindeki tarihi
eserlerin, müzelerin,
anıtların dökümü

Tarihi eserlerin deprem
sonrası yağma ve hırsızlık
olaylarına karşı güvenlik
sistemlerinin planlanması

Tarihi eserlerin depreme
karşı dayanıklılıklarının
tespit edilmesi
Güçlendirme
Kültür Bak. ve Vakıflar
Gen. Müd.

Güçlendirme çalışmaları
projelerinin hazırlanması

Güçlendirme çalışmalarının
yürütülmesi

İl Emniyet Müd.

Hasara uğramış/uğramamış
tüm tarihi eserler/anıtlar ve
müzelerde güvenliğin
sağlanması
Çalışan görevli personel ve
araç sayısı

Kültür Bakanlığı

Hasara uğramış tarihi
eserlerin tespiti, yapısal
güçlendirilmesi, restorasyonu

Hizmet

Afet sonrası hasara
uğrayan tarihi eserler,
müzeler ve anıtların
dökümü

Hasara uğramış müzelerin
tespiti, güçlendirilmesi,
restorasyonu

Hasara uğramış
anıtların tespiti,
güçlendirilmesi,
restorasyonu

Kültür Bakalığı

Deprem sonrası zarar
gören tarihi eserlerin
onarım durumu

Çalışmaların
koordinasyonu

Denetim

Çalışmaların koordinasyonu
ve denetlenmesi

Şekil 7.21. Tarihi eserlerin korunması iş akış diyagramı
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Doğal Çevrenin Korunması İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

İl Çevre Müd., B.Ş. Bld.
Yanıcı Parlayıcı ve Kimy.
Depolar Müd. ve Çevre
Koruma ve Kontrol Müd.

Faaliyet

İşlev
Acil durum eylem
planlaması

Acil durum faaliyetleri, insan
kaynağı, malzeme ve
ekipmanın planlanması

Veri
B.Şehir Bld.Yanıcı Parlayıcı
ve Kimyevi Depolar Müd.
ve İl Çevre Müd.’nün sahip
oldığu araç/gereç ve
personel dökümü

Afet sonrası sızıntı, patlamaya yol
açacak insan sağlığına , çevreye
zararlı maddeler üreten,
depolayan firmaların tespiti

İtfaiye, İl Çevre Müd. ve
B.Ş. Bld. Yanıcı Parlayıcı
ve Kimy. Depolar Müd.

Tedbirlerin alınması

Bu tür kuruluşların alması
gereken önlemleri ve
bulundurmaları gereken araç,
gereç ve tesislerin tespit
edilmesi

Afet sonrası sızıntı,
patlamaya yol açacak insan
sağlığına , çevreye zararlı
maddeler üreten,
depolayan firmaların
dökümü

Bu tür firmaların
denetlenmesi

Planın uygulanmasını
destekleyici önlemlerin
alınması

Cezai yaptırımların yeniden
düzenlenmesi

Deprem sonrası nükleer/
biyolojik/kimyasal maddelerin
ölçümlerini yapmak ve ilgili
birimlere ulaştırmak

Sivil Savunma
Arama ve Kurtarma
Birlikleri

Hizmet

İl Çevre Müd. ve B.Ş.
Bld. Çevre Koruma ve
Kontrol Müd.

Deprem sonrası çevre
kirliliğine sebep olan
kurumların belirlenmesi
Afet sonrası sızıntı,
patlamaya yol açan
tesislerin dökümü

İl Çevre Müd. ve T.D.İ.
Kıyı Güvenliği ve Gemi
Kurtarma İşletmeleri

İl Çevre Müd. ve B.Ş. Bld.
Çevre Koruma ve Kontrol
Müd.

Valilik

Valilik

Denize sızan kimyasal
atıkların temizlenmesi,
sızıntının kontrol altına
alınması

Afet sonrası sızıntı,
patlamaların yarattığı hava,
deniz, su ve toprak kirliliği
ölçümleri

Deniz, hava ve toprağa
karışan kirlilği temzileyen
ekiplerin dökümü

Toprağa ve havaya
karışan sızıntının
önlenmesi ve sızıntının
yol açtığı kirliliğin
temizlenmesi

Yerel, çevre illerden ve
yurtdışından gelen
yardımcı kuvvetlerin
yönetilmesi ve
koordinasyonu

Denetim

Çalışmaların koordinasyonu
ve denetlenmesi

Şekil 7.22. Doğal çevrenin korunması iş akış diyagramı
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Trafik Güvenliği Hizmetleri- Trafik Kontrolü İş Akış Diagramı
İdari Kurum

Faaliyet

İl Emn. Müd.

Acil durum faaliyetleri,
insan kaynağı, malzeme
ve ekipmanın
planlanması

İşlev

Acil durum eylem
planlaması

Veri

Emniyet Müd. teşkilatındaki
trafik polisi insan kaynağı
dökümü

Trafik polislerinin, acil
durumlarda trafik
düzenlemesi üzerine
eğitilmesi

İl Emn. Müd.

Emniyet Müd. teşkilatındaki
araç-malzeme kaynağı
dökümü

Trafik akışını denetlemek ve
düzenlemek amacıyla trafik
kontrol noktalarının
saptanması

B.Ş. Bld. Ulaşım
Planlama Müd.

Öncelikli olarak kullanılacak
anaarterler, arterler ve bu
yolların alternatiflerinin
belirlenmesi

B.Ş. Bld. Ulaşım
Koordinasyon Müd.

Öncelikli olarak
kullanılacak yollara park
yasaklarının konulması

B.Ş. Bld. Trafik Müd.

Otoyolların ve anaarterlerin
reel zamanlı trafik akışını
monitörleme çalışmalarının
yapılması

Hastane, itfaiye, kriz
merkezleri gibi kritik yerlere
ulaşımı sağlayan birinci
derece yollar ve alternatif
yolların dökümü

Planın uygulanmasını
destekleyici önlemlerin
alınması

Otoyolların ve
anaarterlerin reel zamanlı
trafik akışı internete
sunulması

İl Emn. Müd. Trafik
Hizmetleri

Trafik kontrol noktalarının
faaliyete geçmesi,
öncelikli yollarda trafik
akışının kontrol altına
alınması

Hizmet
Kapanan öncelikli yollar,
arterler, ana arterler,
devlet yollarının dökümü

Enkaz ve ya başka
sebeplerle kapanan
öncelikli yollar
anaarterler, devlet
yollarının tespit
edilmesi ve ilgili
kurumlara bildirilmesi

B.Ş. Yol Bakım ve
Onarım Müd. Ve
Karayolları Bölge Müd.

İlçelere göre kullanılan
öncelikli yollar ve kontrol
durumu
İlçelere göre yolları açma
ve trafik kontrolünü
sağlama işleriyle görevli
personel,araç dökümü

Enkaz sebebiyle
kapanmış yolların
açılması

Çevre illerden yardım
ekiplerinin ve yerel
ekiplerin koordinasyonu

Valilik

Çalışmaların
denetlenmesi

Denetim

Şekil 7.23. Trafik güvenliği ve kontrolü hizmetleri iş akış diyagramı
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Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması İş Akış Diyagramı
İdari Kurum

İl Emniyet Müd.,
Jandarma Kuvvetleri

Faaliyet

İşlev

Acil durum faaliyetleri, insan
kaynağı, malzeme ve
ekipmanın planlanması

Acil durum eylem
planlaması

Veri

Emniyet Müd. teşkilatındaki
polis (insan kaynağı)
envanteri

Personelin eğitimi
Emniyet Müd. teşkilatındaki
araç-malzeme kaynağı
dökümü
Halkın bilinçlendirilmesi

İl Emniyet Müd.

Kamu kuruluşları
binalarının, müzelerin,
sarayların, vb. kuruluşlar ile
süpermarket ve alışveriş
merkezlerinin dökümü

Afet sonrası sabotaj ihtimaline
karşı, öncelikli korunması
gereken kamu kuruluşları
binalarının, müzelerin,
sarayların, vb. kuruluşların
belirlenmesi

Okul, yurt, darülacezeler
gibi içinde barınan nüfüsu
fazla binaların dökümü

Banka, alışveriş merkezi,
süpermarket gibi
yağmalamanın muhtemel
olacağı yerlerin belirlenmesi

İl Emn. Müd.

Kent içindeki büyük ölçekte
kimyevi madde üreten,
depolayan tesislerin
dökümü

Okul, yurt, darülaceze gibi
deprem sonrası acil
müdahale gerektiren yerlerin
dökümlerinin hazırlanması

Afet sonrası yaratacağı sızıntı,
yangın ve ya patlama ile can,
mal ve çevre güvenliğini tehdit
edebilecek tesislerin, tankların
ve depoların belirlenmesi

İl Emn. Müd. ve
Jandarma Kuvvetleri

Afet sonrası yerel asayişin
sağlanması, hırsızlığın,
halkın galeyana
gelmesinin önlenmesi

Hizmet

Yarattığı patlama, sızıntı
ile can, mal güvenliğini
tehdit eden tesislerin ilgili
kurumlara bildirilmesi

İl Emn. Müd. ve
Jandarma Kuvvetleri

Adalet Bak.

İlçelere göre emniyeti
sağlamakla görevli
personel ve araç sayısı

İlçelere göre halkın can
mal güvenliğini ve asayişini
tehdit eden vaka sayısı

Afet sonrası sevkiyatı
yapılan yiyecek, giyecek
gibi yardımların ve
izleyecekleri yolların
güvenliğinin sağlanması

Can ve mal güvenliğini
tehdit eden yangın sayısı

Cezaevlerinde asayiş
ve güvenliğinin
sağlanması

Yıkılan ve ya ağır hasara
ugrayan kamu binaları,
yurtlar, darülaceze,
cezaevleri, alışveriş
merkezlerinin dökümü

Cezaevlerinin
depremden zarar göresi
durumunda mahkumların
nakillerinin yapılması

Valilik

Çevre illerden gelen
yardım ekiplerinin ve
yerel ekiplerin
koordinasyonu
Denetim
Çalışmaların denetimi

Şekil 7.24. Can ve mal güvenliğinin sağlanması iş akış diyagramı
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7.1.5

İŞ TANIMLARI-ACİL MÜDAHALE FONKSİYON GRUPLARI

Süreçlerin yeniden yapılandırılması Türkiye’de afet yönetimine ilişkin mülki sistemin aynı
kalacağı varsayılarak yapılmıştır. Ancak bakanlıklar, valilik ve belediyeleri kapsayan bir
düzenleme ve yetki-sorumluluk hiyerarşisinde değişiklik yapılması durumunda aşağıda
uygulanan yaklaşım aynen uygulanabilecek esnekliğe sahiptir.
Bu yaklaşım ile afet yönetimi kapsamına giren acil müdahale fonksiyonları kısaca
tanımlanmaktadır:
Arama-Kurtarma: Üst yapının hasar görmesi sonucu yıkık ve ağır hasarlı yapıların altında
kalan insanların kurtarılması en öncelikli eylem olarak ortaya çıkmaktadır.
Hasta-Yaralı Lojistiği-Tedavi-Bağışıklık Arttırma-Defin: Canlı olarak kurtarılan
insanların, sağlık kurumlarına hızla nakil edilmesi gerekmektedir. Yaralanmaların önem
derecesine, bölgelerdeki hastanelerin yeterlilik ve uzmanlık düzeyine bağlı olarak başka
bölgelerdeki hastanelere nakil gerekebilmektedir. Hızla yaralı insanların aktarılması özel bir
taşımacılık sistemini devreye girmesi(helikopter, ambulans vs.) gerekliliğini doğurmaktadır.
Afet anında hastanelerin ve sağlık kurumlarının ayakta kalabilmesi ve bu sağlık kurumlarına
erişebilirlik çok önem taşımaktadır. Eğer hastanelerin hasara uğraması söz konusu ise, hemen
acil portatif hastanelerin kurulması, gezici hastanelerin afet bölgesine ulaştırılması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, suların hijyen koşullarına uygun olup olmadığı, insan
sağlığını tehdit eden kirlilik kaynaklarının oluşup oluşmadığının kontrolü için kirlilik
denetimleri yapılmalıdır. Küçük yaralanmaların tedavisi, hijyen koşullarının bozukluğu
nedeniyle bağışıklığı arttırıcı aşılama faaliyetlerinin ve ayakta tedavilerin yapılabildiği
yürüme mesafesinde sağlık merkezlerine gereksinim duyulmaktadır. Kanalizasyon
şebekesinin ve su borularının kırılması ve pis sular temiz suya karışabilmekte, sağlık sorunları
ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu işlemler afet sonrası sağlık ile ilgili eylem alanlarını
oluşturmaktadır. Bu faaliyetlere bağlı olarak, hayatını kaybeden insanların defin edilmesi ve
kayıtlarının tutulması da diğer bir eylem alanını oluşturmaktadır
Toplu Bakım Hizmetleri: İnsanların tehlikeli ve hasarlı alanlardan güvenli alanlara tahliye
edilmesi ve arzu eden insanların afet bölgesinden başka bölgelere, yerleşim alanlarına
nakledilmesi gibi iki aşamalı bir tahliye eylemi söz konusudur. Bunun yanında afet sonrasında,
evsiz kalan ve ya evlerine girmeye korkan insanların barınma sorunu gündeme gelmektedir.
Afetin meydana geldiği mevsime bağlı olarak sorun daha da büyüyebilmektedir. Bu nedenle
barınma sorununu çözmek üzere çadır ve gerekli donanımın afet bölgesine kısa sürede
ulaştırılması ve kurulması gerekmektedir. İkinci etapta da açıkta kalanların daimi konut
gereksinimleri karşılanana kadar, normal hayatlarını sürdürebilecekleri temel
gereksinimlerinin en az asgari düzeyde karşılandığı ortamların sağlanması gerekmektedir.
İnsanların temel gereksinimi olan içme ve kullanma suyunun teminin ile yiyecek temini en
öncelikli karşılanması gereken gereksinimlerden biridir.
Bayındırlık ve Mühendislik Hizmetleri: Afet sonrası, ön hasar ve hasar tespit işlerinin
yapılması, acil onarım gerektiren alt ve üstyapı hasarlarının giderilmesi ile afet öncesi ve
sonrasında zarar azaltıcı, felaketi önleyici her türlü teknik önlemin alınması işleridir.
Haberleşme: Afet anında en önemli fonksiyon alanlarından biridir. Ancak hatların afetten
etkilenmiş olması, elektriğin kesilmiş olması ve ya bir anda herkesin telefona sarılması ile
haberleşme kesilebilmektedir. Afet anının merkeze bildirilmesi ve yardım akışının sağlanması
bu iletişimin kurulabilmesine bağlı olmaktadır. Bu nedenle bu amaca yönelik olarak özel
hatların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Haberleşmenin sağlanmasına yönelik
aksaklıkların ve hasarların giderilebilmesi için bu işlevin sürdürülmesi haberleşme eylem
alanını oluşturmaktadır.
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Şehir içi ve Şehirlerarası Ulaştırma-Trafik Güvenliği: Yaralıların nakli, yardım ekip ve
ekipmanlarının afet bölgesine ulaşması için şehirler arası ulaşımın sağlanması hayati
konulardan biri olmaktadır. Aynı anda, afet bölgesindeki yakınlarına yardım amacıyla pek çok
kişi afet bölgesine hareket etmekte, bu hareketin yoğunluğu ile trafik tıkanıklıkları yaşanırken,
gerekli olan sağlık ve kurtarma gibi ekip ve ekipmanların alana ulaşması gecikmektedir.
Deprem nedeniyle oluşan enkazlar da yolları tıkayabilmekte ve ulaşım aksayabilmektedir.
Teknik Altyapı (Su-Doğalgaz-Elektrik): Boruların patlaması ile sel tehlikesi ve ya su
baskınlarını önlemek üzere hasarlar giderilene dek su şebekesi kapatılabilmekte, su kesintisi
ve susuzluk baş gösterebilmektedir. Afet anında yangınları önleyebilmek üzere elektrik
sistemi ve ya var ise doğal gaz sistemi hemen kapatılmaktadır. Eğer depremde, elektrik
şebekesinde hasarlar oluşmuşsa bir müddet elektrik verilmemektedir. Bu tür sorunların hızla
onarılması ve ya alternatiflerinin hızla yaratılması için teknik altyapı başlığında bir eylem
alanı tanımlanabilmektedir.
Güvenlik: Hasar gören işyerlerinin ve boşalan konutların kentin içinden ve ya özellikle
dışardan gelen kişilerce yağmalanma ve ya panik ile yiyecek içecek dükkanlarının
yağmalanma tehlikesi afet sonrasında gündeme gelen konulardan bir diğeridir.
İkincil felaketler: Yangın, sel, teknolojik afetler gibi zincirleme olaylar ile ortaya çıkan zarar
doğal afetin yarattığı etkiden çok daha fazla olabilmektedir. Bu gibi ikincil felaketlerin ortaya
çıkmaması ve etkisini büyümemesi için hemen alınacak önlemler çok önem taşımaktadır.
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi: Bütün bu çalışmaların il düzeyinde koordine edileceği
merkez, İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’dir. İl Kurtarma ve Yardım Komitesi;
Vali veya Vali Yardımcısı Başkanlığı’nda
Belediye Başkanı,
İl Jandarma Alaya Komutanı,
Emniyet Müdürü,
Sivil Savunma Müdürü,
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,
Bayındırlık ve İskan Müdürü,
Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürü,
Kızılay Temsilcisi,
Garnizon Komutanı / en büyük askeri birlik temsilcisinden oluşur.
Komite, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, büyük afetlerde
çağrısız olarak
toplanır. Acil Yardım Hizmet Gruplarında görevlendirilmek üzere
kuruluşlardan araç, gereç ve personel listesini alır ve hizmet gruplarının ihtiyaçlarına göre
görevlendirmesini yapar. Gruplar ise komitenin verdiği talimat ve prensip kararlarını
uygulayarak, ilgili diğer hizmet grupları ile koordinasyon ve işbirliği yaparak kendi görevleri
ile ilgili plan tasarısını hazırlayıp, komitenin sekretarya görevini gören afet bürosuna verirler.
Komite tarafından koordine edilen hizmetler ise aşağıda belirtilen, başkanları vali tarafından
belirlenen hizmet grupları ile yürütülmektedir.
Haberleşme Hizmetleri Grubu,
Ulaşım Hizmetleri Grubu,
Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu,
İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu,
Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu,
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Güvenlik Hizmetleri Grubu,
Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu,
Tarım Hizmetleri Grubu,
Elektrik, Su, Kanalizasyon Hizmetleri Grubu.
Gerek il düzeyinde, gerekse ilçe-mahalle düzeyinde çalışmaların yapılandırılması
aşağıda önerilen Acil Yönetim Modeli’ne göre olmalıdır. Bu model belirlenen her standart
acil müdahale süreci (fonksiyonu) için de geçerli olup, etkin müdahale için bir temel
oluşturmaktadır.
Üst Yönetim Teşkilatı
(Müdür, Müdür Yard., Koordinatör,
Danışman)

Halkla İlişkiler (Basınla İlişkiler,
Hükümet ve Uluslararası Kurumlar ile
İlişkiler)
PLANLAMA VE DENETİM

Ope rasyon Bölümü

Bilişim ve
İletişim Bölümü

Ope rasyon
De stek

Me vcut
Durum
Raporlama

İnsani
Hizmetler

Haberleşme
Te knik Servis

Lojistik Bölümü

Finansman ve İnsan
Kaynakları Bölümü

Koordinasyon
ve
İletişim

Finans

Te darik
Pe rsonel
De stek
Hizmetleri

Altyapı
De stek

Dokümantasyon

Gıda

Sağlık Hizmetleri

Acil Durum

Barınak

Şekil 7.25. Acil Müdahale Fonksiyonları için Yönetim Modeli
7.1.5.1 Arama - Kurtarma
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Valilik İl Kurtarma
ve Yardım Komitesi
Yürütücü Kurum: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü – Sivil Savunma Arama-Kurtarma
Birlikleri
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Destekleyen kurumlar: TSK, Karayolları Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Köy Hizmetleri İl
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Devlet Su İşleri
(DSİ), İl Emniyet Müdürlüğü (Bölgesel ve Yerel)
Amaç: Acil müdahale fonksiyonlarından ilki olan Arama-Kurtarma, afet öncesi aramakurtarma ve ilk yardım konularında standartların belirlenmesi, Sivil Savunma, kamu
kuruluşları, özel kuruluşlar ve gönüllü organizasyonlara gerekli eğitimin verilmesi, acil durum
planlarının hazırlanması, planların ve tatbikatların değerlendirmesi ile planların sürekli
revizyonu ile afet sonrası her türlü yardım ekip ve ekipmanlarının ve personelin hızlı ve doğru
bir şekilde mobilizasyonu, göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması, yaralılara ilk
müdahalenin yapılması ve sağlık kuruluşlarına naklinin sağlanması olarak tarif edilir.
Kapsam: Arama - Kurtarma fonksiyonu aşağıdaki genel başlıkları kapsar:
Arama - Kurtarma takımları öncelikli olarak yıkılmış binalardan can kurtarma üzerine
eğitimli ve tecrübeli Sivil Savunma ve İtfaiye personelinden oluşur, afetin büyüklüğüne
göre TSK, kamu kuruluşları ve gönüllü kuruluşların da eğitimli arama kurtarma
birlikleri, Afetler Merkez Koordinasyon Kurumu ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesi
koordinasyonu altında görevlendirilebilirler.
Yerel düzeyde birliklerin koordinasyon ve eşgüdümünü İl-İlçe Kurtarma ve Yardım
Komiteleri yürütürken, merkezi düzeyde koordinasyonu ve eşgüdümü Afetler Merkez
Koordinasyon Kurumu gerçekleştirir. Doğacak araç-gereç ve personel ihtiyaçları
sırasıyla İlçe-İl Kurtarma ve Yardım komitelerinden, bu komitelerin yetersiz kaldığı
durumda Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu aracılığıyla dış ve iç yardımlar yolu ile
tahsis edilir. Yapılan çalışmalar yine aynı hiyerarşik sıra ile Başbakana kadar raporlanır
ve geribildirim sonucu yönlendirilir.
Politikalar:
Ulusal Arama-Kurtarma politikaları Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce geliştirilir. Bu
kurum aynı zamanda resmi,gönüllü her türlü birliğin iş prosedürlerini hazırlar, eğitir,
yeterliliklerini, afete hazırlıklı olup olmadıklarını sınav ve tatbikatlar ile sınar, özel araç,
malzemelerin finansmanını karşılar, eğitim verir.
Arama-Kurtarma acil fonksiyonu su, yeraltı gibi değişik formlardaki arama-kurtarmayı
kapsamaz, bu tür operasyonlar konu uzmanı diğer kuruluşların (TDİ Kıyı ve Gemi
Kurtarma İşletmeleri gibi) faaliyetleri altına girerler.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce iş prosedürleri yanında, afet sonrası kaynakların hızlı
şekilde kullanıma geçirilebilmeleri amaçlı ve çeşitli afet senaryolarına göre hazırlanmış,
kurumlar arası zaman-fazlı kuvvet ve mobilizasyon listeleri oluşturur.
Afet sonrası merkezi kurumlar ile Arama-Kurtarma Birlikleri arasında ve Arama-Kurtarma
Birlikleri ile Ambulans ve Sağlık Birimleri arasında kesintisiz iletişim, hızlı ve etkin
faaliyetin bir gereğidir. Bu konuda afet öncesi altyapının oluşturulması ve faaliyete
hazır duruma getirilmesi öncelikli politikalardan biridir.
Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar: İstanbul için hazırlanan senaryoların en iyimser
olanı bile yıkılacak-ağır hasar görecek bina sayısını on binlerin üzerinde tahmin etmesi,
yaşanması olası depremin yerel resmi ve gönüllü birliklerin altından kalkamayacağı bir talep
ile karşılaşacağına işaret etmektedir. Bu sebep ile merkezi otoritenin ilk sinyaller ile harekete
geçmesini sağlayacak bir seferberlik planı hazırlaması gerekmektedir. Yerel kuvvetlerin
başlatacakları çalışmalar, personel ve ekipman sınırlaması nedeniyle belli bir noktaya kadar
yeterli olacağından merkezi destek gelene kadar ve geldikten sonra da gönüllü ekipleri doğru
bir şekilde koordine edilmeli ve yönlendirmelidir. Bölgeye kara, hava, deniz yolu ile personel
ve araç-gerecin ulaştırılması konusunda karşılaşılabilecek her türlü olumsuz koşul önceden
düşünülmeli ve ulaşım planlarının hazır bulunması gerekmektedir. Atatürk Havalimanı’nın,
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Haydarpaşa Garı’nın ve ya Limanı’nın zarar görmesi, şehre girişi sağlayan karayolu üzerinde
ve şehir içinde oluşabilecek hasarların, bölgeye ulaşımı engellemesi ihtimallerine karşın her
yolun alternatifinin ve alternatifi yanında kullanılacak aracın, bu aracı kullanacak operatöre
kadar planlanması ve bu kaynakların da alternatiflerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun
yanında personelin artçı sarsıntılar, ikincil felaketler ile afet bölgesindeki duruma bağlı yaygın
hastalıklar vb tehlikelere karşı açık olduğu da dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.
Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
- Milli Seviyede:
Türkiye Acil Durum Genel Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) (Birinci derecede
koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurum-kuruluş): TAY afet öncesinde, çalışmaları
yapacak olan kurumların afete hazırlanma ve zarar azaltma sürecinde yaptıkları faaliyetlerin
eşgüdümünü sağlamanın yanında denetleyici olarak çalışır. Acil durum yönetimine geçildiği
hallerde ise kamu ve özel sektöre ait her türlü kurtarma araç ve gereçlerinden
yararlanılmasında koordinasyon hizmeti verir. Yardım sağlayan gönüllü kuruluşlar ve kişiler
için düzenlemeler yapar, yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç
noktalarına sevk edilmesinde koordinasyonunu sağlar.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı’nın
çağrısı üzerine toplanan Afetler Merkez Koordinasyon kurumu, afet bölgesi valilerinden ve
diğer kaynaklardan alınan bilgilerden araç-personel iletişim gibi ihtiyaçların giderilmesi ve
varsa sorunların çözümlenmesi için kararlar alır. Arama - Kurtarma amaçlı yurtdışından ve
yurtiçinden gelen yardımlar ile ilgili koordinasyon sağlar. Başbakanlıktan alacağı talimatların
uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucu Başbakanlığa
bilgi verir.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü -Arama Kurtarma Birlikleri: Afet öncesi aramakurtarma ve ilk yardım konularında standartların belirlenmesi, Sivil Savunma Arama
Kurtarma Birlikleri, İtfaiye, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve gönüllü organizasyonlara
gerekli eğitimin verilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, planların ve tatbikatların
değerlendirmesi ile planların sürekli revizyonu gibi işleri bulunan Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü, aynı zamanda gönüllü organizasyonların teşviki için eğitim ve bu
organizasyonların tatbikatlara katılımını sağlar. Afet bölgelerine en seri biçimde ulaşmak için
ulaşım planını, alternatif yolları, afet alarmının verildiği andan itibaren hızlı ve etkin faaliyet
için haberleşme, toplanma, yüklenme ve intikal tatbikatları yapar. Afet sonrası ihtiyaca göre,
Arama-Kurtarma Birlikleri’ni, kamu kuruluşlarında çalışan ve gönüllü ekipleri aktive eder,
afet bölgesine sevk edilmesini sağlatır.
Ulaştırma Bakanlığı: Afet sonrası kurulan Afet Merkez Koordinasyon Kurulu’nda görev
yapmak üzere müsteşarını görevlendiren Ulaştırma Bakanlığı, bu kuruldan gelecek talimatlar
doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kuruluşlar tarafından gönderilen aramakurtarma araçlarının, personelin kara, deniz, demiryolu, hava yolları ile gerekirse bedeli
sonradan ödenmek üzere sevk edilmesini sağlar. Afet bölgesine ve afet bölgelerinden başka
bölgelere yapılacak nakillerde her türlü taşıma yolu için gerekli tedbirleri alır, takviyeleri
yapar ve afetle ilgili nakliyeye öncelik verir.
-

Yerel Seviyede :

Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Afet sonrası
kurulan Acil Hizmet Grupları’ndan, Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmet Grubu, alt
birimlerden gelen raporlar ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin verdiği talimat ve prensip
kararlar doğrultusunda hareket eder. Grubun başkanı vali tarafından belirlenir ve komitece
bildirilen personel araç ve gereci servislerinde görevlendirir. Acil yardım personel ve araç
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sevkıyatının koordinasyonunu yürütür, ihtiyaç durumuna göre ekipleri yönlendirir, ortaya
çıkan araç, personel gibi ihtiyaçların temini için gerek satın alma, gerekse üst makamlardan
yardım talep etme yoluyla çözüm yaratmaya çalışır.
Başbakanlık Kriz
Merkezi
Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müd. (TAY)
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak. Müsteşarı
Tarım Orman ve Köy İşleri Bak.
Müsteşarı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Sağlık ve Sosyal Yardım
Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü
Kızılay Temsilcisi

Sivil Savunma Müdürü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

Bayınıdrlık ve İskan Müdürü

Belediye Başk.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri
Kızılay Başkanı

Emniyet Amiri/Başkomiseri
Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

İlçe Sivil Savunma
Müdürü/Memuru

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Şekil 7.26. Arama-Kurtarma Çalışmaları Operasyon Akış Şeması
AKOM: Afet öncesinde, kurum içinden sağlanan Sivil Savunma tarafından eğitilmiş
ekipmanlı arama-kurtarma birlikleri oluşturur. Afet sonrası, B.Ş. Bld. bünyesinde kurduğu
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Arama-Kurtarma Birliklerini ve İtfaiye ekiplerini, İl Yardım ve Koordinasyon Komitesi’nden
gelecek direktifler doğrultusunda seferber eder. Asli işi olan yangın söndürme, su baskını ve
toprak kaymasına müdahale dışında, sahip olduğu personel ve güç kaynaklarını aramakurtarma çalışmalara yardımcı olacak şekilde görevlendirir.
İl Köy Hizmetleri Müdürlüğü: Sahip olduğu araç-gereç ve personeli enkaz kaldırma ve
kurtarma faaliyetleri üzerine eğitir, planlamasını yapar, il içindeki resmi-özel kuruluşlara ait iş
araç-gereçlerinin dökümünü hazırlar ve bu makinelerin ve operatörlerinin toplanacakları
noktaları belirler. Afet sonrası İl Kurtarma ve Yardım Komitesinden gelecek emirler
doğrultusunda bu kaynakları kendi araç ve personeli ile birlikte seferber ederek, aramakurtarma çalışmalarına katılır. Enkaz altından canlı çıkmasına imkan kalmadığı, afetin 10.
gününden sonra, yine İl Kurtarma ve Yardım Komitesinden gelecek direktifler doğrultusunda
enkaz kaldırma işini yürütür.
İl Jandarma Alay Birlikleri ve İlçe Jandarma Bölükleri: Arama-Kurtarma ve ilk yardım
eğitimi almış jandarma erleri, sahip oldukları ekipman ile önce kırsal kesimdeki aramakurtarma faaliyetlerini yürütürler, İl Kurtarma ve Yardım Komitesinden gelecek yardım talebi
ile sevk edilen noktalarda Sivil Savunma ve Köy Hizmetleri ekiplerine yardımcı olurlar.
Garnizon Komutanlığı/Bölgedeki En Büyük Askeri Kurum: Arama-Kurtarma ve ilk
yardım eğitimi almış askerler, sahip oldukları ekipman ile arama-kurtarma faaliyetlerine
katılırlar, İl Kurtarma ve Yardım Komitesinden gelecek yardım talebi ile sevk edilen
noktalarda Sivil Savunma ve Köy Hizmetleri ekiplerine yardımcı olurlar.
Karayolları Bölge Müdürlüğü: Afet sonrasında, köprülerde, viyadüklerde ve otoyollar
üzerinde oluşacak hasarların tespiti ve onarım çalışmalarını yürütürken, Afet Merkez
Koordinasyon Komitesi’nden gelecek direktifler doğrultusunda çalışmalarına yön verir, asli
işlerini tamamladığı ölçüde, personel ve güç kaynaklarını arama-kurtarma çalışmalara
yardımcı olacak şekilde görevlendirir.
Emniyet Müdürlüğü: B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müdürlüğünce hazırlanan acil ulaşım ve
eylem planı doğrultusunda önceden belirlenmiş birinci ve ikinci ve üçüncü derece yolların, bu
yolların kullanılamayacak şekilde bloke olması durumunda alternatif yollarının, resmi ve özel
arama-kurtarma ekipleri tarafından ve diğer ekipler tarafından kullanılması üzere kontrol
altına alır, düzenli trafik akışını sağlar ve bu yollar üzerinde sevk edilen yardım
malzemelerinin ve araç/gereçlerin güvenliğini sağlar, sahip olduğu araç-gereç ve personel ile
arama – kurtarma çalışmalarına yardımcı olur.
7.1.5.2 Hasta-Yaralı Lojistiği - Tedavi - Bağışıklık Arttırma-Defin
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Valilik İl Kurtarma
ve Yardım Komitesi
Yürütücü Kurum: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, B.Ş. Belediyesi Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü,
B.Ş. Belediyesi Hıfzısıhha Müdürlüğü, B.Ş. Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Destekleyen kurumlar: TSK, Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel
Ambulans Şirketleri
Amaç: Müdahale fonksiyonlarının en önemlilerinden biri olan sağlık hizmetleri, acil
durumlar için ambulans, helikopter gibi hasta taşımacılığında kullanılan araçların ve
faaliyetlerin planlanması, devlet, özel, SSK, üniversite hastanelerinin ve personelinin
planlanması, hasta ve yaralılara tedavi hizmeti verilmesi, afet sonrası baş göstermesi
muhtemel salgın hastalıkların önlenmesi ve hayatını kaybeden vatandaşların bir an önce
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defnedilmesi amaçlı faaliyetlerin planlanması ile afet sonrası bu faaliyetlerin yürütülmesi
olarak tanımlanabilir.
Kapsam: Sağlık hizmetleri fonksiyonu aşağıdaki genel başlıkları kapsar:
Sağlık hizmetlerini yürütecek olan kurumlar, personel, araç ve malzemeler öncelikli olarak
şehrin sahip olduğu kaynaklardan temin edilir, ihtiyaca göre komşu illerdeki hastaneler
ile çevre illerden gelen sağlık personeli, ambulans ve tıbbi malzemeden oluşturulur.
Gelen yardımlar Afetler Merkez Koordinasyon Kurumu ve İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi koordinasyonu altında görevlendirilebilirler.
Koordinasyon ve eşgüdümünü İl-İlçe Kurtarma ve Yardım Komitelerinde oluşturulmuş
komuta merkezleri yürütürken, merkezi düzeyde koordinasyonu ve eşgüdümü Afetler
Merkez Koordinasyon Kurumu gerçekleştirir. Yapılan çalışmalar aynı sıra ile
Başbakana kadar raporlanır ve geribildirim sonucu yönlendirilir.
Afet sonrası sağlık kuruluşlarındaki hasarın tespiti, onarılabilecek düzeydeki hasarın en
hızlı şekilde tamiri, hizmet vermekte olan sağlık kurumlarının faaliyetlerinin, yatak
kapasite durumlarının, varsa karşılanamayan talebin monitörlenmesi ve kontrollerin
yürütülmesi,
Şehir içinde ambulansların ve acil müdahale ekiplerinin kullandıkları öncelikli yolların
işlerliğinin sağlanması ve korunması
Afet senaryolarına göre tahmin edilen ölü sayısına yetecek ek mezarlık yerlerinin,
malzemelerin ve çalışacak personelin planlanması, afet sonrası hizmetin aksamayacak
şekilde yürütülmesi,
Yurt içinden ve yurtdışından afet bölgesine gelen personelin koordinasyonu, tıbbi
yardımların kabulü, depolanması, envanterinin tutulması ve gerekli noktalara dağıtımı,
Ambulansların ve helikopter, denizyolu vb. ile hasta-yaralı sevkıyatının denetlenmesi ve
koordinasyonu,
Gerekli olduğu durumda askeri destek talebinde bulunulması,
Araç, gereç ve tıbbi yardım malzemelerinin taşındığı yolların güvenliğinin sağlanması,
Politikalar:
Afet öncesi öngörülen afet senaryolarına göre öncelikle hastanelerin ve diğer tüm sağlık
binalarının yapısal, araç-gereç ve personel bakımından güçlendirilmesi,
Acil durum planlarının yapılması, hangi hastanede hangi personelin çalışacağı, bu
personelin yedeği ve hatta çevre ilden bu görevi yürütebilecek yedeğin yedeği
konumundaki görevlilerin planlanması, hastanelerin olağanüstü durumlarda ayakta ve
yataklı tedavi kapasitelerinin belirlenmesi,
Afet senaryolara göre tehlikeden en uzak fakat kayba en yakın olabilecek bölgelerin, bu
bölgelerde kurulacak seyyar cerrahi hastanelerin, triyaj sahalarının yerlerinin,
kapasitelerinin ve gerekliliklerinin belirlenmesi,
Hasta yaralı lojistiğinin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için araçlarda gerekli
donanımın hazırlanması, merkez ile ambulanslar arasında haberleşmeyi sağlayacak
telsiz vb. Altyapının, araç takip sistemlerinin kurulması,
Şehir içindeki ve komşu bölgelerden gelecek ambulansların tek noktadan komuta edileceği
bir merkezin kurulması, ve acil durumda bütün ambulansların bu merkezin komutası ve
koordinasyonu altına girmesi,
Afet sonrasında helikopter ile hasta taşımacılığı oldukça kullanılan bir yöntem olmakla
birlikte, İstanbul’un kara taşımacılığı yanında, deniz ve demiryolu taşımacılığına
uygunluğu göz önüne alınarak, mevcut kapasiteyi aşması beklenen yaralıların Bursa,
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Balıkesir, Tekirdağ’daki hastanelere nakilleri için toplu taşımacılık planları yapılması ve
bu araçların afet sonrası hizmete hazır olacak şekilde konuşlandırılması,
Hastanelerdeki personel sayısını, tedavi olan hasta-yaralı sayısını ve boş-dolu yatak
kapasitelerini İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik gibi kurumlara eşzamanlı ileten bir sistemin
afet öncesinde işleme konulması
Hastanelerin ihtiyaç duyacağı ilaç ve tıbbi malzemenin sağlanması için afet öncesinde il
içinde faaliyet gösteren ilaç firmaları ve depoları ile gerekli anlaşmaların yapılması, ve
hastanelerin belli bir düzeyin üzerinde stok tutmaları
Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, ilaçlama ve aşılama işlerinin
planlanması, kurulacak aşı merkezlerinin yerlerinin, çalışacak personelin planlanması ve
acil durumda hemen harekete geçebilecek şekilde hazır olması
Hayatını kaybeden vatandaşların defni, kimliği belirlenemeyenlerden doku ve kan
örneklerinin alınması ve saklanması,
Yine afet senaryolarına göre ihtiyaç duyulacak kan ve kan ürünü miktarının Kızılay
tarafından tespit edilmesi, bölgede çalışacak personel ve sevk edilecek malzeme için her
türlü altyapının hazırlanması
Planlanan bütün sistemin işlerliğinin İl Sağlık Müdürlüğünün başkanlığında hazırlanacak
tatbikatlar ile denenmesi, aksaklıkların afet öncesinde giderilerek, planların düzenli
aralıklar ile revize edilmesi
Afet sonrası çalışmalar İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nden gelecek direktifler
doğrultusunda yönetilecek, yapılan işler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar geribildirim olarak
komiteye bildirilecektir. Bu ihtiyaçlar Valilikçe lokal düzeyde halledilmeye çalışılacak,
yerel kaynaklar yeterli olmadığı takdirde Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu
aracılığıyla yurt içinden ve ya yurtdışı yardımı ile temin edilmeye çalışılacaktır
Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Hazırlanan afet senaryoları, olası depremin yaratacağı tedavi ve bakım talebini yüz binler ile
ifade etmektedir, en iyimser senaryo bile İstanbul ili içindeki bütün hastanelerin ilk 24 saat
içerisinde kapasitelerini dolduracaklarını, dolayısıyla çevre illere hatta daha geniş alandaki
hastanelere, seyyar hastanelere gerek duyulacağını göstermektedir. Bu durumda helikopter
ambulans taşımacılığı gibi özel bir taşımacılık sistemine gerek duyulacağı anlaşılmaktadır.
Fakat mevcut yatak sayısı ile beklenen talep karşılaştırıldığında bu sayıların birbirinden
oldukça uzak olduğunu, bu talebin çevre illere naklinde deniz-demiryolu taşımacılığı gibi
alternatif toplu taşıma yollarının ele alınması gerektiğini, seyyar hastaneye dönüşebilecek
araçların planlanması gerektiğini göstermektedir.
Hastaneler ve seyyar cerrahi hastaneler ise, dikkat çekilmesi gereken bir başka konudur.
Ne kadar emek harcanırsa harcansın seyyar hastanenin vereceği hizmet, tam teşekküllü bir
hastanenin yanında zayıf kalmaktadır, ayrıca seyyar hastanelerin kuruluşuna kadar geçen
zamanda (ilk 48 saat) ilk şok atlatılmış ve sağlık hizmetleri belli bir ölçüde rayına oturmuş
olacaktır. Bu durumda seyyar cerrahi hastanelerin daha çok küçük yaralanma, kırık vb.
durumlar ile ilk müdahale, aşılama veya muayene gibi ihtiyaçları karşılamada, hastanelerin
yüklerini hafifletecek ve yaşanacak izdihamı önleyecek bir rolü olacağı düşünülmelidir.
Sağlık hizmetlerinin karşılanmasında asıl önemli olan nokta, deprem sonrasında İstanbul’un
belkemiği olan devlet hastanelerinin ayakta kalabilmesi ve hizmet verebilecek durumda
olması gereğidir. Fakat zemin araştırmaları göstermektedir ki, bu hastanelerin bir çoğu riskli
bölgelerde yer almakta ve mevcut yapı stoku ile aynı riski taşımaktadır. Bu sebeple,
hastanelerinin kapasite önceliğine göre bir an önce fizibilite çalışmalarının yapılması
gerekmektedir. Bu çalışmalar neticesinde yapısal güçlendirilme ihtiyacı olan hastanelerin bir
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an önce güçlendirilmesi, güçlendirmenin yersiz olacağı durumlarda ise uygun zemin üzerinde
yeni hastanelerin inşa edilmesi en öncelikli hedef olmalıdır.
Yaralı hasta lojistiği konusunda, İstanbul’daki ve çevre illerden gelecek ambulansların,
bu araçların kullanacağı öncelikli yolların açık olması durumunda ihtiyacı karşılayabileceği
düşünülmektedir. Fakat 1999 depreminde açıkça görülen arz ve talebin eşleştirilememesi yani
koordinasyon eksikliği, önlem alınmadığı takdirde yine benzeri bir durum ortaya çıkaracaktır.
Bu nedenle bir komuta merkezinin kurulması, yapılacak bir ön anlaşmaya göre afet sonrası
bütün ambulansların İl Sağlık Müdürlüğü kontrolü altında olan bu komuta merkezine hizmet
vermesi, bu ambulansların afet öncesinde haberleşme araçları (örneğin birer telsiz) ile
donatılması, ve araç takip sistemlerinin afet öncesi işleme geçirilmesi gerekmektedir. Bu
yöntemle, hem afet anında görülen ambulans eksikliği - ambulans fazlalığı önlenmiş olacak,
hem de takip sistemleri ile araçların trafiğin daha akıcı olduğu rotaları izlemesi, dolayısıyla
zaman kazanması mümkün olacaktır. İhtiyaca göre devreye girecek olan helikopter
sahalarının da afet öncesi planlanması gerekmektedir.
İhtiyaç duyulacak tıbbi malzemenin ve ilaçların karşılanması konusunda İstanbul şanslı
bir ildir, çünkü ülkemizdeki ilaç firmalarının ve ilaç depolarının büyük bir çoğunluğu il
sınırları içinde ve ya çevre illerde hizmet vermektedir. Fakat bu firmalar ile afet öncesinde
anlaşmalar imzalanmalı, gerekli protokoller tamamlanmalıdır. Her an olabilecek bir afete
karşı hastaneler normal stokun biraz üstünde çalışmalıdır. Çevre illerden ve yurtdışı
yardımları yolu ile gelecek tıbbi malzemenin de saklanacağı uygun koşullara sahip yerler ve
bu yerlerde çalışacak personel planlanmalıdır.
Kızılay ve bağışıklık arttırma faaliyetlerini yürüten kuruluşlar da afet senaryolarına göre
ihtiyaç duyulacak kan, kan ürünleri, ilaç ve aşı miktarlarını planlamalı, en azından ilk talebi
karşılayacak şekilde stok tutmalıdır.
Kişilerin yaşayacakları ruhsal çöküntü, ihtiyaç duyacakları psikolojik yardım da
önceden düşünülmesi gereken bir husustur. Psikolojik yardım sağlanacak merkezlerin
planlanması, burada görev alacak uzman psikologların belirlenmesi, sağlık kuruluşları ve
Türk Psikologlar Derneği gibi dernekler ve gönüllü kişilerce elbirliği içinde planlanması
gereken bir konudur.
Bu acil müdahale fonksiyonunda son eylem ise ölülerin defnidir. İstanbul için
hazırlanan afet senaryolarını, ölü rakamını elli bin civarında göstermektedir. Bu rakam,
mevcut mezarlık kapasitelerini aşan bir rakam olduğundan ve bu tahminlerde pozitif ve ya
negatif yönde bir sapma olabileceğinden ek mezarlık yerleri şimdiden saptanmıştır. Bu
konuda önerilebilecek tek şey biraz emek ve finansman gerektirmekle birlikte çok da önemi
olan bir konudur. Hastanelerin ve ya adli kurumun yardımı ile oluşturulacak bir bankada,
kimliği belirlenemeden defnedilen vatandaşların kan veya doku örnekleri, kişinin nereye
defnedildiği ile birlikte saklanması, akrabalarından talep geldiği takdirde karşılaştırmalı testler
sonucunda kişinin kimliği saptanmasıdır.
Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
-

Milli Seviyede:

Türkiye Acil Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY): TAY, deprem, heyelan, yangın,
meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları gibi acil durum gerektiren olaylardan
önce ve sonra yapılacak çalışmaları yürütecek ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlayacak
kurumdur. Genel müdürlük, acil durum yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi
amacıyla Temel Afet Önleme Planını yapar, kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum
yönetimi merkezlerinin kurulmasını sağlar, çalışma esaslarını belirler ve bu merkezler
arasında koordinasyonu sağlar. Bu tür olayların önlenmesini ve zararlarının azaltılması için
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kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların
hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izler ve değerlendirir. Acil durum
yönetimine geçildiği hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü kara, hava ve deniz taşıtları
ile kurtarma araç ve gereçlerinden yararlanılmasında koordinasyon hizmeti yürütür. Yardım
sağlayan gönüllü kuruluşlar ve kişiler için düzenleme yapar ve yardım malzemelerinin teslim
alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinin koordinasyonunu sağlar.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu(Birincil Sorumlu Kurum): Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Müsteşarı’nın çağrısı üzerine toplanır. Afet bölgesi valilerinden ve diğer
kaynaklardan alınan bilgilerden ihtiyaçların giderilmesi ve varsa sorunların çözümlenmesi
için kararlar alır. Dış ve iç yardımlar ile ilgili koordinasyonu sağlar. Başbakanlıktan alacağı
talimatların uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucu
Başbakanlığa bilgi verir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı: Afet Merkez Koordinasyon Kurumu’nda da müsteşarı
ile görev yapan bakanlık afet sonrası, ilk yardım tedavi hizmetlerinin hızlı, etkili ve ihtiyaca
cevap verecek şekilde yürütülmesini sağlar. Bu amaçla personel, araç, gereç tıbbi malzeme,
ilaç, kan gibi ihtiyaçların zamanında karşılanmasını ve kontrollerinin yapılmasını, bulaşıcı
hastalıklar ile mücadele ve aşılama hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Çevre ve toplum
sağlığını ilgilendiren konularda sağlık düzenlemeleri yapar. Ve tüm bu faaliyetlerin afet
anında eksiksiz ve süratle yerine getirilebilmesi için afet öncesinde planlar hazırlar, gerekli
tedbirleri alır, direktifleri verir ve izler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Afet sonrası oluşturulan Afet Merkez
Koordinasyonuna müsteşarı ile katılan bakanlık, afet öncesi sağlık hizmetleri ile ilgili
planlamaları yapmakla beraber, afet sonrası bölgedeki afetzedelerin tedavisi amacıyla bu
bölgedeki ve ya civar bölgelerdeki sağlık tesislerini görevlendirir. Bu konuda Sağlık ve
Sosyal Bakanlığı ve Kızılay ile koordineli çalışır.
-

Yerel Seviyede :

Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Afet sonrası
kurulan Acil Hizmet Grupları’ndan, İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu, alt birimlerden
gelen raporlar ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin verdiği talimat ve prensip kararlar
doğrultusunda sağlık birimlerine direktif verir. Tıbbi yardım personel, araç ve malzeme
sevkıyatının koordinasyonunu yürütür, raporlamalar sonucu ortaya çıkan ihtiyaç durumuna
göre ekipleri yönlendirir, ortaya çıkan araç, personel gibi ihtiyaçların temini için gerek satın
alma, gerekse üst makamlardan yardım talep etme yoluyla çözüm yaratmaya çalışır.
AKOM (B.Ş. Bld. Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, Hıfzısıhha Müdürlüğü ve
Mezarlıklar Müdürlüğü): Afet öncesinde, kurum içinden oluşturulan acil müdahale
planlarına göre birimleri harekete geçirir, düzenli aralıklar ile faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını İl
Kurtarma ve Yardım komitesine bildirir, komiteden aldığı direktifleri uygular.
İl Sağlık Müdürlüğü: İl bazında tüm sağlık faaliyetlerinin yürütücüsüdür. Afet öncesi sağlık
kuruluşlarının afete hazırlanması, eylem planlarının hazırlanması, ilaç firmaları, özel
ambulans şirketleri ile gerekli protokollerin yapılması kurumun görevlerinden bir kaçıdır.
Afet sonrası sağlık binalarında oluşacak hasarları hızlı bir şekilde tespiti ve bildiriminden
sorumludur. Ortaya çıkan sağlık hizmeti talebini yeterli şekilde karşılayabilmek için gerekli
önlem ve tedbirleri alır, seyyar cerrahi hastaneleri, triyaj sahalarını kurar, personeli
görevlendirir, faaliyetleri denetler ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesine ihtiyaçlar ile birlikte
aktarır.
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Başbakanlık Kriz
Merkezi
Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müd. (TAY)
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak. Müsteşarı
Tarım Orman ve Köy İşleri Bak.
Müsteşarı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Sağlık ve Sosyal Yardım
Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü

Kızılay Temsilcisi
Sivil Savunma Müdürü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

Bayınıdrlık ve İskan Müdürü

Belediye Başk.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri
Kızılay Başkanı

Emniyet Amiri/Başkomiseri
İlçe Sivil Savunma Müdürü/Memuru

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

Şekil 7.27. Hasta-Yaralı Lojistiği -Tedavi-Bağışıklık Arttırma - Çalışmaları Operasyon Akış
Şeması
7.1.5.3 Toplu Bakım Hizmetleri
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Valilik İl Kurtarma
ve Yardım Komitesi
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Yürütücü Kurum: Kızılay, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Valilik İl Kurtarma ve Yardım Komitesi
Destekleyen kurumlar: TSK
Amaç: Müdahale fonksiyonlarından Toplu Bakım Hizmetleri, afet sonrası vatandaşların
tehlikeli yapılardan uzaklaştırılması amaçlı tahliye, evleri kullanılamayacak derecede hasar
görmüş veya evlerine girmekten çekinen vatandaşların, evlerinin hasar durumuna göre geçici
veya kalıcı barınmalarının, iaşe hizmetlerinin sağlanması, bölgedeki afetzedelere bu
ihtiyaçların dağıtılması, doğru kişiye doğru yardımın ulaştırılması için bilgi toplanması amaçlı
faaliyetlerin planlanması ile afet sonrası bu faaliyetlerin yürütülmesi olarak tanımlanabilir.
Kapsam: Toplu Bakım hizmetleri fonksiyonu aşağıdaki genel başlıkları kapsar:
Barınma, iaşe gibi müdahale hizmetleri yürütecek, destek olacak kuruluşların
sorumluluklarının belirlenmesi, bunun yanında bu gibi hizmetlerin merkezi ve yerel
resmi kuruluşlarca dağıtım ve organizasyon prensiplerinin belirlenmesi
İlk müdahale, afetzedelerin acil karşılanması gereken ihtiyaçlarının toplu şekilde temini
üzerine odaklanır. İyileştirme ve kurtarma faaliyetleri başladığında, merkezi düzeyde ve
il düzeyinde faaliyet gösteren resmi kuruluşlar ile gönüllüler ve Kızılay’ı da içeren çok
sıkı bir koordinasyonun kurulması
Karşılanması gerekli en önemli ihtiyaç afet öncesi belirlenmiş noktalara afetzedelerin
tahliyesi ve depremden etkilenmemiş spor salonları, okullar ve misafirhaneler gibi
geçici iskan alanlarının hizmete sokulması, kişilerin barınabileceği çadır kentlerin
kurulması, prefabrike yapıların kurulması yanında afet bölgesi dışında bulunan geçici
yerleşime uygun alanların vatandaşlara tahsisi
Kurulacak bir Bilgi-İletişim-Sistemi (BİS) ile bölge dışındaki afetzede yakınlarının, afet
bölgesinde ikamet eden yakınlarından haberdar edilmesi, talep geldiği takdirde bu
afetzedenin akrabasına ulaştırılmasında kolaylığın sağlanması bunun yanında afet
sonrası çıkan karmaşada birbirini kaybeden, hastanede tedavi olan aile üyelerinin
birbirini bulmasında kolaylık sağlanması
Afet sonrası kimsesiz kalan ve bakıma muhtaç durumda olan yaşlıların, sakatların ve
çocukların barınacağı merkezlerin yerlerinin ve bu merkezlerde çalışacak personelin
planlanması
Afetzedelere ve afet bölgesinde çalışanlara yiyecek, içecek temini, sabit noktalarda hizmet
veren yemekhanelerden, gezici aşevlerinden ve ya dağıtım yoluyla sağlanabilir. Bu
noktalardan dağıtılan yiyeceklerin gıda standartlarına uygunluğu ve
miktarca
yeterliliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi
Afet yardım malzemelerinin toplu olarak dağıtılacağı noktaların kurulması ve doğru kişiye
doğru yardımın ulaştırılması
Koordinasyon ve eşgüdüm İl-İlçe Kurtarma ve Yardım Komitelerinde oluşturulmuş
komuta merkezleri tarafından yürütülürken, merkezi düzeyde koordinasyon ve
eşgüdümün Afetler Merkez Koordinasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilmesi,
yapılan çalışmaların aynı sıra ile Başbakana kadar raporlanması ve geribildirim sonucu
yönlendirilmesi
Afet senaryolarına göre tahmin edilen açıkta kalacak kişi sayısına yetecek tahliye
alanlarının, geçici barınma ünitelerinin, çadırkentlerin yerlerinin ve ihtiyaçlarının,
bölgedeki ihtiyaç duyacak tüm afetzedelerin iaşe ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
kaynakların planlanması
Politikalar:
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Afet senaryolarından elde edilen rakamlara göre şehir içinde tahliye alanları için uygun
mekanların belirlenmesi, yerleşimin yoğun olduğu ve bu tür boş alanların yetersiz
olduğu bölgelerde yer açmak suretiyle tahliye alanları oluşturulması, halka duyurulması
gerekmektedir.
Afet öncesi öngörülen afet senaryolarına göre geçici iskan olarak kullanılmaya uygun,
sağlam binaların tespiti, araç-gereç ve personel planlamasının yapılması gereklidir.
Çadırkent kurulmaya müsait yerlerin belirlenmesi, afet sonrası hangi çadırkentte hangi
personelin çalışacağı, hangi araç,gereç ve malzemenin kullanılacağının önceden
planlanması gereklidir.
Prefabrike evlerin kurulmasına müsait yerlerinin kapasitelerinin belirlenmesi, afet sonrası
bu iskan birimlerinin bir an önce faaliyete geçebilmeleri için malzeme, personel
gerekliliklerinin ve bu ihtiyaçları ne şekilde temin edebileceklerinin önceden
planlanması gereklidir.
Afet senaryolarından elde edilen bilgiler ışığında, ihtiyaç duyulacak iaşe hizmetlerinin
karşılanması amacıyla kurulacak sabit yemekhanelerin yerlerinin, kapasitelerinin
planlanması, bu hizmetleri vermek ile mükellef kurum ile, yardımcı-gönüllü kurumlar
aralarındaki işbölümü ve koordinasyon prensiplerinin belirlenmesi gereklidir.
İnsani yardımların saklanacağı ana depoların, dağıtılacağı ileri dağıtım noktalarının ve
dağıtım ağında kullanılacak araç-gereç ve personelin planlaması yapılmalıdır.
Afet sonrası kimsesiz kalan ve bakıma muhtaç duruma gelen yaşlıların, sakatların ve
çocukların barınacağı merkezlerin yerlerinin ve bu merkezlerde çalışacak personelin
planlanması gereklidir.
Bilgi İletişim Sisteminin tasarlanması ve hastane, il kriz merkezleri, mezarlıklar müdürlüğü
gibi önemli birimler ile entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir.
Bütün faaliyetlerden vatandaşların haberdar edilmesi, afet anında kimin nereye ne şekilde
başvurması gerektiği üzerine bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Afet sonrası çalışmalar İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nden gelecek direktifler
doğrultusunda yönetilecek, yapılan işler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar geribildirim olarak
komiteye bildirilecektir. Bu ihtiyaçlar Valilikçe lokal düzeyde halledilmeye çalışılacak,
yerel kaynaklar yeterli olmadığı takdirde Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu
aracılığıyla yurt içinden ve ya yurtdışı yardımı ile temin edilmeye çalışılacaktır.
Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar:
Afetin büyüklüğüne göre yapı stoku ve altyapı ileri derecede zarar görmüş, karayolları,
havaalanı ve iletişim sistemlerinin gördüğü zarardan dolayı, bölgede gerçekleşen zarar ve
zaruri ihtiyaçlar tam ve doğru olarak tespit edilememiş olabilir. Toplu bakım hizmetleri için
planlanmış personel hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve ya aileden birinin göçük altında
kalması dolayısıyla görev yerine gelememiş veya kapalı yollar nedeni ile görev noktasına
ulaşamamış olabilir.
Yüz binlerce afetzede daha güvenli bir barınak bulmak amacı ile evlerini terk etmiş
olabilir. Bunun yanında kimsesiz kalmış çocuk ve yaşlı vatandaşlardan oluşan korunmaya
muhtaç bir grup oluşmuş olabilir. Aile bireyleri, oluş saatine göre afete farklı mekanlarda
yakalanmış ve birbirlerinden ayrı düşmüş olabilirler.
Afetin yakın bir gelecekte gerçekleşmesi durumunda, bir çok mahallede yerleşim düzeni
nedeniyle vatandaşların tahliye edilebilecekleri bir yer bulunmamaktadır. Bu kişiler
kendilerini sağlama alacak bir yer bulamadıklarından, afet sonrası büyük risk taşıyan hasarlı
binaların ortasında kendilerine geçici bir yaşam alanı kuracaklardır.
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Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
-

Milli Seviyede:

Türkiye Acil Yönetim Genel Müdürlüğü: TAY afet öncesinde, çalışmaları yapacak olan
kurumların afete hazırlanma ve zarar azaltma sürecinde yaptıkları faaliyetlerin eşgüdümünü
sağlamanın yanında denetleyici olarak çalışır. Acil durum yönetimine geçildiği hallerde ise
kamu ve özel sektöre ait her türlü kurtarma araç ve gereçlerden yararlanılmasında
koordinasyon hizmeti yürütür. Yardım sağlayan gönüllü kuruluşlar ve kişiler için düzenleme
yapar ve yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç noktalarına sevk
edilmesinin koordinasyonunu sağlar.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı’nın
çağrısı üzerine toplanan Afetler Merkez Koordinasyon kurumu, afet bölgesi valilerinden ve
diğer kaynaklardan alınan bilgilerden edinilen ihtiyaçların giderilmesi ve varsa sorunların
çözümlenmesi için kararlar alır. Toplu Bakım hizmetlerine mahsus yurtdışından ve
yurtiçinden gelen yardımlar ile ilgili koordinasyonu sağlar. Başbakanlıktan alacağı
talimatların uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucu
Başbakanlığa bilgi verir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı: Afet Merkez Koordinasyon Kurumu’nda da görev
yapan bakanlık afet sonrası, sağlık hizmetlerinin yanında açıkta kalmış sakat, yaşlı ve
çocukların bakımını sağlar, çevre illerdeki tesislere yerleştirir. Bu amaçla personel, araç, gereç
gibi ihtiyaçların zamanında karşılanmasını ve kontrollerinin yapılmasını sağlar. Bu
faaliyetlerin afet anında eksiksiz ve süratle yerine getirilebilmesi için afet öncesinde planlar
hazırlar, gerekli tedbirleri alır, direktif verir ve izler.
Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü: Afet öncesinde yaptığı planlara ve afetin yaygınlık ve
şiddet derecesine göre afetzedelerin geçici barınma, iaşe, giyim ve gerekli ihtiyaç
malzemelerini karşılar, yurt dışından ve yurt içinden gelen yardım malzemelerini teslim
alarak depolar ve Afetler Merkez Komitesinin gerekli göreceği yerlere sevkıyatını ve
dağıtımını sağlar. Toplu yerleşim yerlerinde, acil yardım safhasında gerekli görülecek süre
zarfında seyyar aş ocakları kurarak sıcak yemek verir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Kızılay tarafından sağlanan çadırlı geçici iskan dışında,
prefabrike ile kiralama veya resmi kuruluşlardan bina tahsis etmek koşulu ile, afet bölgesi
içinde ve dışında geçici iskan sağlar. Geçici iskan yerlerini belirler, gereken önlemleri aldırır
ve gerekirse afetzedelere nakdi yardımda bulunur.
-

Yerel Seviyede:

Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Afet sonrası
kurulan Acil Hizmet Grupları’ndan, Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu ile
Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu, alt birimlerden gelen raporlar
ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin verdiği talimat ve prensip kararlar doğrultusunda
geçici iskan olarak planlanmış olan kamu binalarına yerleştirmeleri yapar, çadırkentlerin
kurulmasına, çevre illerden ve il içinden gelen yardımlar, el koyma, satın alma, kiralama yolu
sağlanan kaynakların depolanması, afetzedelere dağıtılmasına yardımcı olur, koordinasyonu
yürütür. Raporlamalar sonucu ortaya çıkan ihtiyaç durumuna göre gerek satın alma, gerekse
üst makamlardan yardım talep etme yoluyla çözüm yaratır.
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Başbakanlık Kriz
Merkezi
Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müd. (TAY)
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak. Müsteşarı
Tarım Orman ve Köy İşleri Bak.
Müsteşarı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Sağlık ve Sosyal Yardım
Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü

Kızılay Temsilcisi
Sivil Savunma Müdürü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük askeri
birlik temsilcisi

Bayınıdrlık ve İskan Müdürü

Belediye Başk.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri
Kızılay Başkanı

Emniyet Amiri/Başkomiseri
İlçe Sivil Savunma Müdürü/Memuru

Garnizon Komutanı/en büyük askeri
birlik temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

Şekil 7.28. Toplu Bakım Hizmetleri Operasyon Akış Şeması
İl Sosyal Yardım ve Sağlık Müdürlüğü: İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nde de görev
yapan müdürlük, afet sonrası, sağlık hizmetlerinin yanında açıkta kalmış sakat, yaşlı ve
çocukların bakımını sağlama amaçlı tespitleri yapar. Bu kişileri ve bölgedeki zarar görmüş,
kuruma bağlı tesislerde kalan vatandaşları sağlam tesislere veya çevre illerdeki tesislere
yerleştirilmesi amacıyla personeli görevlendirir, faaliyetleri denetler ve İl Kurtarma ve
Yardım Komitesine ihtiyaçlar ile birlikte aktarır. Faaliyetlerin afet anında eksiksiz ve süratle
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yerine getirilebilmesi için afet öncesinde planlar hazırlar, gerekli tedbirleri alır, direktifleri
verir ve izler.
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü: Geçici iskan yerlerini belirlenmesi işinde Valilik ile
birlikte çalışır. Gereksinimleri belirler. Afet sonrası, prefabrike ile kiralama veya resmi
kuruluşlardan bina tahsis temek koşulu ile, afet bölgesi içinde ve dışında geçici iskan sağlama
işini yürütür, faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını İl Kurtarma ve Yardım Komitesine bildirir.
Kızılay Temsilciliği: Afet öncesinde yaptığı planlara ve afetin yaygınlık ve şiddet derecesine
göre bölgedeki afetzedelerin geçici barınma, iaşe, giyim ve gerekli ihtiyaç malzemelerini
karşılar, yurt dışından ve yurt içinden gelen yardım malzemelerini teslim alarak depolar ve
Afetler Merkez Komitesinin gerekli göreceği yerlere sevkıyatını ve dağıtımını sağlar. Toplu
yerleşim yerlerinde, gerekli görülecek süre zarfında seyyar aş ocakları kurarak sıcak yemek
verir. Faaliyetlerini İl Kurtarma ve Yardım Komitesini bildirir.
TSK: Çadır ve geçici iskanların yetersiz kaldığı durumda, ihtiyaç duyulan bölgelerde
çadırkentler kurar, afetzedelerin iaşe ihtiyacını karşılar, insani yardımların saklanması ve
dağıtımında İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’ne yardımcı olur.
7.1.5.4 Bayındırlık Ve Mühendislik Hizmetleri
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı
Yürütücü Kurum: Valilik - İl Kurtarma ve Yardım Komitesi (Koordine edici kurum), İl Köy
Hizmetleri Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü
Sigorta Şirketleri
Destekleyen kurumlar: İl Jandarma Alay Birlikleri ve İlçe Jandarma Bölükleri, Emniyet
Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, TSK
Amaç: Bayındırlık ve Mühendislik Hizmetleri, teknik tavsiye ve değerlendirme, mühendislik
hizmetleri, denetim, su ve pissu arıtım kuruluşlarının acil durumda tamiri, acil durum için
elektrik ve gayrimenkul sağlanması gibi zarardan sakınma ve iyileştirme gibi fonksiyonların
gerçekleşmesini destekleyici işler olarak tanımlanabilir.
Kapsam: Bayındırlık ve Mühendislik hizmetleri fonksiyonu aşağıdaki genel başlıkları kapsar:
Afet öncesi yapılan çalışmaların ile yapıların dayanıklılığının ölçülmesi, güçlendirilmesi
Hemen afet sonrası, ortaya çıkan zarar/ihtiyaçlar hakkında değerlendirmenin yapılması
Enkaz sebebiyle kapanmış yolların açılması, alana acil müdahale personel, malzeme ve
araç-gerecin ulaştırılması
Enkazın kaldırılması ve boşaltılmasının yönetimi
Afetzedelere ulaşımı sağlayan acil durum ulaşım rotalarının belirlenmesi, bu rota üzerinde
bulunup, depremin yol açtığı hasar veya enkaz sebebiyle kapanmış sokakların,
köprülerin, havaalanlarının açılması
Afetten zarar görmüş kritik kamu kuruluşları binalarının tekrardan servise konulması için
gerekli onarımın yapılması, su ve atık su arıtım sistemlerinin onarılması
Devletçe veya yerel mercilerce uygun görülmüş, ağır hasarlı binaların yıkılması ve ortahafif hasarlı binaların sağlamlaştırılması.
Özel ve ticari yapıların denetiminde teknik yardımı sağlamak
Politikalar:
Afet öncesi öncelikle kritik tesislerin (enerji santralleri, barajlar gibi), kamu binalarının ve
daha sonra özel binalar ve konutların depreme karşı dayanıklılıkları tespit edilmeli, bu
yapıları güçlendirme veya yeniden inşa etme yolu ile dayanıklı hale getirilmesi
gereklidir. Bunun gerçekleşebilmesi için, afetler için ayrılmış fonun belli bir miktarının
yapı stokunu inceleme, gerekli görülen işlemler için finansman sağlamada kullanılması
gereklidir.
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Yeni yapılan inşaatlar için sigorta ettirme zorunluluğu konulmalı, bunun yanında yapıların
tasarlanan projeye uygunluğu ve kullanılan malzemenin kalitesinin kontrol edilmesi
işini sigorta şirketlerinin oluşturacakları “ UZMAN Teknik Heyet” tarafından
yaptırılması zorunluluğu getirilmelidir. Deprem sonrası hasara uğrayan binadan sorumlu
şahıslar, işi yaptıran müteahhit, proje müdürü, mimar olduğu kadar, sigorta şirketi de
olacaktır. Sigorta şirketi zararı direkt karşılayacak kurum olduğu için araya fazla
bürokrasi sokmadan kendi otokontrolünü sağlamış bir sistem oluşturulacaktır. Başarıya
ulaşmada yapıların teknik açıdan incelemesi, denetlenmesi yapılsın ya da yapılmasın, en
vazgeçilmez politika kaçak yapının önlenmesi ve bu tür yapılaşmayı önleyici ağır
cezaların, konulup uygulanmasıdır. (Bu konulara son raporda daha çok değinilecektir)
Afet öncesi, enkaz kaldırma işi ile hangi kamu kurumunun ve ihtiyaç duyulduğu takdirde
özel sektörden hangi firmanın, hangi personelini ve hangi araçlarını görevlendirileceği
önceden planlanmalı, araç ve personelin toplanma ve harekete geçme eylemleri üzerine
tatbikatlar ile hazırlık durumunun saptanması gereklidir.
Enkazın taşınması ve döküleceği yerler önceden tespit edilmeli, bununla birlikte gerekli
çevre önlemleri alınmalıdır.
Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar:
İstanbul’da meydana gelecek şiddetli bir deprem, devletin ve yerel ekiplerin müdahale
kapasitelerini aşabilir. Binalarda meydana gelebilecek hasarın yanında, bölgeyi ulaşımı
sağlayan karayolu, denizyolu, havayolu altyapılarında hasar meydana gelmiş, enkaz
kaldırmada kullanılması planlanan araçların, personelin kendilerinin enkaz altında kalmış ve
ya toplanma noktaların ulaşmamış olmaları göz önünde bulundurulması gereken ihtimallerdir.
Bu sebeple, ulaşımı engelleyen enkazın kaldırılması, yolların, köprülerin, limanların
onarımını öncelik verilmesi gereken bir konudur.
İlk hasar tahminleri çok genel olduğundan ve doğruları tam yansıtmadığından, mümkün
olan en hızlı şekilde kesin hasar tespitleri yapılmalı ve buna göre kritik müdahale süreci ve
potansiyel iş yükünün belirlenmesi gereklidir. Gerek enkazı kaldırmak, gerek onarım işlerini
yapmak için afet bölgesi dışından personele ihtiyaç duyulacaktır. Son olarak, büyük deprem
sonrasında hasar durumu tespit edilen yapılar, artçı şoklar sonrasında tekrardan incelenmelidir.
Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
- Milli Seviyede:
Türkiye Acil Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY) (Birinci derecede koordinasyoneşgüdümden sorumlu kurum-kuruluş): TAY afet öncesinde, çalışmaları yapacak olan
kurumların afete hazırlanma ve zarar azaltma sürecinde yaptıkları faaliyetlerin eşgüdümünü
sağlamanın yanında denetleyici olarak çalışır. Yapı, inşaat standartlarını belirler. (Bu konu
son raporda daha ayrıntılı ele alınacaktır) Acil durum yönetimine geçildiği hallerde ise kamu
ve özel sektöre ait her türlü enkaz kaldırma araç ve gereçlerden yararlanılmasında
koordinasyon hizmeti yürütür. Yardım sağlayan gönüllü özel kuruluşlar ve kişiler için
düzenleme yapar ve araçların malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç
noktalarına sevk edilmesinin koordinasyonunu sağlar.
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Başbakanlık Kriz
Merkezi
Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müd. (TAY)
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak. Müsteşarı
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bak. Müsteşarı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Sağlık ve Sosyal Yardım
Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü
Kızılay Temsilcisi

Sivil Savunma Müdürü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Belediye Başk.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri
Kızılay Başkanı

Emniyet Amiri/Başkomiseri
Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

İlçe Sivil Savunma
Müdürü/Memuru

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Şekil 7.29. Bayındırlık ve Mühendislik Hizmetleri Operasyon Akış Şeması
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu: Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, afet bölgesi
valilerinden ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden edinilen ihtiyaçların giderilmesi ve varsa
sorunların çözümlenmesi için kararlar alır. Bayındırlık ve Mühendislik hizmetlerine mahsus
yurtiçinden gelen yardımlar ile ilgili koordinasyonu sağlar. Başbakanlıktan alacağı
talimatların uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucu
Başbakanlığa bilgi verir.
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Afetin nedenlerinin, etki sahasını, sonuçlarını, sınırlarını ve
bölgede afet zararlarını azaltacak tedbirleri belirler, ilgili kuruluşlara duyurur. Afet sonrası
özel ve resmi binaların hasar tespitlerini yaptırır, bu tespitlerden çıkan sonuçlara göre can ve
mal kaybına neden olabilecek, yıktırılması gereken binalara ait raporlar düzenler ve ilgililere
bildirir. Afet nedeniyle bölgedeki belediyelerin elektrik, içme suyu ve kanalizasyon
tesislerinde meydana gelen hasarların tespitini yapar, onarımına yardımcı olur. İl ve devlet
yollarında ve sanat yapılarında meydana gelen hasarları süratle giderip, kısa sürede ulaşımını
sağlar.
-

Yerel Seviyede:

Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Afet sonrası
kurulan Acil Hizmet Grupları’ndan, Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu,
Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu ile Ulaşım Hizmetleri Grubu, alt
birimlerden gelen raporlar ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin verdiği talimat ve prensip
kararlar doğrultusunda yardım ekiplerinin kullanacağı öncelikli yolların açılmasına, ön hasar
tespitlerinin yapılmasına ve kaldırılması gereken enkazın kaldırılmasında koordine edici
kuvvet olarak görev alır. Enkaz kaldırma ve onarım amaçlı çevre illerden ve il içinden gelen
yardımların uygun bölgelerde konuşlandırılmasına yardımcı olur, koordinasyonu yürütür.
Raporlamalar sonucu ortaya çıkan ihtiyaç durumuna göre gerek satın alma, gerekse üst
makamlardan yardım talep etme yoluyla çözüm yaratır.
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü: Valilik, emniyet güçleri ile ortaklaşa yapılan ön hasar
tespitinden sonra, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı binaların gördükleri kati zararın tespiti ve
mağdurların buna bağlı alacakları yardımların belirlenmesi amacıyla kesin hasar tespitlerini
yürütür. Afet nedeniyle bölgedeki belediyelerin elektrik, içme suyu ve kanalizasyon
tesislerinde meydana gelen hasarların tespitine ve onarımına yardımcı olur. Çalışmalardan
ortaya çıkan raporları üst makamlara ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesine bildirir.
İl Köy Hizmetleri Müdürlüğü: Afet öncesinde kullanılacak kamu ve özel şirketlere ait araç
gereç ve personelin planlamasını yapar. Acil durumda bu kaynakların toplanacakları yerleri
belirler. Afet durumunda İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin direktifleri doğrultusunda
çalışmalarının yürütür. Faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını düzenli aralıklar ile komiteye bildirir.
Karayolları Bölge Müdürlüğü: Afet öncesi, karayolu ağı üzerindeki zayıf noktaları tespit
eder, köprü, viyadük, üstgeçit ve tünelleri güçlendirir. Afet sonrası, şehre ulaşımı sağlayan
otoyollarda meydana gelen hasarları ivedilikle onarır hizmete açar, fazla kaynaklarını ve asli
görevini tamamlayan ekipleri şehir içindeki enkazın kaldırılması için yardımcı kuvvet olarak
tahsis eder. Faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını düzenli aralıklar ile İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi’ne bildirir
DSİ Bölge Müdürlüğü: Afet durumunda yapmakla yükümlü olduğu asli işlerinin yanında,
sahip olduğu enkaz kaldırmaya yönelik iş araç-gereç ve personelini, İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi’nden gelen yönlendirmeler sonucunda seferber eder. Faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını
düzenli aralıklar ile komiteye bildirir.
TSK: Gerek duyulduğunda enkaz kaldırma ve yolları açma işlerinde, İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi’ne yardımcı olur.
İl Jandarma Alay Birlikleri ve İlçe Jandarma Bölükleri: Enkaz kaldırma ve yolları açma
işlerinde, İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’ne yardımcı olur, yollardaki trafik işleyişinde
düzen ve asayişi sağlar.
Emniyet Müdürlüğü: Enkaz kaldırma ve yolları açma işlerinde, İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi’ne yardımcı olur, yollardaki trafik işleyişinde düzen ve asayişi sağlar.
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Sigorta Şirketleri: (Bu konuya ayrıntıları ile son raporda değinilecektir)
7.1.5.5 Haberleşme
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
Durum Genel Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu,
Ulaştırma Bakanlığı
Yürütücü Kurum: Valilik - İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, Türk Telekom, Özel GSM
Şirketleri, Telsiz Genel Müdürlüğü
Destekleyen kurumlar: Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri, Emniyet Müdürlüğü, TSK
Amaç: Haberleşme hizmeti, açıklanan acil durum bildirisi ardından devletin tüm haberleşme
imkanlarının merkezi koordinasyon, yerel koordinasyon ve yürütme birimlerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde seferber edilmesidir.
Kapsam: Bu hizmet hazırlık ve müdahale safhalarında, merkezi, bölgesel ve yerel
haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak ve koordine etmektir. Hazırlık fazında, geçici
telekomünikasyon kanalları ile sürekli iletişim kanallarının yenilenmesi, onarılması, acil
durum yönetimine geçildiği durumlarda görev alan her türlü resmi kurum ile diğer gönüllü
kuruluşlar ve organizasyonların hizmetini karşılar.
Politikalar: Haberleşme acil durum destek fonksiyonu, milli telekomünikasyon kaynaklarını
planlamaya ve kullanmaya yönelik tüm resmi kurumları, gönüllü kuruluşları ve
organizasyonları içeren bir temel oluşturmaktadır.
Afet sonrası yerel ve merkezi otoritelerin doğru karar almaları ve bu kararları
uygulatabilmeleri, bilgilerin doğru ve zamanında iletilmesine bağlıdır. Bu sebeple sabit
haberleşme altyapısı yanında, öncelikle, koordinasyon ve yürütme işlerinden sorumlu
kurumlara uydu telefonu ile haberleşme, telsiz haberleşme imkanları sağlanmalı, ve
sistemin afet öncesi çalışır hale getirilmesi gereklidir.
Acil durum fonksiyonunda görev alacak arama-kurtarma ekipleri, ambulanslar, enkaz
kaldırma ekipleri, trafik düzeninin sağlanması ve asayişten sorumlu emniyet güçleri bir
mobil iletişim veya bir telsiz sistemine ihtiyaç duymaktadırlar.
Bölgeye konulacak olan seyyar santrallerin, seyyar uydu haberleşme sistemlerinin
yerlerinin ve kapasitelerinin planlanması, bununla beraber, kesintisiz iletişim için güç
kaynaklarının da planlamasının yapılması gereklidir.
Halkın haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere çadırkentlere, sokaklara kurulacak telefon
merkezlerinin yerlerinin planlanması ve kapasite planlamasının yapılması
gerekmektedir.
Deprem öncesi halkı bilinçlendirme, deprem sonrasında ise saptırılmamış, doğru bilgiye
ulaşma, yardımlardan ne şekilde faydalanabileceği üzerine bilgilendirici bir radyo
kanalının faaliyete geçirilmesi gereklidir.
Televizyon aracılığıyla bilgi edinen
vatandaşların doğru habere ulaşabilmesi için televizyon kanallarına düzenli aralıklarda
bilgi ulaştıracak bir birimin oluşturulması ve televizyonda sürekli dramatik görüntülerin
yayınlanması yerine, yardım faaliyetleri, bölgede duyulan ihtiyaçlar ve durum özeti
şeklinde yapıcı yayınlar yapma üzerine karşılıklı bazı anlaşmalar yapılmalıdır.
Gerek merkezi yönetim ile yerel yönetim, gerekse yerel yönetim ile acil müdahale ekipleri
arasında haberleşme durum/ihtiyaç bildirim raporları ile olacağından bu raporların
iletileceği bir altyapının oluşturulması gereklidir. Bu iletimin internet üzerinden
yapılması hem zaman kaybını azaltacak, hem de saat başı bütün birimlerden gelecek bir
yığın raporla uğraşılmasını önleyecektir. Bu sebeple, telefon hatları ve ya santralleri
zarar gördüğü takdirde, kamu kuruluşları ve koordinasyon merkezleri arasında daimi
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iletişimi sağlayacak telsizle ve ya uydu telefonu ile internet erişiminin afet öncesinde
sağlanması gereklidir.
Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar: Deprem sonrası, sabit telefon şebekesi, mobil
telefon şebekeleri büyük derecede hasar görmüş ve bölgenin diğer bölgeler ile bağlantısı
tamamen kesilmiş olabilir. Bunun yanında bölgeye ulaştırılacak olan seyyar santral, uydu
haberleşme sistemlerinin bloke olmuş yollar, yıkılan liman ve iskeleler sebebiyle
ulaştırılamaması söz konusu olabilir. Bu sebeple etkilenen bölge dışındaki taşınabilir
telekomünikasyon araçlarının fiziksel olarak bölgeye ulaştırılması için kara/hava/deniz/demir
yolu ile ulaştırılma planları ayrı ayrı yapılmalıdır. Bunun yanında taşınamaz
telekomünikasyon araçlarından elektronik olarak bölgeyi destekleyebilecek olanların tespit
edilmesi, ve her an kullanılabilir hale getirilmesi gereklidir. Olumsuz koşullar sebebiyle
merkezi yardımın gecikmesi söz konusu olabilir, fakat acil müdahalede ilk saatlerin önemi
göz önüne alındığında şehir içindeki amatör telsiz ve radyocular her türlü olumsuzluğa
rağmen ilk birkaç saatte bazı anahtar fonksiyonların birbiriyle haberleşmesini sağlayabilir.
Bazı baş grupların örneğin İstanbul Valiliği İl Kriz Merkezi, ilçe kriz merkezleri, AKOM,
büyük devlet hastaneleri, İtfaiye Birimleri, Köy Hizmetleri Müdürlüğü (iş makineleri
toplanma merkezi) gibi sayısı yüzü geçmeyecek noktada hemen afet sonrasında çalışabilecek
bir sistem kurulması, bunun gerektiğinde uydu iletişimi, mobil iletişim ile desteklenmesi ve
deprem öncesinde çalışır duruma getirilmesi, afet sonrası iletişimi her şekilde imkanlı
kılacaktır.
Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
-

Milli Seviyede:

Türkiye Acil Durum Genel Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) (Birinci derecede
koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurum-kuruluş): : TAY afet öncesinde, çalışmaları
yapacak olan kurumların afete hazırlanma ve zarar azaltma sürecinde yaptıkları faaliyetlerin
eşgüdümünü sağlamanın yanında denetleyici olarak çalışır. Acil durum yönetimine geçildiği
hallerde ise kamu ve özel sektöre ait her türlü haberleşme araç ve gereçlerinden
yararlanılmasında koordinasyon hizmeti yürütür. Yardım sağlayan gönüllü kuruluşlar ve
kişiler için düzenleme yapar ve malzemelerin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç
noktalarına sevk edilmesinin koordinasyonunu sağlar.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu: Afetler Merkez Koordinasyon kurumu, afet bölgesi
valilerinden ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden edinilen haberleşme ihtiyacının
giderilmesi ve varsa sorunların çözümlenmesi için kararlar alır. Haberleşme hizmetlerine
mahsus değişik kurumlardan sağlanan yardımlar ile ilgili koordinasyonu sağlar.
Başbakanlıktan alacağı talimatların uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların
değerlendirilmesi sonucu Başbakanlığa bilgi verir.
Ulaştırma Bakanlığı: Afet öncesinde ilişkili olduğu Telsiz Genel Müdürlüğü ile Türk
Telekom, özel GSM şirketlerinin sabit iletişim kaynaklarında gerekli güçlendirmeleri
yapmaları, acil durumda kullanmak üzere özel hatların oluşturulması, onarım ve hizmet verme
gibi işlerde kullanılacak personel ve malzemeyi planlama gibi hazırlıklarını yaptırmalarını
sağlar ve destekler. Afet sonrası bu kurumların birbirini tamamlayacakları şekilde faaliyet
göstermelerini sağlar, koordine eder, afet bölgesine taşınacak sabit iletişim kaynaklarının
ulaştırmasında yardımcı olur. Bu kurumlar dışında Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri
gönüllülerini afet öncesi planlama çalışmalarına dahil eder, afet sonrası ihtiyaç duyulan
noktalarda konuşlandırır.
-

Yerel Seviyede :
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Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Valilik afet
planlaması olarak, öncelikle afetten etkilenmeyecek, her ilçedeki ve her resmi kuruluşa bağlı
yapı ve altyapıdaki hasar durumunu bildirecek iletişim ağının kurulması çalışmasını yürütür.
Alternatif iletişim olanaklarını araştırır, planlar ve deprem öncesi kullanılır bir sistem haline
getirir. Halka haberleşme hizmetinin verilmesi amaçlı faaliyetleri koordine eder. Bunun
yanında kuracağı bir Bilgi-İletişim-Sistemi (BİS) ile afet sonrası bölge dışındaki afetzede
yakınlarının, afet bölgesinde ikamet eden yakınlarından haberdar edilmesi, afet sonrası çıkan
karmaşada birbirini kaybeden, hastanede tedavi olan aile üyelerinin birbirini bulmasında
kolaylık sağlayacak bir sistem kurar. Afet sonrasında Haberleşme Hizmetleri Grubu olarak
hizmet veren İl Kurtarma ve Yardım Komitesi haberleşme ile ilgili her türlü onarım, kurulum
gibi faaliyetleri denetler.
Türk Telekom: Afet öncesi şebekenin güçlendirilmesi, acil durum personelinin eğitilmesi,
planlanması, alternatif kanalların planlanması, kurulacak seyyar santrallerin, çadırkentleresokaklara kurulacak telefon merkezlerinin yer ve ihtiyaç planlamasını yapmak Türk
Telekom’un başlıca görevleridir. Hasar gören altyapıyı bir an önce onarıp faaliyete sokmak,
geçen zaman zarfı içinde resmi kurumların ihtiyacı olan acil durum haberleşmesini sağlayacak
altyapıyı kurmak, halkın haberleşme ihtiyacını karşılayacak merkezler kurmak ve
faaliyetlerini düzenli olarak İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’ne göndermek Türk Telekom’un
afet sonrası yapacağı faaliyetlerdir.
Özel GSM Şirketleri: Özel GSM şirketlerine düşen görevler; afet sonrası vatandaşlara etkin
hizmet verebilmeyi sürdürmek amacıyla, şebekenin güçlendirilmesi, resmi kurumların
kullanabileceği özel hatların oluşturulması, halkın yararlanabileceği telefon merkezlerinin
kurulması, personelin eğitilmesi gibi çalışmaları afet öncesinde tamamlamak, ve afet sonrası
tatbik etmek olarak tanımlanabilir.
Türkiye Genel Müdürlüğü ve Telsiz - Radyo Amatörleri: Afet sonrası Türk Telekom ve
GSM şirketleri altyapısının hizmet verememesi durumunda, kurtarma ve müdahale ekipleri,
ambulanslar gibi yardım ekiplerin haberleşmesinde kullanılması en muhtemel araç telsiz
iletişimidir. Telsiz Genel Müdürlüğü ve Telsiz ve Radyo Amatörleri deprem öncesinde,
kesintisiz iletişimi sağlamak üzere personel ve donanımını planlar, ve deprem sonrası bir saat
içerisinde faaliyete geçebilecek şekilde hazırlık ve tatbikatlarını yapar. Deprem sonrası
verdiği hizmet ile gerek resmi kuruluşların gerek yerel ekiplerin haberleşme ve
koordinasyonuna yardımcı olur.
Emniyet Müdürlüğü: Afet sonrası gerekli olduğu takdirde sahip olduğu altyapı ile geçici
olarak resmi kurumların haberleşme faaliyetlerine yardımcı olur.
Garnizon Komutanlığı/Bölgedeki en büyük Askeri Kurum: Afet sonrası gerekli olduğu
takdirde sahip olduğu altyapı ile geçici olarak resmi kurumların haberleşme faaliyetlerine
yardımcı olur.
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Başbakanlık Kriz
Merkezi
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Türk Telekom

Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müd. (TAY)

Telsiz Gen. Müd
Türkiye Telsiz ve Radyo
Amatörleri Cemiyeti Gen. Müd.

Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak. Müsteşarı

Tarım Orman ve Köy İşleri Bak.
Müsteşarı

Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

Sağlık ve Sosyal Yardım Müd.
Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Türk Telekom

Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri
Cemiyeti Temsilcisi

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

Bayındırlık ve İskan Müdürü

İlçe Jandarma Bölük Komutanı

Kızılay Temsilcisi

Telsiz Müd.

Sivil Savunma Müdürü

Belediye Başk.

Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri
Kızılay Başkanı

Emniyet Amiri/Başkomiseri
İlçe Sivil Savunma Müdürü/Memuru

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

Şekil 7.30. Haberleşme Hizmetleri Operasyon Akış Şeması
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7.1.5.6 Ulaştırma
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Valilik İl Kurtarma
ve Yardım Komitesi
Yürütücü Kurumlar: Ulaştırma Bakanlığı (Merkezi), Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD),
Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ), Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon
Merkezi(AKOM), İl Emniyet Müdürlüğü
Destekleyen kurumlar: TSK
Amaç: Acil müdahale fonksiyonlarından yedincisi olan Ulaştırma, afet öncesi merkezi,
bölgesel ve yerel ölçüde yaralıların nakli, yardım ekip ve ekipmanlarının, personelin afet
bölgesine ulaşması için şehir içi ve şehirlerarası taşımanın planlanması, altyapıdaki
eksikliklerin ve hasar görebilirliğin tespiti ve gerekli güçlendirmelerin yapılması ile afet
sonrası hasta-yaralı-malzeme ve insan taşımacılığı ile kopan-bloke olan noktalarda ve hasar
gören ulaşım ağında trafik akışının ve ulaşımın tekrardan sağlanması olarak tarif edilir.
Kapsam: Ulaştırma fonksiyonu aşağıdaki genel başlıkları kapsar:
Ulaşım altyapısındaki hasarın tespiti, afetin bölgesel ve milli ulaştırma sistemlerine
etkisinin analizi, ulaştırma türüne göre kapasite kullanımlarının ve uğranan sektelerin
monitörlenmesi, ve kontrollerin yürütülmesi,
Yolların açılması amaçlı enkaz kaldırma ile bakım/onarım işlerinin koordinasyonu
Şehir içinde acil müdahale ekiplerinin kullandıkları öncelikli yolların işlerliğinin
sağlanması ve korunması
Başka şehirlerden afet bölgesindeki yakınlarına yardım amaçlı hareket eden kişilerin
ulaşımının ve şehir içinde toplu ulaşımın sağlanması.
Merkezi ve yerel organizasyonların ulaştırma faaliyetlerinin koordinasyonu
Alternatif ulaşım kanallarının tasarım ve uygulanmasında yardımcı olmak, ulaştırmada
(hasta/personel/araç/malzeme) askeri destek talebinde bulunmak,
Araç, gereç ve insani yardım malzemelerinin taşındığı yolların güvenliğinin sağlanması,
Ana depolarda toplanan insani, yardımların ileri dağıtım noktalarına taşınmasında ve
afetzedelere ulaştırılmasında araç-personel desteği verilmesi
Politikalar:
Ulaştırma planlamasında, öncelikle il hudutları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarının güç
ve kaynaklarının kullanılması esas alınır. İhtiyaçların zamanında ve yeterince
karşılanamaması durumunda sırasıyla, bölgedeki askeri birliklerden, komşu valilerden
yardım istenir ve bölgedeki özel kuruluşlardan ve gerçek kişilerden yükümlülükler yolu
ile karşılanır.
Ulaştırma planlamasında, insani yardım kaynaklarının taşınışı ve kontrolü için hazırlanan il
ve ilçe düzeyindeki yerel planlar ile bu planların getirdiği öncelikler esas alınır.
Afet sonrası, kaynakların hızlı bir şekilde kullanıma geçirilebilmeleri için çeşitli afet
senaryolarına göre hazırlanmış, kurumlar arası zaman-fazlı kuvvet mobilizasyon
listeleri oluşturulmalıdır.
Afet öncesi, insan-malzeme taşımacılığı yapan şirketler ile acil durumda işbölümüne dair
kontrat ve düzenlemelerin yapılması teşvik edilmelidir.
Ulaştırma ile ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum yönetim merkezlerinin
ve bu merkezler ile her türlü koşulda iletişimi sağlayacak haberleşme kanallarının
kurulması sağlanmalıdır.
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Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar: İstanbul’da yaşanacak bir deprem sonrası deniz,
hava, demir, ve kara yolu ile ulaşım ağları çok ciddi bir şekilde hasara uğrayacaktır. Birçok
ulaştırma faaliyeti hasar gören, kapanan yollar/istasyonlar/iskeleler, kullanılamaz hale gelen
araçlar, kopan iletişim hatları sebebiyle sekteye uğrayacaktır. Aynı zamanda, yardım ve
kurtarma amaçlı kaynakların bölgeye ulaştırılması için milli, bölgesel ve yerel seviyede
taşımacılığa, olağanın üstünde talep oluşacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanması, ihtiyaç duyulan
kaynakların bölgeye taşınmasında olduğu kadar, altyapı üzerindeki enkazın kaldırılması, ve
hizmetlerin restorasyonu için de merkezi otoritenin yardımına ihtiyaç duyulacaktır.
Yapılacak planlama çalışmaları için aşağıdaki varsayımlar göz önüne alınmalıdır:
Ulaşım altyapısı afet bölgesine erişimi engelleyecek derecede hasar görmüş olabilir.
Şehir içi ve şehirler arası yük ve insan taşımacılığı için doğan ihtiyaç mevcut kapasiteyi
aşabilir.
Afet sonrası iletişim ağında çökmeler etkin koordinasyonun sağlanmasını engelleyebilir.
Çevre illerden gelen yardımlar, şehre giriş ve şehir içindeki yollarda tıkanıklığa yol açabilir.
Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
- Milli Seviyede:
Türkiye Acil Durum Genel Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY): TAY, deprem, heyelan,
yangın, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları gibi acil durum gerektiren
olaylardan önce ve sonra yapılacak çalışmaları yürütecek ve kurumlar arasında eşgüdümü
sağlayacak kurumdur. Kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum yönetimi merkezlerinin
kurulmasını sağlar, çalışma esaslarını belirler ve bu merkezler arasında koordinasyonu sağlar.
Bu tür olayların önlenmesini ve zararlarının azaltılması için kurum ve kuruluşlarca gerekli
önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanmasını ve bilgi bankalarının
kurulmasını izler ve değerlendirir. Acil durum yönetimine geçildiği hallerde kamu ve özel
sektöre ait her türlü kara, hava ve deniz taşıtları ile kurtarma araç ve gereçlerinden
yararlanılmasında koordinasyon hizmeti yürütür. Yardım sağlayan gönüllü kuruluşlar ve
kişiler için düzenlemeler yapar ve yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve
ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinde koordinasyonunu sağlar.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu(Birincil Sorumlu Kurum): Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Müsteşarı’nın çağrısı üzerine toplanır. Afet bölgesi valilerinden ve diğer
kaynaklardan alınan bilgilerden ihtiyaçların giderilmesi ve varsa sorunların çözümlenmesi
için kararlar alır. Dış ve iç yardımlar ile ilgili koordinasyonu sağlar. Başbakanlıktan alacağı
talimatların uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucu
Başbakanlığa bilgi verir.
Ulaştırma Bakanlığı: Afet sonrası kurulan Afet Merkez Koordinasyon Kurulu’nda da görev
alan Ulaştırma Bakanlığı, bu kuruldan gelecek talimatlar doğrultusunda, yurt içi ve yurt
dışındaki çeşitli kuruluşlar tarafından gönderilen insani yardımların kara, deniz, demiryolu,
hava yolları ile gerekirse bedeli sonradan ödenmek üzere sevkıyatını sağlar. Afet bölgesine ve
afet bölgelerinden başka bölgelere yapılacak nakillerde her türlü taşıma yolu için gerekli
tedbirleri alır, takviyeleri yapar ve afetle ilgili nakliyeye öncelik verir ve asgari ücret
tarifelerini uygular. Demiryollarında, hava meydanlarında, liman iskele ve barınaklarda
meydana gelen hasarları hızla giderir ve kısa sürede hizmete açar, gerekli görülen yerlerde
yenilerini yapar. Gönüllü başvuru halinde özel sektöre ait her türlü taşıma araçlarından
ücretsiz yararlanılması için gerekli tertip ve tedbirleri alır.
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Başbakanlık Kriz
Merkezi
Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müd. (TAY)
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak. Müsteşarı
Tarım Orman ve Köy İşleri Bak.
Müsteşarı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Sağlık ve Sosyal Yardım
Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü

Kızılay Temsilcisi
Sivil Savunma Müdürü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Belediye Başk.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri

Kızılay Başkanı
Emniyet Amiri/Başkomiseri
Garnizon Komutanı/en büyük askeri
birlik temsilcisi

İlçe Sivil Savunma
İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

Şekil 7.31. Ulaştırma Hizmetleri Operasyon Akış Şeması

-

Yerel Seviyede:

Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Afet sonrası
kurulan Acil Hizmet Grupları’ndan, Ulaşım Hizmetleri Grubu, alt birimlerden gelen raporlar
ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin verdiği talimat ve prensip kararlar doğrultusunda
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hareket eder. Grubun başkanı vali tarafından belirlenir ve komitece bildirilen personel araç ve
gereci servislerinde görevlendirir. Acil yardım personel ve araç sevkıyatının koordinasyonu
ile zarar gören altyapının onarım faaliyetlerini takip eder, toplu taşımacılık faaliyetlerini
denetlerken, ortaya çıkan araç, personel gibi ihtiyaçların temini için gerek satın alma, gerekse
üst makamlardan yardım talep etme yoluyla çözüm yaratmaya çalışır.
Karayolları Bölge Müdürlüğü: Afet öncesi karayolları üzerinde riskli noktaları saptar,
gerekli güçlendirmeleri yapar, ana yolların afet sonrası kullanılamayacak duruma gelmesi,
ulaşım ağının kopması durumunda alternatif yolları belirler, onarım ve yol açma çalışmaları
için personel ve araç-gereci planlar. Afet sonrasında, köprülerde, viyadüklerde ve otoyollar
üzerinde oluşacak hasarların tespiti ve onarım çalışmalarını, afet öncesi yaptığı planlara
uygun biçimde yürütür. Yapılan çalışmaları belli aralıklarla İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi’ne bildirir. Komiteden gelecek direktifler doğrultusunda çalışmalarına yön verir, asli
görevlerini tamamladığı ölçüde personel ve güç kaynaklarını diğer çalışmalara yardımcı
olacak şekilde görevlendirir.
TDİ: Yurtiçi ve yurtdışından gelen insani yardımların kabul edilmesi, boşaltılması, uygun
şartlarda saklanması ve kalemlere göre kayıt tutma işlerini, afet öncesi yaptığı planlara uygun
şekilde gerçekleştirir. Sahip olduğu araç, gereç ve personeli İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi’nden gelen direktifler doğrultusunda personel, yaralı, malzeme taşınması için
görevlendirir. Kıyı emniyetini tehdit eden yangınlara ve denize dökülen kimyevi atıklara
müdahale eder. Sahip olduğu şehir hatları vapurları ve arabalı vapurlar ile personel, araç,gereç
ve yaralı taşımacılığı ile şehir içi toplu taşımacılık hizmeti verir. İhtiyaçları karşılamak üzere,
afet öncesi planlanan yüzer iskeleleri gerekli yerlerde hizmete sokar. Yapılan tüm faaliyetleri
düzenli aralıklar ile İl Kurtarma ve Yardım Komitesine raporlar.
DHMİ:Havalimanlarında meydana gelen hasarları tespit eder, limanların tekrardan hizmete
açılması için çalışmaları yürütür. Afet öncesi planlara dayanarak kararlaştırılan alternatif
havaalanları üzerinden hizmet verir. Afeti hasarsız veya az hasarlı atlatan havalimanları ile
yurtdışından ve yurtiçinden insani yardım getiren uçaklara konaklama hizmeti verir,
yardımları kabul eder, uygun şartlarda depolar ve kalemlere göre kaydını tutar. İl Kurtarma ve
Yardım Komitesi’nce uygun görülen miktarları belirli bölgelere gönderilmek üzere hazırlanır.
AKOM:B.Ş. Bld. bünyesinde bulundurduğu İETT, Ulaşım A.Ş., İDO, Trafik Müdürlüğü, Yol
Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon
Müdürlüğü gibi birimlerini AKOM çatısı altında toplayıp, afet sonrasında etkin bir şekilde
harekete geçmek amacıyla Acil Eylem Planlarını hazırlatmıştır. Afet anında bu birimler, şehir
içi ana arterlerde ve öncelikli yollarda, alt ve üst geçitlerde meydana gelecek hasarı tamir
edecek, gerek İETT otobüsleri, hızlı tramvay ve tünel gerekse deniz otobüsü filosu ile şehir
içinde doğacak olağanüstü ulaşım ihtiyacına cevap verecektir. Yapılan çalışmalar, kurum
içinde karşılanması mümkün olmayan ve ya yetersiz kalan ihtiyaçlar, baş gösteren sorunlar
düzenli aralıklar ile İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’ne iletilecek, ve komiteden gelen
direktifler sonucunda çalışmalar ve kaynaklar yeniden yapılandırılacaktır.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: B.Ş. Bld. Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce hazırlanan acil
ulaşım ve eylem planı ve deprem sonrası gerçekleşen hasara dayanarak, önceden belirlenmiş
öncelikli yolları, bu yolların kullanılamaz şekilde bloke olması durumunda alternatif yolları
kontrol altına alır. Bu yolların sadece resmi araçlar tarafından acil yardım hizmetlerinde
kullanması amacı ile, düzenli trafik akışının sağlanması ve bu yollar üzerinde sevk edilen
yardım malzemelerinin ve araç/gereçlerin güvenliğinin sağlanması işlerini yürütür.
7.1.5.7 Teknik Altyapı-Su, Doğalgaz, Elektrik
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Birinci
derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
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Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Valilik İl Kurtarma
ve Yardım Komitesi
Yürütücü Kurumlar: Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İSKİ,
İGDAŞ, BEDAŞ, TEDAŞ
Destekleyen kurumlar: DSİ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı
Amaç: Acil müdahale fonksiyonlarından yedincisi olan Teknik Altyapı, afet öncesi
altyapıdaki eksikliklerin ve hasar görebilirliğin tespiti, gerekli güçlendirmelerin yapılması,
personelin eğitimi ve planlanması yanında, alınan önlemlere rağmen sistemin çökmesi
durumunda kurumların ve kişilerin duyacakları zaruri su ve enerji ihtiyaçlarını
karşılayabilecek yedeklemeler yapmak, afet sonrası hasar gören şebekenin tamiri ve alternatif
yollar ile hizmet vermeyi sürdürmek olarak tarif edilir.
Kapsam: Teknik Altyapı fonksiyonu aşağıdaki genel başlıkları kapsar:
Depremin, su-kanalizasyon, doğalgaz, elektrik şebekelerinde yol açabileceği etkileri
tahmin etmek, gerekli önlemleri almak, afet sonrası sistem üzerindeki hasarın tespiti ve
onarımı.
Acil müdahale ekiplerinin ve resmi kurumların ihtiyaç duyacakları su, yakacak, enerji
miktarını tespit etmek gerekli önlemleri almak, geçici alternatif kaynaklar sağlamak.
Politikalar:
Altyapı şebekelerindeki aksaklıkları eşzamanlı gösteren sistemlerinin kurulması
Şebekedeki problemi giderecek, teknik bakım, onarım takımlarının kurulması, eğitimi ve
planlanması.
Şehir içinde su-kanalizasyon şebekesinin hizmet veremez hale gelmesi durumunda
afetzedelerin, yardım ekiplerinin, hastanelerin vb kuruluşların su ihtiyacını karşılayacak
şehir içi su depolarının tasarlanması ve uygulamaya geçirilmesi, su dağıtımı yapan özel
şirketler ile gerekli protokollerin yapılması.
Hastane, İl ve İlçe Kriz Merkezleri, resmi binaların faaliyet göstermeleri için gerekli olan,
enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alternatif elektrik hatlarının çekilmesi, güç
kaynakları ve güç kaynaklarını besleyecek enerjinin yedeklenmesi
Hastaneler, geçici iskan birimleri, yaşı ve çocuk bakımevleri gibi yerlerin mevsim
koşullarına göre ihtiyaç duyabilecekleri yakıtın planlanması ve en az ilk iki günlük
ihtiyacın kolayca temin edilebileceği noktalarda hazır bulundurulması
İş araçları, ambulanslar, resmi araçlar ve gönüllü yardım araçlarının yakıt ikmali
yapabileceği akaryakıt istasyonlarının belirlenmesi ve gerekli anlaşmaların yapılması.
Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar: İstanbul’da yaşanacak bir deprem sonrası
altyapının uğrayacağı hasar sonucunda yer yer su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, akaryakıt
hizmetleri verilemeyebilir. Hasarı onarmak üzere eğitilmiş, planlanmış personel mağdur
olduğundan, çalışmalara katılamamış olabilir. Hasar durumunu ileten sistemlerde hasar
meydana gelmiş, bu hizmetler için alternatif olabilecek kaynaklar (su tankları, jeneratörler,
akaryakıt istasyonları) zarar görmüş olabilir. Bu sebeple planlama yapılırken seçilen personel,
kaynaklar ve kaynakların alternatifleri dikkatle incelenmeli ve bazı önemli noktalar için
alternatifin de alternatifi oluşturulmalıdır.
Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
-

Milli Seviyede:

1223

Türkiye Acil Durum Genel Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY): TAY afet öncesinde,
çalışmaları yapacak olan kurumların afete hazırlanma ve zarar azaltma sürecinde yaptıkları
faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamanın yanında denetleyici olarak çalışır. Acil durum
yönetimine geçildiği hallerde ise kamu ve özel sektöre ait her türlü araç ve gereçten
yararlanılmasında koordinasyon hizmeti yürütür.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu(Birincil Sorumlu Kurum): Afet bölgesi
valilerinden ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden doğrultusunda altyapı ihtiyaçların
giderilmesi ve varsa sorunların çözümlenmesi için kararlar alır. Başbakanlıktan alacağı
talimatların uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucu
Başbakanlığa bilgi verir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Afet öncesi yapılan altyapı güçlendirme çalışmalarına
teknik bakımdan destek olur, afet sonrası Merkez Koordinasyon Kurulu’ndan gelecek
talimatlar doğrultusunda bölgedeki belediyelerin elektrik, içme suyu ve kanalizasyon
tesislerinde meydana gelen hasarların tespit edilmesinde ve giderilmesinde yardımcı olur.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Afet öncesi elektrik şebekesinin güçlendirilmesi
çalışmalarını yürütür, acil durum yönetim ve müdahale ekiplerini oluşturur ve eğitir. Afet
sonrası ise, bölgedeki hasar gören elektrik tesislerini onarıp, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca
tespit edilen kritik sanayi tesislerinin en kısa zamanda devreye girebilmesi için enerji
yönünden gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Bunun yanında mevsim koşullarına göre,
bölgenin yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere önlemler alır, iskan alanları ve geçici iskan
bölgelerinin aydınlanmasını sağlar.
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı: Afetzedelerin yakacak ihtiyacını karşılamak üzere
odun sağlar, geçici iskanların kısa süreli aydınlatma hizmetlerini karşılar.
- Yerel Seviyede:
Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Afet sonrası
kurulan Acil Hizmet Grupları’ndan, Elektrik, Su, Kanalizasyon Hizmetleri Grubu, alt
birimlerden gelen raporlar ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin verdiği talimat ve prensip
kararlar doğrultusunda hareket eder. Zarar gören altyapının onarım faaliyetlerini, bu
hizmetlerin yerini tutacak geçici kaynakların mobilizasyonu, halkın hizmet talebinin
karşılanma durumunu takip eder, ortaya çıkan araç, personel gibi ihtiyaçların temini için
gerek satın alma, gerekse üst makamlardan yardım talep etme yoluyla çözüm yaratmaya
çalışır.
AKOM: B.Ş. Bld. bünyesinde bulundurduğu İSKİ, İGDAŞ birimlerini diğer birimler ile
birlikte AKOM çatısı altında toplayıp, afet sonrasında etkin bir şekilde harekete geçmek
amacıyla Acil Eylem Planlarını hazırlatmıştır. Afet anında bu birimler, şehir içi sukanalizasyon ve doğalgaz şebekesindeki hasarları tamir edecek, ağdaki hasar sebebiyle ortaya
çıkan yangınları, su baskınlarını AKOM’a iletecek. Şehir içinde afet öncesinde kurduğu su
tankları ve dağıtım hizmeti ile şehrin su ihtiyacına cevap verecektir. Yapılan çalışmalar, sudoğalgaz verilemeyen önemli tesisler, kurum içinde karşılanması mümkün olmayan ve ya
yetersiz kalan ihtiyaçlar, baş gösteren sorunlar düzenli aralıklar ile İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi’ne iletilecek, ve komiteden gelen direktifler sonucunda çalışmalar ve kaynaklar
yeniden yapılandırılacaktır.
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Başbakanlık Kriz
Merkezi
Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müd. (TAY)
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak. Müsteşarı
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bak. Müsteşarı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

İSKİ

DSİ Bölge Müd.

İGDAŞ

TEDAŞ - BEDAŞ

Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Sağlık ve Sosyal Yardım
Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü
Kızılay Temsilcisi

Sivil Savunma Müdürü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük askeri
birlik temsilcisi

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Belediye Başk.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri
Kızılay Başkanı

Emniyet Amiri/Başkomiseri
İlçe Sivil Savunma Müdürü/Memuru

Garnizon Komutanı/en büyük askeri
birlik temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

Şekil 7.32. Teknik Altyapı - Su, Doğalgaz, Elektrik Hizmetleri Operasyon Akış Şeması
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TEDAŞ-BEDAŞ: Afet öncesi elektrik şebekesinin güçlendirilmesi çalışmalarını yürütür, acil
durum ekipman ve personel planlamasını yapar. Afet sonrası ise, bölgedeki hasar gören
elektrik tesislerini onarıp, kritik sanayi tesislerinin, hastanelerin, kriz merkezlerinin ve resmi
kurumların en kısa zamanda elektrik hizmeti almasını sağlar.
Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü: Afet öncesi barajları sismik tehlikeye karşı güçlendirir,
afet sonrası İSKİ ile koordineli olarak hizmet alamayan mahallelere içecek ve kullanacak su
dağıtımı yapar, su-kanalizasyon şebekesindeki hasarın onarılmasında İSKİ’ye yardımcı olur.
7.1.5.8 Güvenlik Ve Asayişin Sağlanması
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Valilik İl Kurtarma
ve Yardım Komitesi
Yürütücü Kurumlar: İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü
Destekleyen kurumlar: İl Jandarma Alay Birlikleri ve İlçe Jandarma Bölükleri, TSK
Amaç: Acil müdahale fonksiyonlarından olan Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, afet sonrası
vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması dışında, resmi kurumları, tarihi eserleri,
ticaret merkezlerini hedefleyen sabotaj yağma gibi eylemlerin önlenmesi, halkın teskin
edilmesi, müdahale ekiplerinin ve insani yardımların izleyeceği yolların trafik düzeninin ve
güvenliğinin sağlanması olarak tarif edilir.
Kapsam: Güvenlik ve Asayişin Sağlanması fonksiyonu aşağıdaki genel başlıkları kapsar:
Depremin oluş saatinden itibaren yıkılan, boşaltılan evlerdeki hırsızlık, yağmacılık olaylarının
önlenmesi, şehre bu niyetle gelen kişilere uygulanacak caydırıcı cezalar,
Mağazalar, marketler, alışveriş merkezleri gibi ticari işletmelerin yağmaya karşı korunması,
Tarihi eserlerin, sarayların, anıtların sabotaj ve yağmaya karşı korunması,
Yıkılan, boşaltılan resmi kurumların sabotaj ve hırsızlık olaylarına karşı korunması,
Halkın galeyana gelmesinin önlenmesi,
Birinci derece öncelikli yolların, acil durum müdahale ekiplerinin ve yardım taşıyan
araçların kullanması amacıyla trafik akıcılığının ve güvenliğinin sağlanmasıdır.
Politikalar:
Deprem sonrası, insanların mağduriyetinden yararlanmanın ağır bir suç olarak kabul
edilmesi (hırsızlık, talan, sabotaj, haksız fiyatlandırma vs) ve caydırıcı cezaların
konulması gereklidir.
Deprem sonrası hangi personelin hangi ticari kuruluş, tarihi eser, resmi kuruluşun
güvenliğini sağlayacağını önceden planlanması gereklidir.
Gezici olarak çalışacak, halkın arasına katılacak olan ekiplerin, deprem sonrasında
afetzedelerin içlerinde bulunacakları psikolojik duruma uygun davranabilmeleri için
eğitim almaları gereklidir.
Birinci derece öncelikli yolların sıkı olarak kontrol edilmesi, bu yollara park edenlere diğer
park cezalarına nispeten daha ağır ceza kesilmesi ve sürekli açık tutulması gereklidir.
Emniyet binalarının depreme dayanıklılığı test edilmeli, gerektiği takdirde güçlendirme
veya yeniden inşa yoluyla sağlam yapılarda hizmete devam edilmesi gereklidir.
Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar: Yukarıda tanımlanan kapsam içerisinde
amaçlanan hizmetin verilmesi öncelikle afet sonrası emniyet komuta merkezinin ayakta
kalmasına bağlıdır. Deprem sonrası, emniyet binaları zarar görmüş, kullanılmaz hale gelmiş
olabilir. Personelin kendisi mağdur olmuş veya ulaşım yollarının kapanması nedeniyle görev
başına gelememiş olabilir. Öncelikli açık tutulması gereken yollar enkaz, ve ya aşırı izdiham
1226

sebebiyle bloke olmuş olabilir. Şehirdeki hasarın ve karmaşanın yarattığı personel ihtiyacı,
emniyet teşkilatının kaynakları tarafından karşılanamayacak kadar fazla olabilir. Acil durum
planlaması yapılırken bu ihtimaller göz önünde bulundurulmalı, çevre illerden, TSK’dan veya
jandarma kuvvetlerinden gelebilecek yardımlar da planlar ve tatbikatların içine dahil
edilmelidir.
Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
-

Milli Seviyede:

Türkiye Acil Durum Genel Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY): TAY afet öncesinde,
çalışmaları yapacak olan kurumların afete hazırlanma ve zarar azaltma sürecinde yaptıkları
faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamanın yanında denetleyici olarak çalışır. Acil durum
yönetimine geçildiği hallerde ise kamu ve özel sektöre ait her türlü araç ve gereçten
yararlanılmasında koordinasyon hizmeti yürütür.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu(Birincil Sorumlu Kurum): Afet bölgesi
valilerinden ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden doğrultusunda güvenlik ve asayişin
sağlanması ve varsa sorunların çözümlenmesi için kararlar alır. Başbakanlıktan alacağı
talimatların uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucu
Başbakanlığa bilgi verir.
İçişleri Bakanlığı: Afet öncesi güvenlik ve asayişin sağlanmasına dair planlama yapar,
tatbikatların uygulanmasını sağlar, bölgesel destek planlarının hazırlatır ve emniyet binalarını
yapısal bakımdan güçlendirir. Afet sonrasında, afet bölgesine araç, personel, teçhizat
bakımından destek verir, çevre illerden gönderilecek yardımları belirler ve koordine eder.
-

Yerel Seviyede :

Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Afet sonrası
kurulan İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nde görev alan İl Emniyet Müdürü alt birimlerden
gelen raporlar ve İl Kurtarma ve Yardım Komitesi’nin verdiği talimat ve prensip kararlar
doğrultusunda hareket eder, hırsızlık, yağmalama olaylarına karşı asayişi sağlayıcı önlemler
alırken, yolların güvenliği ve trafik akışını kontrol altına alır, ortaya çıkan araç, personel gibi
ihtiyaçların temini için gerek satın alma, gerekse üst makamlardan yardım talep etme yoluyla
çözüm yaratmaya çalışır.
AKOM: B.Ş. Bld. bünyesinde bulundurduğu Trafik müdürlüğü, Ulaşım Planlama
Müdürlüğü afet sonrasında yardım kuvvetlerinin kullanacakları güzergahları belirlemiş, bu
yoları birinci, ikinci, üçüncü derece öncelikli yollar olmak üzere sınıflandırmış, ve her sınıfa
uygun trafiği düzenleyici park yasağı, sinyalizasyon, kamera ağı ile trafik akışının izlenmesi
gibi önlemleri almışlardır. Afet sonrası bu yollardaki güvenlik ve trafik kontrolünün
sağlanması İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilecektir. Fakat önceden
belirlenen yolları herhangi bir sebepten kapanması durumunda, alternatif yollar Ulaşım
Planlama Müdürlüğü tarafından belirlenecek, kurulan kamera ağı sayesinde deprem sonrası
hangi anayolların bloke olup, hangilerinin işler durumda olduğu anında İl Kurtarma ve
Yardım Komitesi’ne, komiteden de direkt yardım çalışması yapan tüm birimlere
bildirilebilecektir.
İl Emniyet Müdürlüğü: Afet öncesi yaptığı hazırlıklarla hangi ekibin hangi bölgede asayişi
sağlayacağı, hangi tarihi eser, resmi kurum ve ticari merkezin güvenliğinin sağlanacağı, ne
kadar araç ve personele ihtiyaç duyulacağı gibi planlamaları yapar, bu konuda jandarma ve
askeri birlikleri de bu çalışmalara “23 öncelikli yollar için konulan yasakların uygular, bu
yolların sürekli akıcılığını sağlar.
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Başbakanlık Kriz
Merkezi
Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müd. (TAY)
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak. Müsteşarı
Tarım Orman ve Köy İşleri Bak.
Müsteşarı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Sağlık ve Sosyal Yardım
Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü

Kızılay Temsilcisi
Sivil Savunma Müdürü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Belediye Başk.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri
Kızılay Başkanı

Emniyet Amiri/Başkomiseri
İlçe Sivil Savunma Müdürü/Memuru

Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

Şekil 7.33. Güvenlik ve Asayişin Sağlanması Hizmetleri Operasyon Akış Şeması
İl Jandarma Alay Komutanlığı: Afet öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte planlama
çalışmalarına katılarak, afet sonrası güvenlik ve asayişin sağlanmasında yardımcı kuvvet
olarak yer alır.
1.ci Ordu Komutanlığı: Afet öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte planlama
çalışmalarına katılarak, afet sonrası güvenlik ve asayişin sağlanmasında yardımcı kuvvet
olarak yer alır.
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7.1.5.9 İkincil Felaketlerin Önlenmesi
Birinci derecede koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurumlar-kuruluşlar: Türkiye Acil
Yönetim Genel Müdürlüğü (TAY), Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Valilik İl Kurtarma
ve Yardım Komitesi, AKOM
Yürütücü Kurumlar: İtfaiye, B.Ş. Bld. Yanıcı Parlayıcı Kimyevi Maddeler ve Depolar
Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Destekleyen kurumlar: TSK, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü
Amaç: Acil müdahale fonksiyonlarından olan İkincil Felaketlerin Önlenmesi, afet sonrası
büyük yangın, patlama, su baskını, toprak kayması ve insan ve çevre sağlığını tehdit
edebilecek sızıntıların önlenmesi ve kontrol altına alınması yoluyla can ve mal güvenliğinin
sağlanmasıdır.
Kapsam: İkincil Felaketlerin Önlenmesi fonksiyonu aşağıdaki genel başlıkları kapsar:
Yanıcı, parlayıcı madde üreten depolayan tesislerin, depoların, akaryakıt istasyonlarının
bulundurmaları gereken ekip teçhizat gibi teknik gerekliliklerinin belirlenmesi ile
firmaların bu şartlara uyup uymadıklarının denetlenmesi
Havaya, suya karıştığında insan sağlığını tehdit edebilecek nitelikte medde üreten,
depolayan firmaların bulundurmaları gereken ekip teçhizat gibi teknik gerekliliklerinin
belirlenmesi ile firmaların bu şartlara uyup uymadıklarının denetlenmesi
Afet sonrası, yangın söndürme faaliyetlerinin yönetilmesi ve koordine edilmesi, personel,
teçhizat desteğinin sağlanması
Su baskını, toprak kayması gibi felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma
faaliyetlerinin yönetilmesi, koordinasyonu
Alınan her türlü önleme rağmen afet sonrası havaya, karaya, suya karışan kimyasal
sızıntının kontrol altına alınması, mümkün olabildiği kadarı ile temizlenmesi
Politikalar:
Yanıcı parlayıcı madde üreten, havaya, suya karıştığında insan sağlığını tehdit edebilecek
nitelikte medde üreten, depolayan firmaların, bulundurmaları gereken ekip teçhizat gibi
teknik gerekliliklere uyup uymadıklarının sıkı kontrolü ve caydırıcı cezaların
uygulanması gereklidir.
Deprem sonrası hasar görmesi halinde şehirde su baskınlarına sebep olabilecek barajların
ve su rezervlerinin yapısal güçlendirilmesi
Eğimin, sıvılaşma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde, daha önce su baskınına uğramış
veya uğraması muhtemel yerlerde, yerleşim alanlarının etkilenmesini önleyici
önlemlerin, gerektiğinde yerleşim bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesi ve tasfiyesi
yoluyla can ve mal güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınması ve bu önlemlerin sıkı bir
şekilde uygulanması
Kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda ve fabrikalarda yangına müdahale edebilecek
teçhizatlı eğitimli ekiplerin oluşturulması, bu ekiplerin il bazında yapılacak tatbikatlara
dahil edilmesi
Hızlı şehirleşme sonucu, yerleşim bölgesi içinde kalmış daha çok küçük ve orta ölçekteki
kimyasal, patlayıcı madde üreten depolayan firmaların kademeli olarak organize sanayi
bölgelerine geçişlerinin teşvik edilmesi, ve her bir organize bölgede patlama sonucu
çıkacak büyük yangına veya kimyasal sızıntıya müdahale edebilecek dünya
standartlarında eğitim almış ve teçhizatlandırılmış müdahale ekiplerinin oluşturulması
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Doğalgaz hattındaki kırılmalar sebebiyle çıkabilecek yangınlara müdahale edebilecek
ekiplerin oluşturulması, şebekede gerekli güçlendirmelerin yapılması, depremin hemen
sonrası doğalgazı kesen sistemlerin geliştirilmesi.
Afet Sonrası Durum Üzerine Varsayımlar: İstanbul’da son yıllarda endüstriyelleşme
eğilimini doğu batı sınırına kaymakla beraber, bu akım şehir içinde gerek imalathaneler,
depolar bazında küçük ve orta boy sanayi işletmeleri ile sürmektedir. Bu tür izinli ya da
izinsiz imalathanelere, dolum tesislerine konutların alt katlarında bile rastlanabilmektedir.
Bunun yanında şehir dışına transferi sağlanamamış bir çok enerji ve sanayi tesisi can ve mal
güvenliğini tehdit edecek biçimde halihazırda faaliyet göstermektedir. Afet sonrası bu
tesislerin sebep olacağı yangınlar can ve mal kaybı yanında, afet sonrası iş kaybının
yaratacağı dolaylı ekonomik kayıp, müdahalede iyileştirme ve planlamadan çok, bu tür
tesislerin organize bir şekilde yerleşim bölgeleri dışına çekilmeleri ve bu bölgeler için
teçhizatlandırılmış müdahale ekiplerinin oluşturulması gereklidir. Aynı hassasiyet akaryakıt
istasyonları için de gösterilmelidir. Bu önlemler alınmadığı takdirde, tesislerde çıkacak
yangın, patlamalar konutlara sıçrayacak, doğalgaz hattında oluşabilecek hasarın yol
açabileceği yangınlar ile birleştiğinde, kontrol alına alınması güç durumlar ortaya
çıkabilecektir. Bunun yanında havaya, suya karışan sızıntı anlık değil, süreğen bir kirlilik
oluşturacak, yıllar boyunca insan sağlığını tehdit edecektir.
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Operasyonda Yer Alan Organizasyonlar, Yükümlülükleri ve Bilgi Akışı:
-

Milli Seviyede:

Türkiye Acil Durum Genel Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) (Birinci derecede
koordinasyon-eşgüdümden sorumlu kurum-kuruluş): TAY afet öncesinde, çalışmaları
yapacak olan kurumların afete hazırlanma ve zarar azaltma sürecinde yaptıkları faaliyetlerin
eşgüdümünü sağlamanın yanında denetleyici olarak çalışır. Acil durum yönetimine geçildiği
hallerde ise kamu ve özel sektöre ait her türlü araç ve gereçten yararlanılmasında
koordinasyon hizmeti yürütür.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu: : Afet bölgesi valilerinden ve diğer kaynaklardan
alınan bilgilerden doğrultusunda can ve mal güvenliğini tehdit eden yangın, patlama, su
baskını, toprak kayması, kimyasal sızıntıların kontrol altına alınması gibi hizmetlerin
sağlanması ve varsa sorunların çözümlenmesi için kararlar alır. Başbakanlıktan alacağı
talimatların uygulanmasını sağlarken, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucu
Başbakanlığa bilgi verir.
Çevre Bakanlığı: Afet öncesi, yaratabileceği sızıntı-patlama ile çevre ve insan sağlığını
tehdit edebilecek maddeler üreten, depolayan firmaları belirler, bu firmaların almaları gereken
önlemleri belirler, denetimleri yapar. Afet sonrası alınan önlemlere rağmen sızıntı meydana
geldiğinde, olayın kontrol altına alınması ve kirliliğin temizlenmesi işlerini yürütür, koordine
eder.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Deprem ve benzeri sebepler dolayısıyla enerji
santrallerinde, elektrik iletim hatlarında, trafolarda, barajlarda meydana gelebilecek hasarları
önlemek amacıyla güçlendirir, ortaya çıkacak acil durum için önlemler alır, afet sonrasında
hasar gören tesisleri onarır.
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Başbakanlık Kriz
Merkezi
Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müd. (TAY)
Ulaştırma Bak. Müsteşarı
Dışişleri Bak. Müsteşarı
Milli Savunma Bak. Müsteşarı
Genelkurmay Başk. Temsilcisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.
Müsteşarı

Afetler Merkez
Koordinasyon Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bak.
Müsteşarı Başkanlığında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Müsteşarı
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak.
Müsteşarı

Sanayi ve Ticaret Bak.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bak. Müsteşarı
Enerji ve Tabii Kayn. Bak. Müsteşarı
İçişleri Bak. Müsteşarı
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başk. veya Müd.
Sivil Savunma Genel Müd.
Afet İşleri Gen Müd.
Maliye ve Gümrük Bak. Müsteşarı

Çevre Bakanlığı Müsteşarı

Karayolları Bölge
Müdürlüğü
Yanıcı Parlayıcı Kimyevi
Depolar Müd.

İl Çevre Müdürlüğü

İtfaiye
Belediye Başk.
İl Jandarma Alay Komutanı
Emniyet Müdürü

İl Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Valinin veya Valinin
görevlendireceği Vali Yard.
Başkanlığında

Sağlık ve Sosyal Yardım
Müd.
Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı İl Müdürü
Kızılay Temsilcisi

Sivil Savunma Müdürü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Garnizon Komutanı/en büyük askeri
birlik temsilcisi

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Belediye Başk.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı

İlçe Kurtarma ve Yardım
Komitesi
Kaymakam Başkanlığında

İlçedeki sağlık kuruluşlarından
birinin amiri
Kızılay Başkanı

Emniyet Amiri/Başkomiseri
Garnizon Komutanı/en büyük
askeri birlik temsilcisi

İlçe Sivil Savunma
Müdürü/Memuru

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü

Şekil 7.34. İkincil Felaketlerin Önlenmesi Hizmetleri Operasyon Akış Şeması
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Deprem öncesi, bölgedeki kritik sanayi tesislerini belirler, bu
tesislerin depremden en az zarar görmeleri amacıyla taşınabileceği fakat ulaşım problemi
olmayan organize sanayi bölgelerini belirler, taşınmada gerekli kolaylıkları sağlar. Küçük ve
orta boy işetmeler için de organize sanayi bölgeleri oluşturur, tesislerin bu bölgelere
taşınmasını sağlar, afet sonrasında, her ölçekteki sanayi kuruluşunun tekrardan üretime
geçmesi için gerekli yardım ve kolaylıkları yapar.
-

Yerel Seviyede:

Valilik – İl Kurtarma ve Yardım Komitesi : (Birincil Sorumlu Kurum) Afet sonrası
kurulan İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, İtfaiye ve diğer müdahale gruplarının çalışmalarını
ve ihtiyaçlarını özetledikleri durum raporları çerçevesinde değerlendirir, aldığı kararlar
doğrultusunda çalışmalara yön verir, ihtiyaç duyulan her türlü araç, teçhizat ve personeli
gerek satın alma, el koyma gerek üst makamlardan yardım talebi yoluyla temin eder. İl
bazında yapılan çalışmaları Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu’na bildirir.
AKOM: B.Ş. Belediyesi bünyesinde bulundurduğu İtfaiye afet öncesinde yangın veya
patlamaya sebep olabilecek sanayi tesislerini belirler, bu tesislerin yangına müdahale için
gerekli teçhizatı bulundurup bulundurmadığını takip eder, olağanüstü durumlar için personel,
araç-gereç planlaması yapar, tatbikatlar uygular, afet sonrası yangın söndürme, su baskını ve
toprak kayması yaşanmış bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarını yürütür. Yanıcı, Parlayıcı
ve Kimyevi Depolar Müdürlüğü ise il içinde faaliyet gösteren depoların hangi şartlarda
çalışacağını, ne gibi önlemler alması gerektiğini belirler, bu şartlara uyulup uyulmadığını
kontrol eder. AKOM ise afet öncesi ve sonrası çalışmaları koordine etmek ve yönetmekle
sorumludur.
TSK: Afet öncesi AKOM ile birlikte planlama çalışmalarına katılarak, afet sonrası su baskınıtoprak kayması felaketlerinde arama-kurtarma çalışmalarında yardımcı kuvvet olarak yer alır.
Sivil Savunma Arama-Kurtarma Birlikleri: Afet öncesi yangına ve kimyasal sızıntılara
müdahale dışında kalan toprak kayması ve su baskını gibi felaketlerde arama-kurtarma
çalışmaları konusunda yapılan planlara ve tatbikatlara dahil olur, afet sonrası İtfaiye ile
birlikte görev alır.
Karayolları Genel Müdürlüğü: Asli görevi olan yollardaki enkazın kaldırılması ve
yangınların söndürülmesi dışında, itfaiyenin çalışmalarına yardımcı kuvvet olarak görev alır.
7.1.6

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Doğal afetlerin etkileri, doğru ve zamanında alınan önlemler ve eylemler ile önemli ölçüde
azaltılmaktadır. Bu bakımdan iyi ve güvenilir bilgi felaket yönetiminin her safhasında en
önemli bileşeni oluşturmaktadır. Yeni ve gelişmekte olan bilgi teknolojileri, gözlem sistemleri
ve iletişim olanakları yönetim sistemleri ile entegre edilebilmekte, bu yolla acil durumda
anında bilgi sahibi olunabilmekte, riskin değerlendirilmesi ve yönetilmesi mümkün
kılınmaktadır. Bunun yanında, birçok kullanıcının değişik ayrıntıda bilgiye erişebileceği,
haberleşebileceği bir ortam yaratılmaktadır.
Son on yılda, bilgi teknolojileri gelişmiş ülkelerde, afet yönetiminin en önemli
araçlarından birini teşkil etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin faaliyetleri ele alındığında,
bilgi teknolojilerinin afet yönetiminde kullanımı hız kazanmış, kısa dönemde erken uyarı
sistemlerinin kurulmasından uzun vadede zarar azaltma ve önleme planlama çalışmalarına
kadar uygulamaları hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda örnek verebileceğimiz
Asya ülkeleri kendi amaçlarına ve ülkesel özelliklerine uygun afet bilgi ve destek sistemleri
kurma çalışmalarını başlatmışlar, pilot ölçüde hizmet veren sistemler kurmuşlardır.
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Kapsamlı bir milli bilgi ağı ve bu bilgi sistemi içerisinde üretilen güncel ve güvenilir
bilginin desteklediği bir karar destek sisteminin oluşturulması Türkiye için de öncelikli
hedeflerden biri olmalıdır. Kısa dönemde oluşturulacak il bazında bir bilgi-karar destek
sistemini, uzun vadede ulusal bir afet önleme-azaltma bilgi-karar destek sistemi izlemelidir.
Sunduğumuz çalışma ile gelişmekte olan Asya ülkelerinin tasarlamış veya uygulamaya
koymuş oldukları çalışmalar ile Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerince yürütülen
bilimsel çalışmalar ele alınıp, ülkemize ve bu projenin yola çıkış amacına uygun bir bilgikarar destek sisteminin gerekliliklerini ve dünya üzerinde kullanılmakta olan hazır afet
yönetimi karar destek yazılımları üzerine yapılan çalışmayı sunmayı amaçlamaktayız.
Oluşturulması hedeflenen bilgi sisteminin tasarımı ve teknolojik özellikleri bilgi sistemi
modülünde ayrıntısı ile verilmiş olup, bu modülde bilgi sistemi ile üretilen bilginin beslediği
bir karar destek sistemi üzerinde durulacaktır.
Karar destek sistemi, zor ve karmaşık karar problemlerinin çözülme aşamasında, karar
vericiye hızlı, güvenilir ve zeki çözümler üreten, bu çözümlerin muhtemel sonuçlarını
raporlayan modeller kümesidir. Karar destek sisteminin varolma amacı, kompleks afet
yönetim süreçlerini kolaylaştırmak ve koordine etmektir.
Karar destek sistemlerinin afet sonrası uygulamasına örnek olarak; gerçek zamanlı
veriyi afet alanından sisteme aktararak yeni planları oluşturma yeteneğine sahip zeki bir
sistemi örnek verebiliriz. Daha spesifik bir örnek vermek istersek, afet sonrası hava yoluyla
bulaşan bir hastalığın önlenmesi amacıyla yapılacak planlama çalışmalarında, karar-destek
sistemi, bölgede afet sonrası atmosferik hava koşulları, rüzgarın esiş kuvveti ve yönü ile
birlikte nüfus bilgisi bilgilerini birleştirerek, uygun olasılık modelleri ile, bu tip bir hastalıktan
kaç kişinin etkilenebileceği tahmin edebilecektir. Bu bilgi ile hangi tıbbi malzemeden ne
miktarda gerekeceği planlanabilecek ve karşı önlemler alınabilecektir.
Bu bakış açısı ile yaklaştığımızda, afet yöneticilerinin ihtiyaç duydukları bilgiler iki
kategoride toplanmaktadır. Bunlardan ilki bölgeye ait ve bölgenin taşıdığı riske dair afet
öncesi taban bilgisi, diğeri afet sonrası, afetin yarattığı etkiyi ve mevcut kaynakları gösteren
reel-zamanlı bilgidir.
Daha amaca yönelik bir bakış açısıyla özetlemek istersek ihtiyaç duyulan araçlar:
Halkın her bir tehlike karşısında zarar görebilirliğini değerlendirebilen bir aracın varlığı
Gerçekleşmesi muhtemel hasarın hızlı değerlendirilmesi ve günlük bazda oluşan maliyetin
hesaplanması
Belirli bir coğrafi bölgeyi, nüfusu, veya bu bölge içindeki altyapıyı tehdit eden tehlikenin
gerçekleşmesi sonucu oluşacak hasarın hesaplanması
Afet planlarına, mevcut kaynaklara ulaşabilme olanağı
Gerçekleştirilen operasyonların kaydedilmesi, durum raporlaması
Bir göreve atanmış ve henüz atanmamış kaynakların takibi
Planlama aşamasında acil durum tesisleri için en uygun yer seçimi
Planlama ve acil müdahale aşamalarında ambulansların ve kurtarma ekiplerinin
izleyecekleri en uygun güzergahların belirlenmesi
Afet yöneticilerinin sağlam kararlar alabilmeleri, riski analiz edebilmeleri ve karşı
önlem alabilmeleri değişik sektörlerde üretilen bilgilerin entegrasyonu ve erişime açılması ile
mümkün olmaktadır. Böyle bir sistemin oluşturulabilmesi için kurumlarda dağıtık ve
normalize edilmemiş halde bulunan bilgilerin en alt hiyerarşik kurumdan başlamak suretiyle
tabandan tavana doğru birleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde oluşturulacak sistem
minimum aşağıda sıralanan veritabanınlarını içermelidir:
1234

Tehlike değerlendirme haritası
Zarar görebilirlik
Demografik dağılım
Altyapı, kritik tesisler, yapı stoku
Lojistik, ulaşım yolları
Afette kullanılmak üzere insan ve malzeme kaynakları
İletişim kaynakları
Milli veya ilsel bilgi sisteminde barındırılacak bu bilgilerin, her düzeydeki afet
yöneticisinin karar verme sürecini kolaylaştıracak konuma gelebilmesi için öncelikle yerine
getirilmesi gereken koşullar vardır. Bunlar:
Departmanlar ve kurumlar arası reel-zamanlı iletişimin sağlanması
Dağıtık veritabanlarına reel-zamanlı erişim yoluyla acil durumun türü, kapsamı ve
potansiyel etkisinin tanımlanması
Kritik olayların ve yanıt anlamında gerçekleştirilen eylemlerin, Coğrafi Bilgi Sistemine
reel-zamanlı erişim yoluyla işlenmesi
Olası risklerin, tehdit altında bulunan halkın değişik gruplarına ve farklı kesimlerine
etkilerinin değerlendirilmesi, nüfus, altyapı ve zarar görebilirlik gibi bilgilerin bilgi
altyapısı altında saklanması
Harekete geçme amaçlı alternatif stratejilerin gerektirdiği zamanın, maliyetin ve
sonuçlarının hesaplanma algoritmalarının ve uygulanacak modellerin hazırlanmasıdır.
Bu önkoşullar göz önüne alındığında karar destek sisteminin bazı bilgi teknolojileri
üzerine kurulması gerektiğini görmekteyiz. Öncelikle kurumlar arası interaktif iletişimi
sağlayacak iletişim altyapısının kurulması öncelikli hedef olmalıdır. Yabancı örnekler
incelendiğinde, kurulan sağlam ve kararlı bir Internet altyapısının bu ihtiyacı karşıladığı
görülmektedir. Bunun yanında, bölgedeki değişimleri grafiksel olarak tasvir edecek bir
coğrafi bilgi sistemi altyapısının gerekliliği de kaçınılmazdır. Olası tehlikenin gerçekleşmesi
durumunda ortaya çıkabilecek kayıpları ve olasılıklarını hesaplayan matematiksel modellerin,
benzetim modellerinin ve bilimsel ve istatiksel hesaplama metotlarının de sisteme entegre
edilmesi ve akıllı muhakeme araçlarının tasarlanması gerekmektedir.
Taşınabilir bilgisayar teknolojileri, kablosuz iletişim, coğrafi bilgi sistemleri (CBS),
global yer belirleme sistemleri, uzaktan algılama (RS) ve yüksek çözünürlükte görüntüleme
gibi teknolojik gelişmeler, afete hazırlanma, cevap verme ve iyileşme gibi birçok fazda
kullanılabilecek araçlar sağlamıştır.
Örneğin arazide çalışan personel, taşınabilir bilgisayarını kullanarak felaket ile ilgili
haritalara, uzaktan algılanan bilgiye, CBS bilgisine ve metinsel açıklamalara ulaşabilir. Bu
araçlar sayesinde, durum hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup, atılacak adımları daha doğru
seçer. Bununla beraber, durumla bağlantılı ortaya çıkan malzeme, personel ihtiyacını anında
raporlayabilir, yönetim merkezini durumdan haberdar edebilir.
Aşağıdaki şekillerde ön hasar tespiti yapan bir memurun el bilgisayarına, inceleme
yaptığı bölgedeki yıkılmış, zarar görmüş, yanan, ulaşıma engel teşkil eden binaları CBS
yardımı ile sisteme nasıl işlediği görülmektedir. El bilgisayarına işlenen bilgi dbf formatında,
bluetooth özelliği olan bir cep telefonu ile afet yönetim merkezine iletilmekte, merkezde
toplanan bilgilerin birleştirilmesi ile bölgedeki hasar durumu oldukça hızlı ve ayrıntılı bir
şekilde elde edilmektedir. Bir Internet server aracılığıyla bu bilgiler ana merkezden diğer afet
yönetim merkezlerine, itfaiyeye, polise, hastanelere ilgili bakanlıklara iletilebilir.

1235

Şekil 7.35. El bilgisayarında CBS bazlı bina hasar bilgisi girişi örneği

Şekil 7.36. Hasarlı evi gri renkle gösteren güncellenmiş kent haritası
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Şekil 7.37. Dijital hasar bilgisi toplamak için gerekli donanım, bluetooth ara yüzü olan bir el
bilgisayarı ve bir cep telefonu
Etkin bir afet yönetimi değişik kaynaklarda üretilen verinin elde edilmesini,
birleştirilmesini ve birçok kaynağa iletilmesini gerektirir. CBS kamu kuruluşlarının günlük
işlerde üretilen, kullanılan veriyi daha sonra afet yöneticilerine ve müdahale etmek üzere
araziye dağılmış personele dağıtmak üzere kapsamlı bir formatta bütünleyebilir.
Afete müdahale aşamasında CBS, birçok değişik ölçekte, büyüklükte ve formda harita
üretebilmekte, birçok veri kaynağını, elle yönetilen bir sistemden çok daha kısa sürede
birleştirip, görselleştirebilmektedir. Bu bakımdan iyi tasarlanmış bir CBS sistemi afet anında
karar verme sürecini kısaltmaktadır.

Şekil 7.38. Uç birimlerden gelen hasar verilerinin birleştirildiği Arcview’de yaratılmış bir
ekran görüntüsü, gri renkle gösterilen binalar çökmüş, yeşil renkle gösterilenler hasarlı,
kırmızı çizgiler ile tarananlar yanan, siyah çizgiler ile taranan ise yolu kapatan binalar
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Doğal afet sonucunda ulaştırma sistemi ciddi hasara uğramış olabilir. Otoyol, köprü,
tünel ve geçitlerdeki zarar durumunun CBS’ye işlenmesi ile gerek tamirat işleri gerek acil
durum ulaşım yollarının tespitinde öncelikler kolayca tespit edilecektir. CBS haritaları
helikopter aracılığı ile sağlanacak servislerde, örneğin hasta-yaralı taşımacılığında, coğrafi
koordinatlar gibi uzamsal bilgiyi sağlayabilirler. CBS ve global yer belirleme sistemlerini
(GPS) birleştiren bir teknoloji, araç takip ve yönlendirmede kullanılabilir. GPS bilgisi kesin
ve doğru bilgidir, fakat harita olmadan bu verinin yorumlanması ve kullanılması oldukça
zordur. Acil durum araçlarının GPS konumlarının harita üzerinde izdüşümü ile, araçları takip
etmek, yollarını kaybettiklerinde yönlendirmek ve ya konumlarına uygun yeni görevler
atamak mümkün olmaktadır. Bloke olmuş yolların dökümü CBS haritalarına aktarıldığında,
acil durum araçlarının yersiz kat edecekleri yol azalacak, servisin verimliliği artacaktır. Bir
ambulansın gittiği yön ve doluluk statüsünün gösterimi ile, yanlış iş atamaları önlenecektir.
Uzaktan algılama ile elde edilen veri hızlı bir şekilde toplanıp, güncellendiği takdirde,
acil duruma müdahalede çalışmalarının yönlendirilmesine önemli katkısı olur. CBS uzaktan
algılanan veriyi georeferanslama kabiliyetine sahiptir. Bu yolla edinilen bilgiyi diğer kaynak
haritalar, veriler ile birleştirir, afet yöneticilerinin, müdahale personelinin anlayabileceği
formatta görselleştirir.
1999 depremlerinde yürütülen müdahale çalışmaları göz önüne alındığında, eğer CBS,
GPS ve uzaktan algılama yollu görüntüleme teknolojilerinin kullanıldığı birleşik bir müdahale
sistemi mevcut olsaydı, kurtarma ve her türlü acil hizmet faaliyetleri daha verimli sonuçlar
vereceklerdi. Böyle bir sistem ile;
Bölgelerden, illerden ve ilçelerden gelen yardım talepleri kayıt sistemine girilip, daha
efektif bir şekilde koordine edilebilirdi,
Yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri, ihtiyaç duyulan en doğru noktalara sevk
edilebilirdi.
Arama kurtarma çalışması tamamlanmış yıkıntılar, hizmet götürülmüş noktalar
kaydedilebilir, kaynakların yanlışlıkla aynı işe tekrardan yönlendirilmesi önlenebilirdi.
Yıkılan evler, zarar gören yol işaretleri sebebiyle adres bulmada ve tayin etmede yaşanan
güçlük GPS ile çözülebilirdi.
Hasara uğramış bölgeler, bloke olmuş yollar ve arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü
alanlar yönetim merkezince takip edilebilirdi.
Açık-kapalı güzergahlar, arama-kurtarma çalışması tamamlanmış / tamamlanmamış
bölgeler acil müdahalede çalışan takımlara, araçlara iletilebilirdi.
Türkiye’de afet yönetimi için CBS bazlı son teknolojinin entegre edildiği bir bilgi
sistemi kurulması yolunda ilk adım olarak aşağıdaki soruların cevaplarının bulunması
gerekmektedir:
Üst-seviye stratejik karar vericilerin (Başbakanlık Kriz Merkezi, İl Afet Yönetim Merkezi
gibi) ihtiyaç duyacakları CBS bazlı bilgiler, bu bilgilerin içeriği, formatı ve güncelliği
ne olmalıdır?
Orta seviyede taktiksel karar vericilerin (müdahale ekip yöneticileri, ilçe koordinasyon
merkezleri gibi) ihtiyaç duyacakları CBS bazlı bilgiler, bu bilgilerin içeriği, formatı ve
güncelliği ne olmalıdır?
Afete müdahale eden ekiplerin CBS / GPS / RS sistemlerini kullanma düzeyleri ne
olacaktır? Koordinasyon merkezleri ile bağlantıları nasıl bir teçhizat ile kurulacaktır ?
(el bilgisayarı, taşınabilir bilgisayar - laptop, pil, jeneratör vs.) Hangi bilgileri
koordinasyon merkezinden alacak, topladığı hangi bilgileri, yapılan hangi faaliyetleri ne
ayrıntıda merkeze iletecektir? Ne kadar ayrıntıda görsellik gerekecektir?
Afet öncesi ve sonrası durumla ilgili veriyi toplamak için ne gibi metotlar kullanılacaktır?
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Acil durum yönetimi için kullanılacak veritabanının yapısı ve karakteristikleri neler
olmalıdır? Bilgi paylaşımına tabi olacak kurumların afet öncesinde, üzerinde hemfikir
olmaları gereken standart veri formatı nedir?

Yapı
Stoku

İnsani / Politik /
Kültürel
Faktörler

Endüstriyel
Tesisler
Altyapı, Kritik
Tesisler, Ulaşım
Sistemi

Geoteknik
Veri

Barınak ve
toplu bakım
için altyapı
CBS, GPS,
Uzaktan
Algılama,
Uzamsal
Modelleme

Dolaylı Hasar

Sismoloji /
Bölgesel
Tektonik
Bilgiler /
Tsunami

Enkaz
toplama ve
imha etme

Kayıp
tahmini
Acil Durum
Hazırlık,
Müdahale ve
İyileşme

Acil durum
tıbbi
müdahale
Arama kurtarma
takımları, ağır
makinelerin
görevlendirilmesi

Erken Uyarı

Yangınla mücadele,
hasar tespiti, tehlikeli
madde sızıntıları

Deprem Öncesi- Hazırlık

Deprem Sonrası - Müdahale

Şekil 7.39. Uzamsal bazlı karar destek sisteminin yapısı
7.1.6.1 Mevcut Afet Yönetim - Karar Destek Sistemleri
Dünyada uygulanmakta ve tasarımı sürmekte olan bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri
incelendiğinde, birçok ülkenin kendi coğrafi özelliklerine ve maruz olduğu risklere mahsus
afet yönetim sistemlerinin geliştirildiğini, bazı özel durumlarda ise paket programların
kullanıldığı görülmektedir.
HAZUS, deprem kayıplarını tahmin etme üzerine kullanan bir CBS yazılımıdır.
HAZUS, afete hazırlık, mücadele planlaması, zarar azaltmaya yönelik planlama ve karar alma
süreçlerine baz teşkil edecek bir kaynak olmayı amaçlamaktadır. HAZUS, yer sarsıntısı,
sıvılaşma, toprak kayması gibi yer bilimsel tehlikeleri göz önüne alarak, altyapı ve yapı
stokuna gelebilecek hasar ve kayıp tahminlerini, ölü, yaralı sayısını, ortaya çıkacak barınak
ihtiyacını, ekonomik kayıp tahminlerini üretir.
HAZUS’u oluşturan altı ana modül vardır:
Potansiyel yer bilimsel tehlikeler: Yer hareketlerini, sıvılaşma ve toprak kayması
tehlikelerini tahmin eder.
Envanter: Bölgeye ait fiziksel altyapı ve demografik bilgiyi, genel yapı stokunu, kritik
tesisleri, ulaşım sistemlerini, altyapı sistemlerini tutar.
Direkt hasar: Bir risk durumunun oluşma ihtimaline veya afet senaryosuna göre önemli
altyapı ve bina stokuna gelebilecek zararın tahminlerini ve işlevini kaybetme durumunu
hesaplar.
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Dolaylı hasar: Yangın, sel, tehlikeli madde sızıntısı ve ortaya çıkacak enkaz gibi ikincil
felaketleri, ana felaketin sebep olduğu dolaylı hasarları hesaplar.
Direkt kayıp: Direkt ve dolaylı hasardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal kayıpları
hesaplar.
Dolaylı kayıp: Felaketin sebep olduğu ekonomik ve sosyal kayıpların kısa ve uzun vadede
sonuçlarını verir.
Tablo 7.3. Mevcut Afet Yönetim Yazılımları
Ürün

Üretici

ROGSI/ DMS
V4

ROG Disaster
Management
Solutions
E-Team
California Office of Emergency
Services

E-Team
Response
Information
Management
System
EMIS
Technologies

Felaket
Yönetimi
Planlama
Var

EM/2000™
Var
Emergency
Management
Software System
FieldSoft Inc
Var

Incident
command
software for
public safety
Emergency Call Criticall - Critical Event
Notification
Toolset
REDI for
Var
BowMac
Campus,
Software Inc.
Community,
Hospital, School
Incident
Management
Emergency
Var
Emergency
Information
Software
Systems
Products, Inc.

Felaket
Durumu
Yönetimi
-

Felaket
Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Var

Real
Time
Destek
-

Kapsam

Var
Var

Var
Var

Var
Var

Genel
GIS
Eyalet
GIS
Boyutunda
sınırlı

Var

Var

Var

Genel

GIS ile
sınırlı

Var

Var

Var

Yangın
İçin
Sınırlı

-

Var

-

Var

Genel

-

Var

Var

-

Özel

-

Var

Var

-

Genel

-

Genel

Görsel
Bileşen
Desteği
-

Emergency
Voice Systems

VASTNetworks, LLC

Var

-

Var

Genel

-

SAFER
SOFTWARE
SYSTEMS
SoftRisk v5.1

ERMC

-

Var

Var

Var

Kimyasal
Kirlenme

-

SoftRisk
Technologies
ETC

Var

Var

Var

-

Genel

-

Var

-

-

-

Eğitim
Amaçlı

Var

ETC-IS

Var

Var

Var

Var

Genel

Var

ADMS
Advanced
Disaster
Management
System
ALESTA

Türkiye için, böyle kapsamlı deprem kayıplarını tahmin edici, felaket sonrası
yöneticileri, çalışanları doğru bilgiye zamanında ulaştıracak bir sistemin kurulması
çalışmalarında atılacak ilk adım, pilot bölge boyutunda CBS’ye dayanan bir bilgi sisteminin,
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yaşayan bir veri tabanının oluşturulması olmalıdır. Ülkemize özgü bir karar destek sisteminin
tasarlanması da bu iş ile paralel yürümeli, bu konuda hazırlanmış hazır paketlerin içerdikleri
amaca uygun her türlü fonksiyonu kapsamalıdır. Tablo 7.3. te piyasada mevcut bulunan acil
durum bilgi ve yönetim sistemi paketleri özetlenmektedir. Her bir program, felaket yönetimi
planlama, yönetim, sonuçların değerlendirilmesi, kapsamı, reel zamanlı destek verip
veremediği ve görsel bileşen desteğinin olup olmadığı yönlerinden değerlendirilmiştir. Bu
paketler gerek Amerika Birleşik Devletlerinde, gerek diğer ülkelerde askeri kurumlar, sivil
toplum kuruluşları, acil durum koordinasyon merkezleri tarafından kullanılmaktadırlar.
Yazılımlardan bazıları deprem, sel, fırtına, çevre felaketleri, yol kazaları, terör olayları gibi
değişik acil durumlar için kullanıldığı gibi, kimisi de özel amaca yönelik tasarlanmışlardır.
Bazı paketler acil durum bilgi sitemini de içermekte olup, acil durumlar için veri toplama,
hazırlanma, eğitim, egzersiz, benzetim modelleri, planlama ve acil durum yönetimi için özel
tasarlanmış fonksiyonları da barındırmaktadır. Yazılımlarda ortak görülen özellik, çoğunun
standart GIS yazılımları ile uyumlu olması; veri alışverişi yapılabilmesidir.
Tabloda verilen ürünlerden ALESTA ise Amerikan ortaklı bir Türk şirketi olan ETCIS’nin ürünü olup felaket yönetimi planlama, durumu yönetimi ve sonuçların
değerlendirilmesi fonksiyonlarını içeren bir kurumsal felaket yönetimi yazılımıdır.
7.1.6.2 İleti Formları
Bu aşamada, gerek karar destek sistemleri içinde, gerekse bağımsız kullanılabilecek, önceki
çalışmalarda belirlenen süreçler için afet sonrası ileti formları düzenlenmiştir. Bu raporlar,
altyapı ve servislerde meydana gelen zararları, onarım çalışmalarını merkeze iletmek,
görevlendirilmiş ve atıl kaynakların, servislerin kapasite kullanım durumlarını ve ihtiyacı
karşılama oranlarının takibini amaçlamaktadır.
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Tablo 7.4. Ön hasar tespit çalışmaları durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Çalışan personel sayısı
İlçe

Yekün

Mahalle
Yıkılmış konut sayısı
Ağır hasarlı konut sayısı
Orta hasarlı konut sayısı
Hafif hasarlı konut sayısı
Yıkılmış işyeri sayısı
Ağır hasarlı işyeri sayısı
Orta hasarlı işyeri sayısı
Hafif hasarlı işyeri sayısı
Yıkılmış idari bina sayısı
Ağır hasarlı idari bina sayısı
Orta idari bina sayısı
Hafif hasarlı idari bina sayısı
Yıkılmış hastane binası sayısı
Ağır hasarlı hastane binası sayısı
Orta hasarlı hastane binası sayısı
Hafif hasarlı hastane binası sayısı
Yıkılmış okul/yurt binası sayısı
Ağır hasarlı okul/yurt binası sayısı
Orta hasarlı okul/yurt binası sayısı
Hafif hasarlı okul/yurt binası sayısı
Yıkılmış güvenlik binası sayısı
Ağır hasarlı güvenlik binası sayısı
Orta hasarlı güvenlik binası sayısı
Hafif hasarlı güvenlik binası sayısı
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Tablo 7.5. Arama-kurtarma amaçlı yardım ve enkaz kaldırma çalışmaları durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve sayısı
Ekip no
Adres

Yekün

Müdahale Saati
Müdahale tamamlanma saati
Çalışan personel sayısı
Çalışan araç sayısı
Enkazdan alınan ölü sayısı
Enkazdan alınan yaralı sayısı

Tablo 7.6. Enkaz kaldırma çalışmaları durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Kaldırılan enkaz sayısı
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine
göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve
sayısı
Üzerinde çalışılan enkaz sayısı
Müdahale edilmemiş enkaz sayısı
Ekip no
Adres

Yekün

Çalışmalara başlama saati
Çalışmaların bitiş saati
Çalışan personel sayısı
Çalışan araç sayısı
Enkazdan alınan ölü sayısı
Enkazdan alınan yaralı sayısı
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Tablo 7.7. Su ve kanalizasyon hizmetleri durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Su kanalizasyon şebekesindeki hasardan
dolayı su verilemeyen mahalleler / bölgeler
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine
göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve
sayısı
Onarıma başlama saati
Tahmini hizmete açılış günü ve saati
Yekün

Mahalleler
Dağıtılan içecek su miktarı

Yekün

Hastaneler
Dağıtılan içecek su miktarı
Dağıtılan kullanılacak su miktarı
Atık suları toplanan çadırkentler

Yekün

Çadırkentler
Dağıtılan içecek su miktarı
Dağıtılan kullanılacak su miktarı
Atık suları toplanan çadırkentler

Yekün

Prefabrike konutlar
Dağıtılan içecek su miktarı
Dağıtılan kullanılacak su miktarı
Atık suları toplanan çadırkentler
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Tablo 7.8. Elektrik ve aydınlatma hizmetleri durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Elektrik şebekesindeki hasardan dolayı elektrik
verilemeyen mahalleler / bölgeler
Onarıma başlama saati
Tahmini hizmete açılış günü ve saati
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine
göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve sayısı
Elektrifikasyonu sağlanan mahalleler/bölgeler
Hastaneler
Elektrik verilebilen hastaneler
Çalışmaların devam ettiği hastaneler
Elektrik verilemeyen hastaneler
Çadırkentler
Elektrik hizmeti götürülen çadırkentler
Çalışmaların devam ettiği çadırkentler
Elektriği olmayan çadırkentler
Prefabrike konutlar
Elektrik hizmeti götürülen prefabrike konutlar
Çalışmaların devam ettiği prefabrike konutlar
Elektriği olmayan prefabrike konutlar
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Tablo 7.9. Isınma şekline göre doğalgaz ve yakacak sağlama hizmetleri durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Doğalgaz şebekesindeki hasardan dolayı hizmet
verilemeyen mahalleler / bölgeler
Onarıma başlama saati
Tahmini hizmete açılış günü ve saati
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine
göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve sayısı
Doğalgaz verilen mahalleler/bölgeler
Doğalgaz – yakacak verilebilen hastaneler
Doğalgaz verebilmek için çalışmaların devam
ettiği hastaneler
Doğalgaz – yakacak temin edememiş hastaneler
Doğalgaz- yakacak götürülen çadırkentler
Doğalgaz verebilmek için çalışmaların devam
ettiği çadırkentler
Doğalgaz – yakacak temin edememiş çadırkentler
Doğalgaz- yakacak götürülen prefabrike konutlar
Doğalgaz verebilmek için çalışmaların devam
ettiği prefabrik konutlar
Doğalgaz – yakacak temin edememiş prefabrike
konutlar
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Tablo 7.10. Haberleşme hizmetleri durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Bölge
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Telefon şebekesindeki hasardan dolayı hizmet
verilemeyen mahalleler / bölgeler
Onarıma başlama saati
Tahmini hizmete açılış günü ve saati
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve sayısı
Telefon şebekesinin sorunsuz çalıştığı
ilçeler/bölgeler
Haberleşme hizmeti karşılanan idari binalar
Karşılanma şekli ( telsiz- seyyar santral sistemiseyyar uydu haberleşme sistemi- GSM vs)
Haberleşme hizmeti karşılanan hastaneler
Karşılanma şekli ( telsiz- seyyar santral sistemiseyyar uydu haberleşme sistemi- GSM vs)
Haberleşme hizmeti karşılanan çadırkentler
Karşılanma şekli ( telsiz- seyyar santral sistemiseyyar uydu haberleşme sistemi- GSM vs)
Haberleşme hizmeti karşılanan prefabrike konutlar
Karşılanma şekli ( telsiz- seyyar santral sistemiseyyar uydu haberleşme sistemi- GSM vs)
Telefon merkezi konulan sokaklar
Telefon merkezlerinin kapasiteleri

1247

Tablo 7.11. Devlet yolları hasar, onarım ve hizmet durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Bölge
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve sayısı
Hasardan dolayı ulaşıma kapalı yollar
Onarıma başlama saati
Tahmini hizmete açılış günü ve saati
Çalışan personel sayısı
Çalışan araç sayısı
Bağlantı ve iç yolları yapılan çadırkentler
Yol yapımı süren prefabrike çadırkentler
Bağlantı ve iç yolları yapılmamış çadırkentler
Bağlantı ve iç yolları yapılan prefabrike konutlar
Yol yapımı süren prefabrike konutlar
Bağlantı ve iç yolları yapılmamış prefabrike
konutlar

Tablo 7.12. Şehir içi yollar hasar, onarım, hizmet durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve sayısı
Depremin yol açtığı hasar ve ya enkazdan dolayı
ulaşıma kapalı arter/ana arterler/caddeler
Hastane, itfaiye, kriz merkezi gibi kritik
merkezlere ulaşımı sağlayan öncelikli yollardan
kapalı olanlar
Çalışan personel sayısı
Çalışan araç sayısı
Çalışmalara başlama saati
Tahmini hizmete açılış günü ve saati
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Tablo 7.13. Şehir içi ulaşım durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek araç/malzeme çeşidi ve sayısı
Toplu ulaşım hizmeti verilemeyen çadırkentler
Toplu ulaşımı sağlanmış prefabrike konutlar
Toplu ulaşım hizmeti verilemeyen prefabrike
konutlar
Kuruma bağlı çalışan araç sayısı
Kuruma bağlı çalışan personel sayısı
Toplu ulaşımı sağlanmış çadırkentler

Tablo 7.14. Liman hizmetleri durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Limanlardaki ve liman işletmelerine bağlı araç ve
gereçlerdeki hasar durumu
İnsani yardım getiren gemi sayısı
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan araç/gereç/malzeme çeşidi ve
sayısı
Gelen yiyecek/giyecek/içecek/ temizlik
malzemesi/ilaç/tıbbi malzeme/çadır gibi yardım
amaçlı malzemelerin çeşidine göre miktarı
Liman işletmelerinin depolarında saklanan yardım
malzemelerinin çeşidine göre miktarı
Sevk edilen yardım malzemelerinin çeşidine göre
miktarı
Hasta ve insani yardım taşıma ile görevli araç
sayısı
Hasta ve insani yardım taşıma ile görevli personel
sayısı
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Yekün

Tablo 7.15. İskeleler ve denizyolu ile toplu taşıma durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
İskelelerdeki ve Şehir Hatları İşletmeleri’ne bağlı
araç ve gereçlerdeki hasar durumu
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan araç/gereç/malzeme çeşidi ve
sayısı
Hizmete açık iskeleler
Kullanılma açılan yüzer/alternatif iskeleler
Toplu taşımacılık hizmeti veren vapur sayısı
Toplu taşımacılık hizmeti veren arabalı vapur
sayısı
Şehir içi toplu taşımacılık hizmeti veren özel
motor, yolcu gemileri sayısı
İnsani yardım, personel ve hasta sevkinde
kullanılan vapur/arabalı vapur sayısı
Çalışan personel sayısı

Tablo 7.16. Garlar ve tren yolu taşımacılığı durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Gar - istasyonlardaki ve araçlardaki hasar durumu
Tren yollarındaki hasar durumu
Onarıma başlama saati
Tahmini hizmete açılış tarihi ve saati
İnsani yardım getiren tren sayısı
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı ve niteliği
İhtiyaç duyulan araç/gereç/malzeme çeşidi ve
sayısı
Gelen yardım amaçlı yiyecek/giyecek/içecek/
temizlik malzemesi/ilaç/tıbbi malzeme/çadır gibi
malzemelerin çeşidine göre miktarı
TCDD işletmelerinin depolarında saklanan yardım
malzemelerinin çeşidine göre miktarı
Sevk edilen yardım malzemelerinin çeşidine göre
miktarı
Hasta ve insani yardım taşıma ile görevli araç
sayısı
Hasta ve insani yardım taşıma ile görevli personel
sayısı
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Tablo 7.17. Metro ve hafif raylı sistem taşımacılığı durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Metro ve araçlardaki hasar durumu
Raylı sistem üzerindeki hasar durumu
Onarıma ve ulaşıma açılma çalışmalarına başlama
saati
Tahmini hizmete açılış tarihi ve saati
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı ve niteliği
İhtiyaç duyulan araç/gereç/malzeme çeşidi ve
sayısı
Çalışan araç sayısı
Çalışan personel sayısı

Tablo 7.18. Havayolu taşımacılığı durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat aralığı)
Havaalanlarındaki ve araçlardaki hasar durumu
Onarıma başlama saati
Tahmini hizmete açılış tarihi ve saati
İnsani yardım getiren uçak sayısı
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı ve niteliği
İhtiyaç duyulan araç/gereç/malzeme çeşidi ve
sayısı
Gelen yardımların yiyecek/giyecek/içecek/
temizlik malzemesi/ilaç/tıbbi malzeme/çadır vs
olarak miktarı
DHMİ’nin depolarında saklanan yardım
malzemelerinin çeşidine göre miktarı
Sevk edilen yardım malzemelerinin çeşidine göre
miktarı
Hasta ve insani yardım taşıma ile görevli araç
sayısı
Hasta ve insani yardım taşıma ile görevli personel
sayısı
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Tablo 7.19. Helikopter taşımacılığı durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı ve niteliği(gün-saat
aralığı)
Çalışan personel sayısı
İnsani yardım, hasta yaralı, personel taşıyan helikopter sayısı
İhtiyaç duyulan araç/gereç/malzeme çeşidi ve sayısı
İhtiyaç duyulan yeni helikopter iniş alanları ve yerleri
Helikopter aracılığı ile sevk edilen yiyecek/giyecek/içecek/
temizlik malzemesi/ilaç/tıbbi malzeme/çadır gibi
malzemelerin çeşidine göre miktarı
Helikopterlerce taşınan hasta-yaralı sayısı
Helikopterlerce taşınan arama-kurtarma, ilk yardım vb.
personel sayısı

Tablo 7.20. Geçici iskan durum ve ihtiyaç raporu
Rapor No
İlçe
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporun geldiği kurum
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
Kapalı iskan yerinin ismi
Kapalı iskan yerinin çeşidi
Su/kanalizasyon hizmeti var/yok
Elektrik var/yok
Doğalgaz/yakacak var/yok
Yol/toplu ulaşım var/yok
Telefon/haberleşme aracı var/yok
Yerleşen kişi sayısı
Daha kaç kişi yerleştirilebilir?
Yerleşen aile sayısı
Kaç aile daha yerleştirilebilir?
Mevcut battaniye
İhtiyaç battaniye
Mevcut WC
İhtiyaç WC
Mevcut duş
İhtiyaç duş
Mevcut yemekhane
İhtiyaç yemekhane
Mevcut personel
İhtiyaç personel
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Yekün

Tablo 7.21. . Lojistik destek üssü faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
Çalışan personel sayısı
Çalışan araç sayısı
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliği ile
birlikte)
İhtiyaç duyulan araç/malzeme sayısı
Lojistik destek üssünde bulunan yardım
malzemelerinin cinslerine göre miktarları
(yiyecek/içecek/giyecek/temizlik
malzemesi/ilaç/tıbbi
malzeme/çadır/battaniye/ısıtıcı/...)
Lojistik destek üssünün malzeme sağladığı ileri
dağıtım noktalarının isimleri
İleri dağıtım noktalarına gönderilen yardımların
cinsine göre miktarı
Çadırkentlere gönderilen yardımların cinslerine
göre miktarları
Prefabrike konutlara gönderilen yardımların
cinslerine göre miktarları

Tablo 7.22. Sosyal hizmetler faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
Çalışan personel sayısı
Çalışan araç sayısı
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliği ile
birlikte)
İhtiyaç duyulan araç/malzeme sayısı
Kurulan geçici sosyal merkezlerde hizmet verilen
sosyal yardıma muhtaç sakat sayısı, yaşlı sayısı ve
çocuk sayısı
İl içindeki yurtlara, darülacezelere ve bakım
evlerine yerleştirilen sakat sayısı, yaşlı sayısı ve
çocuk sayısı
Çevre illerdeki yurt, darülaceze ve bakım evlerine
transfer edilen sakat sayısı, yaşlı sayısı ve çocuk
sayısı
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Tablo 7.23. İlk yardım, teşhis ve tedavi faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
İlçe
Çalışan ambulans sayısı
İhtiyaç duyulan ek ambulans sayısı
Hastane-seyyar hastanenin-triyaj sahasının ismi
Çalışan personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliği ile birlikte)
Yatılı/ayakta hasta kapasitesi
Belirtilen vardiyada yatılı/ayakta tedavi edilen hasta sayısı
Vardiya sonunda hastanede bulunan boş yatak kapasitesi
Morg kapasitesi
Vardiya sonundaki boş morg kapasitesi
İhtiyaç duyulan araç/ tıbbi malzeme sayısı
İhtiyaç duyulan ilaç miktarları (cinsine göre)
İhtiyaç duyulan kan ve kan ürünleri (cinsine göre)

Tablo 7.24. Bağışıklık arttırma faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
İlçe
Salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla ilaçlama yapılan
bölgeler
Hastane- sağlık ocağı- seyyar hastanenin ismi
Çalışan personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliği ile birlikte)
Aşı çeşidine göre aşısı yapılan kişi sayısı
İhtiyaç duyulan aşı miktarları (cinsine göre)
İhtiyaç duyulan tıbbi malzeme sayısı
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Tablo 7.25. Kan ve kan ürünleri sağlama hizmetleri faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
Kızılay biriminin ismi
Çalışan personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliği ile birlikte)
Çeşidine göre kan ve kan ürünleri stok miktarı
İhtiyaç duyulan tıbbi malzeme sayısı

Tablo 7.26. Mezarlık hizmeti durum rapor
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
Çalışan cenaze aracı sayısı
İhtiyaç duyulan ek cenaze aracı sayısı
Mevcut mezarlık ve açılan ek mezarlıkların isimleri
Çalışan personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliği ile birlikte)
Mezarlığın toplam kapasitesi
vardiya sonunda mezarlıktaki boş kapasite
İhtiyaç duyulan ek malzeme/araç-gereç sayıları (çeşidine
göre)
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Tablo 7.27. Yangınla mücadele faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
İlçe
Çalışan itfaiye aracı sayısı
İhtiyaç duyulan ek itfaiye aracı sayısı
İhtiyaç duyulan ek araç/gereç/malzeme miktarı
(çeşidine göre)
Çalışan personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliğine göre)
Mahalle

Yekün

Çıkan yangın sayısı
Kontrol altına alınan yangın sayısı
Söndürülen yangın sayısı
Müdahale edilmemiş yangın sayısı
Kontrol altına alınamayan yangın sayısı
Yangından çıkarılan ölü sayısı
Yangından çıkarılan yaralı sayısı
Kayıp sayısı

Tablo 7.28. Sel ile mücadele faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
İlçe
Çalışan itfaiye aracı sayısı
İhtiyaç duyulan ek itfaiye aracı sayısı
İhtiyaç duyulan ek araç/gereç/malzeme miktarı
(çeşidine göre)
Çalışan personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliğine
göre)
Sele maruz kalmış bölgelerin isimleri
Kurtarılan insan sayısı
Kayıp sayısı
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Yekün

Tablo 7.29. Toprak kayması ile mücadele faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
İlçe
Çalışan itfaiye aracı sayısı
İhtiyaç duyulan ek itfaiye aracı sayısı
İhtiyaç duyulan ek araç/gereç/malzeme miktarı
(çeşidine göre)
Çalışan personel sayısı(niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliğine
göre)
Toprak kayması olan bölgelerin isimleri

Yekün

Kurtarılan insan sayısı
Kayıp sayısı

Tablo 7.30. Çevre sağlığı faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
İlçe
Yarattığı sızıntı ve patlama ile çevre sağlığını
tehdit eden tesisin ismi
Çevre kirliliğini temizlemeye çalışan araç
çeşitleri ve sayıları
İhtiyaç duyulan ek araç çeşitleri ve sayısı
İhtiyaç duyulan ek araç/gereç/malzeme miktarı
(çeşidine göre)
Çalışan personel sayısı (niteliğine göre)
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı (niteliğine
göre)
Tesis çevresindeki su/hava analiz sonuçları
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Yekün

Tablo 7.31. Trafik hizmetleri durum raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
İlçe
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
Çalışan personel sayısı
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine göre)
Çalışan araç sayısı
İhtiyaç duyulan ek araç- gereç-malzeme sayısı (çeşidine
göre)
Hasar gören, bloke olan ana arter, arter ve öncelikli yollar
Hasarın sebebi
Ulaşım durumu
Mevcut ise alternatif yolu
İhtiyaç duyulan malzeme/araç-gereç sayıları (çeşidine göre)

Tablo 7.32. Can güvenliğinin sağlanması hizmeti faaliyet raporu
Rapor No
Raporun geldiği kurum
Raporu hazırlayanın adı-soyadı
Raporlama tarihi (gün, saat, dakika)
Raporlanan çalışmaların ait olduğu vardiya
(gün-saat-dakika aralığı)
İlçe
İnsani yardımların dağıtımının ve yardımların izlediği
yolların güvenliğini sağlayan personel sayısı
İnsani yardımların dağıtımının ve yardımların izlediği
yolların güvenliğini sağlama işinde görevli araç sayısı
Mahallenin ismi
Çalışan personel sayısı
İhtiyaç duyulan ek personel sayısı(niteliğine göre)
Çalışan araç sayısı
İhtiyaç duyulan ek araç sayısı (çeşidine göre)
Saptanan hırsızlık vakası sayısı
Yarattığı patlama, sızıntı ile can ve mal güvenliğini tehdit
eden tesis sayısı
Saptanan yağmacılık vakası
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7.1.7 SONUÇ
Kapsamlı afet yönetim sürecinin dört aşamasının içerdiği faaliyetler, birbirinden bağımsız ve
ilişkisiz olmayıp, afet riskinin azaltılması gibi tek amaca yönelik birbirini besleyen alt
parçalardan oluşan bir yapıyı tanımlamaktadır. Bu yapının kurulması amaca yönelik
kurumsallaşmayı ve kurumlar arasındaki ilişkileri, afet organizasyonunu, bu anlamda da
sürecin planlanmasını gerektirmektedir. Oluşturulacak bu yapıyı, ülkenin ekonomik, sosyal ve
yönetsel sistemlerinden bağımsız düşünmek ve ya kurgulamak mümkün değildir. Afet
yönetiminin tasarlanmasında, kurumsal yapının oturtulmasında her ülkenin kendine özgü
koşullarının dikkate alması zorunludur. Nitekim dünya üzerindeki ülkelerde bu anlamda afet
yönetiminin, farklı kurumsal yapılanmalar çerçevesinde yürütüldüğü farklı örnekler
bulunmaktadır.
Afet sonrasında ortaya çıkan can ve mal kayıpları yalnızca tehlikenin bir fonksiyonu
olmayıp, aynı zamanda alt ve üst yapının oluşumunu belirleyen sistemlerin zayıf noktalarının
bir fonksiyonu olmaktadır. Hasarı ortaya çıkaran nedenler ve bu nedenlerin ortaya çıkmasında
etken olan ekonomik, sosyal, hukuki sistemlerin zayıf noktalarının tespiti ve bu zayıf
noktaların güçlendirilmesi de afet yönetimi kapsamında düşünülmelidir. Örneğin bir deprem
sonrası yapıların beklenen limitlerin üzerinde hasara uğraması, yapım süreçlerinin gözden
geçirilmesini gerekli kılmakta, yapı denetimi, zorunlu deprem sigorta sistemi gibi yeni
sistemlerin ve bu sistemlerin yürütülmesini sağlayacak olan yeni kuramsal yapıları ortaya
çıkarmakta, yasal sistemde düzenlemelere gidilebilmektedir.
Bir başka açıdan bakıldığında ortaya çıkan hasarın temelinde, ekonomik sistem
bozuklukları yatmaktadır. Dengesiz gelir dağılımı, bürokrasinin çokluğu ve esneksizliği,
popülist siyaset insanları kaçak yapıya yönlendirebilmektedir. Toplumda ahlak ve değerler
sisteminin bozukluğu, eğitim sistemindeki bozukluklar, hasarların temel nedenlerinden bir
diğerini oluşturmaktadır. Dolayısı ile, afeti oluşturan yalnızca tehlike değildir. Tehlike
olayının değiştirilmesi mümkün değildir. Ancak tehlikeden etkilenmemek mümkündür.
Bunun yolu da afet oluşmasına yol açan tüm alt sistemlerin bu amaca yönelik düzenlenmesi
ile mümkündür. Dolayısıyla, amaç, toplumun tüm sosyal ve ekonomik yapısının yeniden ele
alınmasını sağlayacak, riski sürekli azaltacak bir sistem oluşturmaktır.
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7.2

AFET YÖNETİMİ

(Prof. Dr. Bahattin Akşit, Prof. Dr. Gülden Erkut, Doç. Dr. İsmail Helvacıoğlu, Prof. Dr. Mikdat
Kadıoğlu, Prof. Dr. Nuray Karancı, Doç. Dr. Sinan Mert Şener, Y. Doç. Dr. Azime Tezer Kemer, Doç.
Dr. Derin Ural-Koordinatör, Prof. Dr. Alper Ünlü)

İstanbul’da çağdaş bir Afet Yönetim modeli ile olası bir depremde ve diğer afetlerde meydana
gelebilecek her türlü zarar, maddi ve manevi kayıpların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Bu model, İstanbul’da görev yapan yerel yönetim birimlerinin organizasyonunu, mevcut ve
acil durumlara yönelik görevlerinin tanımlanmasını ve kurum ve bireyler arası iletişimin
sağlanmasını organize eden bir yapıda olmalıdır. Yerel yönetim birimlerinde acil durum
planlamasında ve operasyonlarında görevli personelin eğitim ve her yönden afetlere hazırlıklı
olması yanında halk eğitimi ile bireylerin bilinçlendirilmesi, deprem ve diğer afetlere yönelik
toplumsal olarak da başarı sağlanmasını kolaylaştıracaktır.
Bu çalışmanın birinci aşamasında dünyada afet yönetiminde başarılı olan ülkelerde
yapılan inceleme sonuçlarına göre, afet yönetiminde başarılı olmak için sadece müdahale ve
iyileştirme aşamaları ile sınırlı kalmayıp, bunun ötesinde, hazırlık ve zarar azaltma
faaliyetlerinin her düzeyde gerçekleştirilmesinin gerektiği görüşü belirtilmişti. Belediye ile
yapılan görüşmeler sonucunda afet yönetim modeline yönelik beklentilerin özellikle
Müdahale (Operasyon) aşamasına ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamanın yerel
yönetimlerin afet yönetimindeki rolleri bakımından önemi daha fazla olsa da, bu çalışma
kapsamında (müdahalede başarılı olabilmek için de yapılması zorunlu olan) hazırlık, zarar
azaltma ve iyileştirme çalışmalarına yönelik olarak modelin nasıl şekilleneceği konuları da ele
alınacaktır.
İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) çerçevesinde geliştirilen Afet Yönetim
Modeli’yle gerçekleştirilmeye çalışılan bir diğer önemli konu da eğitimdir. Bu çerçevede,
kimlerin eğitileceğinin, kimler tarafından eğitileceğinin, eğitim kapsamında nelerin olması ve
eğitim yöntemlerinin neler olması gerektiğinin belirlenmesi faydalı olacaktır. Afet yönetimi
kavramının genel çerçevesi içinde, sürecin hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale ve
iyileştirme evrelerinde eğitim konseptinin nasıl şekillenmesi gerektiği ve bu evrelerde hem
afet yönetiminde sorumluluğu olan farklı birimlerdeki görevlilerin hem de sivil halkın nasıl
eğitileceği konuları önem kazanmaktadır. Afet Yönetimi ve Afet Yöneticilerinin Eğitimi
konusu İDMP’nın bu bölümünde ele alınırken, Halk Eğitimi bölümü, Master Plan
protokolünde verilen içeriğe bağlı olarak bu raporun ile ilgili bölümünde ayrı olarak ele
alınmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan Deprem Master Planı çerçevesinde
ikinci ara raporda sunulan operasyon ağırlıklı yerel afet yönetim modeli dört ana etkene bağlı
olarak nihai raporda da sunulmaktadır. Protokol gereğince de, afet yönetim aşamalarından
ağırlıklı olarak müdahale (operasyon) aşamasında odaklanan bu model;
•
•
•
•

Eşgüdüm
Olay Komuta Sistemi
Kaynak Yönetimi
Eğitim

bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler ile bağlantılı olarak açıklanan Afet Yönetim
modeli ile paralel olarak afet yönetimi eğitimi de raporun bu bölümünde detaylı olarak
sunulmaktadır.
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Tablo 7.33. Afet Yönetim Modeli özeti
1. Hazırlıklı Olma

2. Zarar Azaltma

4. İyileştirme

EŞGÜDÜM

⇤ MEVZUATIN EVRELERE YÖNELİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (Bölüm 7.2.2) ⇥

OKS

ÖZELLİKLE MÜDAHALEYE YÖNELİK OLARAK
OLAY KOMUTA SİSTEMİNİN TANIMLANMASI
(Bölüm 7.2.3)

⇤

YÖNETİMİ

BÜTÜN EVRELERE YÖNELİK OLARAK KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (İnsan, Donanım, Finansal Kaynak vb.
her türlü kaynak anlaşılmalıdır) (Bölüm 7.2.4)

Gönüllü
Kuruluşlar

Halk Eğitimi

AYM
Görevlileri

KAYNAK
EĞİTİM

E V R E L E R
3. Müdahale

AYM ile koordineli birimlerde
bulundurulması gerekli techizat,
donanım, standart operasyon
prosedürleri, afet yönetimi vb.
konularında verilecek eğitim
formatı (Bölüm 7.2.5.).

Afet yönetiminde operasyonel görevleri olanların
uzmanlık eğitimleri ile ilgili uygulamalar. Bu aşamada
yerel yönetim, mülki idare ve sivil toplum kuruluşları
ile
koordineli
olarak
bu
eğitimlerin
nasıl
yürütülebileceği konusunda öneriler geliştirilebilir.
Standart Operasyon Prosedürleri (Bölüm 7.2.5.).

Afet yönetiminde iyileştirme aşamasında
yapılabilecekler ve kaynakların rasyonel
kullanımı
konusunda
görevlilerin
bilinçlendirilmesi konusunda eğitim
verilmesi önem taşımaktadır
(Bölüm 7.2.5.).

Halkın afetin hemen ardından yapılması gerekenler
konusunda bilinçlendirilmesi ile pek çok risk ve
yaratacağı zarar bertaraf edilebilecektir. Organize olarak
müdahale faaliyetlerinde rol alacak bireylerin eğitilmesi
ve bu noktada müdahale edebilecek deneyimli insan
gücünün artırılması büyük önem taşımaktadır (Bölüm
6.2.).

Halkın afet sonrasında normal yaşam
biçimine
geçişini
hızlandırmada,
yararlanabileceği kaynaklar konusunda
bilinçlendirilmesi, idari birimler ile olan
bağlantılarının geliştirilmesi, psikolojik
ilk yardım konusunda eğitim (Bölüm
6.2.).

Gönüllü kuruluşlar tarafından alınacak afet yönetimi ve uzmanlık Gönüllü kuruluşların müdahale çabalarına yönelik
eğitimleriyle birlikte, halka yönelik verilecek eğitim programları, ilk alacakları yada diğer kamu kuruluşları ile halka yönelik
yardım eğitimleri vb. (Bölüm 7.2.5.).
müdahale faaliyetleri konusundaki eğitimler (Bölüm
7.2.5.).

İyileştirme çabalarına yönelik (yapısal
yada toplumsal boyutta) sivil toplum
kuruluşları yada gönüllü kuruluşların
katılımının
geliştirilmesine
yönelik
programlar (Bölüm 7.2.5.).

“Afetlere Hazırlık Evden Başlar”
sloganıyla birey olarak hane
halklarının
tek
başlarına
yapabileceklerinin tanımlanması
(Bölüm 6.2.).

Uzun dönemli planlama, yapısal
bazda riskleri azaltmaya yönelik
eğitimler, yerel yönetimlerin
planlama,
altyapı
gibi
birimlerinde afet planlama ve
yönetimi ile ilgili eğitim verilmesi
uygulamaları (Bölüm 7.2.5.).
Bireylerin yaşadıkları mekanlarda
hem yapısal hem de yapısal
olmayan riskleri ve yaratabileceği
zararları en aza indirmeyi
hedefleyen eğitim programları
düşünülmelidir (Bölüm 6.2.).

⇥

7.2.1

AFET YÖNETİMİNDE TOPLUMSAL BOYUT

İstanbul Deprem Master Planı’nın sadece afet yönetiminde değil, bunun yanında her
boyutuyla topluma tanıtılması, benimsetilmesi ve toplumun afetlere karşı tepkilerinin rasyonel
yönde geliştirilmesi açısından bilinçlendirmeye yönelik programların gerçekleştirilmesi de
önem taşımaktadır. İstanbul Deprem Master Planı metropoliten ölçekten yapı ölçeğine kadar
planlama, afetlerle mücadele ve müdahale organizasyonları, bu anlamda toplumsal
örgütlenmeler ve eğitim programlarının yaygınlaştırılması önemle ele alınması gereken
konulardandır. Toplumsal yapının deprem ve diğer afetlere dayanıklılığının güçlendirilip
geliştirilmesinde, konunun çok boyutlu olması ve toplumsal değişimlerin hızlı olmasına
karşın bireylerin edinilmiş tutum ve davranışlarındaki dönüşümlerin hızlı olmaması nedeniyle
harcanacak çabaların titizlikle seçilen alanlarda yoğunlaşması ve toplumsal hazırlık sürecini
hızlandıracak toplu iletişim kanallarına öncelik verilmesi gerekmektedir.
Toplumun bir afete dayanıklı ve hazırlıklı hale gelmesi için, öncelikle bazı konulara
ağırlık verilmesinde fayda bulunmaktadır:
Toplumsal iletişim kanallarının geliştirilmesi
Toplumsal örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi
Toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi
Toplumsal kaynakların geliştirilmesi
Toplumsal değişimin sağlanması ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum geliştirilmesinde
yukarıdaki dört başlıkta toplanabilecek eylemler şöyle özetlenebilir:
7.2.1.1 Toplumsal İletişim Kanallarının Geliştirilmesi
Afete hazırlık, afet anı ve hemen sonrası ile afet sonrası dönemde toplumsal iletişimin
oynadığı rol farklı farklıdır.
Afete Hazırlık aşamasında toplumsal iletişim kanallarının geliştirilmesi, otonom öğretim,
bilgi ve deneyim paylaşımı, aidiyet duygusu, sorumluluk kazanılması gibi konularda önem
taşımaktadır. İletişimin az olması veya istenilen nitelikte olmaması nedeniyle hem afete
hazırlık döneminde gereken sorumluluk bilincinin yaygınlaşması güçleşmekte, hem afet
anında riskleri artırabilecek girişimlerden toplumun haberdar olabilmesi ve bu girişimleri
engelleyebilmesi ihtimali azalmakta, hem de afete hazırlanma konusunda toplumun belli
kesimlerine verilebilecek eğitimlerden edinilen bilgi ve becerilerin yaygınlaşması için uygun
ortamlar oluşamamaktadır. Ayrıca afet sonrasındaki psikolojik yüke hazırlanabilmek için
bireylerin çok daha önceden buna kendilerini hazırlamaları gerekmektedir. Bu da ancak belli
duygu ve düşüncelerin paylaşımı yoluyla olacaktır. Ayrıca afet öncesinde yerleşmiş bir
iletişim kültürü, afet sonrasında yeniden örgütlenmek ve olayların üstesinden gelebilmek
açısından büyük fayda sağlayacaktır.
Afet anı ve hemen sonrasında iletişimde büyük kopmalar yaşanacaktır. Hem teknik
nedenlerle, hem de psikolojik nedenlerle, hem de insan kaybı nedeniyle ortaya çıkacak bu
kopmaların etkilerinin azaltılabilmesi için afet anında iletişimi tekrar kurmaya yönelik bir
kültürün gelişmiş olması büyük önem taşımaktadır. Afet anında ve hemen sonrasında bir an
önce yerine getirilmesi gereken işlerin yürütülebilmesi ve hataların azaltılabilmesi için bu
konu üzerinde de dikkatle durulması gerekmektedir. Bu süreçte hızla afetzedelerin sağlıklı
olanlarının örgütlenip kurtarma ve lojistik çalışmalarına katılması gerektiği için, bu konuda
nasıl iletişim kurulabileceği ve insanlara hangi mesajlar verilmesi gerektiğinin (Toplum Afet
Müdahale Ekipleri-TAME vb eğitimlerle) bilinmesi kargaşayı önlemekte faydalı olabilir.
Ayrıca deprem ya da diğer afetlerde kurtarılmaya muhtaç ancak bilinci yerinde olanların
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kendi durumlarından diğer insanları nasıl haberdar edebilecekleri konusunda da eğitim
verilmesi önem taşımaktadır. Bunları bilmek bile insanların morallerini yükseltecek ve
olumlu sonuçlar yaratacaktır.
Ayrıca yardıma gelen kişilerle iletişimin kurulmasında da sorunlar yaşanması mümkün
olduğundan, yerli ve yabancı yardımcılarla iletişimin kurulmasında faydalı olabilecek
eğitimler verilmeli ve (bilingual-iki dilde) kılavuzlar hazırlanmalıdır. İstanbul’da her an
büyük bir yabancı grubunun da var olduğu düşünülürse, yardım ekiplerinin de bu kişilerle
iletişim sorununu aşabilmelerinde aynı yöntemler kullanılabilir.
Afet sonrası dönemde normal hayata dönülebilmesi, üretkenliğin yeniden sağlanması ve olası
sosyal patlamaların yaşanmaması için bu dönemde iletişimin etkin kullanılması en az önceki
dönem kadar önemlidir. Ailesiz kalmış çocukların yada bakıma muhtaç kişilerin toplum
tarafından sahiplenilmesi Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurulu-SHÇEK katkıları ve
koordinasyonuyla organize edilmesi karmaşa ve sorunlar yaşanmasını engelleyecektir.

7.2.1.2 Toplumsal Örgütlenme Düzeyinin Geliştirilmesi
Afet öncesinde yapılan hazırlıklarda kısıtlı kaynakların daha etkin kullanılabilmesi, doğru bir
şekilde toplumun katmanları tarafından algılanması, kaynakların dağıtılması; bilginin daha
rahat yayılabilmesi; zor dönemlerde toplumda dayanışma duygularının ortaya çıkmasında
etkili olan aidiyet, saygı, sevgi gibi duyguların geliştirilmesi; afette kayıpların artmasına
neden olabilecek hatalı uygulama, kullanım ve eylemlerin ortadan kaldırılabilmesi yada
azaltılabilmesi için karşılıklı sorumluluk duygusunun geliştirilmesi; zor koşullarda dahi
örgütlenebilme ve tolerans gösterebilme yetilerinin geliştirilmesi; afet anı, hemen sonrası ve
daha uzun dönemde paylaşma ve dayanışmanın sağlanabilmesi için gerekli bilincin
geliştirilmesi; kendi kendine öğrenen, kendini geliştiren, ekip çalışmasına yatkın ve alet
kullanma becerisi gelişmiş bir toplum yaratılması gerekmektedir.
Bunun dışında örgütlenme açısından idari yapıya da değinilirse, halkın katılımının
sağlanması, kaynakların etkin kullanılması, güncel bilgi toplanarak yeni risk bölgelerinin
zamanında tanımlanabilmesi açısından mahalle ölçeğinde örgütlenmenin geliştirilmesi, bunda
da sokak/site yönetimi anlayışının geliştirilerek diğer konularda da bu yapıdan faydalanılması
olumlu olacaktır. Acil durumlarda muhtarlık kayıtlarının güncelliği ve erişilebilirliği büyük
önem taşımaktadır. Kurtarma çalışmalarında hangi bölgede çocuk yada yaşlı kişiler
bulunabileceğinin bilinmesi ve çalışmalarda hata payının azaltılması açısından önemlidir. Acil
durum sona erdikten sonra da kısıtlı kaynakların etkin dağıtılmasında yine aynı kayıtların
önemli olduğu açıktır. Ayrıca hızlı ve etkin bir şekilde yaygın bir (TAME vb) eğitim
programı uygulanması gerektiğinde de bu yapının çok kısa sürede amaca ulaşmayı sağlayacak
şekilde geliştirilmesi mümkün olabilecektir.
Afet sırasında ve hemen sonrasında örgütlenmenin hızla gerçekleştirilebilmesi için
insanların birbirlerine anlayışlı davranması ve kısa sürede örgütlenerek kurtarma
çalışmalarına destek verebilmesi için bu konuda (TAME vb) eğitim verilmesi gereklidir.
Önceden edinilen bilgi, çaresizlik duygusunun aşılmasında da faydalı olacaktır.
Afet sonrasında gerçekleştirilecek örgütlenmelerde amaçların iyi saptanması ve el atılması
gereken konuların iyi belirlenebilmesi önem taşımaktadır. Afetten zarar görenlerin
kayıplarının telafi edilerek yeniden topluma kazandırılabilmesi, afet ile bozulan sosyal
yapının tamiri, olumsuz etkilerin hafifletilmesi (suç oranında artış, depresyon, sakatlıkların
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getirdiği sıkıntılar, umutsuzluk, yetim kalanlar, toplumdan kopuş, radikal örgütlenmeler)
açısından örgütlenmenin bu dönem için ayrıca ele alınması gerekmektedir.
7.2.1.3 Toplumsal Kaynakların Geliştirilmesi
Yukarıda değinilen konularda başarı sağlanmasında, toplumsal kaynakların geliştirilmesi
büyük önem taşımaktadır. Bu kaynaklardan kastedilen, problem çözebilme, inisiyatif
kullanabilme, iletişim kurabilme, karşı tarafı anlama ve sabır gösterme, farklı kültürlere
anlayış gösterme gibi bireysel nitelikte olan, ancak toplumsal olarak etkileri büyük olan
davranışların geliştirilmesi yanı sıra, alet kullanma becerisi, ilkyardım, lojistik, arama –
kurtarma, güvenlik ve huzur sağlama gibi farklı konularda yetişmiş bireyler yaratmaktır. Bu
eğitimlerin her birinin herkese verilmesi mümkün ve anlamlı olmadığından, belli miktarda
kişinin bu konulardan biri yada bir kaçı üzerinde eğitilmesi ve bunların kent mekanında
homojen bir şekilde dağınık halde bulunmasının sağlanması faydalı olacaktır.
7.2.1.4 İdari Yapılanmaya Bağlı Toplumsal Örgütlenme
Ulusal Ölçekte
Bir kentin kendi kaynaklarıyla böyle bir afetin etkilerinden kısa sürede kurtulması mümkün
olmadığı için, ülke genelindeki kaynakların kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle
ulusal olarak deprem ve diğer afetlerle ilgili faaliyet gösteren kuruluşların yanı sıra, yardım,
lojistik ve diğer hizmetleri yürütecek kuruluşların arasındaki ilişkileri sürekli olarak
geliştirecek ve ülke genelindeki kaynakları bu sorunları çözmede kullanacak organizasyonlara
ihtiyaç vardır. Bu tür yapılanmalar halihazırda mevcut ise de, bunların afet öncesi ve sonrası
planlama, koordinasyon ve uygulama açısından ihtiyaç duydukları bilgiye kendi aralarındaki
yatay örgütlenme yanında doğrudan yerel kaynaklardan da ulaşabilmelerinde büyük fayda
bulunmaktadır.
Bölgesel Ölçekte
İstanbul Metropoliten Alanı’nın maruz kalabileceği böyle bir depremin ve beraberinde
oluşabilecek diğer afetlerin İstanbul’un içinde bulunduğu bölgedeki diğer illeri de daha az ya
da daha fazla etkileyeceği gerçeğinden yola çıkarak, bu bölgelerle olan iletişim ve
koordinasyonun sağlanması, depreme karşı problem yaratabilecek sosyo-ekonomik
gelişmelerde ortak önlemler alınabilmesi ve alan dönüşümlerinde daha geniş bir coğrafya
içinde etkileşimlerin dikkate alınabilmesi için bölgesel ölçekte bir organizasyonun faydalı
olduğu düşünülmektedir.
Metropoliten Alan Ölçeğinde
Metropoliten Alan içinde gelişmekte olan alanların, gerileyen ve yeni sorunlar yaratabilecek
alanların, mevcut haliyle sorunlu alanların ve deprem sonrası ihtiyaç duyulabilecek alanların
birbirleriyle olan sosyo-ekonomik etkileşimlerini kontrol altına alacak, kentsel alanların
dönüşümünde kaynakları etkin olarak kullanacak, afet sonrası kent kaynaklarını ve gelen
yardımları etkin bir şekilde yönlendirecek, afet sonrası halkın ihtiyaç duyduğu lojistik, sıhhi
ve psikolojik desteği verebilecek bir organizasyon gerekmektedir. Bu organizasyonel yapının
daha alt ölçeklerde örgütlenebilmesi ve afet durumunda kapasitesini geliştirebilmesi için
önceden yetişmiş bir işgücüne ihtiyacı bulunmaktadır.
İlçe Ölçeğinde
İlçe örgütlenmesinn öncelikle sosyo-ekonomik dönüşümlerin gerçekleştirilmesinde etkin
uygulama araçlarıyla donatılması gereklidir. Bu noktada seçimle başa gelen ilçe
belediyelerinin bazı dönüşümler açısından baskılara maruz kalacağı açıktır. Bu nedenle
belediye örgütlenmesi bu açıdan her ihtiyacı karşılayamayacaktır. Ancak belediye
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örgütlenmeleri ihtiyaç duyulan bilgi bankalarının oluşturulması ve yönetilmesinde çok büyük
öneme sahiptir. Bu sayede hem bugünkü riskler ortaya konulabilecek, hem de gelecekte olası
riskler saptanabilecektir. Belediye örgütlenmesi dışında da halkın bilinçlendirilmesi,
eğitilmesi, kamuoyu oluşturulması ve diğer konularda sivil, resmi yada yarı-resmi kuruluşlar
önem kazanmaktadır. Bunların daha alt kademelerden bilgi alması ve uygulamalarında bu alt
kademelerdeki örgütlenmelerden faydalanması etkinliklerini artıracaktır.
Semt ve Mahalle Ölçeğinde
Daha alt kademe olarak semt ve mahalle ölçeğinde yapılanmalar sayesinde hem bilgi
toplanması, hem mevcut risklerin giderilmesinde halkın yönlendirilmesi, hem alınan
kararların gerçekte etkinliğinin araştırılması, hem de kaynakların geliştirilmesi açısından
olumlu gelişmeler sağlanabilir. Acil durumlarda müdahale edebilecek kişilerin
yetiştirilmesinde, bölgelere özel gizli risklerin açığa çıkarılmasında, deprem ya da diğer bir
afet sonrasında halkın yeniden örgütlenerek normal hayata dönebilmesinde bu ölçekteki
organizasyonel yapının gelişmişlik düzeyi büyük önem taşımaktadır.
Bu ölçekte semt karakolu, itfaiye, afet yönetim merkezi gibi birimlerin uygun bir nüfus ve
arazi büyüklüğündeki semtlerin tamamına müdahale edebilecek şekilde yapılandırılmaları ve
mahalle muhtarlıkları ile ilişkide olmaları faydalı olacaktır. Her mahalleden afet ile ilgili
eğitim almış olan takımların semt merkezinde yer alan bu birimlerle ilişkilerinin muhtar
üzerinden kurulması afet anında ve sonrasında örgütlenmenin hız kazanması için gereklidir.
Sokak / Site Ölçeğinde
Bu ölçekteki organizasyonel yapının geliştirilmesi özellikle yapılara ve kullanıma bağlı
risklerin belirlenmesinde ve afet sırasında yardımların hızla hedefe ulaştırılmasında büyük
fayda sağlayacaktır. Ayrıca güncel bilginin toplanması yoluyla uzun vadeli dönüşüm
kararlarına da yardımcı olacaktır. Etkin bir sokak/site yönetimi yoluyla yeni risklerin
oluşması önlenebilir, hanehalkı açısından ekonomik olarak karşılanamayan yenileme, tamir
vb. ihtiyaçların bir havuzda toplanan kaynaklar yoluyla giderilmesi ile mevcut riskler
azaltılabilir. Aynı zamanda bu tür yapılanmalar arazi kullanım kararlarının etkin bir şekilde
uygulanabilmesi için de gereklidir. Bu ölçekte örgütlenme düzeyinin ülkemiz genelinde
sağlıksız olduğu ve birçok binanın başıboş ve sahipsiz durumda her türlü tehdide açık hale
geldiği düşünülürse, bazı binaların yönetiminin birleştirilmesi ve profesyonel yönetim
düzenine geçilmesi büyük faydalar sağlayacak ve ortalama maliyetleri düşürecek çözümler
üretilmesini kolaylaştıracaktır. Bu durumda daha çok kişi hem yenileme ihtiyaçlarını, hem de
afetlere karşı eğitim, iletişim vb. ihtiyaçlarını daha rahat ve daha düşük maliyetlerle
karşılayabilecektir. Ancak bu konuda sağlıklı gelişme sağlanabilmesi için yasal düzenlemeler
yapılması zorunludur.
7.2.1.5 Konut Alanları ve Toplumsal Boyuta Yönelik Genel Değerlendirme
Konut alanlarının türü ve barındırdığı sosyal grupların yapısı büyük önem taşımaktadır. Bu
alanların tahlilinde bina dışında, kullanım alışkanlıkları, gelişme eğilimi, nüfus baskısı gibi
etkenler göz önüne alınmalıdır. Toplumsal yapı içinde yer alan dezavantajlı sosyal gruplar
genellikle kentin plan-dışı gelişmiş olan denetimsiz alanlarında iskan etmektedir. Kent’teki
düşük sosyo-ekonomik düzeyli bireyler kadar, çocuk, yaşlı, engelli ve bebek bekleyen
kadınlar gibi daha hassas gruplara da (kamu reklamları vb afet bilinci kampanyalarıyla
eğitimler verilmesi de dahil olmak üzere) özen gösterilmesi gerekmektedir.
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Tablo 7.34. İstanbul İçin Örgütlenme Birimleri (Öneri)
İdari Birim

İlgili Kuruluş

Afet Örgütlenmesi

Ölçek

Görev

İl

Valilik

Afet
Yönetim
Merkezi (AYM)

10.000.000 kişi

Afetlere karşı ayrılan
kaynakların
yönetimi,
genel
koordinasyon,
merkezi yönetim ve yerel
örgütlenme arası ilişkiler

Metropoliten
Alan

Büyükşehir
Belediyesi

Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM)

8.800.000 kişi

Merkezi
yönetim,
üniversite
ve
diğer
kuruluşlarla işbirliği, ilçe
belediyeleri
ile
koordinasyon,
yönetici
eğitimi, makine teçhizat
personel, altyapı

İlçe

İlçe Kaymakamlıkları

Afet
Müdürlüğü

100-650.000 kişi

Yapıların
kuvvetlendirilmesi, gerekli
tesis-teçhizat
ve
personelin
bulundurulması, izleme

İlçe Belediyeleri

İşleri

Semt

Semt Birimleri

Karakol,
İtfaiye,
Acil
Yardım
Merkezi,
Sivil
Toplum
Kuruluşları, Halk
Eğitim Merkezleri,
Okullar

~30.000 kişi

Doğrudan müdahale, halk
eğitimi

Mahalle

Muhtarlık

Mahalle
Afet
Yönetim Lideri Gönüllü takımlar

5000-15.000 kişi

Rollerin
dağıtılması,
sorumlulukların
belirlenmesi,
toplum
bilincinin oluşturulması

Sokak/Site

Sokak/ Site Yönetimi

Sokak/Site
Yöneticisi
yardımcısı

250-500 kişi

Bina ölçeğinde sorunların
saptanması ve çözümlerin
üst makamlarla iletişim
halinde geliştirilmesi

Yönetimi

ve

Nüfusun artması, gelir düzeyi ve işsizlik gibi yada diğer sosyo-ekonomik, kültürel
nedenlerle hanehalkı nüfusunun artması ancak gençlerin haneyi terk edememesi yada
doğrudan alan ihtiyacının artması, çekirdek aile dışında farklı türdeki hanehalkı yapısının
yaygınlaşması (öğrenci evi, bekar evi, ev arkadaşlığı), ısıtma sistemlerinde gerçekleşen
tercihlerdeki değişim, yeni ulaşım kararları nedeniyle gelişen ticari potansiyel, yetersiz
kontrol ve arazi kullanım mekanizması nedeniyle farklı fonksiyonların konut alanında yer
alabilmesi, konut yapılarında modifikasyonlara, konut alanında yapı yoğunluğunun artmasına,
konut alanlarında ulaşım ağının yetersiz kalmasına ve diğer fiziksel değişimlere yol
açmaktadır. Ayrıca bir de bu gibi etkenlerle ortaya çıkan yabancılaşma, suç oranının artması,
ikamet sürelerinin kısalması gibi sosyal örgütlülük düzeyine olumsuz etkisi olan yeni
sorunların oluşması deprem açısından özel sorunlar teşkil edebilmektedir.
Afet sonrasında kurtarma, yenileme, vb. çalışmaların yürütülmesinde de farklı konut
bölgelerinde farklı sorunlar yaşanmaktadır. Aile yapıları nedeniyle bazı bölgelerde hayati
tehdit altında bulunan çocuk ve yaşlı sayısı çok olabilirken, bazı bölgelerde hanehalkı
yapısının yukarıda saydığımız geleneksel çekirdek aile dışı tiplerden olması nedeniyle bu
kişiler yardımlardan ve kurtarma çalışmalarından faydalanamayabilmektedir. Örneğin Kobe
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ve yakın çevresinde etkisini gösteren 1995’deki depremdeki kayıpların yarısından çoğunun 60
yaş üzeri olduğu ve bu kümede ağırlıkla kadınların yer aldığı saptanmıştır.
Yukarıda sayılan nedenlerle, İstanbul için gerçekleştirilecek olan deprem master planı
çalışmaları kapsamında yer alacak olan sosyo-ekonomik modül; nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim
durumu vb. nesnel özellikleri yanı sıra kentteki yaşama kültürü, kentsel mekanı kullanma
biçimleri, sosyal etkileşim biçimleri konusunda da tespit ve öngörüleri içermek
durumundadır.
7.2.2

AFET YÖNETİMİNDE EŞGÜDÜM

Ülkemizdeki mevzuatta aslında büyük ölçekte bir eksiklik yada yetersizlik olmasından ziyade,
Tablo 2.1’den de görülebileceği gibi genel durumda aşırı derecede bir yetki ve sorumluluk
karmaşasından söz edilebilir. Benzer görevlerle yüklenmiş birden fazla kurumun varlığı;
eşgüdüm yerine yetkili ve görevli kurumlar arasında rol paylaşım mücadelesinin hakim
olduğu bir yapı söz konusudur. Gerek görüldükçe eklemeler yapılarak oluşturulmuş bir
mevzuat yapısı ortaya çıkmıştır. Ancak afet yönetimin önemli bir kısmını oluşturması gereken
“risk yönetimi” konusu ihmal edilerek, daha çok kriz yönetimine ağırlık verilmiştir. Bu
durum, bütünleşik bir yapının oluşturulmasına ve çağdaş bir acil durum yönetimi ile afetlerle
mücadele edilmesine engel olmaktadır. Her afetin ardından, yerel yönetimler, gönüllü
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının öneminin vurgulanmasına rağmen bu konuda da
mevzuat düzenlemeleri bir türlü tamamlanamamıştır.
7269 sayılı yasa kapsamında “afetlerden sonra yapılacak kurtarma, yaralıları tedavi,
barındırma, ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve felaketzedelere iaşe
sağlanması konularında görev ve görevlilerin tayini toplanma yerlerinin tespiti ve
programlaması valiliklerce düzenlenir gereken vasıtalar hazırlanarak muhafaza olunur”
denilmektedir. Sözü edilen programların uygulanması valiliklerce kurulan kurtarma ve yardım
komitelerince sağlanır hükmü yer almaktadır. Bu nedenle yerel yönetimin mülki kısmı nerede
ise bütünü ile afetlerle mücadelede yetkili kılınmıştır. Ancak oluşturulan komitelerde
kuşkusuz belediye yetkili amirlerine uygulamada yer verilmektedir. Diğer yandan 7126 sayılı
Sivil Müdafaa Kanuna göre (madde-4 değişiklik 2/7/1968-1051/1 md.) teşkilat kurulan
yerlerde acil kurtarma ve yardım işleri yukarıda belirtilen komite ile sözü geçen sivil savunma
teşkilatı tarafından müştereken yürütülür ibaresi yer almaktadır. Bu nedenle itfaiye teşkillerine
herhangi bir yükümlülük yetki ve yer bu yasada verilmemiş, ancak anılan komitede eğer
belediye yetkilisi yer alır ise oldukça dolaylı olarak itfaiye teşkilleri operasyonlarda rol
alabilmektedir.
Afetlerden sonra imar faaliyetlerine ilişkin belediyelerin yetkileri genellikle merkezi
yönetim tarafından askıya alınarak tepkisel yaklaşımların gösterildiği saptanmaktadır. 1999
yılında çıkarılan ve sonradan iptal edilen 595 sayılı kanun hükmünde kararname buna en
somut örnek olarak görülebilir. Tüm yapı denetim işlemlerinin belediyelerden alınması bu
KHK nin temel niteliğidir.
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Tablo 7.35. Türkiye’de Afetler İle İlgili Temel Yasalar ve Sorumlu Bakanlıklar
Kanun Adı
Sivil Savunma Kanunu
Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı
ve
Planlama
Esaslarına
Dair
Yönetmelik

Kanun No
7126
7269

Sorumlu Bakanlık/Kurum
İçişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

88/12777

Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Genel Kurmay Başkanlığı, İlgili
Bakanlıklar, Kızılay
Bakanlar Kurulu

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 96/8716
Yönetmeliği
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel 2000/600
Müdürlüğü
Türkiye Atom Enerjisi Kanunu
2690
Olağanüstü Hal Kanunu
İmar Kanunu

2935
3194

Bakanlar Kurulu
Başbakanlık/ Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu
Bakanlar Kurulu
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Ülkemizdeki farklı yasalara göre, afetler ve acil durumlar ortaya çıkmadan önce, zarar
azaltmaya yönelik farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek çabaların
koordinasyonunu sağlayan tam yetkili tek bir makam bulunmamaktadır. Bu durum aynı
zamanda, afetlerin ortaya çıkışının ardından farklı kurum ve kuruluşlara bağlı acil durum
yönetimi birimlerinin etkin olarak görevlerini gerçekleştirmelerine de engel olmaktadır. Bu
nedenle afetler öncesinde yapılması gereken acil durumlara yönelik uzun dönemli stratejik
planlama, hazırlıklı olma, eğitim ve lojistik planlama konularında koordinasyon sağlayacak
kurumsal yapıya gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla, ülke ölçeğinden yerel ölçeğe kadar
afet planlama stratejilerinin nasıl yürütüleceği ve uygulanacağı konularına da ışık tutan
düzenlemeler yapılabilir. 2000/600 sayılı kanun ile yürürlüğe giren Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müdürlüğü bu amaçla kurulmuşsa da, gerek yapılanması ve gerekse
donanımı bakımından kuruluş amacına henüz ulaşılamamıştır.
7.2.2.1 Ülke Ölçeğinde Afet Yönetimi Modellerine İlişkin Genel Değerlendirme
Etkin bir afet ve acil durum yönetimi, ancak karmaşık olmayan bir organizasyon yapısı ile
gerçekleştirilebilir. Bu yapı normal hallerdeki yapı ile uyumlu olmalı, organizasyon yapısı,
kullanılacak kaynaklar, katılımcı kuruluşlar, acil durum türüne göre müdahale şekli önceden
hazırlanacak acil durum yönetim planlarında yer almalıdır. Toplumun acil durumlara ve
afetlere karşı güvenliğini sağlayan kurumlar, acil durum yönetiminde de aktif rol
üstlenmelidirler. Bu kapsamda yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmeli fakat yapı, afet
genişledikçe merkezi yönetimin katılımını da kolaylaştırıcı bir şekilde tasarlanmalıdır.
Afet/acil durum yönetimi, acil durum işlevlerinin gerektirdiği bakanlıklar arası işbirliği
ve eşgüdümünü sağlayan, bakanlıklar üstü bir yönetimsel seviyede gerçekleşmesi ve bunun
başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık olması, kendi yasa-yönetmelik, maddi imkan, ekipman,
eğitim, organizasyon ve personel alt yapısına sahip olması gerekmektedir.
Ulusal düzeyde afet ve acil durum yönetimi ve afete müdahale ile ilgili uzman enstitüler
kurulmalı ve buralarda hem profesyonel hem de gönüllü kişiler eğitilmelidir. Hiyerarşik
yapısıyla ve bilgi birikimiyle acil durum yönetiminin vazgeçilmez parçası olan silahlı
kuvvetlerin kaynaklarından da hem eğitimde hem de müdahalede mutlaka yararlanılmalıdır.
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7.2.2.2 Belediyelerin İl Acil Durum (Kriz) Yönetimindeki Rolü
7126 sayılı Sivil müdafaa kanuna göre (madde-4 değişiklik 2/7/1968-1051/1 md.) teşkilat
kurulan yerlerde acil kurtarma ve yardım işleri yukarıda belirtilen komite ile sözü geçen sivil
savunma teşkilatı tarafından müştereken yürütülür ibaresi yerel yönetimlerin belediyeler
kısmını oldukça zayıf bir şekilde rol verdiği saptanmaktadır. Yine aynı yasa kapsamında
madde 14’de belediyesi olan yerlerde afet bölgeleri ve riskli alanların saptanmasında
belediyelere yetki ve görev verildiği görülmektedir [Anon, 2000].
Diğer yandan 88/12777 “İl ve İlçe acil Yardım Teşkilatı ve Görevlerinin tanımlanması”
ile ilgili planlama kısmında il yönetiminde belediyelere;
hastane, ambulans servisi,
mezar yeri saptanması,
hasar tespit ve geçici iskan grubunda,
ön hasar tespitinde,
geçici iskan alanlarının planlanmasında,
madde-24 kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmet grubunda,
madde-26-itfaiye servisi teşkilinde ,
madde-27 ilk yardım ve sağlık hizmetleri, teşkil ve planlamasında,
madde-29 hastaneler servis grubunda,
madde-31 ölüleri tespit ve gömme servisinin teşkilinde,
madde-32 ön hasar tespit ve geçici iskan hizmetleri grubunda
madde-36 da satın alma, kiralama, el koyma ve dağıtım hizmetleri grup planlama ve
teşkilinde,
madde-37 Satın alma, kiralama ve el koyma servisinde,
madde-39 tarım hizmetleri grubunun teşkil, görev tespit, planlama işlevlerinde,
madde-40 tarım hizmetleri servisi ve planlama grubunda
madde-41 elektrik, su kanalizasyon hizmetleri grubunda,
madde-42 elektrik tesisleri yapım ve onarım servisinde,
madde-43 köy içme suyu yapım ve onarım servisinde,
madde-44 belediyeler içme suyu tesisleri yapım ve onarım servis hizmetlerinde,
madde-45 de kanalizasyon hizmetleri yapım servisi grubunda,
belediyelere hizmet ve planlama gruplarında yer verilmektedir [Anon, 2000].
Uygulamada yukarıda sayılan tanımlamalar kapsamında, belediyelere düşen görevlerin
operasyonel olmaktan ziyade, daha çok destek fonksiyonları ve hizmet gruplarına ilişkin
olduğu saptanabilmektedir.
Ulusal afet yapısında aynı işleve birden fazla kurum ve kuruluşun (Bayındırlık
Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Başbakanlık Kriz Masası vb.) angaje olmasının getirdiği sorunlar, bu konuda görev yapan ve
1999 afeti deneyimine sahip yöneticilerce çeşitli vesilelerle saptanmıştır. Buna il düzeyinde
eklenen bir başka sorun ise, belediye ile valiliklerin acil durum yönetimi sırasında ortak
çalışmalarındaki eşgüdüm yetersizliği ve eksikliğidir. Belediyeye hizmet ve lojistik birim
olarak bakılmasına rağmen, itfaiye teşkilleri vasıtası ile aslında afet durumunda belediyeler
müdahale operasyonlarının doğrudan içinde yer alan kurumlar olmalıdırlar.
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7.2.2.3 İl Düzeyinde Belediye ve Valilik Eşgüdümü
Bir afete müdahale etmek, il düzeyinde Valinin ve ilçe düzeyinde Kaymakamın sorumluluğu
altındadır. Vali ve kaymakamlar, idari anlamda, İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Afete hazırlıklı
olma ile ilgili faaliyetlerden belediyelerin de sorumluluğu vardır. Gündelik acil durumlara
sürekli olarak müdahale eden ve afetlerde başrol oynayan itfaiyeler ise, belediyelerin otoritesi
altında çalışmaktadır.
İstanbul ilinde 1999 afetinden sonra yeniden yapılanma çalışmaları sürecinde il Afet
Yönetim Merkezi kurulmuş, buna paralel olarak da Belediye bünyesinde AKOM
22.02.2000’de kurularak, 14.08.2000 tarihinde hizmete girmiştir. AKOM ile bağlantılı olarak
çalışan İtfaiye Daire Başkanlığı ise bir destek hizmet fonksiyonu görmekten öte İstanbul
Metropol alanında “müdahale” başta olmak üzere, “hazırlık”, “zarar azaltma” aşamalarında da
etkin görev alması gereken bir kurumdur. Bunun nedeni 32 ilçedeki 40 binası ile hizmet
vermekte olan İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığının AKOM koordinasyonunda ve Valilik Sivil
Savunma İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüterek etkin rol alabileceğidir.
AKOM ve İstanbul İl Kriz Merkezi ilişkisi bu eşgüdümde önemli role sahiptir. Diğer
yandan İtfaiye Daire Başkanlığı AKOM ilişkilerindeki eşgüdüm de önemlidir. Bu görece
Valilik-Belediye ve İl Kriz Merkezi- AKOM ilişkilerinden daha organik olması nedeni ile afet
sırasında çok daha az sorunlu olabilecek bir ilişkidir.
Diğer yandan AKOM eşgüdüm çatısı altında acil durumlara dönük olarak toplanmış
bulunan Daire Başkanlıkları;
İtfaiye Daire Başkanlığı,
Başkanlık Savunma Sekreterliği,
Ulaşım Daire Başkanlığı,
Fen İşleri Daire Başkanlığı,
İştirakler Daire Başkanlığı,
Sağlık Daire Başkanlığı,
Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü,
Yol Bakım Onarım Müdürlüğü,
Zemin ve Deprem İşleri Müdürlüğü,
Dış İlişkiler Müdürlüğü,
İSKİ,
İGDAŞ ‘ın,
bulunduğu yapı afetler öncesinde kurulması gereken eşgüdüm açısından büyük bir fırsat
yaratmaktadır. Bu çatının İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile ve Valilik düzeyindeki benzer
kurumlar ile ilişkilerinin AKOM aracılığı ile eşgüdümlü olması çok büyük önem taşımaktadır.
Diğer yandan il düzeyindeki faaliyetlerde özellikle müdahale, hazırlık ve zarar azaltma
evreleri için ilçelere dağılmış bulunan 40 itfaiye merkezinin büyük öneme sahip olduğu
görülmektedir. Bu merkezlerin (İtfaiye) AKOM çatısı altında bağlı diğer daire başkanlıkları
ve afetlerde görev alacağı zaten belediye Başkanlığınca ön görülmüş Müdürlükler ve İSKİ,
İGDAŞ gibi stratejik kurumlar ve kuruluşlarla organik ve eşgüdümlü bağlarının olması
müdahale safhası bakımından da büyük önem taşımaktadır.
7.2.2.4 İlçe Düzeyinde Belediye ve Kaymakamlık Eşgüdümü
82/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair
Yönetmeliğin İkinci Bölümünde, İlçe Acil Yardım Teşkilatı ve Görevleri tanımlanmaktadır.
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İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi, İlçede Kaymakam Başkanlığında ve Belediye Başkanının
Katılımında toplanmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında ilçe acil yardım hizmetlerinin önceki
kısımlarda ifade edilmiş bulunan il yardım hizmet grup ve kuruluşlarının yapılarına tamamen
paralel olarak yapılandırılması ve eşdeğer işlevler yüklenmesi hükümleri yer almaktadır.
Belediye Başkanı ilçede Kaymakam önderliğinde alt hizmet gruplarının eşgüdümünden
sorumlu olarak görev yapmaktadır.
Diğer yandan itfaiye merkezleri, halk tarafından tanınan ve bilinen, yerleri ulaşım
açısından stratejik olarak iyi seçilmiş, belirlenmiş uygun kritik noktalardaki merkezlerdir. Bu
merkezlerin;
halk ile etkileşime geçilmesinde,
hazırlık safhasındaki çalışma ve tatbikatların uygulanmasında,
eğitim amaçlı olarak yapılan çalışmalarda,
yerel gönüllü örgütler ile ilişkilerde,
muhtarların acil durum görevleri alabilmelerinde,
sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin sağlanmasında,
sivil toplum örgütlerinin düzenleyeceği eğitimlerde,
birer önemli “toplanma merkezi” görevi görmeleri mümkün olabilecektir.
Toplumsal “hazırlık ve zarar azaltma merkezi” rolü alacak İlçe İtfaiye Merkezlerinin
mahalle muhtarlarının da zaman zaman toplantılar yaparak, eş güdüm amaçlı çalışmalarında
birer toplanma noktası işlevi görmeleri önerilebilir.
Böylece İlçe İtfaiye Merkezleri birer yerel eğitim ve çekim noktası haline gelerek
ortalama 10-12 mahalleden oluşan ilçenin acil durumlardaki koordinasyon noktası
olabilecektir. Bu noktalar İlçe Sivil Savunma Müdürlükleri ile de eşgüdümlü olarak hizmet
verdiklerinde, ilçe afet yönetim merkezi haline dönüşerek afetlerle mücadelede ve her türlü
acil durumda önemli roller alabileceklerdir.
İtfaiye Teşkillerinin ilçelerdeki uzantısı olan İtfaiye Merkezleri diğer yandan, 10-12
mahalle muhtarının önderliğinde mahalle müdahale gruplarının oluşturulmasında ve
eğitiminde toplantı ve ortak eylem planlarını oluşturduğu, bilgilendiği ve bilgi verdiği
noktalar olarak yeni yapılandırmada görev alacaklardır.
Valilik tarafından afetlerde ilk 72 saati hedefleyen konteynerler ile muhtarların yerleri
görev bölgeleri ve konumlarının ilişkilendirilmesi, bunların muhtarlar ile yakın ilişkisinin
kurulması, muhtarlıklar bünyesinde mahalle gönüllülerinden oluşan timlerin oluşturulması bu
gönüllü müdahale gruplarının itfaiye ve sivil savunma teşkillerince (Afet Yönetimi Eğitimi
bölümünde açıklanan “D” düzeyinde eğitim-TAME gibi) eşgüdümlü olarak yapılması,
metropol ölçeğinden mahalle ölçeğine doğru geçişte “sivil” örgütlenme yapısının en alt
katmanının oluşturulmasında önemli rol üstlenecektir.
Bu nedenle İlçe İtfaiye Grup Merkezleri;
Muhtarlıklar,
İlçe gönüllü grupları,
STK‘lar ve
İlçe Sivil Savunma Teşkillerinin,
buluştuğu birer Toplum Acil Durum Merkezi işlevi göreceklerdir. Bu tür merkezlerin
oluşturulabilmesi için, İtfaiye Merkezlerinin fiziki yapısında ve mekansal altyapılarında
iyileştirme ve geliştirme yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Bu yapıda gerekli olan ilaveler aşağıdaki başlıklarda sıralanabilir;
özellikle eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği toplantı ve derslik mekanları,
afet sırasında burada görev alacakların konaklama gereksinimlerinin sağlanması
personel ve gönüllülerin kısa süreli yeme- içme, dinlenme ihtiyaçlarına cevap verecek
donanım ve mekanlar,
ilçe arama, kurtarma, müdahale faaliyetleri malzemeleri için kapalı ve güvenli depo
alanları,
yarı açık kısa süreli geçici konaklama (yarı açık örtülü alanda),
dağıtım merkezi (yarı açık örtülü alanda),
sahra hastane olanakları (yarı açık örtülü alanda),
uzun mesafe muhabere cihazları ve odası
gereğinde heliport
gereksinimlerine de cevap verecek yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğu görülmektedir.
YER: PRESBETON KAPLAMA

TEZGAHLAR

GARAJ
GIRISI

7.50

GOREVLI OD.

+5.00

7.50

WC BAY

7.50

7.50

DEPO GOREVLISI

WC

AFET YONETIM ODASI

LOJISTIK
DESTEK
OFISI

WC BAYAN

WC

MÜDÜR OD.

7.50

AFET ACIL DURUM DEPOSU 1

ALIS-VERIS
YOLU

BEKLEME

WC BAYAN

7.50

+7.00

-1.00

TOPLANTI OD.

7.50

+1.00

+3.00
GUVENLIK

+5.00

+3.00

DINLENME
NÖB. OD.

7.50

7.50
7.50

7.50

7.50
7.50

7.50

7.50

+3.00

WC BAY

+3.00

YEMEK+DINLENME

+12.00

7.50

7.50

7.50

7.50

MALZEME
DEPOLARI

YEMEK+DINLENME

+7.00

+10.00

AFET ACIL DURUM DEPOSU 2

-1.00

DINLENME

DINLENME

DINLENME
ITFAIYE
SOYUNMA

7.50

ILETISIM

7.50

7.50

7.50

GIS MERKEZI
DINLENME

+14.25

+3.00

7.50

7.50

ITFAIYE ARACLARI

7.50

7.50
7.50

+4.00
ITFAIYE ARACLARI

+3.00
AFET ACIL DURUM DEPOSU 3

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

-1.00

ITFAIYE

7.50

+3.45

ITFAIYE ARACLARI

KUS YUVASI
h=3.25m.

ACIL DURUM YONETIM MERKEZI
ZEMIN KAT PLANI
1/200

GARAJ CIKISI

BODRUM KAT
PLANI 1/200

BIRINCI KAT (ITFAIYE)
PLANI 1/200

CATI
PLANI 1/200

Şekil 7.40. Örnek Bir Tip İlçe İtfaiye Merkezi Önerisi (Kadıköy-Kuşdili Çayırı Mevkii)
7.2.3

AFET YÖNETİMİNDE OLAY KOMUTA SİSTEMİ

Bu bölüm, çağdaş afet yönetimin ana bileşenlerden birisi olan “Olay Komuta Sisteminde”
(OKS) rol olan kişilerin sorumluluklarını, bu kişilerin niteliklerini, görev alanlarını ele
almakta, olay komuta sisteminin diğer organizasyonlarla ilişkisini değerlendirmektedir.
“Afet Yönetim Modelinin” çekirdeğini oluşturan bu organizasyonun amacı, nitelikli
afet yönetim eğitimi almış profesyonel ya da gönüllü kişilerin afetlere müdahale
performansının arttırılması ve diğer sistemlerle uyumlu bir eşgüdüm ortamının sağlanmasıdır.
OKS’nin birbirleriyle bağlantılı ve mahalle sınırları içerisinde kurulmuş küçük
organizasyonlara kadar inebilecek düzeyde kurulmasında büyük yarar vardır. İlçeler
düzeyinde yerel OKS sisteminin eşgüdüm, eğitim ve planlama ağırlıklı binası ilçe itfaiye
binası ya da tesisleri olarak ele alınabilir. Hemen tüm İstanbul’da ilçeler bağlamında bu ve
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buna benzer tesisler açısndan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bu binalar, yerel anlamda
OKS’nin karargah binası olduğu gibi, afetlere karşı “sivil korunma” eğitiminin yapıldığı
mahalleliye son derece yakın kamusal alanlardır. Bu binalarda amaçlanan eğitim gündelik
yangına karşı korunmanın dışında, yangın kavramı ile birlikte afetlere karşı hazırlıklı olma ve
afet yönetim ilkelerinin yaygın bir biçimde kılgıya dönüştürülmesidir. Bu amaçla, Türk
toplumu tarafından “batılılaşma” hareketleri sırasında ilk benimsenen kavramlardan birisi
olan “itfaiye teşkillerinin” yerel afet yönetim kapsamında dinamik düzeyde yeniden ele
alınması, “yerel afet örgütlenmesi” kavramının mahalle düzeyinde yaygınlaştırılması da bu
modelin diğer ereklerinden birisi olarak algılanmasında yarar vardır.
Bu amaçla hareket edildiğinde etkin bir afet yönetimi örgütlenmesi mahalleli düzeyinde
kuvvetlenecek ve “yerel sivil korunma birlikleri” olan itfaiye teşkilleri de günümüzde gereken
önem ve itibarı kazanacaktır.
7.2.3.1 İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezleri İle Eşgüdüm
Mahalle olay komuta sistemlerinin eşgüdüm merkezi ilçe itfaiye teşkili ya da teşkilleridir. Bu
merkez aynı AKOM gibi İlçe Afet Yönetim Merkezi ile eşgüdüm doğrultusunda hareket eder.
İlçe olay komutanı, idari ve mülki amir olan kaymakam aynı zamanda İlçe Afet Yönetim
Merkezinin de müdürüdür. Bu merkez, daima İl Afet Yönetim Merkezi ile irtibattadır ve Afet
Acil Yardım Planı doğrultusunda hareket ederek Olay Komuta Sistemi ve yerel birimleri
koordine eder.
“İlçe Afet Yönetim Merkezinde” kaymakama afet yönetimi ile ilgili olarak yardımcı
olan ilçe itfaiye müdürü aynı zamanda “İlçe Afet Koordinasyon Merkezinin” de hem müdürü
hem de ilçe yapılanmasında operasyonlar şefidir. Kaymakamlığa bağlı ilçe AYM daima
itfaiye bünyesinde ilçe AKOM ile işbirliği içerisindedir. Burada itfaiye müdürü hem
kaymakamın yardımcısı hem de operasyonlardan sorumlu kişidir.
Burada belirtilen idari yapılanma mahallelerden İl Afet Yönetim Merkezine değin aynı mantık
ve yapılanma düzeyinde devam eder (Şekil 7.41).
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İl Afet
Yönetim
Merkezi

İlçe Afet Yönetim
Merkezi Müdürü /
Kaymakam

AKOM

İlçe Belediye
Başkanlığı

İlçe Afet Koordinasyon
Merkezi / İlçe İtfaiye
Müdürü/ Olay Komutanı

Mahalle OKS’leri

Şekil 7.41. İlçe Afet Yönetim Modelinde OKS ve Eşgüdüm
7.2.3.2 Olay Komuta Sisteminde Roller
İlçe Afet Yönetim organizasyonunun Afet Yönetim Merkezi ile eşgüdümlü birimleri Olay
Komuta Sistemi şemsiyesi altında toplanırlar. OKS dört ana birimden oluşmaktadır. Bunlar
Operasyonlar/Müdahale, Bilgi ve Planlama, Lojistik ve Finans/Yönetim bölümüdür.

Çağdaş Afet Yönetiminde OKS Modeli
Olay
Komutanı
Basın Sözcüsü
GüvenlikGörevlisi
İrtibat Görevlisi

Planlama Bölümü
Şefi

Operasyon Bölümü
Şefi

Lojistik Bölümü
Şefi

Finans Bölümü
Şefi

Şekil 7.42. Olay Komuta Sisteminin Yapısı (Ünlü ve Dikbaş,2001’den uyarlanmıştır)
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Şekil 7.42’de belirtilen OKS yapısında altı çeşit rol vardır. Bunlar olay komutanı, planlama
sorumlusu, operasyon sorumlusu, lojistik sorumlusu, finansman sorumlusu ve olay
komutanına bağlı diğer görevlilerdir. Bu rolleri yürüten sorumlular ve ekip elemanlarının
eğitim ve deneyim düzeyinde farklı nitelikleri vardır. Bu anlamda görevlendirmeler Şekil
7.2.9’da gösterilen ve Bölüm 7.2.6.1’de ayrıntılı olarak içeriği acıklanacak olan eğitim ve
deneyim düzeyine göre belirlenir. Burada tanımlanmaya çalışılan olay komuta sisteminin afet
yönetim eğitimi ile önemli ölçüde ilişkisi vardır.

Olay Komutanının Görev ve Niteliği
İlçe bünyesinde ele alınan OKS’nin operasyonlar komutanı itfaiyeden sorumlu üst düzey
yöneticisidir. Bu da ilçe itfaiye müdürüdür. İlçede bunun da üzerinde planlama, operasyon,
lojistik ve finansman açısından sorumlu olan komutanı Türkiye’deki afet mevzuatına göre
kaymakamdır (Şekil 7.2.3) . Bir ilçede birden fazla OKS kurulabilir.
Bir OKS’de Olay Komutanı o birimin tüm planlama, operasyon, lojistik ve kaynak
envanteri ile ilgili birikimlerinden sorumlu olan kişidir. Bu kişi bir itfaiye müdürü olduğu gibi,
gerektiren durumlarda birden fazla OKS sisteminin yapılanmasında itfaiye müdür
yardımcıları ya da müfreze müdürleri de olabilirler.
“A” düzeyinde afet yönetim eğitimi almış “Olay Komutanı” itfaiye teşkillerinin eğitim
düzeyine göre (Yentürk ve diğ., 2002 ), sivil korunma, afet yönetimi ve yangından korunma
eğitimlerinde üst düzeyde bilgi ve deneyime sahip meslek elemanlarıdır. Burada öngörülen
sisteme göre bir ilçede ana şemsiye olarak bir ya da birkaç OKS sistemi öngörülebilinir. Bu
sistemlerin başında deneyimli profesyonellerin bulunmasında yarar vardır.
Bu ana çatıya bağlı mahallelerde kurulabilecek çekirdek mahiyette gönüllü ve STK
katılımlarıyla oluşabilecek OKS sistemleri, İlçe Afet Koordinasyon Merkezleri tarafından
denetlenir ve eşgüdümleri sağlanır. Burada mahalle OKS sistemlerinde Olay Komutanı
gönüllüler arasından deneyim ve liyakata bağlı olarak belirlenir. Mahallelerde oluşabilecek
OKS organizasyonları varsa, OKS’de görev alacak Olay Komutanının aynı zamanda “A”
düzeyinde afet yönetim eğitimini tamamlamış olmasında yarar vardır.(Bkz. Bölüm 7.2.5)
Planlama Bölümü Şefi ve Plancıların Görevi ve Niteliği
İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan Afet Acil Yardım Planlarının
güncelleştirilmesi ve günlük yaşama geçirilmesi bu bölümün sorumluluğu altındadır. Bilindiği
gibi bu eylem planlarının alt bağlamında Acil Operasyon Planları ve Acil Lojistik Planlarının
da olması gerekmektedir. Planlama grubu il ve ilçedeki acil yardım planını izlediği gibi,
ilçenin özel yapısına göre mikro bölgeleme düzeyinde acil yardım planları da geliştirebilir.
Planlama bölümünün başında da yine “A” düzeyinde eğitim almış profesyonelin ya da
gönüllünün bulunmasında yarar vardır. Bu bölümde profesyonel kadar mahallelerden
seçilmiş gönüllüler de çalişabilirler. Planlama bölümünde çalışan gönüllülerin afet yönetim
eğitimini en az “B” düzeyinde tamamlamış olması gerekmektedir.
Operasyon Bölümü Şefi ve Görevlilerinin Niteliği
Afetlerde operasyon bölümü en az üç, en çok onbir ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan
arama-kurtarma, ilk yardım ve güvenlik grubunun OKS’nin görev alanında kendi içinde
yoğun ve eşgüdümlü olarak çalışmasında yarar vardır. Bu üç grubu yöneten operasyon bölüm
şefi de “A” düzeyinde eğitim almış bir profesyoneldir. Bu kişi bir itfaiye müfreze müdürü de
olabilir. Bu pozisyona gerek kalmadıkça gönüllülerin getirilmemesinde yarar vardır. Doğal
olarak afetin büyüklüğü ve şiddetine göre bu görev geçici de olsa OKS’de belirlenen ya da
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olay yerine “ilk gelen” tarafından yönetilir, bundan sonraki adım ise usulüne uygun olarak
komuta transferidir.
Arama- Kurtarma Birlik Görevlilerinin Niteliği
Bu görevi yerine getiren birliklere komuta edenlerin “A” düzeyinde profesyonellerden
oluşmasında yarar vardır. Profesyonellerin yanı sıra bu gruba sınırlı sayıda “B” tipi eğitimi
tamamlamış gönüllüleri de eklemekte yarar vardır.
İlk Yardım Görevlilerinin Niteliği
Bu görev yoğun gönüllüler tarafından yerine getirilir. Gönüllülerin en az “C” düzeyinde afet
yönetim eğitimi almış, tıp ile ilgili mesleklerden gelmesinde yarar vardır.
Güvenlik Görevlilerinin Niteliği
Aynı mahalleden seçilmesi gereken ve yoğun olarak gönüllülerden oluşan bu grupta ağırlıklı
olarak profesyonel yaşamında güvenlik sektöründe çalışanlar tercih edilmelidir. En az “C” tipi
afet yönetim eğitimi düzeyinden geçmiş bu gönüllüler olay komutanından emir alarak hareket
ederler, afetten etkilenen alanları yağma ve benzeri kitlesel eylemlerden koruma görevini
üstlenirler. Gerektiği zaman görevlerini kolluk kuvvetlerine devredecek düzeyde hareket
ederler.
Lojistik Bölüm Şefi ve Görevlilerinin Niteliği
Lojistik bölüm şefi OKS’nin kaynak yönetimini yönlendiren, Acil Lojistik Planı genel ve
özelde uygulayan kişidir. Makina, teçhizat, alet bakım ve onarımı açısından itfaiyenin içinden
profesyonel bir görevlinin bu görevi yapmasında yarar vardır. Lojistik bölümde profesyonel
görevliler kadar, gönüllüler de yer alabilirler. Gönüllülerin en düşük “C” düzeyinde afet
yönetim eğitimi almasında yarar vardır.
Finans/Yönetim Bölüm Şefi ve Görevlilerin Niteliği
Acil durum ve afet olaylarının dışında itfaiyenin ve yerleşmenin tüm kaynak veri tabanını
organize eden , acil durum ve afet olayları için görev alacak personel ve hatta görevlilerin
nicelik ve nitelik açısından tüm envanterlerini düzenleyen, olaylar ile ilgili maliyet hesaplarını
yapan, organizasyonun tüm maliyet, satınalma ve puantaj hesaplarını yapan bu bölümün
başında en az “B” düzeyinde bir yöneticinin bulunmasında yarar vardır. Bu yöneticiye
gönüllülerin destek vermesi gerekebilir. Gönüllülerin de veri analistliği yanında maliyet
analizi de yapabilecek nitelikte olmalarında yarar vardır. Gönüllülerin en az “C” düzeyinde
afet yönetim eğitimi almaları gerekmektedir.
Diğer Görevliler
Özellikle büyük afetlerde olay komutanına bağlı üç görevliden bahsetmekte de yarar vardır.
Bu görevliler irtibat , bilgilendirme ve güvenlik görevlileridir. Olay komutanına bağlı irtibat
görevlisi sahadaki müfrezeler ile ilçe afet yönetim merkezi arasında ilişki kuran kişidir.
Bilgilendirme görevlisi ise “kamu bilgilendirmesi” konusunda uzman bir görevlidir.
Medyanın olay yerinde yer alması ve bilgilenmesi bu kişinin görevlerinden bazılarıdır. Son
görevli ise sahanın güvenliğinden sorumlu olduğu kadar itfaiye erlerinin iş güvenliğinden de
sorumlu bir kişidir. Bu birimde çalışanların en az “B” düzeyinde afet yönetim eğitimi
almalarında yarar vardır.
7.2.4

AFET YÖNETİMİNDE KAYNAKLAR

İstanbul Belediyesinin deprem dahil tüm afetlere hazırlıklı olabilmesi ve etkin bir müdahale
yapabilmesi için kaynakların önceden tespiti önemlidir. Kaynak yönetiminin prensipleri
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planlama, organizasyon, yönetim ve kontrolden ibarettir. Yönetilecek kaynaklar insan gücü
(görevli ve gönüllü), araçlar, ekipman, ve teknik bilgilerden ibarettir.
7.2.4.1 Kaynak Planlaması
Belediye’de olay komuta sisteminde görev alan yetkililer, Belediye’de mevcut kaynakları
tespit ederek kaynakların durumunu değerlendirmeli ve müdahale sırasındaki hedeflerini
belirlemelidir. Verilen hedeflere uygun olarak stratejik amaçlar seçilmeli ve bu amaçları
yerine getirecek kaynakların tespiti gerekmektedir.
Müdahale sırasında durum
değerlendirmesi sürekli yapılmalıdır. Durum değerlendirmesi yapılırken sorulabilecek sorular
içersinde tehlikelerin neler olduğu, olayın kontrol altına alınıp alınmadığı, ne kadar geniş bir
alanın ve nüfusun etkilendiği ve ulaşımın hangi güzergah üzerinden yapılabileceği, gibidir.
Kaynak planlamasındaki Belediye’nin hedefi ise öncelikle müdahale sırasında sorumlu olacak
görevlileri korumak, sonra da halkı korumak olmalıdır. Bu hedefi sağlamak için uygun
stratejik amaçlar, (personel, ekipman, araç ve teknikler) seçilmelidir.
Planlama sırasında Belediye’nin kaynaklarını tespit etmesi gerekmektedir. Müdahale
sırasında kaynakların nereden geleceği, ne kadar süre içersinde olay yerinde hazır ve
kullanılabilir halde olacağı, Belediye dışında hangi özel, gönüllü veya kamu kurumların
katılımı ve bu kurumlar ile işbirliği gerekeceği, ve ulaşılması güç ancak gereken özel bir
kaynağın gerekliliği önceden tespit edilmelidir.
7.2.4.2 Kaynak Organizasyonu
Müdahalede kullanılacak kaynakların sıralaması ve etkin konuşlandırılması kaynak
organizasyonudur. Belediye’de tespit edilen insan kaynaklarının hangi işte görevlendirileceği,
ve görevlendirilen kişilerin hangi yetkililere rapor verecekleri önceden bilinmelidir.
Kullanılacak kaynakların bir arada çalışması için gerekli hazırlıklar ve müdahale sırasında
iletişimin nasıl sağlanacağı düşünülmelidir.
Ayrıca kaynak yönetimi açısından belediyelere bağlı Fen İşleri Müdürlükleri hem
büyükşehir hem de ilçe belediyeleri kaynakları düşünüldüğünde önemli bir destek unsuru
niteliği taşımaktadır. Zira ilçe ve Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak önemli miktarda kazı,
hafriyat, diğer iş ve yol makineleri mevcuttur. Afetler sonrasında kaynak yönetimi açısından
belediyelerin yukarıda sayılan olanakları, özellikle enkaz kaldırma, yeni tahliye yollarının
açılması ve eski yolların genişletilmesi veya yollara şerit ilavesi işlemlerinde büyük önem
kazandığı görülmüştür.
Bir başka kaynak ise belediyeye veya belediyeye bağlı kuruluşlara hizmet veren
müteahhit firma ve taşeronlarının kaynaklarıdır. Bu kaynaklarda afet sırasında ve sonrasında
sözleşmeleri kapsamında belirtilmemiş olsa dahi çok önemli katkılara sağlayabilmektedir. Bu
kapsamda belediye kaynak yönetimi açısından sözleşmeli müteahhit ve taşeron
sözleşmelerinde mücbir şartlar ve olaylar başlığı altında kaynak yönetimi kapsamında
kullanım olanaklarının yaratılması da afete duyarlı il sınırları, mücavir alanları ve belde
belediyelerinde önem taşımaktadır.
7.2.4.3 Kaynakların İdaresi
Olay komuta sisteminin başarı ile çalışabilmesi için idare’de görev alan kişilere yetki
verilmesi önemlidir. Motivasyon ve liderlik ile kaynakların idaresi yapılabilir. Idare için
kaynak ihtiyacını ve kaynak listelerini oluşturmak gerekmektedir. Belediye dışındaki kamu
ve özel sektör kurumların da kaynaklarının listesi hazır olmalıdır, ve müdahale anında
kullanım için önceden izin alınmalıdır.
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Kaynakların düzenlenmesinde ve sipariş sırasında güvenliğin sağlanması, yeterli rezerv
ve bütçenin hazır olması önemlidir. Düzenlemeyi yapacak kişiler Belediye tarafından
seçilecek olay komutanı, lojistik şefi, ve malzeme şefidir.
7.2.4.4 Kaynak Kontrolü
Kaynakların kontrolü için öncelikle standartların oluşturulması gerekmektedir. Müdahale
sırasında görevleri tek bir kişi yerine en az ikişer kişilik gruplara vererek sorumlulukları
paylaştırmak gerekmektedir. Yönetici ve deneticiler verilen görevin yerine getirildiğine dair
sürekli değerlendirmelerde bulunmalıdır. Yöneticiler müdahale sırasında görülen sonuçları
standartlarla karşılaştırmalı, efektif sonuçlar görülmediği takdirde yöntemin düzeltilmesini
sağlamalıdır.
7.2.4.5 Kaynak Yönetiminde İtfaiyenin yeri
İtfaiye birimi 1923 yılında İstanbul Belediyesine bağlanmıştır. Yangın dışında tüm acil
durumlarda, özellikle can kurtarmada yeri önemli olan İtfaiye Daire Başkanlığının olası bir
depremde müdahale için en önemli kaynak olacaktır. Afetlerdeki görevinin önemini belediye
2000 yılında 2 “Afet Müdahale Merkezi” kurarak göstermiştir. Bu merkezlerin biri Şişli
Bölge İtfaiye grubuna bağlı olarak Okmeydanı’nda 29.1.2000’de kurulmuş olup, ikincisi
Kavacık Bölge İtfaiye grubuna bağlı olarak Kavacık ’ta 15.8.2000’de kurulmuştur. Şekil
7.43’de İtfaiye’nin görev aldığı olayların listesi, ve Şekil 7.44’da Itfaiye’nin AKOM’daki yeri
sunulmuştur.

Şekil 7.43. İstanbul’da Itfaiye’nin görev aldığı olaylar (Yalın, 2003)
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Şekil 7.44. AKOM’daki görev dağılımı (Yalın, 2003)
İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı insan kaynakları ile, planlama
safhasında, organizasyon, idare ve kontrol aşamasında görev almalıdır.
Araç ve ekipman sayısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının genel araç durumu ve 1999 yılı
depremleri ardından gereksinim duyularak alınan yeni araçların listesi Şekil 7.45. ve Şekil
7.46’de verilmiştir.
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Şekil 7.45. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel araç listesi (Yalın, 2003)

Şekil 7.46. 17 Ağustos 1999 Depreminden sonra alınan araçların listesi (Yalın, 2003)
Bu kapsama ek olarak kaynak yönetimi açısından Fen İşleri kaynakları ve belediyeye bağlı
birimlerdeki mevcut ekipman listelerinin sürekli güncellenerek kaynak yönetimine katılması
gerekmektedir. Bunun AKOM tarafından periyodik olarak yapılması araç ve makine parkının
güncel stokunun yerlerinin ve kapasite olanaklarının planlama esaslarına uygun şekilde
envanterinin tutulması gereklidir.

1280

İnsan kaynakların sayısı
Müdahale sırasında görev alacak insan kaynakların görevli ve gönüllü olarak ikiye ayırmak
gerekmektedir. Belediye bünyesinde görev alacak birimler, AKOM üyeleri olan Savunma,
Ulaşım, Fen İşleri, İştirakler, Sağlık, Sosyal ve İdari İşler, Yol Bakım ve Onarım, Zemin ve
Deprem İnceleme, Dış İlişkiler Daireleri ve İSKİ ve İGDAŞ çalışanları olacaktır. Bu kişiler
dışında diğer kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları çalışanları da Belediyenin (İtfaiye’nin) olay
komuta sistemi çerçevesinde görev yapmaları mümkün olacaktır. İtfaiye’nin müdahale ile
ilgili çalışabilecek (lojistik veya operasyonel) personel sayıları Şekil 7.47.’da verilmiştir.

Şekil 7.47. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları (Yalın, 2003)
İstanbul’da şehir nüfusunun 1/1000 oranında profesyonel itfaiyeci bulunmalıdır. Şu
anda 1929 olan toplam sayının en az 9000’e artırılması gerekmektedir. Gönüllü itfaiyeciler
ise yaklaşık 3000 kişi olarak görev almaya hazırlanmaktadır.
Muhtarlık/Devlet/Özel kurumlar için anlaşma
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin müdahale sırasında tüm halka etken bir şekilde
ulaşabilmesi için mahalle bazında Muhtarlıklar ile, kaynakların paylaşımı ve yönetimi için
işbirliği içersinde olması gerekmektedir. Aynı şekilde Belediye’nin devlet ve özel kurumlar
ile işbirliği yapması önemlidir.
Bir örnek uygulama ise İstanbul Vilayetinin kurmuş olduğu Afet İstasyonların (turuncu
konteynerlerin) etkin çalışabilmesi için bu standart operasyon kılavuzu oluştururarak İtfaiye
ile Muhtarlıkların birlikte çalışmasını sağlamaktır.
Istanbul’da depreme müdahale ve öncesinde sosyal etkenliği olan önemli kaynaklar ise
imamlar, berberler, taksi şöförleridir. Bu kesimi de afet planlamasına dahil etmek önemlidir.
7.2.5

AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

7.2.5.1 Profesyonellere Afet Yönetimi Eğitimi Değerlendirmesi ve Sorunlar
Türkiye’nin afet yönetiminde başarılı olabilmesi için, yerel yönetim ve merkezi idarelerle
birlikte gönüllü kuruluşlar ve iş çevrelerine ait tüm kaynakların birlikte değerlendirilmelidir.
Modern acil durum yönetiminin tüm aşamalarının bütün tehlikelere yönelik ekip çalışmasıyla
koordine edilebilmesi için, bütünleşik bir acil durum yönetimi modeli ve olay komuta
sisteminin ülkemizde oluşturulup uygulanması gerekmektedir. Hem ülke genelinde hem de
İstanbul’da profesyonel yada gönüllü afet ve acil durum yöneticileri, mevcut eğitim
olanaklarından da yararlanarak ortak afet yönetimi ve komuta sistemini, ortak dil ve
yöntemlerini kullanabilmeleri ve periyodik olarak eğitim görebilmeleri için kurumsal, idari ve
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
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Öncelikle afet ile ilgili kamu personeli, yerel yönetimlerde çalışanlar, mimarlar,
mühendisler, öğretmen ve öğrenciler, afet yönetimi ve afetler konusunda eğitilmelidir. Bu
amaçla düzenlenecek seminer ve kurslarla afet zararlarının en aza indirilmesinde elde edilen
yeni teknik ve bilgiler ilgili kurum ve çalışanlarına aktarılmalıdır. Bu konuda da ilgili tüm
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır. Kısa ve uzun vadeli hedef, afetlerin önlenmesi
ve zararların azaltılması konularında STK’larla birlikte toplum genelinin eğitilmesi olmalıdır.
Başlangıçta acil durum yönetimi ile ilgili kamu yöneticileri ve yerel yöneticilerin eğitilmesine
öncelik verilmeli, özel sektör ve halka yönelik çalışmalar da paralel olarak yapılmalıdır.
Aşağıdaki programların amacı, İstanbul’da afetlere hazırlıklı toplum oluşturmak,
afetlerden dolayı olan kayıpları en aza indirmek ve afet sonrası iyileştirme sürecini hızlı bir
biçimde yürürlüğe koyabilmek üzere modern afet yönetimi konusunda eğitilmiş idareci ve
afet yöneticilerinin hazırlanmasıdır.
Afet Yöneticileri İçin Afet Yönetimi Eğitim Programları
Ülkemizde gelecekte olması muhtemel afetlere karşı daha hazırlıklı olmaya ve afetlerde
kayıpları en aza indirmeye yönelik olarak profesyonel olarak eğitilmiş acil durum yöneticileri
yetiştirmek amacıyla (Şekil 7.48’da belirtilen “C” düzeyinde) Afet Yönetimi Eğitimi için bir
modeli oluşturulmuştur.

A=

İleri
Afet
Yönetimi

B=
OKS Uzmanlık
Eğitimleri
C=

Afet Yönetimi Temel İlkeleri

D=

Afet Bilinci ve Toplum/Kurum
Afet Müdahale Ekip Eğitimleri

Şekil 7.48. D’den A’ya sırayla alınması gereken afet bilinci ve afet yönetimine yönelik
eğitim-öğretim konularını ve düzeylerini gösteren afet eğitim-öğretim piramidi.
Özetle Afet Yönetimi Eğitiminin Genel Amaç ve Hedefleri:
•Yerel yönetim ve merkezi idare ile, gönüllü kuruluşlar ve iş çevreleri kaynaklarının
bütünleştirildiği, bütün tehlikelere yönelik acil durum yönetimi sürecinin oluşturulması
•Acil Durum Yönetiminde yerel yönetim ve merkezi idare rollerinin açıklanması
•Acil durumlarda bireylerin kendi başlarına neleri yapabileceklerinin belirlenmesi
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•Entegre Acil Durum Yönetimi Sisteminin bileşenlerinin tanımlanması
•Acil Durum Yönetiminde bireyler ve kuruluşların hem kendileri hem de birbirleri
arasındaki ilişkilerdeki rollerin tartışılması
•Acil Durum Yönetimi için neden ekip çalışmasının gerekli olduğunun açıklanması
Bir çok kamu kurum ve kuruluşu önemli ölçüde deprem ve diğer afetlerin oluşturduğu
risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. Bunun için ilk iş olarak herhangi bir afet veya acil
durumda kurumlar ve onlara bağlı birimlerde
46. Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak
47. Tesis, Teçhizatı ve Evrakları Korumak
48. Hizmet ve Üretimi Aksatmamak
Bu yaklaşımla kısa bir süre içinde kurum ve kuruluşlarımızın birer “Afetlere Dirençli
Kurum” ve verdikleri hizmetlerin de “Afetlere Dirençli İş” haline gelebilmesi için yapılacak
olan çalışmalar aşağıdaki on adımda gruplandırılabilir:
49. Afet Yönetimi ve Planlama Ekiplerinin Oluşturulması Risk ve Tehlikeye Maruz
Kalma Analizleri Mevcut Hazırlık ve Kaynakların Tespiti Risklerin Derecelendirilmesi
ve Yüksek Riskli Bölgelerin Tespiti Acil Çıkış / Yangın / Tahliye Durumlarının
Belirlenmesi Kontrol Listeleri ve Prosedürlerinin Hazırlanması Eksik Acil Durum
Malzemelerinin Belirlenmesi Kritik Görevler ve Görevlilerin Belirlenmesi Kurum
Afet Müdahale Ekiplerinin (KAME) Eğitimi
58. Periyodik Tatbikatlar ile Planların Benimsenmesi ve Yenilenmesi.
İTÜ-Afet Yönetim Merkezi bünyesinde (Şekil 7.48’da “B” eğitim düzeyi olarak) verilen
eğitimler:
Acil Durum Tatbikat Yöntemleri
Acil Durum Yönetim Merkezi ve Olay Komuta Sistemi
Acil Durum Yönetimi İlkeleri ve Acil Durum Planlaması
Afete Dirençli Toplum Oluşturma Teknikleri
Bağış, Enkaz Yönetimi ve Operasyonları
Çocuklar İçin Afet Eğitimi ve Dersleri Dijital Afet Veri Tabanları, GIS ve HAZTURK
Okullar için Acil Durum Eylem Planları
Okullar için Afet ve Acil Durum Eylem Planları ve Yönetimi
Toplum Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Eğitimi (TAME) Toplumsal Bilinçlendirme
Toplumu Afet Tatbikatlarına Yönlendirme
Zarar Azaltma Stratejileri ve Planları
B düzeyindeki bu eğitim programı hakkında detaylı bilgi raporun EK- Afet Yönetimi 1
bölümünde verilmektedir.
Üst Düzey Yöneticilerinin Eğitimi
İl ve ilçelerin Üst Düzey Yönetici ve Görevlileri Bölüm “EK- Afet Yönetimi 1’de verilen D.
bölümünde Afet ve Acil Durum Yönetimi, Eğitimi ve Tatbikat Programı”nda açıklanan “C”
düzeyindeki eğitimi almalıdır.
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Ülkemizde büyük yıkımlara neden olabilen afetler, Türkiye’de devlet görevlilerinin,
sivil toplum örgütlerinin ve genel olarak bütün toplumun afetler ve acil durum yönetimi
konusunda eğitim ve öğretime ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. Bu kapsamda İ.T.Ü Afet
Yönetim Merkezi tarafından T.C. İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığınca
desteklenen projelerden biri dahilinde bugüne kadar 300’ün üzerinde üst düzey yerel yönetici
için “C” düzeyinde eğitim programı düzenlenmiştir.
İl ve ilçe yöneticilerinin modern afet yönetiminin temel ilkeleri hakkında
bilgilendirmekle beraber yetki alanlarındaki mevcut riskler, afetlere karşı yapılan/yapılacak
olan hazırlık, planlama, müdahale ekipleri kurma ve tatbikat çalışmalarına onların da ilgi ve
katkısını sağlamak için gerekli bir eğitim programıdır.
Diğer il ve ilçelere örnek olması ve/veya il genelinde bir model olarak uygulanması için
acil durum planlama, müdahale ve arama-kurtarmaya yönelik hazırlıklar tanıtılabilir. İl ve
belediye geneli ile birimlerinde müdahale için gerekli olan ve satın alınması gereken araçgereçler hakkında bilgiler verilebilir. Diğer İl ve İlçelere örnek olması ve/veya ülke genelinde
bir model olarak uygulanması için il ve ilçelerin acil durum planlama ve zarar azaltmaya
yönelik hazırlıkları tanıtılabilir. Ayrıca il, ilçe, belediye, kurum ve kuruluşların geneli ve
birimlerinde kurulması gereken Toplum ve Kurum Acil Durum Müdahale Ekipleri ve
bunların alması gereken (“D” düzeyindeki) eğitimler hakkında da bilgiler verilebilir.
Belediye‘de Çalışan Afet Yöneticilerinin Eğitimi
Yukarıdaki bölümlerde tanıtılan Modern Afet Yönetimi yaklaşımı, İstanbul’daki yerel idare
ve yönetimlere de öncelikle aktarılmalıdır. Böylece, İl/ilçe belediyelerinin deprem ve diğer
afetlere hazırlık sürecinde Belediye Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezleri çalışanlarının
afetlerden önce gerekli olan planların hazırlanmasına ve tatbikatlar ile denenmesine ve
yönetim stratejisine temel oluşturabilecek bir çalışma sistematiği ortaya konulabilir. Bu tür
bir eğitimle İstanbul’a uygun, Acil Durum Yönetimi İlkeleri, Acil Durum Planlaması, Acil
Durum Yönetim Merkezi Yönetimi, Olay Komuta Sisteminin Planlaması, Zarar Azaltma, ve
Toplumu Afet Tatbikatlarına Yönlendirme konularındaki bilgi ve yaklaşımları İstanbul İl ve
İlçeleri Belediyelerindeki Afet Koordinasyon Merkezlerine aktarılabilir.
Buna yönelik, Belediyelerde çalışan profesyonel yöneticiler, aşağıdaki gibi afet ve afet
yönetimi konularında D’den A’ya (Şekil 7.2.9.) ayrı ayrı ve birbirini takip eden eğitim öğretim
projelerini alıp uygulamalıdır (Bkz. EK-Afet Yönetimi 1’de ilgili alt bölümler):
D-Seviyesi: Toplum/Kurum Afet Müdahale Ekibi (TAME)
C-Seviyesi: Afet Yönetimi Temel İlkeleri
B-Seviyesi: OKS/Afet Yönetimi Konularında Uzmanlık Kursları
A-Seviyesi: Afet ve Acil Durum Yönetimi, Eğitimi ve Tatbikat Programı (İleri AYM Eğitimi)
veya Afet Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimi.
Öncelikle her belde ve belediyenin başta AYM ve/veya AKOM vb benzeri birimlerinde
afetlerle ilgili çalışanları, yetki alanlarını, kurum ve kuruluşlarını afetlere doğru ve hızlı bir
şekilde hazırlayabilmesinin sağlanabilmesi için Afet Yönetimi eğitimini alması sağlanmalıdır.
Benzer şekilde AKOM ’da görevlilerin “B” düzeyinde “Afet Yönetimi Konularında Uzmanlık
Kursları”ndan sorumlu oldukları konularda daha fazla uzmanlaşmaları için sertifika
programlarından geçirilmeleri gerekmektedir.
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Kamu’da Çalışan Afet Yöneticilerinin Eğitimi
Her afet veya acil durumda, İl ve ilçeler ile birlikte bir çok Bakanlığın il ve ilçelerdeki
birimlerinde Kriz Merkezleri kurulup çalıştırılmaktadır. Benzer şekilde mevzuata göre her
kurum ve kuruluşun da bir Sivil Savunma Planı ile birlikte Afet Acil Yardım Planı olmalıdır.
Ancak ülkemizde ister doğal ister teknolojik veya insan kaynaklı olsun, büyük afetlerin
zararlarının önceden yapılacak planlama ile azaltılmasına yönelik önlem alınmasından daha
çok, acil durumlar ortaya çıktıktan sonra uygulanacak müdahale ve afet zararlarını
iyileştirmeye yönelik çalışmalar ağırlık kazanmaktadır.
Bu nedenle Kriz Merkezleri veya Afet Yönetim Merkezleri ve Ekipleri, kurum ve
kuruluşların Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Acil Yardım Planları Komisyonları üyeleri için
aşağıdaki konularda ayrı ayrı ve birbirini takip eden eğitim öğretim projeleri uygulanmalıdır (EKAfet Yönetimi 1):
D-Seviyesi: Kurum Afet Müdahale Ekibi (KAME)
C-Seviyesi: Afet Yönetimi Temel İlkeleri
B-Seviyesi: OKS/Afet Yönetimi Konularında Uzmanlık Kursları
A-Seviyesi: Afet ve Acil Durum Yönetimi, Eğitimi ve Tatbikat Programı (İleri AYM Eğitimi)
veya Afet Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimi.
Öncelikle İl ve İlçelerin Kriz Merkezleri veya Afet Yönetim Merkezleri ve Ekipleri,
Hassas Kurum ve Kuruluşların Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Acil Yardım Planları
Komisyon Başkanları ve afetlerle ilgili çalışanları, yetki alanlarını, kurum ve kuruluşlarını
afetlere doğru ve hızlı bir şekilde hazırlayabilmesinin sağlanabilmesi için EK-Afet Yönetimi
1’de açıklanan “A, B ve C” düzeyindeki “Afet ve Acil Durum Yönetimi, Eğitimi ve Tatbikat
Programını (İleri AYM Eğitiminin) alması sağlanmalıdır. Benzer şekilde AYM ’de
görevlilerin “B” düzeyinde verilen “Afet Yönetimi Konularında Uzmanlık Kursları” dan
sorumlu oldukları konularda daha fazla uzmanlaşmaları için sertifika programlarından
geçirilmeleri gerekmektedir.
Bunlarla birlikte Kriz Merkezleri veya Afet Yönetim Merkezleri ve Ekipleri, kurum ve
kuruluşların Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Acil Yardım Planları Komisyonları, vb
yerlerde yönetici olmayan tüm üyelerin “C” düzeyindeki “Afet Yönetimi Temel İlkeleri
Kursu”na katılması büyük öneme sahiptir.
STK’larda Çalışan Afet Yöneticilerinin Eğitimi
Dünyanın her yerinde gönüllüler ve gönüllü kuruluşlar afetlerden etkilenmiş birey ve
toplumların ihtiyacını karşılamak için asırlardır hizmet vermektedir. Bugün artık onlar
toplumların afetlere hazırlanma, zarar ve riskleri azaltma, kısa süreli müdahale ve uzun süreli
iyileştirme çalışmalarına da yoğun bir şekilde katılmaktadırlar. Gönüllü kuruluşların bu
desteği, heyecanı ve uzmanlığı olmadan devletin tek taraflı afete uğramış toplumların
ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle gönüllü kuruluşların afet yönetiminin
dört evresinin her birinde oynayacağı rol ve yapacağı hizmetlerin belirlenmesi ile birlikte hem
kamu kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar, hem de gönüllü kuruluşların kendisi arasındaki
işbirliği, dil birliği, ortak bir afet yönetimi ve olay komuta sistemi ile birlikte eşgüdümün
sağlanması gerekmektedir.
Ülkemizde son 10 yılda yaşanan depremler sonrasında, toplumun bu konuda duyarsız
olmadığı görülmüştür. Afet bölgesine uzak ya da yakın tüm vatandaşlar afetzedelere yardım
etmek için canla başla çalışmışlardır. Örneğin, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde
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Sivil Toplum Kuruluşları, (STK’lar) yani hükümet dışı sivil toplum örgütleri, afet
yönetiminin bütün alanlarında faaliyet göstermiştir. Hattâ son olarak, Düzce'de, yerleşim
merkezinin aşağı yukarı bir yıllık yönetim şemasının oluşturulmasından, prefabriklerin
yapılmasına, çadır kentlere insanların yerleştirilmesinden Kriz Merkezi'nin çeşitli
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ve daha uzun vadeli işlere kadar pek çok konuda aktif rol
almışlardır. Şüphesiz afet yönetimi tümüyle STK’lara devredilemeyecek bir konudur ama
afet yönetimi STK’lar ve onların omurgasını oluşturan gönüllüler olmadan da başarılı
olamayacaktır.
Gelişmiş ülkelerin afet yönetimi çalışmaları incelendiğinde, bu ülkelerde gönüllülerin
sivil korunmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildiği görülür. Gönüllülerin eğitimi, tam
zamanlı acil durum yönetimi personelinden ayrı tutulmamaktadır. Böylece aynı eğitimi almış,
aynı terminolojiyi kullanan, gönüllü ve profesyonel ekipler daha etkin şekilde afetlere hazırlık
ve müdahale yapılmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle gönüllü kuruluşların acil durum
yönetiminde sorumluluk taşımalarına olanak tanıyacak kriterlere göre eğitimi ve
akreditasyonu yapılarak bu kuruluşların gücünden mümkün olduğu kadar yararlanılması
yararlı olacaktır.
Ülkemizde “Gönüllü İtfaiyecilik” ve "Sivil Savunma Gönüllüsü” olgusu/oluşumunun
hızla yaygınlaştırılmasıyla birlikte gerektiğinde göreve çağrılabilecek “Geçici Afet İşçisi”
uygulaması da değerlendirilmelidir. Gönüllü kuruluşların afet yönetiminin dört evresinin her
birinde oynayacağı rol ve yapacağı hizmetleri engelleyici kanun ve yönetmelikler düzeltilmeli
ve gönüllüleri iyi niyetle yaptıkları işler için yasalar karşısında korumaya yönelik
“Gönüllülerin Korunması”na yönelik hükümler mevcut yasalara eklenmelidir.
Böyle bir sistemin kurulmasında sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte acil
durum yönetiminin dört aşamalı, döngüsel ve bütünleşik yapısı, herkes için aynı yönetim
modelinin gözetilmesi, mutlak bir gerekliliktir. Bunun için mevcut eğitim olanaklarından da
yararlanarak hem ülkesel ölçekte hem de İstanbul bölgesinde tüm profesyonel ve gönüllü afet
ve acil durum yöneticileri, ortak afet yönetimi ve komuta sistemini, ortak dil ve yöntemlerini
kullanabilmeleri için periyodik olarak eğitilmelidirler.
Afetler konusunda çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri için aşağıdaki
konularda ayrı ayrı ve birbirini takip eden eğitim öğretim projeleri uygulanmalıdır (Bkz. EK-Afet
Yönetimi 1):
D-Seviyesi: Toplum Afet Müdahale Ekibi
C-Seviyesi: Afet Yönetimi Temel İlkeleri
B-Seviyesi: OKS/Afet Yönetimi Konularında Uzmanlık Kursları
Örneğin:

Olay Komuta Sisteminin (OKS) Planlaması
Bağış Yönetimi
Afete Dirençli Toplum Oluşturma
Gönüllü Kaynakların Geliştirilmesi

A-Seviyesi: Afet ve Acil Durum Yönetimi, Eğitimi ve Tatbikat Programı (İleri AYM Eğitimi)
veya Afet Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimi.
Kamu kaynaklarının yetersiz kalabileceği büyük bir afette örgütlü ve serbest
gönüllülerin birlikte çalışması, afet yaralarının sarılmasında önemli rol oynayacaktır. Ancak,
gönüllüleri verimli bir şekilde kullanmak ve gönüllü kişilerin kurtarma ekiplerinin çabalarını
engellememesini sağlamak için, bu katılımın dikkatlice yönetilmesi ve yönlendirilmesi
gerekir. Gönüllülerin hareketlerinin denetlenmesi ve yönetilmesi, bu riski biraz aşağı çekebilir.
Her profesyonel afet yöneticisinin görevi, gönüllü kaynağı olumlu bir güç haline
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dönüştürmektir. Gönüllüler için uygun görevler bularak, eğitimsiz gönüllünün kendini
tehlikeye atmasını önlemek ya da profesyonel kurtarıcının işine engel olmamasını sağlamak
mümkün olabilecektir. Biraz bilgi ve planlamayla, afet gönüllülerinin güvenliği sağlanabilir
ve verimlilikleri artırılabilir. Bu nedenle profesyonel afet yöneticilerinin “Gönüllü
Kaynakların Geliştirilmesi” konusunda mutlaka eğitilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde
STK yetkililerinin EK-AFET YÖNETIMI 1 ’de ayrıntıları verilen “C” düzeyindeki “Afet
Yönetimi Konularında Uzmanlık Kursları” dan sorumlu oldukları diğer konularda daha fazla
uzmanlaşmaları için sertifika programlarından geçmelidir.
Ayrıca her STK’dan ilgili kişiler hem kurumları için hem de toplumun modern afet
yönetiminin gereklerini profesyonel bir şekilde ve istenen standartlarda yerine
getirilebilmesinde aracı olmak için “A” düzeyindeki İleri Afet Yönetimi Kursu’nu almalı veya
“Acil Durum ve Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı”na katılmalıdırlar. Bunlarla birlikte
STK’larda yönetici olan ve olmayan tüm üyelerin “C” düzeyindeki “Afet Yönetimi Temel
İlkeleri Kursu”na da katılması büyük önem taşımaktadır.
Öğretmenler için Afet Yönetimi Eğitimi
17 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Eskişehir ve Bursa’da
etkili olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara depremi ile 12 Kasım 1999 tarihinde Bolu’da
meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, Milli Eğitim camiasında da büyük kayıpların
verilmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda; toplam 178 öğretmenimiz ve 1,387
öğrencimiz hayatını kaybetmiş; MEB’ye bağlı okul ve kurumlardan 102 bina yıkılmış ya da
yıkılması gerekli görülmüş ve 1,503 bina ise çeşitli derecelerde hasar görmüştür. Bu tür doğal
afetler, Türkiye’de afet ve acil durum yönetimi konusunda daha iyi bir eğitim, öğretim,
hazırlık ve planlamaya ihtiyacımız olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
Resmi kurtarma ekipleri de afet anında, günün saatine göre, başta okullar olmak üzere
toplu bulunulan ortak yaşam alanlarına öncelik vermek durumundadır. Bu ve başka
nedenlerle uzman ekiplerin mahallelerdeki afet alanlarına ulaşmaları zaman alabilir. Bu
nedenle okullarımızda etkin acil durum yönetimi ancak aynı komuta sistemi, dil ve
yöntemlerinin kullanabilmesi ile birlikte basit bir organizasyon yapısıyla gerçekleştirilebilir.
Böylece acil durumların organizasyonel yapısı, normal durumlardaki yapı ile uyumlu olmalı
ve önceden hazırlanacak olan acil durum yönetim planlarında da yer almalıdır. Acil
durumlara müdahale ekiplerinin senkronize olabilmesi için de ülke genelinde ve her seviyede
okullarımız için bir standart Olay Komuta Sisteminin yaygınlaştırılarak afet öncesi, sırası ve
sonrasında kullanılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda okullarımızda uygulanacak olan
standart olay komuta sistemi uygulamada önemli yararlar sağlayacaktır. Bu anlayışla
okullarımızdaki acil eylem planı ve hazırlıkları da ele alınmalıdır.
Toplumumuzda öğretmen ve okul yöneticilerinin için aşağıdaki konularda ayrı ayrı ve
birbirini takip eden eğitim öğretim projeleri uygulanmalıdır (Bkz. Şekil 7.48 ve EK-Afet Yönetimi
1):
D-Seviyesi: Toplum Afet Müdahale Ekibi
C-Seviyesi: Afet Yönetimi Temel İlkeleri
B-Seviyesi: OKS/Afet Yönetimi Konularında Uzmanlık Kursları
Örneğin:

Acil Durum Planlaması
Bağış Yönetimi
Afete Dirençli Toplum Oluşturma
Gönüllü Kaynakların Geliştirilmesi
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Okul Afet Tatbikatları Dizaynı ve Değerlendirilmesi
A-Seviyesi: Afet ve Acil Durum Yönetimi, Eğitimi ve Tatbikat Programı (İleri AYM Eğitimi)
veya Afet Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimi.
Öğretmenlerimizin toplumdaki lider rolünü de göz önüne alarak, planlama başta olmak
üzere afet yönetimi bilgilerini eğitimcilerimize aktarmak, afet yönetiminde öğretmenin aktif
katılımını sağlayarak onların beceri kazanımını ve artırımını hedeflenmelidir. Böylece
öğretmenlerimiz tekrar Cumhuriyetin ilk yıllarındakine benzer bir misyon yüklenerek mahalle,
semt, ve yerleşim bölgelerinde verilen, ve beklenen rollerini geliştirme ve arttırma amacı da
desteklenecektir.
7.2.6

SONUÇ

İstanbul Deprem Master Planı’nın her boyutuyla topluma tanıtılması, benimsetilmesi ve
toplumun afetlere karşı tepkilerinin rasyonel yönde geliştirilmesi açısından bilinçlendirmeye
yönelik programların gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. İstanbul Deprem Master Planı
kapsamında, metropoliten ölçekten yapı ölçeğine kadar planlama, afetlerle mücadele ve
müdahale organizasyonları, bu anlamda toplumsal örgütlenmeler ve eğitim programlarının
yaygınlaştırılması önemle ele alınması gereken konulardandır. Toplumsal yapının deprem ve
diğer afetlere dayanıklılığının güçlendirilip geliştirilmesinde, konunun çok boyutlu olması ve
toplumsal değişimlerin hızlı olmasına karşın bireylerin edinilmiş tutum ve davranışlarındaki
dönüşümlerin hızlı olmaması nedeniyle harcanacak çabaların titizlikle seçilen alanlarda
yoğunlaşması ve toplumsal hazırlık sürecini hızlandıracak toplu iletişim kanallarına öncelik
verilmesi gerekmektedir.
Toplumun bir afete dayanıklı ve hazırlıklı hale gelmesi ve afetlere karşı daha dirençli
olması için bir afet yönetim modeli geliştirilerek sunulmuştur. Model, Istanbul’da olası bir
depreme müdahale sırasında görev yapacak olay komuta sistem ve merkezlerin oluşturulması,
merkezde görev alacak yetkililerin seçimi, müdahale sırasında ve öncesinde kullanılacak
kaynakların tesbiti, temini ve idaresi ile yerel yönetim ve merkezi yönetiminin eşgüdümü
üzerine hazırlanmıştır.
İstanbul’un afet yönetimi modelinin başarılı olabilmesi için, yerel yönetim ve merkezi
idarelerle birlikte gönüllü kuruluşlar ve özel sektöre ait tüm kaynaklarının kullanıldığı,
modern acil durum yönetiminin dört evresinin bütün tehlikelere yönelik afet yönetimi eğitimi
önem taşımaktadır. İstanbul’da hem profesyonel hem de gönüllü afet ve acil durum
yöneticileri mevcut eğitim olanaklarından yararlanarak standart afet yönetimi dil ve
yöntemleri etkin kullanabilmeleri için periyodik olarak eğitilmesine yönelik kurumsal, idari
ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İstanbul’da uygulanabilir bir afet yönetimi eğitim
piramidi oluşturularak raporumuzda sunulmuştur.
Istanbul Deprem Master Planı’nın önemli bir kısmı olan Afet Yönetim modelinin
uygulanması halinde ilerde olması beklenen depreme en iyi şekilde hazır olmamız, can ve mal
kayıplarını en aza indirmemiz mümkündür. Afet yönetiminde görev alacak tüm bireylerin
eğitimi de ayrı bir önem taşımaktadır.
7.2.7. Kaynaklar
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EK- Afet Yönetimi 1
Afet Yönetim Eğitim Konuları ve Yayınlar: ACHIEVE (A Cooperative Hazard Impact
reduction Effort Via Education) Afet Yönetimi Eğitim Projesi kapsamında planlandığı şekilde
İTÜ Afet Yönetim Merkezi (AYM) eğitmenleri FEMA’dan aldıkları derslerin içeriğini
Türkiye’ye uyarlayıp 14 cilt Türkçe kitap halinde yayımladılar. Bu kitapların konusu ve
içeriği aşağıdaki gibi 9 grupta açıklanabilir:
1. Acil Durum Yönetimi İlkeleri ve Acil Durum Planlaması: Bu eğitimin amacı, Acil
Durum Yönetimi konusunda tüm yetkin kurum, kuruluş ve organizasyonlarda görev alacak
kişilere entegre acil durum yönetiminin temel kavramları, ana ilkeleri ve acil durum
planlamasının aşamalarını tanıtmaktır. Bu eğitim iki ana bölümden oluşmaktadır:
Acil Durum Yönetiminin İlkeleri: Entegre Acil Durum Yönetim Sistemi, Acil Durum
Yönetiminin dört evresi: Hazırlık Yapma, Zarar Azaltma, Müdahale, ve İyileştirme
safhalarının açıklanması.
Acil Durum Planlaması: Yetki alanının sektörlere ayrılması, Mevcut durumun analizi,
Tehlike Analizi, Hassasiyet derecesinin belirlenmesi, Ana planın oluşturulması, Planın ekleri,
Uygulama Yönergeleri, Operasyonel Planlama, Acil Durum Operasyon Planı (ADOP) süreci
ve Uzun Dönemli Planlama konuları.
Bu eğitimle ilgili AYM serisinde mevcut kitaplar:
No.1 Acil Durum Yönetimi İlkeleri
No.2 Acil Durum Planlaması
No.3 Acil Durum Planlama Araçları.
2. Acil Durum Yönetim Merkezi ve Olay Komuta Sistemi: Bu eğitimin amacı, resmi veya
özel kuruluşlarda görevli acil durum yöneticilerine Olay Komuta Sistemi (OKS) konusunda
bilgi vermek, Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM)'nin kurulması, işletilmesi ve
yönetilmesi konularında yardımcı olmak, OKS ile ADYM ortak çalışmaları konularında
örnekler sunmaktır. Bu eğitim iki ana bölümden oluşmaktadır.
3. Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM): Tasarımı, yerinin seçimi, fonksiyonel yerleşimi,
ve finans desteği araştırılması. ADYM'nin yönetimi, stres altında afet yönetimi ve ADYM nin
işlevselliği. ADYM operasyonları Standart Operasyon Prosedürlerinin ADYM'de
uygulanması. ADYM de brifing yönetimi, ADYM tatbikatlarının hazırlanması ve
değerlendirilmesi. Karar verme teknikleri ve problem çözümü. Aynı zamanda bu eğitimin
kapsamında, OKS/ADYM ilişkileri ve atölye çalışması yapılacaktır. Bu çalışmada OKS ve
ADYM'nin rolleri ve sorumlulukları belirlenecek ve vaka çalışmalarının ön hazırlıkları.
4. Olay Komuta Sisteminin (OKS) Planlaması: Afet sırasında olabilecek vaka ve olaylar ve
bunları oluşturabilecek parametrelerin incelenmesi. Bölgelere göre "acil durum planlarının"
nasıl yapılacağı. Afet öncesi hazırlıklar ve afet sırasında ortaya çıkabilecek olayların tahmin
edilerek planlanması. Personel, ekipman, ve malzeme düzeyinde kaynak yönetimi. Olay
yönetim sürecindeki ana ilkeler, alt süreçler ve eylemler.
Etkin bir acil durum yönetimi ancak aynı komuta sistemi, dil ve yöntemlerinin
kullanabilmesi ile birlikte basit fakat aynı organizasyon yapısıyla gerçekleştirilebilir. Bu
nedenle acil durumların organizasyonel yapısı, normal hallerdeki yapı ile uyumlu olmalı ve
önceden hazırlanacak olan acil durum yönetim planlarında da yer almalıdır. Acil durumlara
müdahale ekiplerinin senkronize olabilmesi için de, ülke genelinde ve her seviyede bir
standart Olay Komuta Sisteminin yaygınlaştırılarak afet öncesi, sırası ve sonrasında
kullanılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda yerel, il, bölge ve ülke genelinde profesyonel ve
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gönüllü kuruluşlar tarafından uygulanacak olan aynı olay komuta sistemi uygulamada önemli
yararlar sağlayacaktır.
Bu eğitimle ilgili AYM serisinde mevcut kitaplar:
No.4 Acil Durum Yönetim Merkezi
No.5 Olay Komuta Sistemi
5. Zarar Azalma Stratejileri ve Planları: Bu eğitimin amacı, tehlikeleri azaltarak daha
güvenli bir toplum için kendini ve diğer bireyleri motive etmek, riskleri belirleme, izleme ve
azaltmak için olanakları belirlemek, durum iyileştirme çalışmalarını seçme ve uygulamaya
yetkin kurum, kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği yaparak "zarar azaltma planı" oluşturmak,
uygulamaya koymak ve güncel tutmak, afet sonrası iyileştirme çalışmalarındaki
gereksinimleri karşılamak üzere risk azaltma stratejilerini ve grupları oluşturmaktır
Zarar Azaltma: Zarar azaltmanın anlamı, Acil Durum Yöneticileri için risk-azaltma,
tehlikelerin belirlenmesi, zarar-azaltma çözümlerinin seçimi ve uygulanması, zarar-azaltma
kaynaklarının belirlenmesi ve kullanımı, Türkiye'nin zarar-azaltma kaynakları, zarar-azaltma
planlama grubunun rolü, zarar azaltma planının oluşturulması ve yürütülmesi, afet-sonrası
stratejilerinin belirlenmesi ve zarar-azaltma tatbikatı.
Bu eğitimle ilgili AYM serisinde mevcut kitaplar:
No.6 Zarar Azaltma İlkeleri El Kitabı
No.7 Acil Durum Yöneticileri için Zarar Azaltma Yöntemleri.
6. Toplumu Afet Tatbikatlarına Yönlendirme: Bu eğitimde toplum, olası acil durumlara
hazırlanacaktır. Bu programda farklı kuruluş ve örgütleri temsil eden katılımcılar tekrara
dayalı uygulamalı çalışmalar, tartışmalar ve oluşturulan stratejiler yardımıyla masa başı
çalışmalarda eğitileceklerdir. Sanal ve tam ölçekli tatbikatlar gerçekleştirilecek ve bunun
sonucunda insanlara yürütülen acil eylem tatbikatında giriş bilgilerini kullanarak karar verme
ve gerekli müdahaleleri yapma deneyimi ve becerileri kazandırılacaktır.
Afet Yönetim Merkezi (AYM), olası acil durumlar, bunların şiddetleri ve tekrarlanma
sıklıkları, gereksinimlerin belirlenmesi, ilgili personel ve kaynaklarının tanımlanması, masa
başı çalışmalarına benzer gerilimsiz ortamlarda yapılan tartışmalarla çeşitli stratejilerin
oluşturulması, senaryoda kurgulanan hikayeyi destekleyen ana olaylar ve detaylarının
tasarlanması ve hazırlanması, ilerde yapılması düşünülen müdahalelerin listesi, çeşitli kuruluş
ve örgütleri temsil eden katılımcıların rollerinin belirlenmesi, mesajların yazılması, sanal ve
tam ölçekli tatbikatların gerilim altında gerçekleştirilmesi, tatbikatın kontrolü, koordinasyonu
ve değerlendirilmesi, düzeltmelere yönelik öneriler ve Sorun Arşivi'nin oluşturulması vb.
konular bu eğitimin kapsamını oluşturmaktadır. Yürütülen tatbikat kontrol edilerek, eşgüdüm
sağlanarak ve değerlendirilerek sistemin sınanması sağlanacak ve ADYM'deki gereksinimler,
eksiklikler ve hazırlanan plan, tahsis edilen kaynaklar ve sorumluluklardaki eksik ve
yetersizlikler saptanacaktır.
Bu eğitimle ilgili AYM serisinde mevcut kitaplar:
No.8 Afet Tatbikatlarına Hazırlık
No.9 Egzersiz ve Tatbikat Tasarımı
7. Afete Dirençli Toplum Oluşturma: ETKİ projesinin amacı afete daha dayanıklı olmayı
amaçlayan çevremize bu amaç için gerekli olan işlevleri sağlamak, fikir birliğine ulaşılması
için gerekli araçları öğretmektir. Bu çerçevede, katılımcılar bu işlemleri deneyecekler ve bazı
örneklerle uygulamalarını göreceklerdir. Bu konu özellikle yöneticiler için yararlı olacaktır.
Afete Dirençli Toplum Oluşturmak: İşlenecek konular arasında katılımı sağlamak için
gerekli temeller, Afete Dirençli Toplum Oluşturma Seferberliği projesinin içeriği, vizyonu,
amaca yönelik konuşmaların planlanması, görev alacakların rolü, sorumlulukları, projenin
uygulanması, gerekli araç ve tekniklerin kullanımı, yerel hasar tespiti, yardım toplama
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yönetimi, yerel acil durum ekipleri oluşturma, bağışların idaresi, sivil toplum örgütlerinin
yönlendirilmesi.
Bu eğitimle ilgili AYM serisinde mevcut kitaplar:
No.10 Afete Dirençli Toplum Oluşturma Seferberliği
No.11 Gönüllü Kaynakların Geliştirilmesi
No.12 Acil Durumlarda Basın ve Halkla İlişkiler İlkesi
8. Toplum Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Eğitimi (TAME): Bu eğitimin amacı,
yaşanabilecek afetlerden sonra acil müdahale ekiplerinin hemen bölgeye ulaşamayacağını
dikkate alarak, halkın kendisinin acil olarak müdahale etmesi gereken konularda ihtiyaç
duyulan temel bilgilerin verilmesini ve böylece bulundukları bölge insanlarının yaşamlarını
ve mülklerini koruyabilmesini sağlamaktır.
Bu eğitim halkın afete hazır olması için kendi evinde ve bölgesinde mevcut tehlikeleri
tanımlaması, halk acil müdahale ekiplerinin işlev ve sorumlulukları, hazırlık kademeleri,
yangına karşı tedbirler ve nasıl mücadele edileceği, afet sonrasında yaralanmalarda halkın
kendisinin yapabileceği ilk yardım ve sağlıkla ilgili işler, arama-kurtarma durumları için
planlama ve değerlendirme, kullanılabilecek taktikler, ekiplerin can güvenliği, afet ortamının
psikolojisi ve halk acil müdahale ekiplerinin organizasyonu ve kayıt sistemlerini
kapsayacaktır.
Bu eğitimle ilgili AYM serisinde mevcut kitaplar:
No.13 Toplum Acil Müdahale Ekipleri (TAME)
9. Depremle Bütünleşik Acil Durum Yönetimi: Bu eğitimin amacı, deprem afeti
durumunda görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve tanımlarını yaparak bunların
koordinasyonunu sağlamak; depremlerle bütünleşik olarak hasar azaltma ve iyileştirme
planların hazırlamak; Acil Durum Yönetim Merkezinin işleyişini oluşturmak, etkinleştirmek
ve deprem sırasında ADYM'lerin işlevlerinin senaryolara dayanarak tatbikatını yapmak.
Depremle bütünleşik Afet Yönetiminin risk azaltma, hazırlık ve müdahale ile ilişkisinin
öneminin tartışılması; Afetlere müdahale ve iyileştirme çalışmaları ve planlamalarında
devletin, emniyet teşkilatı ve ordunun, hastanelerin, sağlık teşkilatının ve belediyelerin rolleri;
Acil Durum Yönetim Merkezlerinin rolü, organizasyonu, iç koordinasyonu, basınla ilişkilerin
kurulması, karşılıklı yardımlaşma anlaşmaların oluşturulması; afet durumunda AYM 'lerin
merkez içi ve dışı operasyonları, hasar tespiti, iyileştirme operasyonları ve raporlama
tekniklerinin geliştirilmesi; afet durumu ile ilgili senaryolar geliştirilmesi ve senaryolar
aracılığıyla tatbikatının yapılması konularını kapsar.
Bu eğitimle ilgili AYM serisinde mevcut kitaplar:
No.14 Acil Durum Yönetim Operasyonları
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EK- Afet Yönetimi 2
Programın Hedefi
Programın Motivasyonu
Programın Slogan(lar)ı

Program Süresi:

: Birey ve aile
: Toplumsal ve Kurumsal Sorumluluk (CSR)
: Afeti engelleyemezsin ama ondan korunabilirsin!
Her afet bir felakete dönüşmesin!
Afetten korkma, ondan korun!
Kurban olma, bilgili ol!
Afetlere hazır mısın?
30 saniye

Konular
Bina Yangınları ve Ateşten Korunma
59.

Üzerindeki elbise ateş alırsa ne yap malısınız? Dur, Yat, Yuvarlan (Stop, Drop, Roll) ya
da 3D kuralı (Dur, Düş, Dön)
60. Üzerinde elbiseleri yanan birine nasıl müdahale edilir?
61. Evde duman detektörü bulundurmanın önemi.
62. İtfaiye (1-1-0) nasıl çağrılır?
63. Çocukların kibrit ile oynamasının engellenmesi
64. Evde A-B-C tip yangın söndürme tüpü vb. bulundurulması ve kullanılması (PİYASA;
Pİmi çek, YAngının tabanına nişan al, Sapı sık, Ateşi tara.)
65. Evde veya işyerindeki bir yangına müdahale.
66. Evde Yangın ve Dumandan korunma.
67. Okulda yangın tatbikatı
68. Duman zehirlenmesine karşı ilk yardım.
69. Bacaların periyodik olarak temizlenmesi.
70. Yemek pişirirken yangın güvenliği
71. Evde yangından kaçış planı
Deprem
72. Evde deprem anında ne yapmalı?
73. Okulda deprem anında ne yapmalı?
74. İş yerinde deprem anında ne yapmalı?
75. Alış veriş merkezlerinde deprem anında ne yapmalı?
76. Otomobilde deprem anında ne yapmalı?
77. Toplu ulaşım araçlarında deprem anında ne yapmalı?
78. Cadde de deprem anında ne yapmalı?
79. Arazide deprem anında ne yapmalı?
80. Tavana sağlam bir şekilde monte edilmemiş avizeler.
81. Bilgisayarlar depremden nasıl korunmalı?
82. Depreme karşı eşya, dola kapakları ve kütüphane nasıl organize edilmeli?
83. Duvar sağlam bir şekilde monte edilmemiş şofbenler.
84. Ayna ve tabloların koruması.
85. Yüksek bir kütüphanenin hemen yanına konan bir beşik.
86. Çamaşır suyu, patlayıcı ve yanıcı vb. kimyasalların bir arada bulundurulması.
87. Evcil hayvanların depremden korunması.
Heyelan
88.
89.

Heyelan/toprak kaymasının arazideki belirtileri.
Heyelan/toprak kayması anında binada ne yapmalı?
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90. Heyelan/toprak kayması anında açık alanda ne yapmalı?
Hortumlar
(En uygun kampanya zamanı: Nisan-Kasım ayları.)
1.
2.
3.
4.
5.

Denizde bir su hortumu görünce, deniz ve kıyıdakiler ne yapmalı?
Açık arazide bir hortumla karşılaşınca ne yapmalı?
Hortum tehlikesindeyken bina içinde ne yapmalı?
Hortum tehlikesindeyken otomobil içinde ne yapmalı?
Evcil hayvanların horumdan korunması.

Kış Fırtınaları
(En uygun kampanya zamanı: Kasım-Mart ayları.)
91. Canlıların donmadan korunması.
92. Soğuk hava dalgalarında nasıl giyinmeli?
93. Don kurbanına ilk yardım.
94. Dikkat! Siyah buz.
95. Dikkat! Köprüler yoldan önce donar.
96. Kar ve dolu yenmez.
97. Arazide çığ tehlikesinin tespiti.
98. Çığdan korunma.
99. Otomobillerin kış hazırlığı.
100. Kar ve buzda otomobil kullanma.
101. Kar tipisinde otomobil içinde mahsur kalma.
102. Su borularını ve tesisatını dondan koruma.
103. Evcil hayvanların soğuktan korunması.
104. Düşük nemden korunma.
Kuvvetli Rüzgar Fırtınaları
(En uygun kampanya zamanı: Kasım-Şubat ayları.)
1.
2.
3.
4.
5.

Üzerine elektrik hattı düşen bir otomobilden nasıl çıkılır?
Çatıların binalara monte edilmesinde dikkat edilecek hususlar.
Pencere ve kapıların fırtınaya karşı kuvvetlendirilmesi.
Soba zehirlenmesine karşı alınabilecek önlemler.
Kışın Rüzgar Soğuğundan korunma.

Orman ve Çalı Yangınları
(En uygun kampanya zamanı: Mayıs-Ekim ayları.)
105. Orman yangını nasıl haber verilir?
106. Ormanlarda kontrollü ateş yakmak.
107. Ormanlarda çam kırıklarının büyüteç görevi görmesi.
108. Anız yakmak.
109. Ormanlık bölgelerde evlerin orman yangılarına karşı korunması.
110. Evcil hayvanların orman yangınlarından korunması.
Seller
(En uygun kampanya zamanı: Nisan-Kasım ayları.)
111. Sel sularına otomobille girilmesi veya otomobilin sel sularına kapılması.
112. İnsanların sel sularına isteyerek girmesinin önlenmesi.
113. Sel sularına karşı makinelerin korunması.
1294

114. Sel yataklarında bulunan binaların elektrik tesisatı.
115. Sel yataklarında bulunan binaların kanalizasyon tesisatı.
116. Sel öncesi evde ne yapmalı?
117. Sel anında evde ne yapmalı?
118. Sel sonrası evde ne yapmalı?
119. Selden korunmak için kum torbası nasıl hazırlanır?
120. Selden kaçış planı nasıl hazırlanır?
121. Evcil hayvanların selden korunması.
Sıcak Hava Dalgaları
(En uygun kampanya zamanı: Mayıs-Ağustos ayları.)
122. Sıcak hava dalgalarında nasıl giyinmeli?
123. Sıcak hava dalgalarında fiziksel etkinliklerin planlanması/kısıtlanması.
124. Sıcak hava dalgalarında yemek ve içmek konusunda nelere dikkat edilmeli.
125. Sıcak hava dalgalarında yaşlı ve hastaların bakımı.
126. Sıcak hava dalgalarında evler nasıl serin tutulur?
127. Sıcak hava dalgaların evcil hayvanların bakımı.
128. Yüksek nemden korunma.
129. Evcil hayvanların sıcaklardan korunması.
Yıldırım, Şimşek
(En uygun kampanya zamanı: Nisan-Kasım ayları.)
130. Yıldırım çarpma tehlikesi nedeniyle saçları dikleşen bir insan yıldırımdan nasıl korunur?
131. Evde yıldırımdan nasıl korunmalı?
132. Açık arazide yıldırımdan nasıl korunmalı?
133. Denizde yıldırımdan nasıl korunmalı?
134. Ormanda yıldırımdan nasıl korunmalı?
135. Otomobil içindeyken yıldırımdan nasıl korunmalı?
136. Yıldırım tehlikesi içi 30/30 kuralı.
137. Yıldırım kurbanına ilk yardım?
138. Hayvanların yıldırımdan korunması.
139. Dışarıda oynayan çocukların yıldırımdan korunması.
140. Yüksek riskli binaların paratoner ile korunması.
Sağlıkta İlk Yardım
1. Sara nöbeti geçirenlere ilk yardım.
2. Bayılanlara ilk yardım.
3. Kalp krizi geçirenlere ilk yardım.
4. Alkol komasına girenlere ilk yardım.
5. Kol ve bacak kırılmalarında ilk yardım.
6. Zehirlenmelere karşı ilk yardım.
7. Yılan sokmalarında ilk yardım.
8. Deri dışındaki kanamalar için ilk yardım.
9. Aşırı dozda ilaç alınarak yapılan intiharlarda ilk yardım.
10. Yemek yerken boğulanlara ilk yardım.
11. Elektrik çarpmış kişilere ilk yardım.
12. Bebek ve çocukların yapancı bir cisim yutmaları durumda ilk yardım.
13. Sıcak /Güneş çarpmalarında ilk yardım.
14. Boğulmalarda ilk yardım.
15. Yanıklara ilk yardım
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Genel ve Diğer Konular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aile afet planın hazırlanması.
Evde tehlike avı
İşyerlerinde tehlike avı.
Afet Çantasının hazırlanması (tek başına 72 saat hayatta kalmak).
İlk Yardım Çantasının hazırlanması.
Evde yalnız çocuklar yabancıların telefonuna nasıl cevap vermeli?
İtfaiye, Ambulans ve Polisin yardım çağrılarına hızlı bir şekilde cevap verebilmesi için ev
ve apartman sokak numaraların mevcut ve okunabilir olmasının önemi.
8. Çocuklara acil durum telefon numaralarının öğretilesi.
9. Bebek ve çocukların elektrik prizlerine karşı korunması.
10. Afetlere Kaşı Sigorta.
11. İklim değişimi: Küresel düşün, yerel hareke et!
12. Şüpheli paketlerden uzak durmak.
13. Mutfak tüpü yanması ve patlaması.
14. İçme suyu elde edilmesi.
15. Deniz kazaları.
16. Trafik kazaları.
17. İş kazaları.
18. Hava Kirliliği.
19. “Polen Yağışlı” günlerde astımlılar için tavsiyeler.
20. Açık hava türbülansı nedeniyle uçakta sürekli emniyet kemerinin takılı olması.
21. Meyve bahçelerinin ilk bahar ve sonbahar donlarından korunması.
22. Kuraklıktan dolayı su ve enerji tasarrufu.
23. Güneşin UV-B ışınlarından (ozon seyrelmesinden) korunma.
24. Yazın büyük şehirlerdeki ozon kirliliğinden korunma.
25. Su ve kuyu etrafında oynamak
26. Evde çocuğun yalnız kalması
27. Otomobillerde emniyet kemeri takmak
Vücut Temizliği
El temizliğinin önemi.
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8
8.1

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
GENEL

‘İstanbul Deprem Master Planı’ araştırmasının temel amacı, İstanbul gibi devasa bir şehirde
deprem tehlikesine karşı kent yönetimlerini ve tüm karar potansiyelini eyleme geçirmek üzere
izlenecek bir programın ortaya konulmasıdır. Bu programın çok yönlü, çok aktörlü, çok
aşamalı bir özelliği olduğu; şimdiye kadar yapılan ve izlenen çalışmalardan nitelik ve
kapsamca çok farklı olduğu ve bütünüyle farklı kavram ve yaklaşımlara dayanmak zorunda
olduğunu baştan tanımlanmıştır. En büyük yanlış, konuya yalnızca tek disiplin ya da yalnızca
mevcut kurumların gözlükleriyle bakılması ve önümüzde duran sorunların bugüne kadar
bildik yöntem ve araçlarla üstesinden gelinebileceği varsayımıdır. İstanbul’da deprem
tehlikesine karşı etkili önlemler alınması, ne 7269 sayılı yasanın öngördüğü tekniklerle, ne de
konvansiyonel imar planlaması kavram ve araçlarına dayanılarak yapılacak fiziki
düzenlemelerle mümkündür.
Günümüz planlama bilimi, toplum bilim ve teknolojik olanakların sağladığı birikim,
kavram ve olanaklar yanyana getirildiğinde farklı bir yaklaşım ve söylemin yaratılması
gerektiği kavranmaktadır. ‘İstanbul Deprem Master Planı’, deprem tehlikesi karşısında
İstanbul’da alınması gereken çok yönlü önlemleri eşgüdüm altına almayı hedefleyen, uzun
dönemli bir perspektifte yapılması gereken işleri, topyekun eyleme geçme prosedürlerini,
fiziki ve mekansal kararları da kapsamak üzere, elden geldiğince bağımsız alt projeler olarak
tanımlayıp birbirlerini tamamlayacak biçimlerde ilişkilendirerek bir ana program iskeleti
çevresinde kurgulamaya çalışan bir ‘YOL HARİTASI’dır. Yol Haritası, deprem sırasında
mümkün olan en az zararı görmek üzere önceden alınabilecek tüm önlemleri belirlemektedir.
Çalışma, İstanbul bütününde deprem tehlikesi nedeniyle söz konusu olan her tür
‘RİSK’i tanımlamaya çalışmakta, bunun için, belirli neden-sonuç ilişkilerinin kümelenmiş
bulunduğu ‘RİSK SEKTÖRLERİ’ni tanımlamakta, bu sektörlerde riskleri azaltmak ve
bertaraf etmek için nelerin yapılması gerektiği, bunların kimler tarafından ve nasıl
gerçekleştirilebileceği konuları irdelenmiştir. Kısaca çalışma, İstanbul’da ‘RİSK
YÖNETİMİ’nin nasıl yapılacağını ortaya koymaktadır.
Her risk sektöründe yerine getirilmesi gerekenler bağımsız ‘PROJE
PAKETLERİ‘ olarak tanımlanmış, eyleme geçme, örgütlenme, ortaklıklar kurma, ilgili
tarafları birlikte davranma ve dayanışmaya zorlama ve birbirlerini denetlemelerini sağlamak
için kimi yasal düzenlemelerin ve özel yaptırım güçlerinin geliştirilmesi önerilmiştir.
Tanımlanan iş paketleri ve diğer önlemlerin yerine getirilmesinde yönetim birimlerini,
paydaşları, kamu-özel kişi ve kuruluşları bir ana program etrafında buluşturan, her bir ilgili
tarafa, takvime bağlı sorumluluk-yetki, ödev-ödül dağıtan, bunları yaptırımcı güce sahip bir
dizi sözleşme ve protokoller çerçevesinde bağlayan ana belgenin adı ‘SAKINIM PLANI’dır.
Sakınım Planı, yerel toplulukları eyleme yönlendiren, sivil toplum kuruluşlarının güç ve
yeteneklerini çoğaltıp bundan yararlanan, yerel örgütlenmelerin sayıca çoğalmalarını ve plana
katkılarını sağlayan, halkın deprem ve çevre konularında eğitim ve bilinçlenme süreçlerini
hızlandıran bir TOPLUMSAL SÖZLEŞME’dir.
Sakınım Planı, bağımsız birtakım konvansiyonel çalışma konularını yanyana getirmekle
değil, değişik disiplinlerdeki çalışmaların her risk sektöründe aynı ana fikir ve yöntem
birliğiyle yarattıkları bütünlük içinde gerçekleşmektedir. İstanbul için geliştirilen Sakınım
Planı’nda irdelenen başlıca Risk Sektörleri aşağıdaki gibi olmuştur:
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Sakınım Planı
1. İstanbul Makro-formunun deprem tehlike alanları ile birlikte irdelenmesi, genişleme
kısıtlarını, kentsel bölümlenme sorunlarını, noktasal yanlış kullanım kararlarının içerdiği
riskleri belirlemiş, morfoloji ve su havzalarıyla ilgili özelliklerin tanımlanmasını sağlamış,
uzun dönemli gelişmenin sürekli izlenmesi ve ortak kararlarla belirlenmesi amacıyla bir proje
paketi önerisinde bulunmuştur. Konunun yalnız Büyükşehir Belediyesi’nce değil, belirlenecek
taraflarla (Valilik, üniversiteler, meslek odaları, STK, İSO, İTO, ve diğer) bir Kent Konseyi
tarafından izlenmesi ve düzenli olarak her yıl bu konuda iki günlük Değerlendirme
Sempozyum’u düzenlenmesi konuyu gündemde tutacaktır.
2. Kentsel Doku incelemeleri ile, İstanbul’da tipik kentsel çevre ve yapılaşma biçimi örnekleri
ele alınmış; yapı sağlamlığından bağımsız olarak, depremde zarar görme ve yaratma
potansiyelleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Örnekler, kent parçalarında yapı, arsa, yoğunluk,
yol, otopark, gibi etkenler açısından büyük risk farklılaşmaları bulunduğunu göstermektedir.
Bu durum, yapılaşmış alanlarda risk düzeylerine göre ayrı fiziki düzeltme müdahalelerini
zorunlu kılmakta, zemin koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde ise farklı imar bölgeleri
gerektirmektedir. İmar sistemimizde risk temelli bir bölgelendirme, sigorta uygulamaları ve
yeni yapılaşma kuralları için ipuçları sağlamaktadır. Bu konuda daha derinlikli araştırmaların
yapılması gerektiği anlaşılmakta, kimi yeni denetim araçlarına ihtiyaç bulunduğu
görülmektedir. Belediye imar ve denetim yetki ve yaptırımının güçlendirilmesi, aykırılıkların
bildirilmesini daha etkin kılacak önlemlerin alınması uygun görülmektedir.
3. Kullanım Uyumsuzluklarından Doğan Riskler: acil durumda zorluklar ve ikinci tehlikeler
oluşturması nedeniyle özellikle konut dokusunda yer alan işyeri ve sanayi gibi kullanımların
İstanbul’da yaygın bir risk türü olduğu gösterilmektedir. Bu riskin azaltılmasında imar planı
kullanım bölgeleme kararlarının daha ayrıntıda düzenlenmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda
küçük değişikliklerle yapı yönetimlerinin yetkili kılınmasının bir otokontrol sağlayabileceği
düşünülmektedir.
4. Üretim Kayıplarının, deprem sonrasında kentin doğrudan ve dolaylı çok yönlü çöküşüne
yol açma potansiyeli olması nedeniyle, sanayi sakınımı yatırımları, en yüksek getiriye sahip
bir risk sektörü oluşturmaktadır. Sanayi türlerinin deprem karşısında en zayıf oldukları
özelliklerine göre sınıflanmaları, yapı güçlendirme yanında, konumsal tehlikeler, deprem
sonrası yaşanabilecek işgücü, girdi-çıktı ilişkileri, altyapı ve ulaşım sorunlarının irdelenmesi
amacıyla sistematik araştırmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu sektörde, İBB, İSO,
İTO, üniversiteler, iş adamları dernekleri, meslek odaları gibi ilgililerin, önlemler alınmasını
yönlendirecek bir platform oluşturmaları ve ortak davranmayı özendirecek girişimler
progamlanması öngörülmektedir.
5. Özel Tehlikelere Konu Alanlar: İstanbul kıyılarında, baraj alt havzalarında ve bazı heyelan
ve sıvılaşma tehlikesi gösteren alanlarda bu kapsama giren risklerin söz konusu olduğu
düşünülmektedir. Kıyılar, küçümsenmemesi gereken tsunami ve özellikle (~10 milyon m2)
dolgu alanlarda heyelan tehdidi altındadır. Yalnızca Alibey Barajı risk alanında iki ilkokul,
beş bini aşkın bir nüfus, kentsel altyapı hizmet alanları bulunmaktadır. Ayrıca kentin farklı
alanlarında küçük parçalar halinde de olsa, dere yatakları ve aşırı eğimli yüzeyler yoğun
yapılaşmaya konu olduğu görülmektedir. Bu alanlarda ayrıntılı jeofizik incelemelerinin
başlatılması, kullanım yasakları getirilmesi, kamu kullanımlarının ve özellikle Acil Durum
Görevlisi tesislerin taşınması zorunlu görülmektedir. Acil uygulamalar için bir kaynak
oluşturulması, İBB ve yerel belediyeler arasında kurulacak özel imar komisyonlarının
çalışmaları ile ayrıntılı uygulama planlarının hazırlanması gerekmektedir.
6. Açık Alan Yetersizlikleri yalnız deprem sonrası acil kullanımlar için değil, kullanımlar
arası tampon bölgelerden, tehlikeli kullanımlardan uzaklaşma mesafelerinden yoksunluk gibi
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açılardan da risk unsurudur. Açık alan düzenlemelerini yüzölçümü standartları ile belirlemek
yanında, mekansal süreklilikler sağlanması, kullanım bölgeleri ve ulaşım ve altyapı ana
kanalları boyunca düzenlenmeleri için İBB ve belediyeler arasında bir özel ortak çalışma
biriminin kurularak İstanbul için bir genel ‘Açık Alan Ana Uygulama Planı’ hazırlanması
gereği vardır. Sürekliliklerin sağlanmasında, özellikle riskli alanların ve dere yataklarının
boşaltılması bu amaçla taşınmaz takas ve imar hakı aktarım araçlarına işlerlik kazandırılmsı
doğru yönde adımlar oluşturacaktır.
7. Tehlikeli Kullanımlar tüm kentlerimizde olduğu gibi İstanbul’da da ciddi bir risk
sektörüdür. Özellikle yanıcı ve çevre kirleten maddelerin depolanması ve dağıtımı
yöntemlerinde çağdaş önlemler alınması, yaşanan örneklerin de gösterdiği gibi, yalnızca
deprem nedeniyle değil, genel güvenliğin artırılması için gereklidir. Bu konuda bir örnek
yöntem oluşturmak amacıyla incelenen LPG dağıtım noktalarının tehdit ettiği toplam nüfusun
2 milyon kişiye yaklaştığı görülmüştür. Bu rakamın düşürülmesi, yalnız teknik güvenlik ve
denetim standartlarının yükseltilmesini değil, mekansal analizlerin yapılarak imar kurallarının
geliştirilmesini emretmektedir. İlgili tarafların, İTO ve çevreci STK birimlerinin katıldığı bir
platformun oluşturulması, kentsel bilincin diri tutulmasında önemli bir işlevi olacaktır.
8. İstanbul Tarih ve Kültür Mirası üzerindeki tehditlerin belirlenerek risk azaltma yöntemleri
geliştirilmesi, kendi içinde bir Risk Sektörü ve çalışma alanı oluşturur. Bu alanda yetkili ve
ilgili kuruluşların İBB önderliğinde bir platform oluşturarak öncelikler belirlemesi ve uzun
soluklu bir kampanya başlatması zorunlu görülmektedir. Bu girişimde (Kültür) Turizm
Bakanlığı, Koruma Kurulları, üniversiteler, turizm ve kültür sektöründeki özel kuruluşlar,
vakıflar, belediyeler, Valilik ve STK birimleri, medya kuruluşları, Meslek Odaları’nın yer
alması sağlanmalıdır. Birkaç yıllık bir topyekun kampanya kapsamında herkese görevler ve
ortak etkinliklerde bulunma fırsatları sunulmalı, örnek uygulama projeleri geliştirilmeli, yurt
içi yurtdışı tanıtım, katılımlı programlar, yarışmalar vb yanında birkaç özel uygulama örneği
başlatılmalıdır.
9. Altyapı ve Ulaşım Sistemleri kentin candamarları olarak, özellikle deprem sonrasında
ihtiyaç duyulacak kentsel kaynaklardır. Kentsel altyapı sistemleri, güzergah seçimi, ağ oluşum
biçimi, kapasiteler, malzeme ve imalat kusurları gibi özellikler nedeniyle belirli noktalarda
hasar görme olasılıkları, kentte farklı risk dağılımları yaratmış olacaktır. Bu sistemlerin zayıf
noktalarının belirlenmesi, yedeklemelerin yapılması, özellikle Acil Durum Görevlisi tesislerle
birlikte işlerliklerinin sınanması gereği vardır. Bu konuda Valilik, İBB ve ilgili sivil toplum
kuruluşları ortaklığında çalışma gruplarının geliştirecekleri önerilerin uygulama projelerine
dönüştürülmesi gereği vardır.
10. Yapı Stoku Değerlendirmeleri: İstanbul’un bir milyon civarındaki mevcut yapı biriminin
bölge bölge elden geçirilerek genel güvenlik düzeylerinin belirlenmesi için özgün bir yöntem
geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu taramanın üç aşamada yerine getirilmesini, en niteliksiz ve
tehlike gösteren yapıların daha ayrıntıda çalışılmasını öngören bu yaklaşımın pilot bölgelerde
ivedilikle uygulanması önerilmektedir. Yöntemi ayrıntılı olarak geliştirilmiş bulunan bu
değerlendirme ile kamu yapıları ve Acil Durum Görevlileri’nin değerlendirmelerine ilişkin
standartlar daha yüksek tutulmaktadır. Elde edilen yapı bilgilerinin İBB verileri ile birleştirilip
CBS ortamına aktarılması ile yapılacak mekansal dağılım analizleri, kentsel doku
değerlendirmeleri ve diğer sektör analizleri, kent imar planlarının elden geçirilmesinde temel
veri tabanını oluşturacaktır. Bu uygulama İBB ve Valilik ortaklığı ile yürütülmelidir.
11. Acil Durum Görevlilerinin (ADG) deprem sonrasında yaşamsal hizmetler vermek üzere
ayakta kalmaları ve en verimli biçimde kullanılmaları gerekmektedir. Hastane, okul, itfaiye,
karakol, fırın vb tesislerin üstün standartlarda yapı sağlamlığı yanında, iç işleyiş düzenlerinin
de acil duruma kolaylıkla uyarlanabilir hazırlıkta olması gerekir. Bu işlerin denetlenmesi, yapı
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stoku mühendislik irdelemeleri ile sağlanacaktır. İşletme kapasitelerinin acil duruma
uyarlanması konusunda özendirici ve ödüllendirici önlemler yanı sıra, İBB, Valilik ve ilgili
sektör temsilcilerinin oluşturduğu komisyonlar marifetiyle düzenli denetlemelerin yapılması
için gereken yasal değişikliklerin yapılması önerilmektedir. Ancak bu düzenlemelerden ayrı
olarak, ADG’lerin mekansal dağılımlarıyla ilgili acil durum hizmet optimizasyonuna yönelik
değerlendirmelerin yapılması gereği doğmaktadır. Bir örnek oluşturması amacıyla hastaneler
konusunda yapılan değerlendirmeler, mevcut hastanelerin yetersiz kaldığına işaret etmekte, bu
hizmet birimlerinin acil durum ortamında, hizmet vermede konuma bağlı olarak farklılıklar
gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu hizmet açıkları karşısında yakın ve uzun dönemlerde
alınabilecek birden fazla ve çok yönlü önlem türü söz konusudur. Bu sektörde alınacak
önlemlerin Valilik, İBB, Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin oluşturacağı yetkili bir özel
komisyonca yürütülmesi öngörülmektedir. Bu konuda STK birimlerinden de tamamlayıcı
hizmetler alınması yerinde görülmektedir.
12. Dış Etkenler, deprem acil ortamında söz konusu olabilecek beklenmedik olumsuz doğa
koşulları, amaçlı olarak yapılabilecek sabotaj ve terör türü girişimler, toplumsal huzursuzluk
ve kamu düzenini yıkacak tepkisel davranışlardır. Söz konusu konuların kentin ağırlıklı olarak
hangi bölgelerinde etkili olabileceği, bugünden hangi önlemlerin alınabileceği, güvenlik ve
asayiş konuları olduğu kadar, Sakınım Planlaması etkinlikleridir. Bu alanda uzman birimler
ile Valilik ve İBB yetkili birimlerinin ortak planlar geliştirmeleri gereği vardır.
13. Depremlere ilişkin Yönetim Yetkinliği konusunda, acil durumlarda ve önceden alınması
gereken önlemlerde kentlerimiz ciddi yetersizlikler göstermektedir. Gerekli uzmanların
bulunmaması yanında özellikle büyük yönetim birimlerinde bilgi paylaşımı ve ortak altyapı
oluşturma konularında beceri düzeylerinin yüksek olduğu söylenemez. Yedekli örgütlenme,
gönüllü varlığı oluşturma ve bu potansiyeli kullanabilme yetkinliği, zamana karşı yarışma
güdülerinin geliştirilmesi afet öncesi yönetsel yapılanmada gözetilmesi gereken özelliklerdir.
Türkiye’de aşılması gereken bir zorluk da mülki yönetim ile belediyelerin Sakınım Planlaması
hazırlıklarında işbirliği içinde olmaları gereğidir. Bu amaçla yerel yönetimler yasa sisteminde
gereken düzenlemenin yapılması gereği vardır.
Eylem Planı
Sakınım Planı’nı oluşturan Risk Sektörleri’nde elde edilen sonuçların toplu değerlendirmesi
ve her sektörde yöntemler geliştirmiş bulunan Proje Paketleri ile birlikte bir Yol Haritası
tanımlamaktadır. Bu Yol Haritası ayrıca sunulmaktadır. Sakınım Planı’nın uzun dönemli
öngörüleri yanında, kimi yüksek risk taşıyan kent bölgelerinde ‘Eylem Planları’ hazırlanarak
ivedi müdahalelerin yapılması programlanacaktır. Gerek doğal tehlikelerin yüksek olduğu,
gerekse tehlikeye konu olan insan ve ekonomik kaynakların yoğunluk gösterdiği bu alanlar,
aynı zamanda ‘öncelikli dönüşüm alanları’dır. Bu alanlarda toplu iyileştirme ve güçlendirme
çalışmalarının eşgüdüm altında ve yerel topluluğun katılımı ile yürütülmesi sağlanacaktır.
Zamanla İstanbul’un hemen her bölgesinde güvenlik artırmak üzere bu tür dönüşüm ve
iyileştirme etkinliklerinin yer alması istenir. Söz konusu çalışmaların, stok değerlendirme ve
sosyal araştırmalar ile başlatılarak, kentsel tasarım, çevre düzenleme ve iyileştirme, yapı
güçlendirme, altyapı yetersizliklerini giderme ve toplumsal örgütlenme girişimlerine
öncülükler etmesi gerekir. Bu girişimler, alan bazında ortaklıklar oluşturma ve çok yönlü
eylem projeleri geliştirme yoluyla gerçekleştirilmek zorundadır. Bu alanlarda dönüşüm
işlerinin projelendirilmesi ve uygulamaları, ayrı ayrı proje paketleri olarak geliştirilerek
Büyükşehir ve ilgili İlçe Belediyeleri tarafından ihale edilebilir. Büyükşehir Belediyesi’nin,
söz konusu çalışmaları izlemek üzere bir özel birim oluşturması, yerinde büro kurması ve
uygulamaları denetlemesi olanaklıdır. Kamu yararına kapsamlı girişimlerin hem hızlı hem de
yerel topluluğun katılmasıyla yürütülmesi güçlü yaptırım biçimlerine ihtiyaç göstermektedir.
Söz konusu uygulamalar için bir dizi yasal düzenleme önerilmektedir:
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1. Yüksek Riskli Alan Kararının Alınması
2. Riskli Taşınmaz Sahiplerine Tebligat
3. Kat Mülkiyeti Altındaki Yapılarda Güçlendirme
4. Güçlendirme Girişiminde Bulunacak Yapılarda Kolaylaştırıcı İmar Hükümleri
5. Dönüşüm Amaçlı Ortaklıklara Özendirme ve Zorlama
6. Finansal Kolaylıklar ve Kredi Öncelikleri
7. Kaynak Geliştirme Yöntemleri
8. İmar Hakkı Aktarımı ve Takası
9. 18. Madde benzeri Yeniden Düzenleme Uygulamaları
10. Kentsel Dönüşüm Uygulama Aracı Olarak Yerel Topluluk Yönetimi
Bunların konularına göre aşağıdaki yasalarda yer bulması gereği vardır:
İmar Kanunu
Mikro-Bölgeleme Zorunluluğu
Sakınım Planı Hazırlama Zorunluluğu
Proje Alanı yönetimi yetkileri
18. ve 39. Md kapsamının genişletilmesi
Dönüşüm ve İyileştirme Projeleri için Ortaklık Modeli
İmar Hakkı Takası / Aktarımı
Belgelerin Saklanması
Zorunlu Deprem Sigortası
İyileştirme için ayrı havuz
Kamu hizmet yapılarının güçlendirilmesi
Belediyelerle dayanışma modeli
Taşınmaz Vergileri
Yüksek riskli alan ve yapılardan ek vergi
Denetimli ve sigortalı yapılardan indirimli vergi
Tapu Kanunu
Tehlikeli alanların, denetim belgeli yapıların, güçlendirilmiş yapıların kayıtlanması
Eylem Planlaması alanlarında hızlandırılmış kamulaştırma
Yeni Yönetmelikler:
Mikrobölgeleme tespitlerinin Plan kararlarına dönüştürülmesi;
yapı tesisatsistemlerinde standartlar; güvenli yapı tefrişi;
Risk Sektörlerinde güvenlik standartları belirleme;
Diğer:
1580, 3030, plan ve yapı denetimi, mesleki yetkinlik, eğitim konularında
düzenlemeler
Söz konusu önerilerinden Kat Mülkiyeti Kanunu ve İmar Kanunu kapsamında yer alan
kimi değişiklikler, çalışmada ayrıntıları ve gerekçeleriyle hazırlanmış bulunmaktadır.
Deprem zararlarının azaltılmasında ‘İSTANBUL MODELİ’ olarak anılabilecek bu
yaklaşımın temel özelliği, kentsel fiziki iyileştirme eksenli bir planlama çerçevesinde
kademeli olarak sosyal, yasal, yönetsel ve parasal olanakların topyekun örgütlenerek toplam
yaşam kalitesini yükseltmek üzere bir üstün sinerjinin yaratılmasıdır.
Teknik bir içerik taşıyan bu çalışmalar bütününe yasal bir statü kazandırmak gereği
vardır. Yerleşmelerimizde afet sonrası koşullar ve acil durum yönetimi için nasıl 7269 sayılı
yasa tarafından mülki yönetime yetkiler, sorumluluklar ve ‘Afet Planı hazırlanması’ ödevleri
verilmekteyse, Sakınım Planı da, afet öncesi zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarına ilişkin
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ödevlerin belediye yönetimleri başta olmak üzere hangi yönetimlerce yerine getirileceğini
tanımlamalıdır. Bu tür bir yasal düzenlemenin, tüm belediyeler için olmasa da, en az
Büyükşehir Belediyeleri’nin yükümlülüğü olarak tanımlanması ve doğrudan ‘İmar
Kanunu’nda ve yerel yönetimler yasa sisteminde yer alması gerekir.
Depreme karşı direnç geliştirilmesi çabalarının başka hedeflerle de bütünleştirilerek,
kentsel çevresi, altyapısı, doğası, tarihsel mirası ve insanı ile çağdaş bir dünya kenti
İstanbul’un yaratılması, yalnız İBB’nin başarısı değil, bütün Türkiye’nin onuru olacaktır.
8.2

MEVCUT DURUM

İstanbul’da meydana gelecek bir depremin kaçınılmazlığı, kentte bir deprem öncesi ve
sırasında uygulamaya konulacak afete hazırlık ve acil müdahale yöntemlerinin belirlenmesini
zorunlu hale getirmektedir. Bu belirlemeler ancak depremin fiziksel ve sosyal çevrelerde
yaratacağı etkilerin nicel olarak ortaya konulmasıyla mümkün olabilir. Bu kapsamda yapılan
çalışma ve derlemeler “Mevcut Durum” başlığı altında kapsanmıştır. İstanbul’da deprem
riskinin belirlenmesi için gerekli temel veriler ve ve risk değerlendirmelerinin yer aldığı
raporlar çalışmanın temellerini oluşturmuştır. Mevcut durum altıda: probabilistik ve
deterministik deprem tehlikesi, olası zemin problemleri yeterli ayrıntıda incelenmiştir.
Istanbul kenti mevcut durumu hakkında tam bir bilgi sahibi olmak amacıyla binalar, kentsel
altyapısı (ulaşım ağı, doğalgaz, su, elektrik ve telekomünikasyon şebekeleri) ve sanayi
tesisleri hakkındaki mevcut bilgiler derlenerek deprem performansı açısından
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. bina, altyapı ve endüstriyel tesislerin beklenen
performansları, ve sosyal kayıplar değerlendirilmiştir.
İstanbul’da depremde yüksek risk arz eden bölgeler iki kapsamda incelenebilir.
Doğrudan doğruya yüksek riskli bölgeler sıvılaşma ve heyelan potansiyeline haiz yapılaşmış
bölgeler ve gerek deprem yer hareketinin büyüklüğü ve gerekse yapı stoğunun zafiyeti nedeni
ile yoğun bina hasarına maruz kalacak bölgelerdir. Dolaylı risk arz eden bölgeler ise deprem
nedenli yangın, patlama ve tehlikeli madde sızmasına maruz kalacak meskun mahallerle,
potansiyel bir baraj göçmesi nedeni ile ani su baskınına uğraması muhtemel yerlerdir. İstanbul
için gerçekleştirilmesi planlanan kapsamlı bir rehabilitasyon programında önceliklerin
belirlenmesi büyük bir önem arzetmektedir. Çalışmada yapılmış deprem riski sıralamasında
aşağıdaki unsurlar göz önüne alınmıştır: Deprem Yer Hareketi (Şiddet, 0.2s ve 1.0s periyotlu
spektral ivmeler); Zemin Problemleri (Sıvılaşma ve heyelan potansiyeli yüksek yerler); Bina
hasarları (Ağır hasar ve toptan göçme sınıfı); Can kaybı; Acil barınma ihtiyacı olan aile sayısı;
Kapalı yol oranları (Acil yardım ve kurtarma etkinliği açısından); Endüstriyel bölgelerde
oluşabilecek yangın, tehlikeli madde sızıntıları ve –patlamalar.
8.3

YAPILARIN DEPREM DAYANIMLARININ İNCELENMESİ VE
GÜÇLENDİRİLMESİ

Master plan uygulamasında temel konulardan birisi, deprem tehlikesine maruz bina stokunun
deprem dayanımının incelenmesi, bunun sonucunda yüksek riskli yapıların ve güçlendirme
gerektiren binaların belirlenmesidir. Bunu izleyen safhada güçlendirilmesine karar verilen
binalar için güçlendirme uygulamaları yapılacaktır.
İstanbul’daki bina türü yapıların deprem dayanımlarının incelenmesindeki temel amaç,
olası büyük bir depremde binaların hasar görme olasılıklarının tekil bina bazında tahmin
edilmesi ve özellikle hasar görme olasılığı can kaybına neden olabilecek derecede yüksek
olan binaların ve bu binaların bulunduğu yörelerin tesbit edilmesidir.

1302

Yapıların Deprem Dayanımlarının İncelenmesi
Binaların deprem dayanımlarının inceleme çalışmaları üç kademeli olarak öngörülmüştür.
Birinci kademe inceleme/değerlendirme çalışmaları, “sokaktan inceleme” olarak da
nitelendirilen “envanter ve ön değerlendirme” çalışmalarına karşı gelmektedir. Bu
çalışmaların amacı, binanın dışından bakılarak kısa sürede toplanabilecek sınırlı sayıdaki
verinin rasyonel bir biçimde değerlendirilmesi ile, İstanbul’daki tüm binalar için deprem
performansları bakımından bir “ön sıralama” yapılmasıdır. Böylece, bir sonraki ikinci
inceleme/değerlendirme kademesine ilişkin “öncelikler”in, tekil bina bazında ve bölgesel
bazda tesbit edilmesi mümkün olacaktır.
İkinci kademe inceleme/değerlendirme çalışmalarında, birinci kademe inceleme/
değerlendirme aşamasında yapılan öncelik sıralamasında en başta yer alan binalar veya bu tür
binaların çoğunlukta olduğu bölgelerden başlamak üzere, birinci kademeye oranla daha
ayrıntılı olan inceleme/değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu kademedeki çalışmaların
amacı, olabildiğince çok sayıda bina hakkında nihai kararın verilebilmesine olanak sağlayacak
performans değerlendirmelerini güvenilir bir biçimde yapmak ve üçüncü kademe ayrıntılı
inceleme/değerlendirme çalışmalarına olabildiğince az sayıda bina bırakmaktır.
Üçüncü kademe inceleme/değerlendirme çalışmaları, özellikle çok katlı konut ve işyeri
binaları ile önemli kamu binalarını kapsamak üzere, her bir tekil bina için, deprem
mühendisliği konusunda yetkinliği tescil edilecek mühendislik firmaları tarafından, belirlenen
yöntemlere ve performans hedeflerine göre yapılacak ayrıntılı analizleri içerecektir.
Birinci kademe ve ikinci kademe inceleme/değerlendirme için çeşitli alternatif
yaklaşımları esas alan birden fazla yöntem geliştirilerek sunulmuştur. Bu yöntemlerin
kullanılabilir duruma getirilmesi için seçilecek bir bölgede pilot uygulama çalışmalarının
yapılması, elde edilen sonuçların birbirleriyle ve daha hassas olduğu bilinen yöntemlerin
sonuçları ile karşılaştırılması öngörülmektedir.
Kamu Kuruluşlarının Öncelikli Görevleri
Binalarda yapılacak işlemler Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlenmiştir. Ancak Kanun
binalarda bir hasar veya zarar oluştuktan sonra bunun giderilmesi için yapılacakları tarif eder.
Halbuki deprem konusunda zararın değil, zarar oluşmadan önce riskin tarifi ve giderilmesi
esastır. Bu durumda öncelikle TBMM tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik
yapılmalıdır. Önerilen değişiklikler Master plan'da yer almaktadır.
Yapılan incelemeler sonucunda yüksek deprem riskine sahip olduğuna karar verilen
yapılara çeşitli kamu kuruluşları tarafından verilen hizmetler, riskin Master plan'da önerilen
makul bir süre sonunda giderilmemesi durumunda kesilmelidir (elekrik, su, iletişim, vb.). Bu
hükümler İmar Kanunu'nda yer bulmalıdır. İmar Kanunu'nda önerilen ilgili değişiklikler
Master plan'da yer almaktadır. Görev öncelikle TBMM'nindir. Ancak belediyeler yüksek
deprem riskine sahip olduğu belirlenen binalar için halen yürürlükte olan İmar Kanunu'nun 39.
maddesini işletmedeki yavaş ve kararsız yaklaşımlarından vazgeçerek kararlı davranmayı ilke
edinmelidirler.
Her kademede sahada görev yapacak teknik personelin güvenliği gerektiğinde Valilikler
veya Kaymakamlıklar tarafından sağlanmalıdır.
Belediyenin Öncelikli Görevleri
Belediyeler öncelikle yüksek deprem riskine sahip olan binaların saptanması için Master
plan'da önerilen yöntemleri uygulamaya koymalıdır. Bunun için öncelikli alanları
belirlemelidir. Öncelikli alanlar en fazla aktif faylardan uzaklık ve yerel zemin koşulları
faktörleri ile belirlenir. Bu faktörler deprem tehlikesini belirler. Belediyelerin kendi
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alanlarında deprem tehlikesini ortaya koyan jeolojik, jeofizik ve geoteknik çalışmalar öncelik
vermesi ve mikrobölge tehlike haritalarını hazırlatması gereklidir. Bu çalışmalar binalarda
yapılacak deprem dayanımı incelemesi çalışmalarının temel altyapısını oluşturacaktır.
Belediyelerin inceleme çalışmalarını yaptırdıktan sonra elde edilen bilgileri ve
sonuçlarını yerel topluma uygun biçimde aktarması da öncelikli bir görevdir. Bunun için
önerilen toplum çalışmaları Master plan'da yer almaktadır.
Toplum Fertlerinin Öncelikli Görevleri
Toplum fertleri için öncelikli olan, konut veya işyeri olarak kullandıkları ve içinde
barındıkları binaların deprem güvenliğini bilmeleridir. Bu bilgi Master plan'da sunulan
inceleme sistemi ile elde edilebilmektedir. Ancak vatandaşlar yerel yönetimlerden bu
çalışmaları yapmalarını talep edebilmelidirler. Toplumumuzda böyle bir talep alışkanlığı
yoktur. Yerel seçimler bunun için bir fırsat penceresi açabilmektedir. Bunun için
vatandaşların toplum kuruluşları içinde örgütlenmesi, seslerini duyurabilecekleri bir platform
oluşturacaktır.
Üçüncü kademe ayrıntılı inceleme yapılacak apartman türü binalarda kat maliklerinin
rızası gerekir. Kat maliklerinin bu konuda ortak hareket edebilmesi ve birlikte karar
alabilmesi önemlidir.
Riskli Binaların Güçlendirilmesi
Güçlendirmenin Master plan'da sınırlı sayıda binada uygulanması amaçlanmaktadır. Çok katlı
binalarda parçalı kat mülkiyeti uygulamanın önünde önemli bir yasal engel oluşturmaktadır.
Binaların depreme karşı güçlendirilmesi bağlamında çeşitli güçlendirme yöntemleri
önerilmiştir. Bu yöntemler “basitleştirilmiş güçlendirme” ve “kapsamlı güçlendirme” olarak
iki sınıfta toplanmıştır. Özellikle basitleştirilmiş güçlendirme yöntemlerinin daha çok sayıda
binaya uygulanması amaçlanmaktadır.
Kamu Kuruluşlarının Öncelikli Görevleri
TBMM tarafından revize edilecek İmar ve Kat Mülkiyeti Kanunlar’ında, güçlendirilmesi
zorunlu görülen binalarda bu işlemlerin uygulanabilmesi için gerekli hükümler konmalıdır.
İlgili revizyon önerileri Master plan'da yer almaktadır.
Belediyenin Öncelikli Görevleri
Master plan'da önerilen, uygulama sırasında olabildiğince az rahatsızlık veren pratik ve
ekonomik güçlendirme yöntemleri vatandaşlara belediyeler tarafından tanıtılmalı ve
anlatılmalıdır. Uygulama için Master plan'da önerilen finansal kaynaklar harekete
geçirilmelidir. Bu amaçla İmar Müdürlüğü içinde özel birimlerin kurulması ve özel eğitimli
teknik personelin vatandaşa hizmet vermesi uygulamayı kolaylaştıracaktır.
Toplum Fertlerinin Öncelikli Görevleri
Güçlendirme gerektiren bir binada barındığını öğrenen bir kat malikinin binanın güvenli
duruma getirilmesini talep etmesi en doğal hakkıdır. Bu hakkını kullanabilmesi, öncelikle bu
isteğini diğer kat malikleri ile paylaşması ile mümkündür. Mevcut Kat Mülkiyeti Kanunu,
sorumlu fertlere tek başına bağlayıcı karar aldırma hakkını vermemektedir. Ancak kanunlarda
önerilen değişiklikler yapıldıktan sonra, sorumluluk sahibi kat malikleri kendilerine verilen
hakları cesaretle kullanabilmelidirler. Öncelikli olarak kat malikleri arasındaki birliğin
sağlanması ve ortak görüş oluşturulabilmesi çözüme ulaşmada esastır.
Öte yandan güçlendirme tasarımında ve uygulanmasına esas alınacak kural ve
koşullarının tanımlanmasına ilişkin güçlüklerin aşılması doğrultusunda yürürlükteki Deprem
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Yönetmeliği’ne güçlendirmeyi içeren bir bölümün eklenmesi için, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı 7 Temmuz 2003 tarihli Bakanlık oluru ile, master plan çalışmalarında görev alan üç
öğretim üyesini ismen görevlendirme kararı almış bulunmaktadır.
8.4

YERLEŞİM

İstanbul Afet Etkilerinin Azaltma Strateji Planının (İAASP) temel hedefi İstanbul’da meydana
gelmesi olası depremin yıkıcı etkilerini azaltmaktır. Planın ikincil hedefi doğal ve kentsel
çevrenin kalitesini geliştirmektir, ki bu da temel hedefi destekler niteliktedir. Bu amaçla
İAASP deprem problemine karşı önlem alırken belediyeye bir yol haritası olarak hizmet
edecek bir stratejik plan biçiminde hazırlanmıştır.
İAASP aşağıdaki noktalara odaklanmaktadır:
Stratejik planlama anlayışı ve kullanilan kavramlar.
İstanbul Metropoliten Alanının problemleri ve potansiyelleri.
Stratejileri, planlama araçlarını ve değişik düzlemlerdeki öncelikleri içeren Yol Haritası.
Kurumsal ve yasal yapıya ilişkin bazı düşünceler, değerlendirmeler.
Deprem riski bağlamında İstanbul’daki problemler, yapıların mühendislik açısından
düşük nitelikli ve yıpranmış olmasından, sosyal, ekonomik ve fiziksel köhnemeye bağlı
niteliksiz kentsel çevre sorununa; denetlemeyen kentsel büyümeden, esnekliği olmayan
planlama sisteminin kentin dinamikleri karşısında uyumsuz, yetersiz kalmasına kadar bir çok
konuyu kapsamaktadır. Bu bağlamda alternatif öneriler, özel yapıların güçlendirilmesi,
yeniden inşası, tarihi kentsel dokuların korunması, kentsel alanların yeniden canlandırılması,
bölgesel bakış açısıyla yeni yerleşmeler ya da alternatif kentsel merkezlerin yaratılması vb.
çözümleri içeren bir yelpazede yer almaktadır. Deprem felaketi problemine yaklaşımın
niteliği -ekonomik, politik, sosyal ve kültürel vizyonları kapsayarak- bütüncül (holistic),
uygulamalar ise, çeşitli aktörlerin etkin katılımına dayanarak esnek ve stratejik olmalıdır.
Buna ulaşmak için yukarıda sözü edilen araçları geniş bir planlama çerçevesi içinde bir araya
getiren bir yaklaşım oluşturulması hedeflemiştir.
İstanbul Metropoliten Alanı Problem Ve Potansiyelleri
İstanbul Metropoliten Alanı, kuzeyindeki orman alanları, kentin içinde ve çevresinde doğal
hava koridorları ve su depoları oluşturan sayısız küçük vadileri ve su havzalarının yer aldığı
eşsiz topografyası ile karakterize olmaktadır.
Metropoliten alanın çeperlerinde, kentsel hayatın yaşam kaynaklarını tehdit eden ve
aynı zamanda olası deprem riski tehlikesini artıran denetimsiz bir kentsel gelişme söz
konusudur. Çünkü bu çeperlerdeki yasadışı yapılaşma, çevreyle uyumsuz sanayiler ve yüksek
gelir grubunun kendi içine kapalı konut alanları tahrip edici yüksek su kirliliği
yaratabilmektedir. Metropoliten alanın iç kesimlerinde problemler; daha önceki gelişme
karakteristikleri, kentsel fonksiyonlar ve nüfus yoğunlukları gibi çeşitli kriterlere dayanarak
sınıflandırılabilir.
Yerleşmelerin ilk gelişim özellikleri, gelişme sürecinin planlı ya da plansız olmasına,
yasal statüsüne bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Toplu konut alanları ve Tarihi Yarımada’daki
Eminönü, Fatih, Beyoğlu’nda Galata gibi tarihi alanlar, ki bu alanlar aynı zamanda planlı
alanlardır, özel örnekler olarak ele alınmaktadır. Plansız alanlar ise dönüşüm geçirmiş ve
dönüşüm geçirmemiş alanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Planlı ya da plansız olsun her bir
sınıflandırma konut, konut dışı ve karma kullanımlı gibi kentsel fonksiyonları yansıtacak
biçimde tariflenmektedir. İstanbul yerleşim alanlarının sınıflandırılması Şekil 8.1’de
gösterilmiştir.
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Şekil 8.1. İstanbul Yerleşme Alanının Sınıflandırılması
Yukarıdaki sınıflandırma ile uyumlu olarak yapılmış olan analizlerin sonucunda
problemler ve potansiyeller saptanmıştır:
İlk Yerleşme Karakteristikleri ile İlgili Problemler
Kentsel Fonksiyonlar ile İlgili Problemler
İlk Yerleşme Karakteristikleri ile İlgili Potansiyeller
Kentsel Fonksiyonlar ile İlgili Potansiyeller
Yol Haritası
İAASP bu problemlere ve potansiyellere karşı, makro düzey stratejiler [A], orta düzey
stratejiler [B] ve mikro düzey uygulamalar [C] olmak üzere, üç aşamalı bir yol haritası
sunmaktadır. Makro düzey stratejiler ulusal stratejik plan, bölge planı, İAASP ve
Metropoliten alan Stratejik Nazım Planı’nda biçimlenmektedir. Bu stratejiler [B] kentsel
yeniden geliştirme veya proje alanları için orta düzeyde ayrıntılandırılmaktadır. Mikro
düzeyde yapılabilecek uygulamalar; kentsel dönüşümü ateşleme alanları [CA], yerel dönüşüm
alanları [CB] ve yeniden düzenleme yapılacak alanları [CC]42 tanımlanarak açıklanmaktadır
Makro Düzey Stratejiler [A]
Sosyal ve ekonomik gelişmelerin mekansal temelini tanımlamak üzere yeni bir planlama
düzeyi, ülke mekansal strateji planı (ÜMSP) 43 adıyla Türkiye’nin planlama sistemi içine
girmelidir. ÜMSP Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından geliştirilmelidir.
İstanbul İçin Bölgesel Büyüme Modeli: Bir Çerçeve ve Bazı Öneriler
İstanbul’un fonksiyonel alanı, kuzeydeki Karadeniz ve güneydeki Marmara Denizi arasında
Doğu-Batı yönünde uzanan 200 km.lik bir kuşak içinde yayılmaktadır. Bu alan İBB’nin
sınırlarını, hatta il sınırlarını da aşarak komşu illere doğru yayılmaktadır. Bu olgu İstanbul
“metropoliten bölgesi” için özel bir bölge planı yapılmasını zorunluluk haline getirmektedir.
Depremin etkilerini azaltmaya dönük özel bir plan olsun ya da olmasın, İstanbul için yapılan
tüm yerel planlar bir model çerçevesinde, bölgesel ölçekte belirlenmiş genel, bütüncül
stratejilere uygun olarak geliştirilmelidir.
İstanbul Metropoliten Alan Nazım Plan
Makro düzey stratejilerin bir sonraki aşaması İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı ve
İAASP’dır. Uzmanlaşmış kurumlar tarafından hazırlanmış fiziksel, kültürel ve doğal eşikleri
42

Köşeli parantezler içindeki harfler bu kavramların, Ek-1’de verilen Yol Haritası’nda bulundukları yerlere
işaret etmektedir.
43
ÜMSP: Ülke Mekansal Strateji Planı
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gösteren haritalar kullanılarak yapılan bu iki plan birlikte işler. İAASP, risk eşiklerini
tanımlayarak plan operasyonları için önceliklere işaret eder. Öte yanda nazım plan, kentsel
işlev alanlarını ve proje (eylem) alanlarını, bu öncelikleri göz önüne alarak tanımlar.
Bu planda (İAASP), mevcut veri tabanının analizi sonucunda, öncelikli alanlar
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
En Yüksek Öncelikli Alanlar
o Tarihi alanlar: Tarihi Yarımada ve Galata
o Yasadışı oluşmuş alanlar
İkinci Derecede Öncelikli Alanlar
o Planlı alanlar
o Toplu konut alanları
o Yasadışı oluşmuş alanlar
Üçüncü Derecede Öncelikli Alanlar
o Planlı alanlar
o Toplu konut alanları
Orta Düzey Stratejiler [B]
Makro düzeydeki stratejiler, kentsel yeniden gelişme veya proje alanları için orta düzey
stratejilerde ayrıntılandırılmaktadır. Orta düzey stratejiler, birbirini takip eden dört adımdan
oluşmaktadır.
Mikro Düzey Uygulamalar [C]
Bu düzeyde, geliştirme, yeniden geliştirme, yeniden gençleştirme, yeniden canlandırma,
yeniden düzenleme ya da uygulama (imar) planları, her bir alanın karakteristiğine, makro ve
orta düzeyde planlanmış stratejilere bağlı olarak üretilir. İAASP’nın müellifleri tarafından üç
tip uygulama teklif edilmektedir:
Kentsel dönüşümü ateşleme alanları
Yerel dönüşüm alanları
Yeniden düzenleme yapılacak alanlar
Öneriler
Yukarıda tanımlanan çerçevenin ışığında problem alanları kapsayan çeşitli öneriler
geliştirilmiştir.
Planlı alanlarda genellikle, risk azaltmanın temel aracı olarak güçlendirme ve mikro
yenilemeler önerilmektedir.
Islah planlı alanlar için, tahliye, yenileme, dönüşüm, sağlıklaştırmayı içeren güçlendirme
ve/veya yenileme projeleri temel araçlardır. Bu alanlardaki deprem risklerini azaltma süreçleri
kısa erimli ve uzun erimli projeler olarak ayrı ayrı tanımlanmalıdır:
Yasadışı durumları devam eden alanlar için temel stratejiler, topografik, jeolojik kriterler
kapsamında konumları, yeşil alanlara, koruma zonlarına ve diğer planlama ilkelerine göre
durumları yeniden değerlendirilerek ortaya çıkarılmalıdır.
Kurumsal ve Yasal Değerlendirmeler
Kurumsal yeniden yapılanma, doğal olarak yasal düzenlemeler ile getirilmektedir. Bu nedenle,
İAASP; anayasada, yanı sıra, imar, şehir planlama, şehirleşme, ve yerel yönetimler
yasalarındaki çeşitli konularda önerileri içermektedir. Kurumsal yeniden yapılanma finansal
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kurumları da içermelidir; çünkü, İAASP’nın uygulanabilirliği, çok geniş bir aktörler
yelpazesine hitap eden ve ekonomik açıdan yatırımcılara cazip gelen uygun bir finans
modelinin kurulmasına bağlıdır44. Öte yandan katılımın belediye personelinin eğitimi, doğru
bilgilenme kanalları, kent ve planlama konularında kamunun sürekli eğitimi gibi bazı ön
koşulları vardır. Bu amaçla İBB ve yerel belediyelere, planlama sürecinin ayrılmaz parçası
olarak -Yol Haritası’nda da işaret edilen [CB4]- eğitim programlarını başarmaları kuvvetle
tavsiye edilmektedir. Bu programlar risk değerlendirmek için olduğu kadar, kentsel yeniden
geliştirme ve arazi yeniden düzenleme projeleri için de asal niteliktedir.
8.5

HUKUK

Deprem risklerinin azaltılması çalışmaları, çok boyutlu bir konu olup, İBŞB tarafından
tarafımıza sunulan içerik kapsamındaki her başlık konusu hukuk ile ilişkidir. Hukuk devleti
olma gereği, risklerin azaltılmasına yönelik her işleyiş mekanizması yasal düzlemde tarif
edildiği boyutu ölçüsünde uygulamaya konu olabilmektedir.
Bu anlamda sistemdeki sorunların ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle hukuk sistemi
içerisinde deprem riskini ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesi, yasal düzlemdeki
yanlışlık, eksiklik ve boşlukların taranması yapılarak, temel sorunlar saptanmıştır. Bu
doğrultuda özelikle planlama ve yapılaşma konusundaki düzenlemeleri konu alan İmar ve
Şehircilik Yasa Tasarısı temel alınarak değişiklik önerileri ve riskin azaltılması veya
artmaması için gereksinim duyulan yeni yasa maddeleri ilaveleri yapılmıştır. Yasal
düzenlemelere ilişkin çalışmalar, yerleşme başlığı altında somut örnekler ile İstanbul mercek
altına alınarak, sorunların saptanması, bu sorunlara yönelik çözümleri ve bu çözüm
önerilerinin gerçekleştirilebilmesi için yasal mevzuat açısından gereksinim duyulan
düzenlemeler şeklinde bir yaklaşımla ele alınmıştır.
Yasal mevzuattaki sorun ve
yetersizliklerin dışında, en temel sorunlardan biri yasaların uygulanamama sorunu olarak
saptanarak, uygulanabilirliğin sağlanması yönünde düzenlemelere, denetim ve katılım
kavramlarına özellikle önem ve öncelik verilmiştir.
Afet Bakış Açısı ile Yasal Mevzuattaki Temel Sorunlar
Örgütlenme ve Sorumluluklar
21. Anayasanın koyduğu esaslar yerine getirilmemektedir.
141. Örgütlenme karmaşık olup, kurumların görev ve yetki karmaşası bulunmaktadır.
142. Merkez ve yerel arasındaki düşey ilişkiler hem yol gösterme hem de denetimin
sağlanması açısından güçsüzdür.
143. Merkezin yetkileri ve rolü afetler açısından çok geniş kapsamlıdır, bunun yanı sıra
temel görevi olan yol göstericilik ve denetim işlevlerinde pek çok yetersizlik söz
konusudur.
144. Merkez afet konusunda olduğu gibi diğer konularda da envanter hazırlama ve plana
girdi oluşturma konularında yetersiz kalmaktadır.
145. Risklerin belirlenmesi ve afet etkilerinin azaltılması konusunda Yerel Yönetimlerin
yetkileri ve sorumlulukları yetersizdir ve üst kademedeki ilke, politika ve standart
saptamadaki belirsizler nedeniyle yerel yönetimlerin yapabilecekleri görevlerde tanımsız
kalmaktadır.
146. Merkezi yönetim tarafından, afetlerin azaltılması konusunda yerel yönetimi ve halkın
katılımını yönlendirici, destek sağlayıcı Risk Azaltma Plan ve Programları sistemde yer
almamaktadır.

44

Teklif edilen finans modeli hakkındaki daha fazla bilgi için bkz: Finans grubu raporu.
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147. İmar ve Şehircilik Yasa Tasarısı ve Mahalli İdareler Yasa Tasarısının planlama
konusundaki örgütlenme yapısı farklı özellikte olup, birbiri ile örtüşmemektedir.
Planlama
1. Planlama hiyerarşisi işletilememektedir.
2. Yasa ve yönetmeliklerde plan tanımları, kapsamları ve ölçekleri arasında tutarsızlıklar
mevcuttur.
3. Merkezi idarenin yerel ölçekli planlar üzerindeki vesayet yetkisinin çok güçlü olması ve
bu yetkilerini parçacıl kararlar ile kullanması, planlama sisteminin işleyişini bomakta ve
sağlıklı gelişmenin önünde engeller oluşturabilmektedir.
4. Planlama sitemi, mevcut risklerin önlenmesi ve yeni risklerin yaratılmaması konusunda
yetersiz kalmakta, kentsel dinamiklere cevap verememektedir.
5. Planlama, kimilerine rant yaratan kimilerini ise sınırlayan ve engeller koyan bir araç
olarak görülmektedir.
6. Donatı alanlarının temini, afete duyarlı alanların yapılaşmanın engellenmesi gibi kamu
yararı için gerekli alanları sağlama konusunda uygulama araçları yetersiz kalmaktadır.
7. Risklerin azaltılmasına yönelik uygulamaları sağlayacak ve finans imkanlarını yaratacak,
uygulama araçları yasal düzlemde tanımsızdır.
8. Yoğunluk, donatı standardı ve DOP birbiri ile yakından etkileşimli parametrelerdir. Bu
ilişkilere bağlı formülasyonların yönetmelikte yer almaması sağlık ve yaşanabilirlik
ölçütlerinin gerçekleştirilmesini engellemektedir.
9. İmar Affı Kanunu ve Islah İmar Planları, riski azaltma yerine risk yaratma ve riski kabul
etmenin bir aracı olmakta, planlama hiyerarşisinin çalışmamasının, denetimin
sağlanamamasının en büyük nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
10. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun, hazine alanlarının
riskin azaltılması ve diğer kamu yararı amaçlı olarak kullanımını ortadan kaldırmaktadır.
Yapılaşma
1. Yasal yapı yapma prosedürünün çok uzun ve zahmetli oluşu, bürokratik engeller yasal
yollardan yapı yapmak yerine kaçak yollardan yapı yapmayı teşvik eder niteliktedir.
2. Sağlıklı ve etkin bir Yapı Denetim Sistemi, 1999 depremi sonrası yasal düzenlemelerde
dahil olmak üzere geliştirilememiştir.
Çözüm Yolları
Yukarıda özetlenen sorunların çözümü için aşağıdaki öneriler geliştirilmiş, Anayasa ve Yasa
maddeleri önerileri şeklinde geliştirilmiştir.
1. Yasal Düzenlemeler konusunda ilk adım olarak, planlama ile ilgili kurum kuruluş yetki ve
sorumluluk karmaşasını önlemek ve farklı konular doğrultusunda geliştirilen
yaklaşımların bütüncüllüğünün sağlanması, çelişkilerin ortadan kaldırılması, ortak
noktaların vurgulanması amacıyla “tek bir plan şemsiyesi” altında toplanması ve
uzlaştırılmasını sağlamak amacıyla Anayasa’ya ilave bir madde eklenmesi önerilmiştir.
Anayasa’ya ikinci bir madde daha ilave önerilerek, devletin afet risklerinin azaltılması
yönündeki sorumluluğu vageçilmez bir koşul olarak bağlanmıştır. Böylece bu ödev, diğer
devlet ödevleri arasında öncelik kazanmıştır. Yine Anayasa maddelerinin bir fıkrasında,
deprem ve diğer doğal afetlere karşı alınacak önlemlerde yerel yönetimlere de görev, yetki
ve sorumluluk verilmesi ve yerel yönetimlerin bu yöndeki faaliyetlerinin özel kaynaklarla
desteklenmesi, Devletin özel koruma yükümlülüğünün ayrılmaz bir parçası olarak
düzenlenmiştir.
2. İmar ve planlama sistem bütünlüğünün, kurum ve kurumlar arası yatay ve düşey ilişkileri
tanımlanarak, İmar ve Şehircilik Yasa ve Yerel Yönetim Yasa Tasarısı içerisinde yer
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alması gereken maddeler halinde mevcut kurumlar, bu kurumların sorumlulukları ve yeni
kurumlar ve bunların sorumlulukları şeklinde olmak üzere öneriler geliştirilmiş ve raporda
sunulmuştur.
3. Afet risklerinin tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi yerel yönetimlerin sorumluluğu
altına verilirken, bu risklerin tanımlanmasına yönelik kriterlerin saptanması, denetleme
işlevi ve yerel yönetimlerce saptanan risklerin azaltılmasına yönelik Strateji Plan ve
programlarının oluşturulması Bölge Afet Kurullarının görevidir.
4. Bu çerçevede sistemin temel iskeletini bölge planları oluşturmakta, ağırlıklı denetim
mekanizmaları bölgesel ölçekte örgütlenmektedir. Denetimin bir diğer bacağı ise
planların katılım yolu ile oluşturulması ve sistemin şeffaf hale getirilmesidir.
5. Sistemin girdileri olarak afet risklerinin veya tehlikelerinin saptanabilmesi için farklı
ölçeklerde hazırlanması gereken harita ve belgeler, bu haritaların hazırlanmasından ve
denetlenmesinden sorumlu kurumlar tanımlanmıştır.
6. Plan çok katılımlı oluşturulmakla birlikte onaylama merci seçilmişlerden oluşan
meclislerdir, plan denetimleri Bölge düzeyinde oluşturulan Plan Denetim Komisyonları
tarafından yapılmaktadır.
7. Özellikle risklerin azaltılması ve koruma ve sürdürülebilirlik açısından planların
uygulanmasını sağlamak adına telafi mekanizmaları olarak işlev görecek uygulama
araçları çeşitlendirilirken, finans imkanlarını yaratacak kurum önerileri yasal düzenlemede
yer almıştır.
8. Güçlendirme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri konusunda yeni yasal düzenleme çerçevesi
bazı kanun ve yönetmeliklere öneri madde ilavesi veya değişikliği şeklinde getirilmiş, bu
tür çalışmaların başlatılma ve geliştirilme süreçleri “Eylem Planlaması” kapsamında
tanımlanmıştır.
9. Risklerin azaltılabilmesi veya planlarda dengenin sağlanmasına yönelik karaların
alınabilmesi amacıyla “iyelik takası” ve rantların kamuya dönüşünü sağlayan maddeler
yeni uygulama araçları olarak sistemde yerini almıştır.
10. İmar Affı Kanunu ve Islah İmar Planlarının yürürlükten kaldırılması riskin artmaması için
en önemli noktalardan biridir.
11. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun, yeniden
düzenlenerek, bu alanların bir plan dahilinde değerlendirilmesi koşutu yasanın en önemli
maddesi olarak düzenlenmelidir.
12. Yapı denetim sistemi olarak İMO tarafından hazırlanan Yapı Denetim Yasa Tasarısı
ilkesel olarak kabul edilmiş, ancak bazı sorunları aşabilmek için İmar ve Şehircilik Yasa
tasarısı içerisinde sistemin işleyişine yönelik yeni öneriler katılmıştır.
8.6

İDARİ YAPI

İdari yapı modülünün amacı afet öncesi ve sonrasında yer alan faaliyetlerde sorumluluk
taşıması beklenen tüm tarafları içeren bir idari yapı önermektir. Bu amaç doğrultusunda,
Türkiye’deki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar değerlendirilmiş, merkezi ve yerel
yönetim birimlerinin arasındaki yetki dağılımı, sorumluluk ve koordinasyon sistemleri
belirlenmiş, sistemin aksayan yönleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, diğer ülkelerde uygulanan
afet yönetimi modelleri araştırılmış ve ortak noktaları belirlenerek Türkiye’ye uyarlanabilecek
hususlar önerilen modele katılmıştır. Afet yönetiminin içinde bulunan ve etkilenen çeşitli kişi,
kurum ve kuruluşların temsilcileri ile derinlemesine mülakatlar ve anketler yapılarak, bu
tarafların görüşleri önerilecek modele entegre edilmiştir.
Türkiye’deki afet yönetimi ile ilgili temel yasa ve yönetmelikler incelendiğinde,
koordinasyon, planlama, denetleme ve teşkilat kurma işlevlerinin son derece karışık, çapraşık
ve rollerin belirsiz olduğu görülmektedir. Yerel yönetimler, silahlı kuvvetler, sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar ve vatandaşlar sadece kendilerine verilen görevi yerine
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getirmekle yükümlü olup, planlama, risklerin azaltılması gibi karar süreçlerine etkin olarak
katılmaları öngörülmemektedir.
Çeşitli ülkelerde uygulanan afet yönetim modelleri yapısal ve idari özellikleri
bakımından incelendiğinde, ilk kurulma aşamasında karmaşık idari yapılar gözlemlenirken
büyük afetlere maruz kaldıktan sonra bu tür idari yapılar sadeleştirilerek koordinasyonun daha
kolay sağlanabileceği etkin yapılara doğru bir geçiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Sade yapıya
geçiş sırasında, afetle ilgili bakanlıkların sayısında ciddi ölçüde azalma, sorumluluğun tek
elde toplanma eğilimi, doğal ve fiziksel olayların neden olduğu afetler ile insan aktivite ve
ihmallerinin neden olduğu afetlerin birlikte değerlendirildiği görülmektedir.
Türkiye’deki mevcut uygulamalarda aksayan yönleri gidermek amacıyla, kısa ve uzun
vadede uygulanmak üzere iki farklı öneri geliştirilmiştir. Uzun vadede uygulanması önerilen
modelde, afet yönetimiyle ilgili olan çok sayıdaki bakanlığın ve kurulun sayısında ciddi bir
azalmaya gidilmesi ve tek elde toplanarak eşgüdümün daha etkin olarak sağlanması
düşünülmüştür. Ayrıca, doğal afetler ile insan ihmallerinin ve aktivitlerinin neden olduğu
afetlerin yönetiminin aynı yapı altında toplanması da önerilmektedir. Kısa vadede ise merkezi,
il ve mahalle düzeylerinde yeni yapılanmalar önerilmektedir. Merkezi düzey ele alındığında,
Başbakanlığa bağlı bir Afetlerden Sorumlu Müsteşar, Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale
Konseyi ve afet sonrasında kriz komuta merkezi olarak kurulmak üzere Afet Üst Kontrol
Merkezi sorumlu merciler olarak belirlenmiştir. Bu merci ve kurullar, afetle ilgili ulusal
politikaları saptamak, makro planları oluşturmak, afet öncesi ve sonrası ile ilgili tüm
fonksiyonlar arasındaki ve bunların sorumluları arasındaki eşgüdümü sağlamakla yükümlü
olacaklardır. Afet Bürosu, Merkez Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin merkezi düzeyde
oluşturacağı politakaların etkin bir şekilde iletilmesi, raporlama ve takip işlerinden sorumlu
olacaktır.
Önerilen yeni model il düzeyinde ele alındığında, afetle ilgili fonksiyonların
koordinasyonundan sorumlu olmak üzere İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi kurulur. Bu
kurulun, Vali’nin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Garnizon Kumandanı’nın
katılımıyla oluşan bir karar verme mercii olan İl Üst Kurulu bulunur. Bu kurulda
bulunanların yardımcılarından oluşan İl Yürütme Kurulu ise fonksiyonların eşgüdüm
çerçevesinde yürütülmesinden sorumlu olacaktır. İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi
tarafından yönetilmesi gerek işlevler, emniyet/güvenlik, ulaşım, sağlık, halk eğitimi/halkla
ilişkiler, insani yardım, yangın/ikincil afetler/arama kurtarma, bina/mühendislik, yerleşim
planlaması, iletişim/teknik altyapı başlıkları altında toplanmıştır. Her işlevi yürütmekle
görevli kurum ve kuruluşlar arasındaki eşgüdümü, planlama ve denetlemeyi İl Yürütme
Kurulu gerçekleştirir. İl Afet Hazırlık ve Müdahale Konseyi’nin aldığı kararların etkin bir
biçimde aktarılması, kurumlararası yazışmaların gerçekleştirilmesi, raporlama ve dosyalama
işlerinden İl Afet İşleri Müdürlüğü sorumlu olacaktır. İl Üst Kurulu’na bağlı olarak ildeki
sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, bazı ilçe belediyeleri, askeri
birlikler, üniversiteler ve TÜBİTAK’ın temsilcilerinden meydana gelen bir İl İstişare Kurulu
oluşturulur. Afet sonrasında gerekli tüm çalışmalarla ilgili karar almak ve emirleri vermek
üzere İl Afet Kontrol Merkezi oluşturulup ildeki kriz komuta merkezi olarak görev yapar.
Yeni afet modelinde mahalli düzeyde etkinliğin artırılması için yasal altyapının
oluşturulması ve Mahalle Afet Gönüllüleri ve Mahalle Afet Kurulu gibi Muhtar’ın
başkanlığında çeşitli birimlerin hayata geçirilmesi önerilmektedir. Bu çerçevede
muhtarlıkların etkinliğinin artırılması için mali, fiziki ve insan kaynaklarının harekete
geçirilmesi gerekmektedir. Muhtarlıklar toplumun afetle ilgili konularda bilgi odağı olarak
hizmet verebilir ve tanıtım, bilgi aktarımı gibi konularda diğer merkezi ve yerel yönetimlerle
mahalleli arasında köprü görevi üstlenebilirler. Mahalli düzeyde örgütlenmelerin ve sivil
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toplum kuruluşlarının çalışmalarını bütünleştirmek amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı’nın
önderliği önerilmektedir.
8.7

KAYNAKLAR

Gerek deprem öncesi ve gerekse deprem sonrası yapılacak olan tüm çalışmalar için ulusal ve
uluslararası kaynakların belirlenmesi, zarar azaltma ve zarar kapatma amacına matuf
kaynakların bulunması ve kaynakların doğru kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla
kullanılabilecek mevcut olan kaynakların bugün için çok sınırlı olduğu gerçeğinden hareketle
öncelikle ihtiyaç sahalarının ve toplam kaynak ihtiyacının belirlenmeleri gerekmektedir.
Finansman ihtiyacı olan sahaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Deprem Öncesi:
1. Deprem güvenliğinin araştırılması çalışmaları
2. Kamusal yapıların (hastane, okul, altyapı, köprü, baraj vb) teknik inceleme ve
güçlendirme (veya taşınma) çalışmaları
3. Özel yapıların (konut, işyeri vb) teknik inceleme ve güçlendirme (veya taşınma)
çalışmaları
4. Bu plan kapsamına giren diğer çalışmalar
Deprem Sonrası:
1. İnsani zararların ve ihtiyaçların giderilmesi (sağlık, barınma, yiyecek vb)
2. Kamusal ve özel yapıların teknik inceleme, tamir veya yeniden inşaat çalışmaları
Öncelikle kabul edilmesi gereken gerçek, deprem öncesi yapılan çalışmalar ve
uygulamalar ne denli başarılı olursa deprem sonrası gerekecek kaynaklar misli ile daha az
olacağıdır. Zaten deprem öncesi gerekli olan kaynakların tahmini elbette ki hem insani açıdan
daha önemli hem de teknik açıdan daha kolaydır. Finansal plan hazırlanırken bu gerçek
gözönüne alınmıştır.
Kaynak ihtiyacı ve kaynakların kullanım tarzları belirlenirken kentimiz ve ülkemizin
bugünkü koşulları irdelenmiştir. Finansman modelinin dayanacağı prensipler hem insani hem
de ekonomik açıdan gerçeklerle uyumlu olmalıdır.
Bu Master Plan’da önerilen tüm çalışma ve uygulamaların her birini “iş” olarak
tanımlarsak, bir iş aşağıdaki sınıflardan birine aittir:
1. Bir defaya mahsus finansman isteyen, gereken kaynak miktarı ve kapsamı net
olarak bilinen “spesifik iş” (belirli bir kamusal yapının teknik inceleme ve
güçlendirme projesi, belirli bir bilimsel çalışma vb)
2. Sürekli finansman gereksinimi olan ve kapsamı kısmen veya tamamen açık olan
“sürekli iş” (özel konutların inceleme ve güçlendirme/taşıma projesi, yeni
yerleşim alanları geliştirme projesi vb)
Spesifik işler için – öz kaynakların veya ek emlak vergisi gibi yeni vergisel kaynakların
yetersiz olduğunun tespiti durumunda – proje kredisi kaynakları araştırılmalı,
değerlendirilmeli ve ekonomik fizibilitesi belirlenmelidir. Kredilerin geri ödeme planları
hazırlanmalı ve planların sürekli işler için geliştirilen finansman modellerindeki yerleri ve
karşılıklı etkilişimleri tespit edilmelidir.
Sürekli işler için gerekli olan kaynaklar üç ana başlık altında özetlenebilir:
1. Yukarıda spesifik işlere ilişkin bahsedilen kaynaklar veya benzerleri
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2. Belediyelerin bütçelerinden ve merkezi bütçeden bu işlere ayrılabilecek kaynaklar ile
bu işler için özel olarak tanımlanan yeni belediye kaynakları
3. Menkulleştirme (“securitization”) yoluyla atıl ve likit olmayan değerlerin sözkonusu
işlerde kullanılabilir hale getirilmesi
Çalışmada geliştirilen finansman modelinin ağırlığını oluşturan “menkulleştirme” iki
ana sahada uygulanabilir:
1. Riskin Menkulleştirilmesi:. Bu model, raporda “Depreme Hazırlık Fonu” başlığı
altında anlatılmaktadır.
2. Likit Olmayan Varlıkların Menkulleştirilmesi: Model, tüm detaylarıyla gelişmiş bir
finansman modeli olarak “Arazi Geliştirme İdaresi” başlığı altında sunulmuştur.
Depreme Hazırlık Fonunun kavramsal temelini riskin menkulleştirilmesi amacıyla
önerilen afet bonosu modeli oluşturulmaktadır. Bu çalışmada kullanılan “afet bonosu” tabiri
ABD ve bazı diğer ülkelerde bilinen standart “CATastrophe bond” kavramına dayanmakla
beraber çok daha geniş amaçlı ve kapsamlı bir modeli işaret etmektedir.
Arazi Geliştirme İdaresini “likit olmayan varlıkların menkulleştirilmesi” yaklaşımıyla
İstanbul’un gayrimenkul zenginliğinin nasıl daha iyi değerlendirilebileceği ve öncelikli olarak
deprem riski yüksek olan bölgelerde yeniden yapılandırılması için bir sürekli kaynak modeli
oluşturulması öngörülmektedir.
Raporda detayları verilen modellerin uyumu ve birlikteliği şematik olarak Şekil 8.2’de
gösterilmiştir:
Proje kredisi kaynakları

Eşgüdüm

TL

Spesifik işler

TL

Sigorta satışı
Afet bonosu satışı
Fon yönetimi

Depreme Hazırlık Fonu

Eşgüdüm

TL

Teminatlaşma
Konvertibilite

GYO – hisse satışı
Arsa üretimi
Yeni konut üretimi

Arazi Geliştirme İdaresi

TL

TL

Konut kredisi
Menkulleştirme
TL

Sürekli işler
Şekil 8.2. Önerilen finansman modelinin şematik gösterimi
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8.8

DEPREM BİLGİ ALT YAPISI

İstanbul Deprem Master Planı kapsamında yapılan çalışmalar içinde depremin etkilerini
azaltmak ve etkin afet yönetimi sağlamak amacı ile bir mekansal bilgi sistemi (coğrafi bilgi
sistemi) modeli geliştirilmesi konusu da yer almaktadır. Çeşitli disiplinden uzmanların, çeşitli
işlerden sorumlu yöneticilerin ve değişik görevlilerin afet öncesi, afet sırası ve afet
sonrasında gerek duydukları analizleri yapabilmeleri için istenilen kalite ve kapsamda veriyi
temin edebilmeleri gerekir. Bu verilerin kullanıcılara ihtiyaç duydukları anda belli bir düzen,
format ve ortamda ve belli araçlarla gecikmeksizin sunulmasının çok büyük önemi vardır.
Diğer bir deyişle verilerin birbirleri ile standart bir yapıda ve birbirleri ile ilişkilendirilmiş
biçimde güncel tutulacağı bir bilgi sistemi oluşturulmalıdır. Depremin oluşumu ve etkileri
açısından yeryüzü ile ilgili bir olay olması nedeni ile kurulacak bilgi sisteminin öncelikle
mekansal karakterli olması gerektiği de açıktır.
İDMP projesi kapsamında öngörülen bu mekansal bilgi sistemi, İstanbul Deprem Bilgi
Sistemi (İSDEBİS) olarak isimlendirilmiştir.
Bilgi altyapısı beş ana başlık altında incelenmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.

Standartlar
Veri katmanları
Yazılım, donanım ve ağ altyapısı
Veri toplama ve güncelleme
Veri ve bilgisayar sistemlerinin güvenilirliği.

Deprem bilgi sistemi tasarımında standartlar büyük önem taşımaktadır. Kent bilgi
sistemi, afet bilgi sistemi gibi sistemler, pek çok kurumun katkısı ve bilgi alışverişini
gerektirir. Bazı durumlarda, birkaç değişik veri tabanının bir arada çalışması ile oluşan dağıtık
veritabanları kullanılabilir.Bunun sorunsuz gerçekleşmesi için belli standartlar kullanılması,
geliştirilmesi ve standartlara uyum şarttır. Deprem bilgi sisteminde değişik amaçlarla
kullanılacak pek çok standart vardır. Bunlardan en önemlisi, Türkiye genelinde afet bilgi
sistemleri için geliştirilmiş olan TABİS standardıdır. Bu standart, esas olarak alınmalıdır.
Bunun yanı sıra, değişik yazılımların veri değişim ve kullanım standartları vardır. Bunları
düzenleyen uluslararası kuruluşlar ve değişim yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Son
olarak, veri yapısı, yani bilgisayarda verinin nasıl bir biçimde tutulacağı hakkında standart
çalışmalarına yer verilmiştir. Bu konuda bir ISO standardı çalışması devam etmektedir, ancak
sonlanmış değildir. ISO standardı olarak önerilmiş olan KIWI+ adlı bir standart, ayrıntılı
olarak anlatılmaktadır.
Veri katmanları başlığı altında, işlevsel sınıflandırma altbaşlığı altında, afet bilgi
sisteminde yer alması gereken veri grupları ele alınmakta, daha sonra mevcut durum veri
tabanı başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesince geliştirilen Zeytinburnu pilot
çalışması ele alınmakta ve bazı öneriler getirilmektedir. Bu öneriler, bir sonraki altkısımda
anlatılan afet yönetim veritabanı tasarımı ile uyumludur. Afet yönetim veritabanı, bina
inceleme ve güçlendirme veritabanı ve analiz veritabanı hakkında ayrıntılı tasarımlar
verilmektedir.
Yazılım, donanım ve ağ altyapısı başlığı altında, coğrafi bilgi sistemleri, veri tabanları,
sunucu donanımları ve afet bilgi sisteminde ağ altyapısı hakkında ayrıntılı seçenekler
verilmekte ve somut önerilerde bulunulmaktadır.
Veri toplama ve güncelleme konusunda bilgi sistemindeki verilerin zaman içinde nasıl
tutulacağı, güncelleneceği hakkında hem prosedürel, hem de teknolojik öneriler getirmektedir.
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Son olarak veri ve bilgisayar sistemlerinin güvenilirliği ele alınmakta, güvenilir
donanım ve yazılımlar ve yedekleme prosedürleri hakkında bilgiler verilmekte ve öneriler
yapılmaktadır.
8.9

EĞİTİM VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

Ülkemizde afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitimi vermek genelde
kamu kuruluşlarının görevidir (Sivil Savunma ; Milli Eğitim İl Müdürlükleri). Bu konularda
yerel yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yeterince rol verilmemiştir. Ancak, Belediyeler,
Meslek Odaları ve STK’lar Milli Eğitim Bakanlığı yetişkinlere düzenlenecek kurslar
Yönergesi’nde belirtilen hususları yerine getirerek yetişkin halka eğitim kursları açabilirler.
Depremler konusunda eğitim ilk öğretim ve lise düzeyinde Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından okullarda yürütülmektedir. Yetişkin halka eğitimin verilmesi için sistemli bir
program bulunmamaktadır. İstanbul Valiliğinin FM radyo istasyonu aracılığı ile yaptığı ,
İstanbul Belediyesinin vatandaşlar için çıkardığı dergi ve broşürler yolu ile yapılan deprem
konusundaki eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılarak zenginleştirilmelidir.
Halk eğitimi ve örgütlenmesinde standartların geliştirilmesi, hedef kitlelere yaygın
olarak ulaşım, eğitim verilen kitlelerin aktif katılımı ve eğitici eğitimi ve eğitim
materyallerinde standartların geliştirilmesi önemlidir.
Eğitim ve sosyal çalışmaların kapsamı afet bilincinin toplumun her kesimine
yaygınlaştırılması, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri için gerekli
eğitimin verilmesi ve becerilerin geliştirilmesi yoluyla yerel toplumun afetlerle mücadele
kapasitesinin arttırılması, ve son olarak afetlerle daha etkin başa çıkabilmek için sivil
toplumun örgütlenmeleridir. Bu konuda 1999 Marmara depremi sonrası İstanbul’da çok
sayıda eğitim programı mevcuttur. Bu programlar sivil savunma, belediyeler ve sivil toplum
örgütleri tarafından yürütülmektedir. Ancak, tüm bu çabalar sistemli değildir ve eğitim
programlarında ve halk örgütlenmesi çabalarında bir standardizasyon bulunmamaktadır.
Ayrıca uygulanan programlarda izleme ve değerlendirme boyutu bulunmadığından
uygulanmış olan programların ne kadar etkili olmuş oldukları konusunda elimizde güvenilir
bilimsel göstergeler bulunmamaktadır.
İstanbul’da hali hazırda deprem zararlarını azaltmak ve hazırlıklı olmak için mahalle
örgütlenmeleri çalışmaları vardır. Ancak bu çalışmaların bulunduğu mahalleler İstanbul’un
tümü düşünüldüğünde çok azdır ve sürdürülebilirlikleri sınanmamıştır. Genel olarak bu ilk
adımları kurumsallaştırmak, halk eğitiminin ve örgütlenmesinin sistematik, yaygın, bilimsel
standartlara uygun ve sürdürülebilir olmasını getirecektir. Eğitim çalışmalarında deprem
sırası ve sonrası döneme daha çok vurgu olduğu, deprem öncesi zarar azaltma konularının
daha az işlendiği görülmektedir. Afet mastır planında eğitimin içeriğinde deprem öncesi ve
sonrası evrelerin dahil edilmesine dikkat edilmelidir. Çok sayıda kurum ve kuruluşun
yürüttüğü eğitim ve bilinçlenme çalışmalarının eşgüdümü, eğitici eğitimi ve eğitimin İstanbul
demografik bilgileri temel alınarak hazırlanılacak eğitim materyalleri ile her kesime
götürülmesinin sağlanması dikkat edilmesi gereken konulardır. İstanbul’da Valilik, Belediye,
STK’lar, meslek örgütleri ve medyada 1999 sonrası depremlere hazırlıklı olma ve zarar
azaltma konularında oluşmuş olan bilinçlenme ve motivasyonun eşgüdüm içerisinde, belli bir
kurumsal yapı içinde sürdürülmesi çok önemlidir. Kurumsal yapı içerisinde eğitimin tüm
hedef kitlelere taşınmasının sağlanması, eğitici ve eğitim standartlarının belirlenmesi ve
izlenmesi boyutlarının yer alması gereklidir.
İstanbul’da halk eğitimi ve örgütlenmesi konularında raporda detaylı olarak tanımlanan
şu projelerin yürütülmesinin uygun olacağı öne sürülmüştür ; “İstanbul Deprem Mastır Planı
Tanıtım Kampanyası” ; “ Halk Eğitimi: Toplumsal Bilinçlendirme Kampanyaları”; “Halk

1315

Eğitimi: Temel Bilinçlendirme”; Gönüllü Halka Uygulamalı Beceri Eğitimi”;ve “Afet
Yönetiminde Yerel Halkın Örgütlenmesi ve Katılımının Sağlanması”. Bu projelerle
amaçlanan İBB tarafından hazırlattırılan Mastır Planın halk tarafından öğrenilmesi ve
benimsenmesini sağlamak, halkta genel bir deprem zararları azaltılabilir ve hazırlıklı
olunabilir değerlendirmesini geliştirmek ve daha sonra eğitim ile bunu biraz daha
zenginleştirmek. Eğitimde deprem öncesi dönem olduğu kadar deprem sonrası ortaya çıkan
psikolojik ve sosyal sorunlar ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı da işlenmelidir. Uygulamalı
beceri eğitimi ile deprem durumlarında gerekli olabilecek becerilerin geliştirilmesi (örn: ilk
yardım; arama-kurtarma; yangın söndürme gibi) ve beceriler geliştiren ve temel afet bilinci
olan halkın mahalleler düzeyinde örgütlenmesini sağlamaktır.
Deprem zararlarını azaltmak ve hazırlıklı olmak için uygulanacak eğitim ve
bilinçlendirme kampanyalarının ve oluşturulacak toplum örgütlenmelerinin hedef kitlelerin
özelliklerine göre geliştirilmeleri etkinliklerini sağlamak bakımından çok önemlidir. Bunun
için İstanbul’da yaşayan halkın demografik özelliklerinin detaylı olarak ortaya konması ve
geliştirilecek programların bu bilgiler ışığında olması gerekir. Bunun yanı sıra mastır plan ile
amaçlanan kalıcı davranış değişikliklerinin ortaya konulup konulmadığının da bilimsel
yöntemlerle değerlendirilmesi gerekir.
Halk eğitimi ve sosyal çalışmalar konularında yürütülmesi gereken araştırmaları temel
olarak iki grupta toplayabiliriz. Birinci grupta mevcut durumu bilimsel olarak ortaya koymaya
yönelik çalışmalar yer almaktadır. Bunlar ;
1. Hedef kitlelerin özelliklerinin detaylı olarak belirlenebilmesi için İstanbul’ da
sokaklar/mahalleler bazında yaşayan halkın demografik bilgilerine (yaş, cinsiyet,
eğitim, meslek gibi) ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin GIS ortamında bulunması eğitim
programlarının planlanması, program içeriklerinde düzeyin belirlenmesi ve etkin
olabilecek eğiticilerin seçiminde son derece önemlidir. Eğitim ve kampanya
yöntemlerinin seçimi de bu bilgiler üzerine kurulmalıdır.
2. İstanbul halkının deprem zararlarını azaltma, hazırlıklı olma, risk ve tehlike algıları
konularında tutum, beklenti ve davranışlarının araştırılması gerekmektedir. Bu konuda
bir araştırma Boğaziçi Üniversitesi ( Fişek, Müderrisoğlu, Yeniçeri, ve Özkarar, 2003),
tarafından nispeten küçük ölçekte yapılmıştır. Bu çalışmada halkın farkındalık
düzeyinin yüksek olduğu ancak bunun davranışa dönüşmediği bulunmuştur.
İstanbul’un ilçelerinde ve mahalleler düzeyinde tutum ve davranış bilgilerinin
toplanması geliştirilecek eğitim programlarına temel oluşturacaktır. Eğitim ve
kampanya programlarında mevcut olumlu bilgiler ve davranışlar pekiştirilebilecek,
olumsuz örneklerin zayıflatılması amaçlanabilecektir. Yapılacak olan detaylı
araştırmalarda farkındalık düzeyinin yüksekliği yeniden ortaya konursa eğitim
programlarında tutumların davranışlara dönüştürülmesi ile ilgili motivasyon ve öz
yeterlilik üzerinde daha fazla durulabilecektir.
İkinci grupta yer alan bilimsel araştırmalar ise eğitim ve kampanya programlarının tüm
İstanbul’da uygulanmadan önce etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik olanlardır. Bunları
şöyle sıralayabiliriz;
1. Geliştirilecek olan eğitici el kitabının, halka dağıtılacak olan broşürün ve
kampanyalarda kullanılacak materyalin
ve yöntemlerin tüm İstanbul’a
yaygınlaştırılmadan önce daha küçük bir örneklem gruplarında denenmesi ve
etkinliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Bu ön denemeler sonunda tüm materyal
revize edilerek son hali verilebilir. Eğitim yöntemleri de aynı şekilde önce pilot
bölgelerde ve seçilen hedef kitlelerde denenmelidir. Bu uygulamaların sonuçları
bilimsel yöntemlerle sınanmalı ve etkin olanlar yaygınlaştırılmalıdır.
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2. Halk eğitimi ve sosyal çalışmalarda amaç kalıcı tutum ve davranış değişikliği
yaratmaktır. Bunun için tesadüfi yöntemlerle belirlenen bir gruba eğitim ve
kampanya başlamadan önce (ön test) ve bu faaliyetler bittikten sonra (son test)
değerlendirme yapılmalı ve bu iki değerlendirme karşılaştırılarak uygulanan
programların etkinlikleri saptanmalıdır. Bu çalışmalarda , ayrıca bu faaliyetlere
katılmayan benzer özelliklerde bir gruba (kontrol) da benzer değerlendirme
araçları verilerek farklar ortaya konulabilir.
3. Halk örgütlenmesi çalışmalarında STK’lardan ve halktan kimlerin etkili olarak
çalıştıkları, kimlerin toplum katılımı kolaylaştırıcısı olarak katılımı sağlamada
daha etkili olduklarını araştırmaya yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Bunu
yapmak için değişik ilçeleri ve ilçelerde mahalleleri kurulan ağlar ve yürütülen
etkinlikler açılarından karşılaştırmak gerekir. Bu karşılaştırmalardan etkili olmayı
sağlayan faktörler ortaya konarak bunların yaygınlaştırılması sağlanabilir.
Sonuç olarak, İBB Mastır Plan kapsamında yürütülecek halk eğitimi, örgütlenmesi ve
kampanya programlarının İstanbul’da yaşayan halkın demografik özellikleri, tutum, beklenti
ve davranışları göz önünde tutularak hazırlanılması gerekir. Uygulanacak tüm programların
etkilerinin de bilimsel çalışmalarla değerlendirilmesi etkinlik ve sürdürülebilirlik açılarından
çok önemlidir.
8.10 AFET YÖNETİMİ
Kapsamlı afet yönetim sürecinin dört aşamasının içerdiği faaliyetler, birbirinden bağımsız ve
ilişkisiz olmayıp, afet riskinin azaltılması gibi tek amaca yönelik birbirini besleyen alt
parçalardan oluşan bir yapıyı tanımlamaktadır. Bu yapının kurulması amaca yönelik
kurumsallaşmayı ve kurumlar arasındaki ilişkileri, afet organizasyonunu, bu anlamda da
sürecin planlanmasını gerektirmektedir. Oluşturulacak bu yapıyı, ülkenin ekonomik, sosyal ve
yönetsel sistemlerinden bağımsız düşünmek ve ya kurgulamak mümkün değildir. Afet
yönetiminin tasarlanmasında, kurumsal yapının oturtulmasında her ülkenin kendine özgü
koşullarının dikkate alması zorunludur. Nitekim dünya üzerindeki ülkelerde bu anlamda afet
yönetiminin, farklı kurumsal yapılanmalar çerçevesinde yürütüldüğü farklı örnekler
bulunmaktadır.
İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) çerçevesinde geliştirilen Afet Yönetimi modelin
birinci aşamasında dünyada afet yönetiminde başarılı olan ülkelerde yapılan inceleme
sonuçlarına göre, afet yönetiminde başarılı olmak için sadece müdahale ve iyileştirme
aşamaları ile sınırlı kalmayıp, bunun ötesinde, hazırlık ve zarar azaltma faaliyetlerinin her
düzeyde gerçekleştirilmesinin gerektiği görüşü belirtilmişti. Bu durumu göz önüne alarak
model, afet yönetiminin dört evresini (hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale, ve iyileştirme)
de kapsayarak hazırlanmıştır.
Deprem Master Planı çerçevesinde sunulan müdahale ağırlıklı yerel afet yönetim modeli dört
ana etkene bağlı olarak sunulmaktadır. Model;
•
Eşgüdüm
•
Olay Komuta Sistemi
•
Kaynak Yönetimi
•
Afet Yönetimi Eğitimi
bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler ile bağlantılı olarak açıklanan Afet Yönetimi
modeli ile paralel olarak afet yönetimi eğitimi de raporda detaylı olarak sunulmaktadır.
Afet sonrasında ortaya çıkan can ve mal kayıpları yalnızca tehlikenin bir fonksiyonu
olmayıp, aynı zamanda alt ve üst yapının oluşumunu belirleyen sistemlerin zayıf noktalarının
bir fonksiyonu olmaktadır. Hasarı ortaya çıkaran nedenler ve bu nedenlerin ortaya çıkmasında
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etken olan ekonomik, sosyal, hukuki sistemlerin zayıf noktalarının tespiti ve bu zayıf
noktaların güçlendirilmesi de afet yönetimi kapsamında düşünülmelidir. Örneğin bir deprem
sonrası yapıların beklenen limitlerin üzerinde hasara uğraması, yapım süreçlerinin gözden
geçirilmesini gerekli kılmakta, yapı denetimi, zorunlu deprem sigorta sistemi gibi yeni
sistemlerin ve bu sistemlerin yürütülmesini sağlayacak olan yeni kuramsal yapıları ortaya
çıkarmakta, yasal sistemde düzenlemelere gidilebilmektedir.
Bir başka açıdan bakıldığında ortaya çıkan hasarın temelinde, ekonomik sistem
bozuklukları yatmaktadır. Dengesiz gelir dağılımı, bürokrasinin çokluğu ve esneksizliği,
popülist siyaset insanları kaçak yapıya yönlendirebilmektedir. Toplumda ahlak ve değerler
sisteminin bozukluğu, eğitim sistemindeki bozukluklar, hasarların temel nedenlerinden bir
diğerini oluşturmaktadır. Dolayısı ile, afeti oluşturan yalnızca tehlike değildir. Tehlike
olayının değiştirilmesi mümkün değildir. Ancak tehlikeden etkilenmemek mümkündür.
Bunun yolu da afet oluşmasına yol açan tüm alt sistemlerin bu amaca yönelik düzenlenmesi
ile mümkündür. Dolayısıyla, amaç, toplumun tüm sosyal ve ekonomik yapısının yeniden ele
alınmasını sağlayacak, riski sürekli azaltacak bir sistem oluşturmaktır.
Istanbul Deprem Master Planı’nın her boyutuyla topluma tanıtılması, benimsetilmesi ve
toplumun afetlere karşı tepkilerinin rasyonel yönde geliştirilmesi açısından bilinçlendirmeye
yönelik programların gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. İstanbul Deprem Master Planı
kapsamında, metropoliten ölçekten yapı ölçeğine kadar planlama, afetlerle mücadele ve
müdahale organizasyonları, bu anlamda toplumsal örgütlenmeler ve eğitim programlarının
yaygınlaştırılması önemle ele alınması gereken konulardandır. Toplumsal yapının deprem ve
diğer afetlere dayanıklılığının güçlendirilip geliştirilmesinde, konunun çok boyutlu olması ve
toplumsal değişimlerin hızlı olmasına karşın bireylerin edinilmiş tutum ve davranışlarındaki
dönüşümlerin hızlı olmaması nedeniyle harcanacak çabaların titizlikle seçilen alanlarda
yoğunlaşması ve toplumsal hazırlık sürecini hızlandıracak toplu iletişim kanallarına öncelik
verilmesi gerekmektedir.
Toplumun bir afete dayanıklı ve hazırlıklı hale gelmesi ve afetlere karşı daha dirençli
bir toplum geliştirilmesi için, öncelikle aşağıdaki konulara ağırlık verilmesinde fayda
bulunmaktadır:
Toplumsal iletişim kanallarının geliştirilmesi
Toplumsal örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi
Toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi
Toplumsal kaynakların geliştirilmesi
Bu konularda başarı sağlanmasında, toplumsal kaynakların geliştirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Bireylerin problem çözebilme, inisiyatif kullanabilme, iletişim kurabilme, karşı
tarafı anlama ve sabır gösterme, farklı kültürlere anlayış gösterme gibi bireysel nitelikte olan,
ancak toplumsal olarak etkileri büyük olan davranışlarının geliştirilmesi yanı sıra, alet
kullanma becerisi, ilkyardım, lojistik, arama – kurtarma, güvenlik ve huzur sağlama gibi farklı
konularda eğitimi gerekmektedir. Bu eğitimlerin herbirinin herkese verilmesi mümkün ve
anlamlı olmadığından, belli miktarda kişinin bu konulardan biri ya da bir kaçı üzerinde
eğitilmesi ve bunların kent mekanında homojen bir şekilde dağınık halde bulunmasının
sağlanması faydalı olacaktır.
Diğer bir deyişle, Ülkemizde son yıllarda yaşanan doğal afetler, belediyelerde, kamuda
ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyonel ve gönüllü yöneticilere de afet ve acil
durum yönetimi konusunda daha etken bir eğitim ve öğretim verilmesi ihtiyacını açıkça
ortaya koymuştur. Bu nedenle öncelikli olarak topluma liderlik eden ve yol gösteren afet
yönetimi ile ilgili kamu yöneticileri ve yerel idarecilere afet zararlarının en aza indirilmesinde,
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hazırlıkta, afetlere müdahalede ve iyileştirme çalışmalarında elde edilen en yeni teknik ve
bilgiler düzenlenen bir dizi seminer ve kurslar ile, yüksek lisans seviyesindeki eğitim öğretim
programlarıyla süratle aktarılması gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere raporun ilgili
bölümünde farklı hedef kitleleri için afet yönetimi eğitiminin stratejisi, prensipleri verilmiştir
ve afet yönetimine yönelik eğitim-öğretim konularını ve düzeylerini gösteren afet eğitimöğretim piramidi geliştirilerek sunulmuştur.
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