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Müdürlüğün Tarihçesi 
 

Büyükşehir Belediyesi, Haziran 1994’de “Nazım İmar Planı” çalışmaları kapsamında, Şehir Planlama 

Müdürlüğü bünyesinde kurmuş olduğu “Yerbilimleri Çalışma Grubu” ile İstanbul’a ait sismolojik, 

sismotektonik verilerin derlenmesi ve genel jeolojik özelliklerinin belirlenmesi çalışmalarını başlatmıştır. 

Daha sonra, kenti tehdit eden doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı güvenli yerleşimler oluşturabilmek, 

kentsel riskleri belirlemek ve belirlenen bu riskleri ortadan kaldırma ve azaltmaya yönelik çalışmalar 

yapmak ve ayrıca, hazırlanan tüm planlarda risklerin dikkate alınmasını sağlamak amacıyla; 07.06.1996 

tarih ve 549 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğünü 

kurmuş, 2006 yılında da adını Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü olarak değiştirmiştir. 

 

 

Müdürlüğün Görevleri 
 

1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tanımlanan yetki 

alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, deprem ve zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, 

harita, plan ve proje yapmak ve yaptırmak,  

 

2) İmar planları, kentsel dönüşüm, mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü yapılaşma ya da 

yerleşim alanları için jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik açıdan gerekli olan rapor ve 

haritaları yapmak veya yaptırmak, afet ve depremsellik durumlarını ortaya koymak, 

 

3) Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında 

çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

 

4) Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden gelen ve imar 

planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik inceleme 

raporları hakkında görüş vermek, 

 

5) Zemin ve zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve 

kuruluşları yanında, üniversite veya diğer bilimsel kurumlarla ortak işbirliği yaparak; plan, proje, 

uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek. 

 

6) Görev, yetki ve sorumluluk alanı içersine giren konularda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri 

tabanının oluşturulması, sayısallaştırmaların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak veya 

yaptırmak, 

 

7) Mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 

 

  8)  Topoğrafik eğim analizlerini yapmak veya yaptırmak, 

 

  9)   Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

 

 10) İmar planlarına esas jeolojik, jeofizik ve jeoteknik açıdan yerleşime uygunluk rapor ve haritalarını  

       yapmak veya yaptırmak.  

 

 

İstanbul düzeyinde afet tehlikelerine maruz olan diğer gelişmiş dünya kentlerinde yapılan risk azaltma 

amaçlı projelerin tamamı İstanbul için de gerçekleştirilmiş olup bu amaçla hazırlanmış olan çalışmalardan 

bir kısmı aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

 

  



İstanbul Kent Jeolojisi Projesi  
 
Jeolojik kökenli afetlere karşı önlemlerin ve jeolojik açıdan doğru yerleşimlerin ilk adımı olan “kent 

jeolojisi” çalışması yapılmıştır. 1/5.000 ölçekli jeolojik etütler, 1088 adet pafta ve 5366 km
2 

alanı kapsar. 

İl bazında ve sayısal ortamda yapılan bu çalışmalar, müdürlüğümüz mühendis personeli tarafından 

hazırlanmış ve kitap olarak basılmıştır. Bununla birlikte, yine beşbin ölçekli jeolojik açıdan “Yerleşime 

Uygunluk” çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır.  
 

 
   Şekil.1: 1/5.000 Jeoloji Haritalarından Üretilmiş Olan 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası. 

 

 

İstanbul Deprem Master Planı  
 
İstanbul’un depreme karşı güvenli hale getirilmesi amacıyla 2003 yılında İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve 

BOĞAZİÇİ Üniversitelerine yaptırılan bu çalışma ile yapı inceleme ve güçlendirme, imar planları, imar 

uygulamaları, hukuki düzenlemeler, mali kaynaklar, idari yapılanma, eğitim ve sosyal faaliyetler  ile afet 

ve risk yönetiminin temel ilke ve esasları belirlenmiştir.  
 
Bu çalışma kapsamında ayrıca, “Kültürel Mirasın Korunması Sakınım Planı” ile “Yerel Eylem Planı” 

hazırlanmış ve projeler geliştirilmiştir. 

 

    
   Şekil.2: İstanbul Deprem Master Plan Yaklaşımı. 

 



İstanbul Mikrobölgeleme Projeleri  
 
Zemin ve deprem açısından arazi kullanım haritaları diye isimlendirebileceğimiz mikrobölgeleme 

çalışmalarından biri 2007 de, diğeri ise 2009 yılında tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, İstanbul’un Avrupa 

ve Anadolu Yakası Güney kısımlarının yaklaşık toplam 700 km
2
 lik alanını kapsamaktadır.  

 
“Deprem Tehlike Haritaları” ve “Tsunami Tehlike Haritaları” ise İl sınırlarının tamamı için 

hazırlanmıştır. Doğal afetlere duyarlı plan ve projelerin, deprem güvenli yapı ve yatırımların temeli olan 

mikrobölgeleme çalışmaları, imar planlarından alt yapılara kadar tüm plan, proje ve yatırımlara yön 

vermektedir. 
 

 

 
    Şekil.3: Avrupa ve Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Sonuç Haritalarından Bazıları. 

 

 



İstanbul Deprem Kayıp Tahminleri 
 

Afet önleme ve azaltma, deprem risk analizleri, hasar ve kayıp tahminleri çalışmalarına Mart 2001 

yılında, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte toplam 30 ilçeyi kapsayan “Mikrobölgeleme 

Dâhil Afet Önleme Azaltma Temel Planı” adlı çalışma ile başlanmıştır. Bu çalışma; Kandilli Rasathanesi 

ile birlikte güncel veriler kullanılarak, il sınırlarını kapsayacak biçimde 2009 yılında tamamlamıştır. 
 
Muhtemel bir depremde kentsel kayıpların belirlenmesi için yapılan bu çalışma; İstanbul’da 0.005x0.005 

derece boyutlarında her bir gride(hücre) tekabül eden, 50 yılda %50 ve 50 yılda %10 aşılma olasılıklı 

deprem yer tehlikesinin ayırımına dayalı, zemin bağımlı deterministik yer hareketi, hasar tahmin 

çalışmalarına girdi sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Yani, her bir hücreye tekabül eden can kaybı ve 

hasar ölçülmüş ve mekânsallaştırılmıştır. Risk azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve deprem sonrası 

müdahalelerin planlanması amacı ile yapılan bir çalışmadır. 

 

    Şekil.4: Zemin Bağımlı En Büyük Yer İvmesi Haritası(50 yılda %50 aşılma olasılığı). 

 

 

 

 
    Şekil.5: Analitik Yöntem Bazlı Can Kaybı Dağılım Haritası.



İstanbul Afet Risk Yönetimi İçin Megaşehir Gösterge Sistemi(MegaİST)   

Fiziksel Hasargörebilirlik(ölü, yaralı ve hasarlı bina sayısı, altyapı hasarları vb.),Sosyal 

Hasargörebilirlik (etkilenebilir nüfus, nüfus yoğunluğu, eğitim düzeyi, işsizlik, gelir seviyesi ve afetlere 

karşı bilinç düzeyi vb.) ve afetlere karşı mücadele kapasitesi (arama-kurtarma ekip sayısı, ağır, hafif 

ekipman sayısı, çadır ve barınak kapasitesi, enkaz yönetimi vb.) ile ilgili göstergelerin belirlendiği, afet 

önleme ve risk yönetimi çalışmalarında karar verici ve yöneticilerin doğru stratejiler geliştirebilme ve 

uygun risk azaltma, kentsel toplu yenileme gibi önemli kararların alınmasını sağlamak amacıyla 

geliştirilen bir projedir.  

 

 
      Şekil.6: İlçe Bazlı Toplam Fiziksel Risk Dağılımı(Grafik). 

 
 
 

Şekil.7: Mahalle Bazlı Toplam Fiziksel Risk Dağılımı(Mekânsal). 

 



 

İstanbul Heyelan ve Mikrodeprem Aktivitesinin İzlenmesi 
 
 
TÜBİTAK-MAM ve KANDİLLİ Rasathanesi işbirliğinde kentin deprem aktivitesi, kurulan 

sismograflarla gerçek zamanlı olarak izlenmektedir. TÜBİTAK-MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü 

ile ayrıca heyelanlarının ve aktif fayların araştırılmasına devam edilmektedir. 

 

 
          Şekil.8: Büyükçekmece-Beylikdüzü İlçeleri Heyelan Bölgeleri. 

 

 

 
          Şekil.9: Mikrodeprem Aktivitelerinin İzlenmesi Çalışmaları. 

 

 

İstanbul Yermühendislik Rapor İncelemeleri  
 
Kamu kurumlarından, İlçe Belediyelerinden, özel ve tüzel kişilerden, Belediyemizin diğer birimlerinden 

talep edilen imar planlarına esas jeolojik değerlendirmeler ile jeolojik kaynaklı şikâyetlere yönelik teknik 

görüşler verilmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında 2100 adet civarında jeolojik ve jeofizik değerlendirme 

yapılmıştır. 

          Şekil.10: Jeoloji-Jeofizik İncelemeler (temsili).  



İstanbul Afet Önleme ve Eğitim Merkezi 
 
Toplumun, başta deprem olmak üzere her türlü insan ve doğa kaynaklı tehlikelere karşı bilinç ve 

farkındalık seviyesinin artırılması amacıyla 27.000 m
2 

açık, 9.500 m
2 

kapalı bir alanda “eğlendirerek 

eğitmek” yaklaşımı ile “afet eğitim-simülasyon” merkezi kurulması planlanmaktadır. Bu merkez, 200 

kişilik Planetaryum da bulunan ilk yardım deneyim bölümü, deprem sarsıntı odası, duman deneyim odası, 

yangın söndürme deneyim bölümü, üç boyutlu görüntüler, sıvılaşma, tsunami v.b simülasyonlardan 

oluşmaktadır. 

 

 
          Şekil.11: İstanbul Afet Önleme ve Eğitim Merkezi. 

 

 

İNSAN VE DOĞA KAYNAKLI AFET ÖNLEME AZALTMA TEMEL PLANI 
 

  
ÖZETLE  

 
A. Ülke, bölge ve kent ölçeğinde tehlike ve riskleri belirle,  

B. Mevcut riskleri arttırmamak için kent planlaması yap, 

C. Mevcut riskleri azaltmak için deprem direnci zayıf alt yapıları güçlendir,  

D. Eğitim, bilinçlendirme, acil durum yönetimi plan ve programlarını hazırla. 

 

Afetlerle baş etme; çadır kent kurmak, çadır çorba organizasyonu yapmak demek değildir. Afetlerden en az 

etkilenmek için, "Acil Durum Yönetimi" odaklı anlayış yerine, kurumları ile beraber "Risk Yönetimi" odaklı 

anlayışa geçilmesi gerekir. "Acil Durum Yönetimi" odaklı anlayış ile ölü veya yaralılarımıza daha hızlı ulaşmanın 

dışında herhangi bir şeyi başarmış olmayacağız. 

A. Tehlike Belirleme ve Analizi 
     
  Tehlikenin Belirlenmesi ve Analizi 

  Bütünleşik Tehlike Veri Tabanlarının Oluşturulması 

  Bölgesel ve Yerel Çoklu Tehlike Etütleri 

  Mikrobölgeleme ve Zemin Etütleri   

B. Risk Belirleme ve Analizi 
     
   Risklerin Belirlenmesi ve Analizi 

   Senaryoların Oluşturulması 

   İmkân ve Kaynaklarla Öncelik Belirleme 

   Risklerin Mekânsal Dağılımı  

   Risk İletişimi  

C. Risk Azaltma Çalışmaları 
     
  Politika ve Stratejilerin Belirlenmesi 

  Risk Azaltma Stratejik Planlarının Hazırlanması 

  Arazi Kullanımı ve Afet Önlemli Şehir Planlaması 

  Yapısal ve Yapısal Olmayan Önlemler 

  Etkin Yapı Denetimi, Güçlendirme 

  Sakınım Planlaması 

  Kentsel Dönüşüm Planlaması 

  Risklerin Transferi ve Paylaşımı 

D. Hazırlık 
     
  Kapasite Geliştirme 

  Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemleri 

  Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı 

  Tahliye Planları 

  Bilinçlendirme, Eğitim ve Araştırma 

  Acil Durum Planlaması 

 


