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ÖNSÖZ

Bu kitap, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi (AFEM) tarafından düzenlenen “Afete 
Dirençli Toplum Oluşturmada Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı” kapsa-
mında hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi afetler olmadan önce alınacak tedbirler hem can hem de mal ka-
yıplarının önlenmesi bakımından afet yönetiminin en çok önemsenmesi gere-
ken aşamasıdır. Bu nedenle hazırlık ve risk azaltma anlamında şehirlerimizin 
daha dayanıklı ve afetlere hazır hale gelmesi için yerel yönetimlere büyük so-
rumluluklar düşmektedir. Bu amaçla risk odaklı ve bütünleşik bir afet yönetim 
anlayışını benimsemek ve afet yönetiminin tüm safhalarını ayrı ayrı ele almak 
büyük önem taşımaktadır. 

Ülkemizde etkin afet yönetiminin tüm alanları için politika belirleyici en üst 
belge olan Türkiye Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı (TAYS) temel alı-
narak belirlenen görev ve sorumluluklar doğrultusunda yeni vizyon ve ilkeler 
tanımlanması etkili bir afet yönetimi için önem kazanmıştır.

Bu kitapçık ülkemizde afet risklerinin azaltılması konusunda yerel yönetimlere 
düşen sorumluluklar, bunların nasıl ve kimler tarafından yapılması gerektiği, 
risklerin tespiti konusunda çıkarılacak yol haritasında yerel yönetimlerin rolü-
nü irdeleyen çalışmalar dizisinin sonucudur. 

Küreselleşen dünyamızda artık ülkeler, kurumlar, yöneticilerin afetlerle müca-
dele konusunda üzerlerine düşen görevleri işbirliği içinde yapması çok büyük 
önem taşımaktadır. Bu çalışmanın da afet risk azaltma alanında gerçekleştiri-
lecek faaliyetlere örnek teşkil edeceği ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaş-
masını sağlayacağı inancımızla bu süreçte Avrupa Konseyi Büyük Doğal ve 
Teknolojik Afetlerin Önlenmesi Açık Kısmi Anlaşması (EUR-OPA) Sekreterliği, 
BM Afet Risk Azaltma Ofisi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı ve Kocaeli, İstanbul, Antalya, Yalova, Gaziantep İl AFAD Müdürlükleri 
başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

AFAD Başkanlığı
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.1. AFET RİSK YÖNETİMİ İÇİN MEGAŞEHİR GÖSTERGE SİSTEMİ - 
MegaİST

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 

2009-2012 (Güncelleme çalışmaları 2018 itibariyle başlamıştır)

Çalışmanın Amacı: 

Megaşehir Gösterge Sisteminin temel amacı; Bütünleşik Afet Risk Yönetimi-
nin yürütülmesi aşamasında, süreçteki tüm adımlar için ve diğer planlama 
süreçlerinde temel olarak kullanılabilecek bir “gösterge sistemi” kurulmasıdır. 

Bu çalışma ile karar vericiler ve yöneticilerin, gerek en doğru stratejileri belirle-
mesinde, gerekse kaynakların kullanımında ve yatırım kararlarının alınmasın-
da öncelikleri belirlemesi, belli zaman periyodlarında ilerlemeleri izlemesi ve 
alınan kararlarının doğrulamasını yapmasını mümkün kılmak hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda tüm İstanbul geneline ait bütünleşik fiziksel risk analizleri ger-
çekleştirilmiş, sosyal hasar görebilirlik analizleri tamamlanmış ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin (İBB) afet ile mücadele etme kapasitesi tespit edilmiştir.

Çalışmanın Özeti:

Risk azaltma çalışmalarında -özellikle afete maruz metropollerde- önceliklerin 
çok çeşitli olması ve net biçimde belirlenememesi, yöneticilerin uygun karar 
almasını zorlaştıran önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, 
karar verici ve yöneticiler, belirsizliklerin giderildiği ve önceliklerin doğru be-
lirlenebildiği uygun araçlara ve karar destek mekanizmasına ihtiyaç duyarlar. 

“Afet Risk Yönetimi için Mega Şehir Gösterge Sistemi”; afet önleme ve risk 
yönetimi çalışmalarında, karar verici ve yöneticilerin doğru stratejiler gelişti-
rebilme ve uygun risk azaltma kararları almasına yardımcı olması yanında, 
risklere ilişkin tüm bilgilerin ve risk unsurlarının, afet önleme ve risk yönetimi 
sürecindeki tüm paydaşlara aktarılabilmesine de olanak sağlar. Böylece afet 
önleme ve risk azaltma karar ve yatırımlarının doğrulanması imkânı da sağlan-
mış olur. MegaİST, üç ana bileşenden oluşmaktadır.   

1.  Fiziksel riskler ve sosyal hasar görebilirliğin değerlendirildiği, “Kentsel Sis-
mik Risk İndeksi”,
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2.  İBB’nin deprem sonrası acil durum anında mücadele kapasitesinin değer-
lendirildiği, “Mücadele Kapasitesi İndeksi”,

3.  İBB’nin ilgili çalışmalar kapsamındaki performansı belirli kıstaslar dikkate 
alınarak analiz edilen, “Performans Bazlı Yönetimsel İzleme Süreci”.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Bu çalışma sayesinde olası bir deprem sonucunda ortaya çıkacak durumun 
sistematik ve analitik bir şekilde değerlendirilerek hangi alanlarda iyileştirme-
lerin yapılması gerektiği ve iyileştirmelerin hangi seviyelerde gerçekleştiril-
mesi gerektiği belirlenebilmektedir. Böylece İstanbul’daki afet riskinin azaltıl-
masında hangi alanların öncelikli olduğu ve bu alanlarda ne tip çalışmaların 
yapılması gerektiği tespit edilebilmektedir.

Çalışmanın Özgün Değeri:

Çalışmanın en belirgin özgün niteliği afet riskini oluşturan tüm bileşenlerin 
bütünleşik bir şekilde ele alınabilmesi ve bu entegrasyon sayesinde riske ait 
tüm parametrelerin analizinin sağlanmasıdır.

Çalışmanın Uygulanabilirliği:

Çalışma farklı şehir veya konumlarda gerekli veriler temin edildiği sürece ra-
hatlıkla adapte edilebilir.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Çalışma esnasındaki en temel problem çok farklı paydaş veya kurumun yer 
alması itibariyle farklı türde verilere ihtiyaç duyulması ve bunların aynı potada 
entegre edilebilmesi olmuştur. Ayrıca söz konusu verilerin temin edilmesi ve 
sonrasında derlenmesi de çalışmanın en temel zorlayıcı alanlarından biri ol-
muştur. Verilerin yorumlanması için istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulmuş-
tur. Bu nedenle buna uygun yazılım paketlerinin kullanılması gereklidir.

Çalışmanın Hedef Kitlesi:

İstanbul genelinde afet risk yönetimi çerçevesinde faaliyet yürüten tüm kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektörü ve toplumu kapsa-
maktadır.
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Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

Deprem

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti:

İBB öz kaynakları kullanılmıştır. Ek bir bütçe kullanılmamıştır.

Çalışmanın Sorumluları:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde

Mahmut BAŞ (Müdür)

Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı)

Emin Yahya MENTEŞE (Ar & Ge Koordinatörü)

Özge UZUNKOL (Jeofizik Mühendisi)

Sema KARA (Jeoloji Mühendisi)

 

 

Çalışmanın en belirgin özgün niteliği afet riskini oluşturan tüm bileşenlerin bütünleşik bir 
şekilde ele alınabilmesi ve bu entegrasyon sayesinde riske ait tüm parametrelerin analizinin 
sağlanmasıdır. 
 
Çalışmanın Uygulanabilirliği: 
Çalışma farklı şehir veya konumlarda gerekli veriler temin edildiği sürece rahatlıkla adapte 
edilebilir. 
 
Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 
Çalışma esnasındaki en temel problem çok farklı paydaş veya kurumun yer alması itibariyle 
farklı türde verilere ihtiyaç duyulması ve bunların aynı potada entegre edilebilmesi olmuştur. 
Ayrıca söz konusu verilerin temin edilmesi ve sonrasında derlenmesi de çalışmanın en temel 
zorlayıcı alanlarından biri olmuştur. Verilerin yorumlanması için istatistiksel yöntemlere 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle buna uygun yazılım paketlerinin kullanılması gereklidir. 
 
Çalışmanın Hedef Kitlesi: 
İstanbul genelinde afet risk yönetimi çerçevesinde faaliyet yürüten tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektörü ve toplumu kapsamaktadır. 
 
Çalışmanın Kapsadığı Afet (Tehlike) Türü: 
Deprem 
 
Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 
İBB öz kaynakları kullanılmıştır. Ek bir bütçe kullanılmamıştır. 
 
Çalışmanın Sorumluları: 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde 
Mahmut BAŞ (Müdür) 
Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı) 
Emin Yahya MENTEŞE (Ar & Ge Koordinatörü) 
Özge UZUNKOL (Jeofizik Mühendisi) 
Sema KARA (Jeoloji Mühendisi) 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.2. İSTANBUL İL ALANININ AFETLER KARŞISINDAKİ SOSYAL 
HASAR GÖREBİLİRLİK ANALİZİ

 

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 

2017-2018

Çalışmanın Amacı:

Bu araştırmanın amacı en genel bağlamda İstanbul’da afet riskinin azaltılma-
sına katkı sağlamaktır. Bu ana çerçevede toplumun olası bir deprem karşısın-
daki güçlü ve zayıf yanlarının belirlenerek sosyal hasar görebilirlik seviyesinin 
anlaşılması amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda İstanbul’da deprem odaklı risk azaltma çalışmalarında kullanıl-
mak üzere, toplumun demografik yapısı, ekonomik, engellilik, işsizlik, mülki-
yet sahipliği, hareket kabiliyeti, eğitim durumu ile sosyal kapasite, risk algısı, 
sağlık güvencesi ve sağlık hizmetlerine erişim, sosyal dayanışma ve afete 
karşı toplumsal hazırlık durumlarına ilişkin dağılımların tespit edilerek yorum-
lanması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu sayede bu çalışmanın çıktıları ile kentsel dönüşüm, altyapı-üstyapı yatırım-
ları, mekânsal planlama, afet odaklı bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gibi 
çalışmaların şekillenmesi ve uygulanmasına yönelik olarak; bu çalışmaların 
kapsadığı toplum kesimi ile ilgili en temel bilgiler sağlanmış olacaktır.

Çalışmanın Özeti:

Afet riski, temel olarak dört farklı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar fiziksel, sos-
yal, ekonomik ve idari olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışmada İstanbul genelinde 
afet boyutunda etki yaratacağı öngörülen “İstanbul Depremi” esas alınarak, 
bu afet riskinin “sosyal” boyutu ele alınmaktadır. Sosyal bileşen, depremin 
birey ve toplum üzerinde yaratacağı etkiyi (sağlık sorunları, ekonomik sıkıntı-
lar, normal yaşantıya geri dönüş süreci, eğitim gibi etmenleri) kapsamaktadır. 
Sosyal boyut İBB bünyesinde yürütülen Afet Risk Yönetimi için Megaşehir 
Gösterge Sistemi’nin (MegaİST) bir bileşeni olarak ele alınmakta olup, en ge-
nel çerçevede İstanbul’da olası bir deprem kaynaklı afet karşısındaki sosyal 
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hasar görebilirlik dokusunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; 
deprem odaklı sosyal hasar görebilirlik kavramını temsil edecek göstergelerin 
belirlenmesi, temin edilmesi gereken veri setlerinin tespit edilmesi, bu verile-
rin elde edilmesine yönelik soru formlarının tasarlanarak anket yapılması ve 
bu anket sonuçlarının analiz edilerek yorumlanması bu araştırmanın ana iş 
kalemlerini oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarına göre 
istatistiksel analizler yapılmış, örneklem ağırlıkları hesaplanmış ve her bir idari 
birim (mahalle) için sosyal hasar görebilirlik seviyesi belirlenmiştir. Bu analiz 
sonuçları ayrıca ilçe ve mahalle ölçeğinde yoğunluk haritalarına dönüştürüle-
rek sonuçların görselleştirilmesi sağlanmıştır.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Yakın gelecekte gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu bilimsel araştır-
malarla kanıtlanmış olan İstanbul depreminin gerek fiziksel, gerekse sosyal ve 
ekonomik olarak büyük kayıplara neden olacağı tahmin edilmektedir. Dolayı-
sıyla bu çalışmada sosyal hasar görebilirlik kavramı İstanbul depremi temel 
alınarak araştırılmıştır. Böylece çalışmanın tüm arka planı ve altyapısı deprem 
kavramı üzerinden incelenmiş ve kurgulanmıştır. Gerçekleştirilen anket çalış-
ması sonuçlarına göre istatistiksel analizler yapılmış, örneklem ağırlıkları he-
saplanmış ve her bir idari birim (mahalle) için sosyal hasar görebilirlik seviyesi 
belirlenmiştir. Bu analiz sonuçları ayrıca ilçe ve mahalle ölçeğinde yoğunluk 
haritalarına dönüştürülerek sonuçların görselleştirilmesi sağlanmıştır. 

Çalışmanın Özgün Değeri:

Gerçekleştirilen anket çalışmasındaki sorular hem bireyi, hem de haneyi ince-
lemek üzere tasarlanmış ve böylece her bir hanenin sosyal hasar görebilirlik 
düzeyi analiz edilebilmiştir. Bu yönüyle sosyal hasar görebilirlik analiz sonuç-
larının hane bazlı olarak üretilmesi sayesinde bu sonuçlar mahalle ve ilçe öl-
çeğine genelleştirilebilmiştir. Böylece İstanbul’daki en küçük idari birim olan 
mahallelerin ve ara kademe idari birim olan ilçelerin sosyal hasar görebilirlik 
düzeyi Türkiye’de ilk defa bu çalışmada yapıldığı şekliyle incelenebilmiştir.

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Çalışma farklı şehir veya konumlarda adapte edilebilir. Detay ve kapsam ça-
lışma alanının niteliğine göre güncellenebilir.



13

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Çalışma kapsamında yürütülen anket çalışması çerçevesinin çok net ve açık-
layıcı bir şekilde üretilmesi, anketin uygulanacağı örneklemin dikkatli bir şekil-
de hesaplanması gerekmektedir.

Çalışmanın Hedef Kitlesi:

İstanbul genelinde afet risk yönetimi çerçevesinde faaliyet yürüten tüm kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve toplumu kapsamaktadır.

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

Bu çalışmada İstanbul genelinde afet boyutunda etki yaratacağı öngörülen 
“İstanbul Depremi” esas alınarak, bu afet riskinin “sosyal” boyutu ele alın-
maktadır.

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti:

İBB öz kaynakları kullanılmıştır.

Proje bütçesi: 1.148.000,00 TL

Çalışmanın Sorumluları:

Deprem ve Zemin İnceleme 
Müdürlüğü bünyesinde

Mahmut BAŞ (Müdür)

Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı)

Emin Yahya MENTEŞE         
(Ar & Ge Koordinatörü)

Sema KARA (Jeoloji Mühendisi)            

 

 

 
Çalışmanın Özgün Değeri: 
Gerçekleştirilen anket çalışmasındaki soruları hem bireyi, hem de haneyi incelemek üzere 
tasarlanmış ve böylece her bir hanenin sosyal hasar görebilirlik düzeyi analiz edilebilmiştir. Bu 
yönüyle Sosyal hasar görebilirlik analiz sonuçlarının hane bazlı olarak üretilmesi sayesinde bu 
sonuçlar mahalle ve ilçe ölçeğine genelleştirilebilmiştir. Böylece İstanbul’daki en küçük idari 
birim olan mahallelerin ve ara kademe idari birim olan ilçelerin sosyal hasar görebilirlik düzeyi 
Türkiye’de ilk defa bu çalışmada yapıldığı şekliyle incelenebilmiştir. 
 
Çalışmanın Uygulanabilirliği:  
Çalışma farklı şehir veya konumlarda adapte edilebilir. Detay ve kapsam çalışma alanının 
niteliğine göre güncellenebilir. 
 
Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 
Çalışma kapsamında yürütülen anket çalışması çerçevesinin çok net ve açıklayıcı bir şekilde 
üretilmesi, anketin uygulanacağı örneklemin dikkatli bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. 
 
Çalışmanın Hedef Kitlesi: 
İstanbul genelinde afet risk yönetimi çerçevesinde faaliyet yürüten tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve toplumu kapsamaktadır. 
 
Çalışmanın Kapsadığı Afet (Tehlike) Türü: 
Bu çalışmada İstanbul genelinde afet boyutunda etki yaratacağı öngörülen “İstanbul Depremi” 
esas alınarak, bu afet riskinin “sosyal” boyutu ele alınmaktadır. 
 
Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 
İBB öz kaynakları kullanılmıştır. 
Proje bütçesi: 1.148.000,00 TL 
 
Çalışmanın Sorumluları: 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde 
Mahmut BAŞ (Müdür) 
Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı) 
Emin Yahya MENTEŞE (Ar & Ge Koordinatörü) 
Sema KARA (Jeoloji Mühendisi) 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.3. OLASI DEPREM HASAR TAHMİN ÇALIŞMALARININ 
GÜNCELLENMESİ

 

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 

2008-2009, (Güncelleme: 2017-2018)

Çalışmanın Amacı: 

İstanbul genelinde etkili olabilecek olası bir depremin yaratacağı fiziki kayıp-
ların (bina, altyapı hasarları, can kaybı vb.) öngörülebilmesi amacıyla gerçek-
leştirilmektedir. (2018 yılı itibariyle bu çalışma güncellenecektir).

Çalışmanın Özeti: 

Kentsel deprem kaybı belirlemelerinin güncellemesi amacı ile yapılmış bu ça-
lışma aşağıdaki safhaları içermektedir.

1.   Probabilistik ve Deterministik Deprem Yer Hareketi Belirlemesi

2.  Zemin Büyütmesi Analizleri

3.  Zemin Problemlerinin tanımlanması (Sıvılaşma ve heyelan)

4.  Yapısal envanter tespiti ve tiplendirmesi

5.  Yapı kırılganlık ve sosyo-ekonomik hasar görebilirlik ilişkilerinin geliştiril-
mesi

6.  Kırılganlık ve hasar görebilirlik ilişkilerinde hata sınırlarının belirlenmesi

7.  Bina hasarları ve ilgili hata sınırlarının belirlenmesi

8.  Yaralanma ve can kayıpları ve ilgili hata sınırlarının belirlenmesi

9.  Yapısal hasar kaynaklı mali kayıpların ve ilgili hata sınırlarının belirlenmesi

10.  Acil barınma ihtiyacı olan hane sayısı ve ilgili hata sınırlarının belirlenmesi

11.  Kapalı yol oranlarının (Acil yardım ve kurtarma etkinliği açısından) belir-
lenmesi
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12.  Yangın-tehlikeli madde sızması-patlama olasılıklarının belirlenmesi

13. Sanayi tesislerinde meydana gelecek kayıpların tahmini

14.  Altyapı hasarlarının tahmini

15.  Doğrudan ekonomik kayıpların tahmini

Kayıpların belirlenmesi için İstanbul ilinde her bir hücreye (grid) 50 yılda %50 
aşılma olasılığına tekabül eden zemin bağımlı deterministik deprem yer ha-
reketleri atanmış ve yukarıdaki maddelerde belirtilen kayıplar hata sınırları ile 
belirlenmiştir.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı: 

Bu çalışma sayesinde İstanbul genelinde meydana gelebilecek olası deprem 
hasarların konumu ve boyutu tespit edilerek nasıl bir etki yaratacağı öngörü-
lebilmekte ve böylece risk azaltma faaliyetlerinin önceliklendirmesi sağlana-
bilmektedir.

Çalışmanın Özgün Değeri: 

Çalışma uluslararası birçok deprem olayında doğru sonuçlar üretmiş ELER 
metodolojisi ile yapılmış Türkiye’deki ilk çalışmadır.

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Uygun girdi veri setlerinin üretilmesi koşuluyla çalışma tüm dünya üzerinde 
uygulanabilir veya adapte edilebilir.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Birden fazla kaynaktan temin edilen verilerin standart kalitede üretilmemiş ol-
ması. Bunun için sahayı ve bölgeyi çok iyi tanıyan, kilit personellere ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

İlgili tüm kamu ve tüzel kurum kuruluşlar.

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Deprem
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Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

İBB öz kaynakları kullanılmıştır.

Proje bütçesi yaklaşık 700.000 TL

Çalışmanın Sorumluları:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde

Mahmut BAŞ (Müdür)

Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı)

Emin Yahya MENTEŞE (Ar & Ge Koordinatörü)

Özge UZUNKOL (Jeofizik Mühendisi)

Sema KARA (Jeoloji Mühendisi)

 

 

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:  
Birden fazla kaynaktan temin edilen verilerin standart kalitede üretilmemiş olması. Bunun için 
sahayı ve bölgeyi çok iyi tanıyan, kilit personellere ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Çalışmanın Hedef Kitlesi:  
İlgili tüm kamu ve tüzel kurum kuruluşlar. 
 
Çalışmanın Kapsadığı Afet (Tehlike) Türü:  
Deprem 
 
Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti:  
İBB öz kaynakları kullanılmıştır. 
Proje bütçesi yaklaşık 700.000 TL 
 
Çalışmanın Sorumluları: 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde 
Mahmut BAŞ (Müdür) 
Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı) 
Emin Yahya MENTEŞE (Ar & Ge Koordinatörü) 
Özge UZUNKOL (Jeofizik Mühendisi) 
Sema KARA (Jeoloji Mühendisi) 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.4. TSUNAMİ TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARININ 
GÜNCELLENMESİ

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 

2007-2009, (Güncelleme: 2017-2018) 

Çalışmanın Amacı: 

İstanbul genelinde olası bir deprem sonrası meydana gelebilecek tsunami 
olayının yaratacağı etkinin tespit edilmesi ve farklı senaryolara bağlı olarak bu 
etkinin analiz edilmesi.

Çalışmanın Özeti: 

Projenin kapsamında, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Marmara kesiminde ola-
cak depremin yeri ve büyüklükleri kullanılarak, tsunami oluşmasına neden 
olabilecek fay kırılma parametreleri (fay uzunluğu, fay genişliği, deprem odak 
noktası, odak derinliği, doğrultu açısı, kayma açısı, eğim açısı, atım miktarı, 
fay mekanizması) saptanarak farklı (sismojenik ve olası sismojenik olmayan) 
tsunami senaryoları kurulması, bu senaryolara bağlı meydana gelebilecek 
olası tsunami kaynak özelliklerinin çıkarılması ve benzetimlerinin (simulas-
yonların) yapılması, tsunami baskın haritalarının çıkarılması, baskın bölgele-
rindeki güncel yapı envanterini kullanarak tsunamiye bağlı hasar görebilirlik 
haritalarının üretilmesi, tsunami afet riskinin alansal dağılımlarının çıkarılması 
yer almaktadır.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı: 

Bu çalışmalar sayesinde İstanbul’da etkili olabilecek kritik bir afet sonrası ikin-
cil olay olan tsunami etkisinin analizi sağlanarak hangi bölgelerde ne tip ön-
lemler alınması gerektiğine yönelik önemli bir altlık üretilmiş olmaktadır.

Çalışmanın Özgün Değeri: 

2007 yılında İstanbul için gerçekleştirilen bu çalışma ile tsunami kaynaklı ha-
sar görebilirlik Türkiye’de ilk olarak analiz edilmiştir. Buna ek olarak 2018 yı-
lında tamamlanması hedeflenen güncelleme çalışması ile tsunami kaynaklı 
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su baskınlarının ne şekilde ilerleyeceği de hesaplanmış olacaktır. Bu sayede 
tsunami kaynaklı her türlü altyapı ve üstyapı hasarı değerlendirilmiş olacaktır.

Çalışmanın Uygulanabilirliği:

Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için uygulama alanına ait detaylı batimetrik 
ve jeolojik veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip altlıklar sağlanabilirse çalışma 
farklı konumlarda uygulanabilir.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Yüksek çözünürlüklü altlık verilerin ve haritaların işlenmesinde yüksek perfor-
manslı bilgisayarlara ihtiyaç olacaktır. Bu bilgisayarlar ayrıca tsunami senar-
yolarının geliştirilmesinde de önem taşımaktadır.

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Tüm kamu kuruluşları ve İstanbul halkı.

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Deprem ve tsunami

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

İBB öz kaynakları kullanılmıştır. Proje bütçesi: Yaklaşık 600.000 TL

Çalışmanın Sorumluları:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde

Mahmut BAŞ (Müdür)

Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı)

Emin Yahya MENTEŞE (Ar & Ge Koordinatörü)

Ahmet TARİH (Jeoloji Mühendisi)
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.5. MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 

2006-2010 

Çalışmanın Amacı:

Mikrobölgeleme çalışmaları ile; İstanbul’un nüfus ve bina yoğunluğunun fazla 
ve yerel zemin koşullarına bağlı risklerin yüksek olduğu alanlara göre ön-
celiklendirme ve planlama yapılarak jeolojik, jeoteknik, jeofizik özelliklerinin, 
deprem etkisi ve yerel zemin koşulları açısından farklı tehlike potansiyellerine 
sahip alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve elde edilen 
veriler ışığında gerekli harita ürünlerinin hazırlanarak, İmar Planlarına Esas 
teşkil edecek olan 1/2000 Ölçekli “Yerleşime Uygunluk Haritaları” nın hazır-
lanması amaçlanmıştır.

Çalışmanın Özeti: 

Çalışma,  Avrupa yakasının güneyinde 182 km2 alanda Anadolu yakasında 
ise 509 km2 alanda tamamlanmıştır. Proje alanları 250m x 250m’lik hücrelere 
ayrılmıştır. Her bir hücre içinde yıkıcı yer hareketi, sıvılaşma, oturma, heyelan, 
sellenme, yüzey faylanması gibi riskler sınıflandırılmakta ve haritalanmakta-
dır. Jeolojik, jeoteknik, jeomorfolojik ve jeofizik ölçümlerin ayrıntılı analiz ve 
değerlendirmesinin ardından; Deprem Tehlikesi Haritası, Tsunami Tehlikesi 
Haritası, Eğim Haritası, Jeoloji Haritası, Mühendislik Jeolojisi Haritası, Yeraltı 
Su Seviyesi Haritası, Mikrotremor Haritası, Fay Haritası, Yer Sarsıntısı Haritası, 
Sıvılaşma Tehlikesi Haritası, Heyelan Tehlikesi Haritası, Deprem Kaynaklı Su 
Baskını Haritası, Kayma Dalgası Haritası ve Zemin Sınıflama Haritaları üretile-
rek sonuçta, “Yerleşime Uygunluk Haritası” çoklu tehlike analizi yaklaşımı ile 
tamamlanmış bulunmaktadır.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı: 

Üretilen detaylı tehlike haritaları ile planlama çalışmalarında risk odaklı yak-
laşımın temel alınabilmesi mümkün kılınmaktadır. Böylece riskler kayıplara 
dönüşmeden engellenmiş veya yönetilebilir seviyede azaltılmış olmaktadır.
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Çalışmanın Özgün Değeri: 

Bütünleşik tehlike analizleri ile üretilen yerleşime uygunluk verisi çalışmanın 
özgün yanını ortaya koymaktadır. Türkiye’de ilk defa İstanbul’da Müdürlüğü-
müz tarafından uygulanmıştır.

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Mevcut mevzuat çerçevesinde benzer çalışmalar Türkiye’de artık sıklıkla uy-
gulanabilmektedir.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Farklı nitelikteki tehlike verilerinin bütünleştirilmesinde zorluklarla karşılaşılabi-
lir. Bunun için her bir tehlike türünün yerleşime olan etkisini detaylı bir şekilde 
yorumlayabilecek ve bunların birbirleriyle olan etkileşimini de değerlendirebi-
lecek uzmanların projelerde yer alması üretilen verilerin kalitesini artıracaktır.

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Şehir Planlama alanındaki yetkili ve sorumlu tüm kurum ve kuruluşlar ile her 
türlü altyapı yatırımını gerçekleştiren kurumlar.

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Deprem, Heyelan, Tsunami, Su baskını, Karstlaşma

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti:

İBB öz kaynakları kullanılmıştır.

Proje bütçesi: Yaklaşık 6.000.000 TL

Çalışmanın Sorumluları:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde
Mahmut BAŞ (Müdür)
Hikmet KARAOĞLU (Müdür Yardımcısı)
Teoman GÜLER (İnşaat Mühendisi)
Ahmet TARİH (Jeoloji Mühendisi)
Tarık TALAY (Jeoloji Mühendisi)
Kemal DURAN (Jeofizik Mühendisi)



22

Salim GÜMÜŞ (Jeofizik Mühendisi)
Celalettin ÖZBEK (Jeoloji Mühendisi)
Evrens Rıza YAPAR (Jeoloji Mühendisi)
İsra BOSTANCIOĞLU (Jeoloji Mühendisi)
Muhammed Emin KARASU (İnşaat Mühendisi)

 

 

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 
İBB öz kaynakları kullanılmıştır. 
Proje bütçesi: Yaklaşık 6.000.000 TL 
 
Çalışmanın Sorumluları: 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde 
Mahmut BAŞ (Müdür) 
Hikmet KARAOĞLU (Müdür Yardımcısı) 
Teoman GÜLER (İnşaat Mühendisi) 
Ahmet TARİH (Jeoloji Mühendisi) 
Tarık TALAY (Jeoloji Mühendisi) 
Kemal DURAN (Jeofizik Mühendisi) 
Salim GÜMÜŞ (Jeofizik Mühendisi) 
Celalettin Özbek (Jeoloji Mühendisi) 
Evrens Rıza YAPAR (Jeoloji Mühendisi) 
İsra BOSTANCIOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 
Muhammed Emin KARASU (İnşaat Mühendisi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Çalışmanın Başlığı:  
İstanbul Yer Bilgi Sistemi (YERBİS) 
 
Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:  
2016-2018 
 
Çalışmanın Amacı:  
İstanbul Yer Bilgi Sistemi (YERBİS) portalının oluşturulma amacı mekânsal ve mekânsal 
olmayan yer bilimsel verilerin CBS altyapısında saklanması işlenmesi kullanılması ve web 
tabanlı olarak ilgililere sunulmasıdır. 
 
Çalışmanın Özeti: 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde üretilmiş olan mekânsal ve mekânsal 
olmayan yer bilimsel verilerin bütüncül bir CBS altyapısında ve web tabanlı olarak sunulması, 
standartlara uygun bir şekilde saklanması, işlenmesi ve kullanılması amacıyla geliştirilmiştir. 
Özel geliştirilmiş modüller ile yerbilimsel verilerin uluslararası standartlara uygun şekilde 
eklenmesi, güncellenmesi, haritalanması sağlanmaktadır. Veri tabanındaki mevcut katmanlar 
arasından mekânsal sorgu yapılabilmekte ve tüm verilere hızlı erişim imkânı sağlamaktadır. 
 
Çalışmanın ilgili alana katkısı:  
Afet risk azaltma konusunda özel geliştirilmiş modüller ile analizler yapılabilmekte ve gerekli 
oldukça yeni modüller geliştirilerek portala eklenebilmektedir. 
  
Çalışmanın Özgün Değeri:  

Uygun olmayan alanlar
Tedbirli alanlar (a)
Tedbirli alanlar (b) 
Uygun alanlar
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.6. İSTANBUL YER BİLGİ SİSTEMİ (YERBİS)

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 

2016-2018

Çalışmanın Amacı: 

İstanbul Yer Bilgi Sistemi (YERBİS) portalının oluşturulma amacı mekânsal ve 
mekânsal olmayan yer bilimsel verilerin CBS altyapısında saklanması, işlen-
mesi, kullanılması ve web tabanlı olarak ilgililere sunulmasıdır.

Çalışmanın Özeti:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde üretilmiş olan mekânsal 
ve mekânsal olmayan yer bilimsel verilerin bütüncül bir CBS altyapısında sak-
lanması, işlenmesi, kullanılması ve web tabanlı olarak sunulması, standartlara 
uygun bir şekilde saklanması, işlenmesi ve kullanılması amacıyla geliştirilmiş-
tir. Özel geliştirilmiş modüller ile yerbilimsel verilerin uluslararası standartlara 
uygun şekilde eklenmesi, güncellenmesi, haritalanması sağlanmaktadır. Veri 
tabanındaki mevcut katmanlar arasından mekânsal sorgu yapılabilmekte ve 
tüm verilere hızlı erişim imkânı sağlamaktadır.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı: 

Afet risk azaltma konusunda özel geliştirilmiş modüller ile analizler yapılabil-
mekte ve gerekli oldukça yeni modüller geliştirilerek portala eklenebilmektedir.

Çalışmanın Özgün Değeri: 

Türkiye’de ilk defa yer bilimsel verilerin detaylı bir şekilde sorgulanabilmesi, 
analiz edilebilmesi ve tek bir veritabanı üzerinde saklanabilmesini sağlayan 
web tabanlı portal oluşturulmuştur.

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Web tabanlı geliştirilen bir portal olmasından ötürü erişim ve kullanım kolaylığı 
vardır.
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Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Çok farklı türde verinin bir araya getirilerek eşleştirilmesi ve ilişkilendirilmesin-
de çeşitli sorunlarla karşılaştırılmıştır. Bu sebeple verilerin format dönüşüm-
lerinin yapılması gerekmiştir. Benzer çalışmalarda veri dönüşüm işlemlerinin 
süreci nasıl etkileyeceği öngörülmeli ve bu doğrultuda planlama yapılmalıdır.

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Yerbilimsel verilerle çalışan kamu kurumları.

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

Deprem, Heyelan

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

İBB öz kaynakları / Yaklaşık 140.000 TL

Çalışmanın Sorumluları: 

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde

Mahmut BAŞ (Müdür)

Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı)

Emin Yahya MENTEŞE (Ar & Ge Koordinatörü)

Özge UZUNKOL (Jeofizik Mühendisi)

 

 

Türkiye’de ilk defa yer bilimsel verilerin detaylı bir şekilde sorgulanabilmesi, analiz 
edilebilmesi ve tek bir veritabanı üzerinde saklanabilmesini sağlayan web tabanlı portal 
oluşturulmuştur. 
 
Çalışmanın Uygulanabilirliği:  
Web tabanlı geliştirilen bir portal olmasından ötürü erişim ve kullanım kolaylığı vardır. 
 
Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:  
Çok farklı türde verinin bir araya getirilerek eşleştirilmesi ve ilişkilendirilmesinde çeşitli 
sorunlarla karşılaştırılmıştır. Bu sebeple verilerin format dönüşümlerinin yapılması gerekmiştir. 
Benzer çalışmalarda veri dönüşüm işlemlerinin süreci nasıl etkileyeceği öngörülmeli ve bu 
doğrultuda planlama yapılmalıdır. 
 
Çalışmanın Hedef Kitlesi:  
Yerbilimsel verilerle çalışan kamu kurumları. 
 
Çalışmanın Kapsadığı Afet (Tehlike) Türü: 
Deprem, Heyelan 
 
Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti:  
İBB öz kaynakları / Yaklaşık 140.000 TL 
 
Çalışmanın Sorumluları:  
İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde: 
Mahmut BAŞ (Müdür) 
Osman KILIÇ (Müdür Yardımcısı) 
Emin Yahya MENTEŞE (Ar & Ge Koordinatörü) 
Özge UZUNKOL (Jeofizik Mühendisi) 

 
 
Çalışmanın Başlığı:  
MİNİK ADIMLARLA GÜVENLİ YAŞAM (MAGYA) EĞİTİM PROJESİ  
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.7. MİNİK ADIMLARLA GÜVENLİ YAŞAM (MAGYA) EĞİTİM PROJESİ 

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu dönem çalışma takvimi sürecinde 
sürekli olarak gerçekleştirilmektedir.

Çalışmanın Amacı:

Okul öncesi ve anaokulu çocuklarına afetleri öğretmek, çocuklarda afetlerden 
korunma bilincini arttırmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenli 
yaşam eğitimi verilen çocuk sayısını arttırarak bir çocuk bir aile bakış açısıyla 
vatandaşlarımıza hizmet sunmaktır.

Çalışmanın Özeti:

İstanbul için geliştirilmiş MAGYA projesi, AKOM eğitmenleri tarafından okul 
öncesi çocuklarının kendi okul ortamlarında doğa ve insan kaynaklı afetler 
karşısında doğru davranış şekillerinin, oyun, şarkılar ve çocukların ekranlar-
dan tanıdığı Rafadan Tayfa karakterleri ile  “Deprem Nöbetçileri” animasyon 
çizgi filmi eşliğinde öğretilmesini kapsamaktadır. AKOM tarafından 5-6 yaş 
çocuklarını afetler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla hazırlan-
mış bir eğitim programıdır.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Çocuklara AKOM’un tanıtılması, anaokulu öğretmenlerini eğitmek ve bilinç-
lendirmek, çocukların afetlere karşı davranışın refleks edindirilmesi, eğitilen 
çocuk sayısının artması, anaokulu eğitimine güvenli yaşam temasının oyun/
drama ile pekiştirilmesi ve yerleştirilmesi sağlanmaktadır.

Çalışmanın Özgün Değeri:

Oyun/dramaların belirlenmesi, sevilen çizgi film Rafadan Tayfa karakterleri ile 
“Deprem Nöbetçileri” özel bölümünün hazırlanması, eğitim materyallerin yaş 
grubuna uygun olarak temin edilmesi, çocuklara bireysel sertifika basılması 
ve boyama kitabı dağıtılarak pekiştirilmesidir.



26

Çalışmanın Uygulanabilirliği:

İstanbul il kapsamı içindeki tüm okul öncesi ve anaokulları için uygulanabilir 
bir eğitim programıdır.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Afete maruz kalmış bireylerde verilen eğitim travma sonrası stres bozuklukları 
oluşturabilmektedir. Bu nedenle eğitim öncesinde eğitimi alacak bireyler için 
ailelerinden izin kağıdı alınarak; ön bilgilendirme yapılmaktadır.

Çalışmanın Hedef Kitlesi

Okul öncesi (5-6 yaş arası) çocuklar ve aileleri, okul öncesi ve anaokulu öğ-
retmenleri

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

İstanbul için geliştirilmiş MAGYA projesi, okul öncesi çocuklarının kendi okul 
ortamlarında deprem, yangın, sel, fırtına, soğuk ve sıcak hava dalgaları gibi 
tehlikelerin öğretilmesini kapsamaktadır.

Çalışmanın Sorumluları:

Ahmet TUNÇSOY (AKOM Md.)

Selçuk TÜTÜNCÜ (AKOM Md. Yrd.)
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.8. TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ (TEUS)

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

İstanbul’da, AKOM ve İSKİ işbirliğiyle 2013-2014 yılları içerisinde 5 dere üze-
rine pilot proje olarak kurulan Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) yazılım ve 
donanımı tamamlanmış olup, yaklaşık 4 yıllık arşiv verisine sahiptir.

Çalışmanın Amacı:

Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) 1 ila 3 saat öncesinden derenin hangi nok-
tada taşacağı bilgisini ilgilileri uyararak taşkın sonucu meydana gelebilecek 
can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

Çalışmanın Özeti:

Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS), İstanbul ili genelinde İSKİ ve ilgili kurum-
larla ortak yürütülen çalışmalar ve istişareler doğrultusunda 5 farklı havza üze-
rine kurulan 10 adet Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) hava koşulları ve deredeki 
su miktarı sensörler ve 7/24 kameralar ile analiz edilerek muhtemel taşkınlar 
önceden tespit edilmektedir.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) sayesinde, dere yatağına yerleşmiş ve 
şehir içerisinde kalmış bu alanlarda gerekli önlemlerin taşkın öncesinden alı-
narak ve buralarda yaşayan vatandaşlarımız erken uyarı yöntemiyle ikaz edi-
lerek can ve mal kayıpları en aza indirilmektedir.

Çalışmanın Özgün Değeri:

Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) sistemi hava tahmin modelleri, Meteoro-
lojik uydu ve Radar görüntüleri ile akım gözlem istasyon verilerini bir arada 
göstermesi ve bütün bu verileri birlikte analiz ederek erken uyarı vermesi do-
layısıyla karar vericilere büyük ölçüde destek sağlamaktadır.

Çalışmanın Uygulanabilirliği:

Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) Sistemi ile;
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-  1 ila 3 saat öncesinden derenin hangi noktada taşacağı bilgisini ilgilileri 
uyararak taşkın sonucu meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının en 
aza indirilmektedir.

- Taşkın riski taşıyan bölgeler önceden belirlenip bu yerlerde imar kontrolü 
yapılabilir.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

İstasyonlar meskun mahalden uzak yerlerde ve dereler üzerinde kurulu ol-
duğundan enerji iletişim sağlanmasında ve istasyonun güvenliğinin sağlan-
masında sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı istasyon noktası 
seçilirken enerji ve güvenlik sorunu yaşanmayacağı tesisler tercih edilmiştir.

Çalışmanın Hedef Kitlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

Aşırı Yağış, Taşkın

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti:

İBB bütçesi 

Çalışmanın Sorumluları:

Ahmet TUNÇSOY (AKOM Müdürü)

Selçuk TUTUNCU (AKOM Müdür Yrd.)
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.9. BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ (BEUS)

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS), 2007 yılının Aralık ayından itibaren 
kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul il sınırları içerisinde yol, köprü, viyadük vb. 
güzergahlar boyunca belirlenen kritik 43 nokta üzerinde sistem kurulmuştur. 
2018 yılı içerisinde yeni güzergâhlarda belirlenecek 17 kritik noktaya daha 
BEUS kurulması planlanmıştır.

Çalışmanın Amacı:

Hava koşulları trafiği etkileyen önemli etkenlerden biridir. Şiddetli hava koşulları, 
yol yüzeyi durumu hakkında önlem almak, gerekli çalışmaları yapmak, trafikte 
sürücüleri uyarmak, trafik akışının sağlanması ve yol güvenliği açısından önem-
lidir. BEUS ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 gün / 24 saat esası 
ile karayollarında meteorolojik parametrelerin ölçülmesi ve yol yüzey şartlarının 
belirlenmesi, değerlendirilmesi, kayıt edilmesi, görüntülenmesi, bu bilgilerin ve-
ri toplama merkezine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerindeki 
sistemlere güvenilir bir şekilde iletilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın Özeti:

İstanbul il sınırları içerisinde yol, köprü, viyadük vb. güzergahlar boyunca be-
lirlenen kritik 43 nokta üzerine kurulu olan istasyonlar sayesinde hava ve yol 
koşulları birlikte analiz edilerek yollarda oluşabilecek buzlanma önceden tes-
pit edilerek ilgililere uyarı mesajı gönderilmektedir.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) sayesinde, buzlanma meydana gel-
meden önce tuzlama ve solüsyon çalışmaları tamamlanıp, yollar kışa hazır-
lanıyor. Trafiğin olumsuz etkilenmemesi, can ve mal kaybına sebep olacak 
kazaların yaşanmaması için BEUS sistemiyle İstanbul içinde buzlanma riski 
taşıyan yollar, 7/24 kontrol altında tutuluyor.

Çalışmanın Özgün Değeri:

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) istasyonları hava yol koşullarını birlikte 
analiz ederek yollarda oluşabilecek buzlanmayı önceden tespit edebilmekte 
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ve ilgililere uyarı mesajı gönderebilmektedir. Ayrıca ölçülen veriler analiz edil-
mek ya da gerektiğinde akademik çalışmalarda kullanılmak üzere arşivlen-
mektedir.

Çalışmanın Uygulanabilirliği:

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) Sistemi ile;

- Anlık yol ve hava durumu bilgilerinin Değişken Mesaj Sistemi (DMS), SMS 
ve İBB Trafik Yoğunluk haritasından vatandaşlara iletilmekte,

- Ana ulaşım ağlarında oluşabilecek yağış ve buzlanmaların olumsuz etkile-
rini engellemek için, erken buzlanma zamanı ve kalınlığı tahmini ile yağış 
miktarı tespiti yapılmakta,

- Buzlanma zamanı ve kar kalınlığı 3 saat öncesinden tahmin edilerek kar 
küreme araçlarının, buzlanma tahmin edilen bölgeye daha hızlı yönlendi-
rilmeleri ve erken müdahaleleri sağlanmaktadır.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

İstasyonlar meskun mahalden uzak yerlerde ve ana ulaşım ağı üzerinde 
kurulu olduğundan enerji sağlanmasında ve istasyonun güvenliğinin sağ-
lanmasında sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı enerji kaynağı 
bulunamayan noktalarda alternatif (Rüzgâr ve Güneş) enerji kaynaklarından 
faydalanılmıştır. Hırsızlık vb. güvenlik olaylarına karşın tel çit ve uyarı levhaları 
ile önlem alınmıştır.

Çalışmanın Hedef Kitlesi

İstanbul ili içinde ana arterleri kullanan sürücüler ve Trafik Kontrol Merkezi 
(TKM) yoğunluk haritasını kullanan vatandaşlar

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

Buzlanma, Kar Yağışı

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti:

İBB bütçesi ile

Çalışmanın Sorumluları:

Ahmet TUNÇSOY (AKOM Müdürü)

Selçuk TUTUNCU (AKOM Müdür Yrd.)
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.10. WEB TABANLI DEPREM KAYIP TAHMİN PROGRAMI (ELER) 
PROJESİ

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

30.10.2013/24.03.2014

Çalışmanın Amacı:

Depremden etkilenen yerleşim yerlerini, buralardaki tahmini hasarlı bina, ölü 
sayısı, acil barınma ihtiyacı hakkında harita ve bilgi üretmektir. Bu bilgiler afet 
sonrasında ilgili makamlara iletilerek, olay yerlerine anında müdahale edilme-
sine imkan vermektedir.

Çalışmanın Özeti:

2011 yılında Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı NERIES Projesi kapsamında, 
depremde yapıların hasar görebilirliği ve kayıplar konusunda bir araştırma 
projesi yapılmıştır. 2011 yılında tamamlanan bu projenin yürütücülüğünü Bo-
ğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yapmıştır. ELER programı olarak ad-
landırılan sonuç ürün, örnek verileri ve dokümantasyonu ile birlikte web say-
fasında kullanıcılara sunulmuştur. Bu program ile deprem sonrası can kaybı, 
yaralı sayısı, hasar kaybı analizleri yapılabilmektedir.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Üretilen risk analizleri ve afet planları, web üzerinden paylaşılabilir, sorgulana-
bilir ve sınıflandırılabilir hale getirilmiştir.

İstanbul ilinde, deprem riskine karşı güncellenebilir risk analizi altyapısı ku-
rularak, dinamik afet planı ile deprem sonrası en kısa sürede, hasar dağılımı, 
can kayıpları belirlenerek etkin müdahale geliştirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Afet ve 
Acil Durum Planı için risk analizlerinin güncellenebilir, paylaşılabilir altyapısı 
kurulmuştur.

Deprem hasarları doğrultusunda gelişebilecek, diğer riskler ve potansiyel un-
surların analiz sonuçları ve veri tipleri amacı doğrultusunda renklendirilerek, 
daha üst seviyeli afet planı altyapısına destek sağlanacaktır.
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Çalışmanın Özgün Değeri:

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın yürütmüş olduğu 2012 Yılı Afetlere Ha-
zırlık Mali Destek programı kapsamında müdürlüğümüz tarafından yapılan 
projede, masaüstü bir yazılım olan ELER programı web tabanlı ve açık kaynak 
kodlu hale getirilerek veri giriş arayüzleri ile güncellenebilir olması sağlan-
mıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar program ile analizde 
kullanılacak verileri güncelleyebilir ve senaryo depremlere göre risk analizleri 
yapabilmektedirler. İBB AKOM Afet ve Acil Durum Planı için risk analizlerinin 
güncellenebilir, paylaşılabilir altyapısı kurulmuştur.

Çalışmanın Uygulanabilirliği:

Deprem olduğu andan hemen sonra program otomatik olarak çalışmakta ve 
5 dakika içerisinde can kaybı, yaralı sayısı ve hasar analizini yapabilmektedir. 
5 seviyeli (tamamen, ağır, orta, hafif, hasarsız) yapı hasar analizi yapılmakta-
dır. Sistem hem senaryo deprem olarak çalıştırılabilir hem de gerçek deprem-
lerde otomatik olarak çalışıp sonuç vermektedir.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

İnternet tabanlı olması sebebiyle, haberleşme kesintisi sistemin işleyişini sek-
teye uğratabilir. Bina verileri sürekli güncellenebilir olmalıdır.

Çalışmanın Hedef Kitlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (İSKİ), İETT, İBB Şirketleri, İlçe Belediyeleri, Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı (AFAD), Üniversiteler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Belediyeler 
Birliği, Kızılay, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Sivil Toplum Kuruluşları, 
İstanbul Halkı

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

Deprem 

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti:

572.300 TL.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından finanse edilmiştir.

Çalışmanın Sorumluları:

Ahmet TUNÇSOY (AKOM Md.)
Selçuk TÜTÜNCÜ (AKOM Md. Yrd.)
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

2.11. BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

30/09/2016 – 01/03/2019

Çalışmanın Amacı:

Kentsel gelişim alanı ilan ve yüksek deprem riski barındıran Bayrampaşa il-
çesi İsmetpaşa mahallesinin bir kısmının, kentsel dönüşüm aracılığıyla afete 
dirençli ve yaşam kalitesi yüksek mekanlar oluşturmak.

Çalışmanın Özeti:

2012 yılı içerisinde Adalet Bakanlığı’ndan trampa ile alınan 80000 m2’lik 
arazi üret, aktar, boşalt modeli ile bu alanda üretilen konut ve ticari birimlerin 
hemen yanında bulunan kentsel gelişim alanı ilan edilen bölgedeki hak sa-
hiplerinin takas usulü sistemi ile transferini sağlamaktadır.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa’nın en değerli ve en büyük 
arasizini İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş (KİPTAŞ) kalitesi ile 
kentsel dönüşüm kapsamında İsmetpaşalılara sunmak ve mahalle ile iç içe 
olan eski yaşam kültürünü yenilikçi ve sağlıklı yapılarla birleştirerek daha ka-
liteli bir yaşama dönüştürmek.

Çalışmanın Özgün Değeri:

•	 İlk kez uygulanacak kentsel dönüşüm modeli 

•	 İlk kez uygulanacak finans modeli

•	 İlk kez uygulanacak yeşil bina uygulamaları ve teknik altyapı

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Boş bir rezerv alanı ve bütçe ihtiyacı
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Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Kurumlar arası bürokratik süreç ve vatandaşların kentsel dönüşüme olan ön-
yargıları. (Kurumlar arası koordinasyon ve tecrübe paylaşımı)

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

İlgili alandaki hak sahipleri

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Zemin kaynaklı afetler (Deprem vs.)

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

700.000.000 Türk Lirası

Çalışmanın Sorumluları: 

İBB, KİPTAŞ
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KOCAELI
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

UYGULAMA ÖRNEĞI 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

3.1. KOCAELİ MAHALLE HALKI AFETLERE HAZIRLIK EĞİTİMİ PROJESİ

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Başlangıç: 14.10.2016 - Bitiş: 14.04.2018

Çalışmanın Amacı:

Çalışmanın en genel amacı “Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak”tır. Çalış-
manın çıktıları:

• Eğitimler sonrası yapılan değerlendirmelerle projenin katılımcılar tarafın-
dan beğenildiğini görmek bu çalışmanın en büyük çıktısı olmakla birlikte 
projenin amacına ulaştığını göstermesi açısından da oldukça sevindiricidir. 

• Proje kapsamında elde edilen geri bildirimler halkın afetlerle mücadele ça-
lışmalarına katılım konusunda oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir.

• Eğitim sonunda, katılımcıların kendi çevrelerindeki tehlike ve risklerin far-
kında olmaya başladıkları ve alınacak önlemlerin bir parçası olmaya gö-
nüllü oldukları açıkça görülmüştür. 

• Halka söz söyleme fırsatının verildiği uygulamaların tek taraflı eğitimlerden 
daha fazla ilgi çektiğini ve daha faydalı olduğunu söylemek mümkündür.

• Afetlere karşı dirençli toplum olma, kavramının topluma benimsetilmesi,

• Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi uygulaması ile halkı ve idarecileri bir 
saha uygulamasında buluşturarak çözüm ve sorumluluklar konusunda or-
tak karar almalarını sağlayacak bir ortamın oluşturulmuş olması, bireylerin 
çözümün bir parçası olmaları konusunda farkındalıklarının geliştirilmesi, 
Güvenli Yaşam Odası ile yapısal olmayan risklerin azaltılmasına yönelik 
çok yönlü bir uygulamanın mevcut olmasıdır.
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Çalışmanın Özeti:

Afetler etki ve sonuçları itibariyle toplumun her kesimini ilgilendirir. Afete ha-
zırlık çalışmaları, birey, aile ve kurumsal düzeyde risk azaltıcı önlemlerle afet 
ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve müdahale kapasitesinin güçlen-
dirilmesi, eğitim ve tatbikatlarla bilgi ve becerilerin geliştirilmesi gibi toplumsal 
tabanlı faaliyetleri içeren çok geniş bir yelpazeye sahiptir.

Bu nedenle afetlere hazırlık; yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin, özel sek-
törün, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin,  yani toplumun 
tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun bilicinde olarak hazır-
lanan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesiyle mahalle gönül-
lülerine afetlere hazırlık kapsamında çeşitli eğitimler verilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve 
Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir eğitim projesi-
dir. Projenin yürütücülüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilmektedir. Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi eğitimlere 
katkı sunmaktadır.

14.10.2016 tarihinde başlayan proje 14.04.2018 tarihinde tamamlanmıştır. 
Projenin sürdürülmesi planlanmaktadır. Projenin genel hedefi, toplumda afet 
bilinci kültürünü oluşturmaktır. Proje kapsamında 23 mahallede mahalle muh-
tarları, imamlar, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri/veliler ve mahalle kanaat 
önderlerinden oluşan 895 gönüllü toplum temsilcisine 2 tam gün süren afet-
lere hazırlık eğitimleri verilmiştir. 

Eğitimlerin gerçekleştirildiği ilçe/mahalleler ve katılımcı sayıları:

İlçe Mahalle Sayısı Katılımcı Sayısı
İzmit 2 181
Derince 2 105
Gölcük 6 260
Karamürsel 5 108
Körfez 8 241
TOPLAM 23 895
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Eğitim İçeriği ve Süreler;

Eğitim Adı Süre Kurum 
Afetler Karşısında Dirençli 
Toplum Olmak

45 dk Kocaeli Üniversitesi

Afet Bilinci 70 dk Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü
KBRN ve Hafif Arama 
Kurtarma

50 dk Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü

Afetlerde Psikolojik İlk yardım 50 dk Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

İlk Yardım 60 dk Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Yangın 60 dk Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Zarar Azaltma Eğitimi 60 dk Kocaeli Üniversitesi
Gözlemsel Mahalle Tehlike 
Analizi Teorik ve Saha 
uygulaması

120 dk Kocaeli Üniversitesi

Yapısal Olmayan Risklerin 
Azaltılması- Güvenli Yaşam 
Odası

60 dk Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Afetler Karşısında Dirençli Toplum Olmak;

• Dirençlilik ve kırılganlık kavramları, 

• Çekirdek, İçsel ve Dışsal Direnç, 

• Afet yönetiminde dirençlilik, 

• Dirençli toplum olma ve Türkiye’de afete dirençli toplum oluşturma.

Afet Bilinci;

• Afetlerle ilgili temel kavramlar, 

• Ülkemizdeki afet türleri, 

• Afetlerde doğru davranış biçimleri, 

• Bireysel ve toplumsal afet planlaması.
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KBRN ve Hafif Arama Kurtarma;

• KBRN riskleri, 

• KBRN tehditlerini algılama ve doğru davranış biçimleri,

• Uyarı ve ikaz işaretleri ile sesleri,

• Hafif arama kurtarma bileşenleri ve gönüllülüğün afet müdahalesinde önemi.

Afetlerde Psikolojik İlkyardım;

• Psikolojik yardım yöntemleri, 

• Afetlerde şok etkisini uygun ve doğru müdahale ve psikolojik destek sü-
reci

İlkyardım

• İlkyardım nedir?

• Küçük ve orta ölçekli yaralanmalar ve ilkyardım teknikleri.

Yangın

• Yangın, yanma nedir? 

• Yangın güvenlik önlemleri ve yangın söndürücüler ve kullanımı

Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması- Güvenli Yaşam Odası

• Güvenli Yaşam Odası 6 m boyunda, 2.40 m eninde ve 2.40 m yüksekliğin-
de bir konteyner oda görünümü verilerek tasarlanmıştır. 

• Dış cephesi yapısal olmayan risklerle ilgili genel bilgiler ve sabitleme yön-
temlerine ait görsellerle giydirilmiş olup, içerisinde bulunan plazma tele-
vizyon aracılığıyla da sabitleme teknikleri ile ilgili video görselleriyle des-
teklenmiştir. 

• Ayrıca oda içerisinde plazma TV, mutfak dolapları, kitaplık, şifonyer, cam 
sehpa, koltuklar, ecza dolabı, yangın tüpü, avizeler gibi evsel eşyaların 
doğru sabitlenmiş ve sabitlenmemiş örnekleri yer almaktadır.

• Güvenli Yaşam Odası projenin uygulandığı mahallelerde sergilenmektedir. 
Bu örnek çalışmayla depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılmasına 
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yönelik toplumda farkındalık oluşturulması doğrultusunda değerli adım-
lar atılacak olup, güvenli yaşam odasını ziyaret edenlerin bilgi ve tutumla-
rında önemli derecede olumlu değişiklikler olması beklenmektedir. Proje 
kapsamında evindeki eşyalarını sabitlemek isteyip de imkanı ve kabiliyeti 
olmayan vatandaşlarımızın istemeleri halinde evlerindeki eşyaları ücretsiz 
olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sabitlenecektir.

Projenin uygulandığı mahalleler dışında;

1-7 Mart Deprem Haftasında Cumhuriyet Parkında sergilenmiş;

• 196 mahalle sakini, 

• 224 kişi Hızır Reis İlk ve Ortaokulu öğrencisi, 

• 36 kişi İzmit Lisesi Öğrencisi, 

• 246 kişi 75. Yıl İlk ve Orta Okulu Öğrencisi,

• 84 kişi Şükrü Arıcı İlkokulu Öğrencisi olmak üzere

Toplam 786 kişiye Güvenli Yaşam Odasında Yapısal Olmayan Risklerin Azal-
tılması ile ilgili zarar azaltma eğitimi verilmiştir. 

Zarar Azaltma;

• Zarar azaltma kavramı, 

• Afet yönetimindeki yeri ve önemi,

• Bireysel ve kurumsal zarar azaltma faaliyetleri.

Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi (GMTA);

• Afet yönetimine ait temel kavramların gözden geçirilmesi, 

• Yaşam alanlarındaki kentsel altyapı, bina çevresi ve bina cephesine ait 
tehlikelerin neler olduğu ve bu tehlikelerin nasıl belirleneceğine ait bilgiler, 

• Saha uygulamasında kullanılacak GMTA formunun anlatılması.

Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi (GMTA) Saha Uygulaması;

Katılımcılar eğitmen tarafından hazırlanan ve teorik eğitim ile nasıl kullanılaca-
ğı hakkında bilgilendirildikleri GMTA Formu (kontrol listesi) ile eğitmen ve yar-
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dımcılarının gözetiminde eğitimin yapıldığı bölgede belirlenen bir mahallede 
saha uygulamasına çıkmakta ve kendi yaşadıkları bölgede mevcut tehlike ve 
riskleri belirlemektedirler. Uygulama sonrası elde edilen veriler eğitimin son 
aşamasında değerlendirilerek görüş ve öneriler sunulmaktadır. 

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı: 

Çalışmanın en önemli katkısı; Afete dirençli toplum oluşturmada sorumluluğu 
olan yerel yönetim, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve üni-
versite iş birliği ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu proje sayesinde üç kurum 
çalışanları arasındaki iletişim üst seviyeye çıkarılmıştır. Belediye, AFAD ve üni-
versite yetkililerini bir arada ve organize olmuş bir halde gören vatandaşlar-
dan çok olumlu tepkiler alınmıştır. Üniversitenin akademik katkıları, İl AFAD 
Müdürlüğü’nün tecrübesi ve Büyükşehir Belediyesinin teknik desteği projenin 
başarılı olmasında önemli etkenlerdir.  

Çalışmanın Özgün Değeri:

• Afetlere karşı dirençli toplum olma kavramının topluma benimsetilmesi,

• Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi uygulaması ile halkı ve idarecileri bir 
saha uygulamasında buluşturarak çözüm ve sorumluluklar konusunda or-
tak karar almalarını sağlayacak bir ortamın oluşturulmuş olması, bireylerin 
çözümün bir parçası olmaları konusunda farkındalıklarının geliştirilmesi,

• Güvenli Yaşam Odası ile yapısal olmayan risklerin azaltılmasına yönelik 
çok yönlü bir uygulamanın mevcut olmasıdır.

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Tüm illerde uygulanması mümkündür. Özellikle afet yönetiminde en büyük 
sorunlardan biri olan kurumlar arası iletişim eksikliğinin giderilmesi ve toplu-
mun afetlere hazırlanması açısından önemli bir projedir.  

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Projenin en önemli sorunu iki gün süren eğitimlere katılımcı bulunması ko-
nusudur. Projenin uygulandığı mahallelerde halkı eğitimlere katılmaları konu-
sunda ikna etmek için planlı bir hazırlık yapılmalıdır.
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Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Mahalle muhtarları, imamlar, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri/veliler ve ma-
halle kanaat önderlerinden oluşan gönüllü toplum temsilcileri.

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Deprem, sel, heyelan, çığ, KBRN olayları.

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Projenin mali giderleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıştır. 
Kocaeli Üniversitesi ve İl AFAD Müdürlüğü eğitim desteği vermiştir.

Proje kapsamında gerçekleşen harcamalar 110.000 TL’dir.

Çalışmanın Sorumluları: 

Kurum Adı Personel Adı İrtibat
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi

Jeof. Müh. Ahmet ÖZDEMİR 0 506 401 57 22

Kocaeli İl AFAD Mü-
dürlüğü

Jeo. Müh. Alper ŞEN 0 505 526 84 53

Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Serpil 
GERDAN

0 532 636 83 84
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GAZIANTEP
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

UYGULAMA ÖRNEĞI
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

4.1. GAZİANTEP RİSK HARİTASI 

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

01.01.2015-Devam Ediyor

Çalışmanın Amacı:

Gaziantep’in risk haritasını oluşturmak. Bu sayede önleyici tedbirler alabilmek 
ve muhtemel zararları azaltmak.

Çalışmanın Özeti:

Coğrafi bilgi sistemi tabanlı çalışmada şehirdeki tüm olaylar ilçe ve mahalle 
bazlı haritaya işlenmektedir. Ayrıca tüm eğitim ve denetim çalışmaları da hari-
taya işlenmektedir. Yine müdahale araçları, hidrantlar, müdahale istasyonları 
da sisteme işlenmiştir. Gaziantep’te gerçekleşen tüm acil durum ve afetlerin 
bölgesel dağılımına göre Gaziantep’in risk haritasını oluşturarak hızlı ve etkin 
müdahale yapmak ve sistemdeki diğer bilgiler ile etkili bir saha yönetimi oluş-
turmak hedeflenmektedir. 

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Gaziantep’teki afet ve risklerin belirlenerek;  öncesi, esnası ve sonrasında ya-
pılacaklarla ilgili eylem planı hazırlamak, böylece afet risklerini ve afet zarar-
larını azaltmak.

Çalışmanın Özgün Değeri:

Tüm veriler gerçek istatistiklere göre tutulmaktadır. Ayrıca hem afet ve acil du-
rumun cinsine hem de mahalle bazlı olarak, bölgesel dağılımına göre kayıtlar 
tutulmakta ve sisteme işlenmektedir. Dolayısıyla tespit ve sonuçlar kesinlik arz 
etmektedir. Bu Türkiye’de ilk kez uygulanmakta olup şimdiye kadar sisteme 
30.000’e yakın olayın girişi yapılmıştır.

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Tüm veriler güncel olarak kurum personelimiz tarafından kayıt altına alınmak-
ta ve müdahale eylem planları buna göre belirlenmektedir. Bu nedenle sistem 
üç yıldır kesintisiz işlemekte ve artık kurumsallaşmıştır.
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Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Tüm Gaziantep. 

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Yangın, deprem, sel ve su baskını, toprak kayması, arazi yangını, tüm ara-
ma-kurtarma olayları.

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Sistemin tasarımı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlı-
ğı’nca yapılmış, yazılımı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı’nca gerçekleştirilmiştir. Sistemin kullanımı ise itfaiye personeli ta-
rafından gerçekleştirilmektedir.

Çalışmanın Sorumluları: 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
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ANTALYA 
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI 

UYGULAMA ÖRNEKLERI
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

5.1. KEPEZ VE SANTRAL MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 25.12.2014 tarihinde 
başlamış olup uygulama süreci çalışmaları hızla sürdürülmektedir. Projenin 
2019 yılında bitmesi öngörülmektedir.

Çalışmanın Amacı:

Antalya İli, Kepez ilçesinde yer alan Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dö-
nüşüm Projesi ile sadece sağlıklı bir kent tasarlama ve üretme işi değil aynı 
zamanda 2981 sayılı kanun ile hak sahipliği edinmiş işgalcilerin mülkiyet so-
runlarının çözülmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra proje kapsamında;

•	 Alanın altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, sağlıklı, güvenilir kentsel 
yaşam alanına dönüştürülmesi,

•	 Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin yöntem ve metotların belirlenmesi,

•	 Alan içerisinde güvenlik açısından sıkıntı yaratan, afet riski taşıyan, her-
hangi bir mühendislik hizmeti almadan yapılaşmış, ekonomik ömrünü ta-
mamlamış yapıların bertaraf edilmesine yönelik tespitlerin yapılması,

•	 Olası bir deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirilmesi,

•	 Hak sahiplerinin alanda yeniden ikametinin sağlanmasının temel ilke ola-
rak ele alınması, 

•	 Alanda potansiyeli bulunan dinamiklere işlev kazandırılmasına yönelik 
projelerin oluşturulması,

•	 Bir kentin ihtiyaç duyduğu nirengi ve odak noktalarının elde edilmesi,

•	 Ulaşım sistemlerinin, alanda yaşayan nüfus göz önünde bulundurularak, 
planlama ve tasarımla oluşturulan kullanım alanlarına göre çözümlenmesi,

•	 Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesi sonrasında oluşabilecek sorunların 
çözümüne ilişkin, uygulanabilir, sürdürülebilir, yenilenebilir stratejilerin 
oluşturulması hedeflenmektedir.
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Çalışmanın Özeti:

Kepez ve Santral Mahalleleri Bölgesi, Antalya ilinin eski gecekondu bölge-
lerinden birisidir. Konumu itibariyle kentin kimliği ile ilgili ilk etkiyi oluşturan 
alanlardan birisi olmasına rağmen, gecekondu yerleşim alanı olması sebe-
biyle yapılaşma kalitesi düşük, sosyal donatı ve altyapı açısından yetersiz bir 
yerleşim alanıdır.

Proje Bölgesi; Antalya İli Kepez İlçe Belediye sınırları içerisinde yer almakta 
olup, doğuda Antalya-Burdur Karayolu, güneyde Ferro Krom Fabrikası, Ce-
zaevi ve Ünsal Mahallesi, kuzeyde Orman Alanı ve Hayvanat Bahçesi, batıda 
Orman ve Kepez Hidroelektrik Santrali ile sınırlanmış yaklaşık 132.7 ha’lık böl-
geyi kapsamaktadır. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 
sağladığı uygulama kolaylıklarından ve kentsel dönüşüme yönelik sunduğu 
teşviklerden de hareketle Kepez ve Santral Mahallerini kapsayan mülkiyeti 
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 132,7 ha büyüklüğündeki alan 
24.11.2014 tarihli ve 7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 
tarihli ve 29216 sayılı resmi gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiş 
olup 6306 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Alanda geliştirilecek nitelikli yapılar ve rekreasyon alanları ile yaşam standart-
ları ve kalitesi yükseltilecektir. Alandaki riskli yapılar yıkılarak fen ve sanat ku-
rallarına ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yapılar inşa edilecektir. 
Yapılacak düzenlemeler ile sağlıklı fiziksel koşullardan ekonomik canlılığa ka-
dar birçok alanda gelişim sağlanacaktır. Bununla birlikte alandaki gecekondu 
sorunun çözümlenmesi ve gecekondu sahiplerine kat mülkiyeti tapularının 
verilmesi de amaçlanmıştır. Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 
Projesi ile ülke genelinde yaygın olan mülkiyet sorununun çözümü kentsel 
dönüşüm vizyonuna dahil edilerek, bölgenin sağlıklı bir çevre ve sosyo-de-
mografik bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır.

Çalışmanın Özgün Değeri:

Proje alanı Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup Kentsel Dönüşüm çalış-
ması ile sadece sağlıklı bir kent tasarlama ve üretme işi değil aynı zamanda 
2981 sayılı kanun ile hak sahipliği edinmiş işgalcilerin mülkiyet sorunlarının 
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çözülmesi hedeflenmektedir. Bölgenin sadece modern ve dayanıklı konut ala-
nı olarak yeniden üretimine odaklanılmamış aynı zamanda yapılan planlama 
çalışmaları ile okul, ibadethane, sağlık hizmetleri, ticari alanlar, yeşil alanlar ve 
otopark alanları gibi kenti kent yapan temel hizmet sunumları da dönüşümün 
bir parçası haline getirilmiştir. Ayrıca Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 
hak sahiplerine yapılacak yardım ve desteklerle gönüllülük esaslı dönüşüm 
yapılması sağlanmıştır.

Proje ile; çoklu katılımcı gruba sahip kentsel dönüşüm süreçlerinin tek bir 
yazılım üzerinden bir eşgüdüm çerçevesinde yürütülebileceği ve yapılan ça-
lışmalara vatandaşların da aktif katılım gösterebileceği kanıtlanmıştır.

Projeyi mevcut kentsel dönüşüm uygulamalarından farklı kılan en temel özel-
lik ise tüm süreçlerin Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı, e-Devlet servisleri, mobil 
uygulamalar gibi yeni nesil bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile Akıllı Kent-
sel Dönüşüm metodolojisine uygun olarak gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 
ülkemizde büyük alanların dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. Bu kanunun 
uygulanmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ve Santral Mahal-
leleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında uyguladığı yöntemler, devlet ile 
vatandaş arasındaki güvene dayalı ilişkiyi zedelemeyecek, şeffaf, doğru ve 
hızlı bir ortam yaratmaktadır. 

Projenin; vatandaşlara elektronik ortam üzerinden bir e-hizmet olarak sun-
duğu bilgilendirme portalı ve web ortamları ile diğer kurumlara örnek teşkil 
edebilecek düzeydedir.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

-  Yıllardır süregelen tapu sorunları nedeni ile vatandaşların projeye karşı ön 
yargılı olması.

Proje alanında koordinasyon ofisi kurularak uzman bir ekip tarafından mahal-
le sakinleri ile toplantı ve birebir görüşmeler sağlanmış, her türlü bilgilendirme 
imkanı sunulmuştur.   

 -  Farklı şehir/ülkede yaşamaları ya da sağlık sorunları nedeni ile koordinas-
yon ofisine gelemeyen hak sahiplerinin olması.



51

Projenin elektronik ortam üzerinden bir e-hizmet olarak sunduğu bilgilendir-
me portalı aracılığıyla hak sahiplerinin proje sürecini online olarak takip ede-
bilmesi sağlanmıştır. 

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Çalışmanın hedef kitlesini Kepez ve Santral Mahallelerinde yaşayan gecekon-
du sahipleri oluşturmakla birlikte tüm Antalyalılar, ayrıca Antalya’ya yaşamak 
için gelen ve kaliteli çevre beklentisi olan yabancı uyruklu vatandaşlar da 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla projenin uluslar arası boyutu da bulunmaktadır.

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Deprem 

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı için 
55.000.000,00-TL’ lik, müşavirlik hizmetleri için 2.376.577,82-TL’lik kaynak 
tahsisi uygun görülmüştür. Proje kapsamındaki diğer maliyetler Büyükşehir 
Belediye Bütçesinden karşılanmaktadır.

Çalışmanın Sorumluları: 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dö-
nüşüm Şube Müdürlüğü
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

5.2. GÜNEŞ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

Çalışma 19.07.2016 tarihinde başlamış olup, uygulama sürecine yönelik ça-
lışmalar halen devam etmektedir.

Çalışmanın Amacı:

İmar Mevzuatına aykırı riskli yapı stoku, sağlıksız ve çarpık yapılaşma, kent-
sel donatı yetersizliği, fen standart ve normlarına uygunsuz yapıların yer al-
dığı proje alanında sağlıksız yapılaşma ile oluşan olumsuz fiziksel koşullar 
ortadan kaldırılarak, modern konut ve ticaret alanları, aktif rekreasyon alanları 
oluşturulması ve alanın yaşanabilir bir kent mekanı haline getirilmesi ile olası 
bir deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışmanın Özeti:

Kepez İlçesi Güneş Mahallesi sınırları içinde yer alan mülkiyeti Büyükşehir 
Belediyesi adına tescilli yaklaşık 9,77 hektarlık 25505 ada 8 parsel Bakanlar 
Kurulunun 27.12.2016 tarihli ve 2016/9724 sayılı Meclis Kararı ile 20.01.2017 
tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 Sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan 
ilan edilmiştir. 15.07.2016 tarih ve 773 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 
ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmıştır. 

Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mimari projelerin ya-
pılması için sözleşme ve hak sahipleri ön protokol imza süreçleri tamamlan-
mıştır. Tahliye süreci ve yıkım aşamalarının tamamlandığı alanda uygulama 
sürecine geçilmiştir.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Alanda geliştirilecek nitelikli yapılar ve rekreasyon alanları ile yaşam standart-
ları ve kalitesi yükseltilecektir. Alandaki riskli yapılar yıkılarak fen ve sanat ku-
rallarına ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yapılar inşa edilecektir. 
Yapılacak düzenlemeler ile sağlıklı fiziksel koşullardan ekonomik canlılığa ka-
dar birçok alanda gelişim sağlanacaktır. Bununla birlikte alandaki gecekondu 
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sorunun çözümlenmesi ve gecekondu sahiplerine kat mülkiyeti tapularının 
verilmesi de amaçlanmıştır. Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile 
ülke genelinde yaygın olan mülkiyet sorununun çözümü kentsel dönüşüm 
vizyonuna dahil edilerek, bölgenin sağlıklı bir çevre ve sosyo-demografik bir 
yapıya kavuşturulması sağlanmıştır.

Çalışmanın Özgün Değeri:

Alana ilişkin yapılan analiz çalışmaları ve tespitler doğrultusunda alanın ken-
tin gelişim merkezinde olduğu ancak gerek imar sorunları gerekse sürege-
len sağlıksız yapılaşmalar sonucunda alanın halkın ihtiyaçlarına sağlıklı ve 
yeterli düzeyde cevap veremediği tespit edilmiştir. Antalya ilinde beklenen 
olası deprem tehlikesi, teklif riskli alanı içerisindeki mevcut yapı stoğunun ta-
mamının mühendislik hizmeti görmemiş yapılardan oluşması sebebiyle yapı 
stoğu kalitesinin ve yapı ekonomik ömrünün Yapı Denetim Yönetmeliklerine 
aykırı ve riskli durumları çerçevesinde değerlendirildiğinde taşıdığı risk göz 
önüne alınarak bölgenin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüş-
türülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilerek bölgenin 
dönüşümünün sağlanması, olası bir deprem riskine karşı bölge halkının can 
güvenliğini tehdit eden unsurların kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca alan içe-
risindeki risk teşkil eden yapıların “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 
Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda yeniden inşa edilerek depreme 
dayanıklı ve güvenli, yaşam kalitesi yüksek kent mekânlarının yaratılabilmesi 
hedeflenmektedir.

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 
ülkemizde büyük alanların dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. Bu kanunun 
uygulanmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Güneş Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi kapsamında uyguladığı yöntemler, devlet ile vatandaş ara-
sındaki güvene dayalı ilişkiyi zedelemeyecek, şeffaf, doğru ve hızlı bir ortam 
yaratmaktadır.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Proje kapsamında kentsel dönüşüm proje ve süreçlerinin yönetimi konusun-
da deneyimli uzman bir ekipten faydalanılarak olası sorunların önüne geçil-
miştir.
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Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Projenin ana hedef kitlesini Güneş Mahallesinde yaşayan gecekondu sahip-
leri oluşturmakla birlikte Antalyalılar oluşturmaktadır.

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Deprem

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı için 
4.471.200.00-TL’ lik kaynak tahsisi uygun görülmüştür. Proje kapsamındaki 
diğer maliyetler Büyükşehir Belediye Bütçesinden karşılanmaktadır.

Çalışmanın Sorumluları: 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dö-
nüşüm Şube Müdürlüğü
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

5.3. BOĞAÇAY, ÇANDIR ÇAYI VE GÖKSU (KARAMAN) ÇAYI TAŞKIN 
KORUMA VE RÜSUBAT KONTROLÜ AMAÇLI DÜZENLEME YAPIM İŞİ 

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

09.10.2017-08.10.2018

Çalışmanın Amacı:

Yağışlar ile oluşan suyun sağlıklı bir şekilde deşarjını sağlamak. 

Çalışmanın Özeti:

Yağışlar ile Boğaçay, Çandır Çayı ve Göksu (Karaman) Çayı’nın birleşimi olan 
Konyaaltı havzasında belirtilen çalışma yapılarak Konyaaltı Bölgesinde sel ve 
su baskınları önlenecektir. 

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Konyaaltı Bölgesinde ev ve işyerlerine sel ve su baskını olması engellene-
cektir. 

Çalışmanın Özgün Değeri:

Yağışlar ile Boğaçay,  Çandır Çayı ve Göksu (Karaman) Çayı’nın birleşimi olan 
Konyaaltı havzasında belirtilen çalışma yapılarak Konyaaltı Bölgesinde sel ve 
su baskınlarından oluşacak zararlar önlenecektir. 

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Çalışmalar devam etmektedir. 

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Uygulamada herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır. 

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Tüm bireyleri kapsamaktadır.
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Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Sel ve su baskını 

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Öz Kaynak-7.667.718,93 TL (KDV Dahil)

Çalışmanın Sorumluları: 

ASAT Genel Müdürlüğü 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

5.4. DEMRE İLÇESİ DEMRE MAHALLESİ YAĞMURSUYU DRENAJ 
HATTI YAPIM İŞİ   

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

07.10.2016-10.05.2018

Çalışmanın Amacı:

Yağışlar ile oluşan suyun sağlıklı bir şekilde deşarjını sağlamak. 

Çalışmanın Özeti:

Yağışlar ile Demre İlçesi Demre Mahallesinde oluşan suyun yağmursuyu dre-
naj hatları ile toplanıp sağlıklı bir biçimde deşarjı sağlanarak sel ve su baskın-
ları önlenecektir. 

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Demre İlçesi Demre Mahallesinde ev ve işyerlerine sel ve su baskını olması 
engellenecektir. 

Çalışmanın Özgün Değeri:

Demre İlçesi Demre Mahallesinde belirtilen çalışma yapılarak sel ve su bas-
kınlarından oluşacak zararlar önlenecektir. 

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Çalışmalar tamamlanmıştır.  

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Uygulamada herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır. 

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Tüm bireyleri kapsamaktadır. 

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Sel ve su baskını 

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Öz Kaynak-4.865.210,56 TL  (KDV Dahil)

Çalışmanın Sorumluları: 

ASAT Genel Müdürlüğü 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

5.5. GÜNDOĞDU MAHALLESİ GÖKSU CADDESİ YAĞMURSUYU 
DRENAJ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ 

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

05.01.2016-25.12.2017

Çalışmanın Amacı:

Yağışlar ile oluşan suyun sağlıklı bir şekilde deşarjını sağlamak. 

Çalışmanın Özeti:

Yağışlar ile Gündoğdu Mahallesinde yollarda oluşan suyun yağmursuyu dre-
naj hatları ile toplanıp sağlıklı bir biçimde deşarjı sağlanarak sel ve su baskın-
ları önlenecektir. 

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Gündoğdu Mahallesinde ev ve işyerlerine sel ve su baskını olması engelle-
necektir. 

Çalışmanın Özgün Değeri:

Yağışlar ile Gündoğdu Mahallesinde belirtilen çalışma yapılarak sel ve su  
baskınlarından oluşacak zararlar  önlenecektir. 

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Çalışmalar tamamlanmıştır.  

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Uygulamada herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır. 

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Tüm bireyleri kapsamaktadır. 

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Sel ve su baskını

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Öz Kaynak-18.847.679,66 TL  (KDV Dahil)

Çalışmanın Sorumluları: 

ASAT Genel Müdürlüğü 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

5.6. MANAVGAT (ESKİHİSAR VE AŞAĞIHİSAR MAHALLELERİ) 
YAĞMURSUYU DRENAJ HATTI YAPIM İŞİ 

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

10.08.2015-29.04.2017

Çalışmanın Amacı:

Yağışlar ile oluşan suyun sağlıklı bir şekilde deşarjını sağlamak.

Çalışmanın Özeti:

Yağışlar ile Eskihisar ve Aşağıhisar mahallelerinde yollarda oluşan suyun yağ-
mursuyu drenaj hatları ile toplanarak terfi sistemi ile sağlıklı bir biçimde deşar-
jı sağlayarak sel ve su baskınları önlenecektir. 

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Manavgat İlçesi Aşağıhisar ve Eskihisar Mahallelerinde ev ve işyerlerine sel 
ve su baskını olması engellenecektir. 

Çalışmanın Özgün Değeri:

Yağışlar ile Manavgat Nehrine yakın olan mahallelerde belirtilen çalışma yapı-
larak sel ve su baskınlarından oluşacak zararlar önlenecektir. 

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Çalışmalar tamamlanmıştır.  

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Uygulamada herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır. 

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Tüm bireyleri kapsamaktadır. 

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Sel ve su baskını 

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Öz Kaynak-8.843.574,26 TL  (KDV Dahil)

Çalışmanın Sorumluları: 

ASAT Genel Müdürlüğü 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

5.7. ANTALYA İLİ MURATPAŞA İLÇESİ TURGUT REİS -TONGUÇ-YILDIZ 
CADDELERİ YAĞMURSUYU DRENAJ HATTI YAPIM İŞİ 

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

07.01.2016-26.12.2017

Çalışmanın Amacı:

Yağışlar ile oluşan suyun sağlıklı bir şekilde deşarjını sağlamak. 

Çalışmanın Özeti:

Yağışlar ile Turgut Reis –Tonguç-Yıldız Caddesi ve yan yollarında oluşan su-
yun yağmursuyu drenaj hatları ile toplanıp sağlıklı bir biçimde deşarjı sağla-
narak sel ve su baskınları önlenecektir. 

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Turgut Reis –Tonguç-Yıldız Caddesi ve yan yollarında ev ve işyerlerine sel ve 
su baskını olması engellenecektir. 

Çalışmanın Özgün Değeri:

Yağışlar ile Turgut Reis –Tonguç-Yıldız Caddesi ve yan yollarında belirtilen ça-
lışma yapılarak sel ve su baskınlarından oluşacak zararlar önlenecektir. 

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Çalışmalar tamamlanmıştır.  

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Uygulamada herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır. 

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Tüm bireyleri kapsamaktadır. 

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Sel ve su baskını 

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Öz Kaynak-25.361.762,16 TL  (KDV Dahil)

Çalışmanın Sorumluları: 

ASAT Genel Müdürlüğü 
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

5.8. VARSAK 1. ETAP (SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI) YAĞMURSUYU 
DRENAJ HATTI YAPIM İŞİ

Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

28.09.2015-17.03.2017

Çalışmanın Amacı:

Yağışlar ile oluşan suyun sağlıklı bir şekilde deşarjını sağlamak. 

Çalışmanın Özeti:

Yağışlar ile Varsak bölgesinde yollarda oluşan suyun yağmursuyu drenaj hat-
ları ile toplanıp sağlıklı bir biçimde deşarjı sağlanarak sel ve su  baskınları 
önlenecektir. 

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Varsak Bölgesinde ev ve işyerlerine  sel ve su baskını olması engellenecektir. 

Çalışmanın Özgün Değeri:

Yağışlar ile Varsak Bölgesinde belirtilen çalışma yapılarak sel ve su baskınla-
rından oluşacak zararlar  önlenecektir. 

Çalışmanın Uygulanabilirliği: 

Çalışmalar tamamlanmıştır.  

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Uygulamada herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır. 

Çalışmanın Hedef Kitlesi: 

Tüm bireyleri kapsamaktadır. 

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü: 

Sel ve su baskını

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Öz Kaynak-20.094.717,08 TL  (KDV Dahil)

Çalışmanın Sorumluları: 

ASAT Genel Müdürlüğü 
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PORTEKIZ 
AMADORA BÖLGESI
UYGULAMA ÖRNEĞI
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

AFET RİSK AZALTMADA TOPLULUK KATILIMI

Çalışmanın Başlangıç / Bitiş Tarihi:

2010-...

Çalışmanın Amacı:

Şehre ilişkin olarak, güçlü liderlik ve koordinasyonun, şehrin dirençli olmasını 
sağlamak, bu dirençliliği sürdürmek ve tüm topluluğun kentsel risk yöneti-
mine katılımını güçlendirmek açısından hayati öneme sahip olduğunu kabul 
eden ve bu özelliklere odaklanan kapsamlı bir strateji oluşturulması.

Çalışmanın Özeti:

Amadora bölgesindeki yerel paydaşların katılımını sağlamak ve kentin direnç-
liliğine katılmaya yönelik motivasyon ve isteklerinden faydalanmak, şehrin, 
doğal tehlikelerden sonra meydana gelebilecek acil durumları yönetme ve 
koordine etme kapasitesinde gerçek anlamda iyileşmeler sağlamıştır. Buna; 
sakınım ve acil durum planlarının geliştirilmesi; daha iyi risk iletişimi ve daha 
iyi bir kamu bilinci sağlanması için afet kayıpları, tehlikeler ve riskler hakkında 
yerel bilgilerin mevcudiyeti ve dağıtılması konusunda iyileştirmeler yapılması; 
erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, okul programları ve topluluk eğitimi 
yoluyla aktif vatandaş katılımının teşvik edilmesi ve paydaşların tesisleri için 
risk azaltma önlemlerinin teşvik edilmesi de dahildir.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

Uygulanan yaklaşımın başarısı, şehir yetkilileri ile birlikte çalışan 30’dan fazla 
paydaşın bulunduğu (topluluk grupları, özel sektör, ulusal/yerel yetkililer, aka-
demik çevre, okul toplulukları, sivil toplum kuruluşları) Amadora bölgesinde 
gözler önüne serilmektedir.

Çalışmanın Özgün Değeri:

Paydaş katılımına ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir:  

- Akademik ve bilimsel kuruluşlar: risk ve hasar görebilirlik değerlendirmesi 
hakkında bir dizi çalışma geliştirmişlerdir.
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- Yerel kurullar: farkındalıklarını artırmak için yerel dernekler ve vatandaş 
grupları ile iletişime destek vermektedirler.

- Belediye hizmetleri: kampanya ekibi için işbirliği sağlamaktadırlar (bele-
diye genelinde irtibatı kolaylaştırmak ve bilgileri yaymak: eğitim, çevre, 
kentsel hizmetler).  

- Kurtarma ve acil durum ekipleri: afet kayıpları hakkında veri sağlamakta ve 
paydaşların (yerel kampanyalarla) eğitimi ile ilk yardım ve tatbikatlar için 
farkındalık oluşturulmasını desteklemektedir.

- Kamu kuruluşları-özel kuruluşlar ve özel sosyal dayanışma kurumları: acil 
durum planlarını iyileştirmek ve danışanlarına afet risk azaltma konusunda 
sosyal ve kültürel faaliyetler sunmak için (yerel kampanya ekibinden) tek-
nik destek almaktadır.

- STK’lar: afet bilinçlenmesi girişimlerini desteklemekte ve kampanya pay-
daşlarına ücretsiz eğitim (ilk yardım; risk, afet ve dirençlilik çerçeveleri) 
sağlamaktadırlar.

- Okul topluluğu: eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve risk ve afet hakkında 
farkındalık oluşturmaktadır. Bazı okullar, öğrencilerin becerilerini geliştir-
mek ve güvenlik kültürü oluşturulmasını kolaylaştırmak için afetlere karşı 
korunma merkezleri oluşturmuştur.

Topluluk çıktılarına dönüştürülen paydaş girdileri modeli şu şekildedir:

 

Yukarıda yer alan şekil yerine Türkçe olanı kullanabiliriz.  

 

   
PAYDAŞLAR 

(Yerel Makamlar, Belediye 
Hizmetleri, Yerel Kurullar, 

Özel sektör, STK) 

    YEREL KAMPANYA EKİBİ 
   (Paydaşlarla birlikte 

çalışma) 
 

 

    YEREL KAMPANYA EKİBİ 
   (Topluluğa tüm çıktıların 

sağlanması) 
 

 

GİRDİLER 
 

Hava Durumu Bilgisi 
 

Coğrafi bilgiler 

Tarihi kayıp veriler 

ÇIKTI ÇALIŞMALARI 

 

 

 

 

TOPLULUK ÇIKTILARI 
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Üretilen tüm çıktılar, belediye riskleri ve afet etkilerini azaltmaya yönelik öne-
riler ile ilgili kolay anlaşılır bir dilde sunulan bilgilere dönüştürülmektedir.  Bu, 
karmaşık teknik verilerin paydaşlara, onların anlayabileceği bir dilde iletilme-
sini sağlamaya dayalı önemli bir stratejiyi yansıtmaktadır.  Sunulan bilgilerin 
dinleyiciler tarafından anlaşıldığından emin olmak için sunumlara çeşitli aktivi-
teler (soru-cevap oyunları, testler, simülasyonlar) dahil edilmektedir. 

Ekip, kurum-topluluk katılımı stratejilerine ek olarak Amadora topluluğunun 
karşılaştığı riskler hakkında farkındalık oluşturmaya odaklanmıştır.  Ekibin ilk 
etapta tespit ettiği büyük çaplı zorluklar arasında belediyede çalışanların risk-
ler hakkında eksik bilgiye sahip olması ve toplulukta afete karşı korunma zih-
niyetinin olmaması yer almaktaydı. Bu zorlukları ele almak için ekip tarafından 
oluşturulan paydaş katılım stratejisi aşağıdaki gibidir.

Çalışmanın Uygulanabilirliği:

Amadora’nın topluluk algısı; topluluğun, daha geniş mahalleler ile kulaktan 
kulağa aktarılan bilgilerle iletişim kuran ailelerden oluştuğu şeklindedir.  Eği-
tim oturumlarında topluluğa, kişilerin riske ve afetin neden ve sonuçlarına 
maruz kalma durumunun azaltılmasına yönelik pratik adımlar öğretilmektedir. 
Örneğin, ortaokullarda gerçekleştirilen sismik risk oturumunda ekip, olası bir 
depremin toplum üzerindeki etkisini ve bunları önlemek için neler yapılabi-
leceğini anlatmaktadır. Öğrenciler, acil durumlar ve kentsel planlamada göz 
önünde bulundurulması gereken önleyici tedbirler hakkında sunum yapmak-
tadır. Farkındalık mesajlarını yaymak suretiyle çeşitli etkinlikleri (sorular, oyun-
lar, el ilanları) teşvik etmek ve yerel kampanyayı desteklemek için bazı ortao-
kullarda afetlere karşı korunma konusunda gönüllü ekipler oluşturulmuştur.

Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1. Ekibin ilk etapta tespit ettiği büyük çaplı zorluklar arasında belediyede ça-
lışanların riskler hakkında eksik bilgiye sahip olması ve toplulukta afete karşı 
korunma zihniyetinin olmaması yer almaktaydı. 
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2. Afet risk azaltma ile ilgili konular için daha çok fon sağlanması. Amado-
ra’da, afet durumuna ilişkin fon sağlamaya yönelik mekanizmaların sayısı çok 
azdır. Fonlama mekanizmalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine öncelik 
verilmelidir. Afet öncesinde, esnasında ve sonrasındaki fon oluşturma faaliyet-
lerine özel sektörün daha çok katılmasının sağlanması gerekmektedir. Buna 
ek olarak fon, çevresel açıdan sürdürülebilir projeleri ve risk değerlendirmesi-
ne ilişkin yeni teknolojileri desteklemek, insanların ve faaliyetlerin en yüksek 
riske sahip alanlardan taşınmasını teşvik etmek için kullanılmalıdır. 

3. Ulusal hükümetin afet risk azaltma konusunda, yerel seviyede birtakım ge-
nel kurallar belirlemesi de önemlidir.  

Çalışmanın Hedef Kitlesi:

Amadora’da, afet risk azaltma ile ilgili konseptler çeşitli kurumlara dağıtılmış-
tır (sosyal refah, okullar ve yaşlı bireyler). Kuruma yönelik tavsiyelerin veya 
kendini koruma önlemlerinin uygulanması için teknik desteğe ek olarak Ama-
dora’da, her kurumun hedef kitlesi için bilgilendirme ve bilinçlendirme otu-
rumları da oluşturulmuştur. Sosyal refah (göçmen ve ihtiyaç sahibi nüfus) ve 
yaşlı bireyler konusunda faaliyet gösteren kurumlarda, yerel ölçekteki riskler, 
güvenlik donanımları (yangın söndürücü kullanımı) ve afet durumunda kulla-
nabileceğimiz ve kullanmamız gereken araçlar hakkında oturumlar gerçek-
leştirdik. Bu faaliyetler; İtfaiye Teşkilatı, Ulusal ve Belediye Polis Teşkilatı, Kızıl 
Haç ve Afetlere Karşı Korunma Birimi ekibinin üyeleri tarafından desteklen-
mektedir. Temel amaç; bu hedef gruba güvenlik ve dirençlilik kavramları ile 
yaklaşmak ve onları topluluk içerisinde daha aktif hale getirmektir. Örneğin, 
yalnız yaşayan yaşlılar (topluluktan en izole şekilde yaşayan ve hassas du-
rumda olan grup), Amadora Belediyesinin sosyal işler dairesinden (Amadora 
Kampanyası paydaşı) sürekli olarak destek almaktadır. Ev desteği kapsamın-
da, afet risk azaltma konusunda (el ilanları yoluyla) ve acil durum halinde 
irtibata geçilecek tüm kuruluşlar hakkında bilgi verilmektedir.
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Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

Doğal afetler (sel, orman yangını, deprem, heyelan, fırtına, kasırga, güçlü rüz-
garlar)

Teknolojik/insan kaynaklı afetler (konut yangını, endüstriyel yangın, terörizm, 
ayaklanmalar)

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

7.500 AVRO (Afetlere Karşı Korunma - Belediye Hizmet Bütçesi) 

Çalışmanın Sorumluları:

Amadora Yerel Kampanya Ekibi
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ITALYA 
POTENZA BÖLGESI 
UYGULAMA ÖRNEĞI
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ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

#WERESILIENT (TÜRKÇE: #BİZDİRENÇLİYİZ)

Çalışmanın Başlangıç / Bitiş Tarihi:

Zaman Aralığı: 2013 yılında İller Düzeyinde Ana Bölgesel Koordinasyon Pla-
nı’nın (BKP, 2013) resmi olarak onaylanmasıyla başlayan uygulamada, özel-
likle son yıllarda kazanılan deneyimlerden faydalanılmıştır.

Uygulama halen devam etmektedir

Çalışmanın Amacı:

Çalışma; afetlere ve iklim değişimine karşı “Dirençlilik” kavramını bölgesel 
kalkınma politikalarına yapısal olarak dahil etmeyi hedefleyen ve spesifik faa-
liyetler aracılığıyla hem bölgesel düzeyde hem de kentler düzeyinde uygula-
nacak yeni bir bölgesel yönetim kavramına dayanmaktadır.

Stratejinin yol haritası, hem kentsel planlamaya yönelik koordinasyon faali-
yetlerinden hem de farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerden oluşmaktadır 
ve başta belediyeler, topluluklar ve vatandaşlara yönelik, yerel düzeyde etkin 
idare ve arazi kullanımı politikalarını/faaliyetlerini yürütmeyi amaçlayan des-
tekleyici ve tamamlayıcı süreçler içermektedir. 

Çalışmanın Başlıca Kazanım ve Sonuçları: 

• İl sınırları dahilinde dirençlilik kavramının kapsamlı bir şekilde teşvik edil-
mesi

• Dirençlilik kavramının uygulanmasına yerel toplulukların ve kültürlerin da-
hil edilmesi 

• Kapsamlı ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma için şehirler, paydaşlar ve 
başlıca gruplar arasında kalıcı ağların kurulması

• Tamamlayıcı ve geniş alana yayılmış bir yaklaşım izleyerek şehirlere yöne-
lik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilmesi 

• Yerel düzeyde afet riskinin azaltılması için toplulukların ve kişilerin ilgili ku-
rumsal karar alma süreçlerine dahil edilmesi, kapasite geliştirilmesi, yet-
kinlik oluşturulması, farkındalık yaratılması ve siyasi irade ile halk desteği-
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nin kuvvetlendirilmesine yönelik programların uygulanması ve eylemlerin 
gerçekleştirilmesi  

• Hem yerel hem ülkeler arası ortaklıklar kurarak işbirliği yapılması ve iyi 
uygulamaların paylaşılması

Çalışmanın Özeti:

2004 yılından beri Potenza İli, hem kendi kurumsal sorumlulukları kapsamın-
da (il sınırları dahilindeki karayolları, okul binaları, bölgesel planlama, afet yö-
netimi ve sivil korunma, vs.) hem de ilgili belediyelere destek ve koordinasyon 
sağlayarak, afet risk azaltma politika ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 
önemli bir rol oynamıştır.  

Potenza İli, afet risk azaltmaya yönelik olarak bugüne kadar hayata geçirdiği 
tüm politika ve faaliyetlerde, çok paydaşlı ve topluluk odaklı bir yaklaşım be-
nimseyerek, farklı kesimleri temsil eden kurum ve grupların dahil edildiği bir 
süreç izlemiştir.

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde gerçekleştirdiği iyi yönetim uygulamalarından fay-
dalanan Potenza İli; çevresel sürdürülebilirlik, bölgesel güvenlik ve iklim deği-
şimi politikalarını yapısal olarak birleştirerek, bölgesel kalkınmayı amaçlayan 
#weResilient stratejisinin çerçevesini oluşturmuştur.

2013 yılında ise, il düzeyinde bölgesel yönetim konusunu ele alıp yön gös-
teren önemli bir belge niteliğinde olan Ana Bölgesel Koordinasyon Planı’nın 
(BKP) kamuya sunulmasıyla birlikte, strateji açısından önemli bir kilometre 
taşı aşılmıştır. Söz konusu plan, ihtiyaçların analiz edilmesini ve yerel yönetim 
kararlarının geniş bir kalkınma bakış açısıyla yönlendirilmesini amaçlayan ya-
pısal bir araç özelliğini taşımaktadır.

Stratejinin ana hatları ise şu hedefi esas almaktadır: belediyeleri, paydaşla-
rı, başlıca grupları ve toplulukları hem afet risk azaltma çalışmalarına hem 
de bölgelerin/toplulukların afetlere dirençliliğinin artırılması süreçlerine dahil 
ederek, onları yerel kalkınma politikalarının uygulanması konusunda teşvik 
etmek.

Stratejinin yol haritası, hem kentsel planlamaya yönelik koordinasyon faali-
yetlerinden hem de farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerden oluşmakta ve 
başta belediyeler ile topluluklara yönelik destekleyici ve tamamlayıcı süreçler 
içermektedir.
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#weResilient’ın ana hatlarının çizilmesi ve uygulanmasına yönelik olarak Po-
tenza İli; belediyeler, kurumlar/resmi makamlar, paydaşlar, başlıca gruplar, 
topluluklar ve vatandaşlar ile görüşerek stratejiyi somut eylemlere dönüştür-
meyi hedefleyen daimi bir Yerel Platform kurmuştur.

Potenza İli, toplulukların dirençli olma gerekliliğini de içeren sürdürülebilir kal-
kınma politikalarını şehir planlama süreçlerine entegre etmek amacıyla, yerel 
topluluklara ve özellikle belediyelere yönelik olarak, desteğe ve işbirliğine da-
yalı bir yaklaşım sergilemektedir.

Çalışmanın İlgili Alana Katkısı:

İnsan odaklı bir yaklaşım izleyen bu iyi uygulama, hem kamu desteğinin ar-
tırılmasına yönelik politikaları ve kurumsal istekliliği güçlendirmekte hem de 
toplulukların kendi bünyelerinde dirençlilik oluşturabilme kapasitelerini artır-
mayı hedeflemektedir.

Söz konusu iyi uygulamanın özünde; dirençlilik oluşturma süreçlerine yerel 
aktörleri, özel sektörü ve topluluğu daha fazla dahil etmek amacıyla, bölgesel 
ve şehir planlama faaliyetleri ile stratejik faaliyetlere yönelik risk azaltma tali-
matları ve tavsiyeleri sunan (ve aynı zamanda teknik, organizasyonel ve bilgi 
desteği sağlayan) BKP’nın uygulanması yatmaktadır.

Bu bağlamda etkin bölgesel/kentsel dirençlilik stratejilerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Potenza İli aslında “entegre bölgesel yönetim” koordinas-
yon rolü ile Dirençlilik kavramının uygulanmasını pekiştirmekte ve şehir plan-
lama süreçlerine katılarak ve bunları koordine ederek deneyimlerini kentsel 
çalışmalara da yansıtmaktadır.

Çalışmanın Özgün Değeri:

•	 Yeni bir bölgesel yönetim kavramı, afetlere ve iklim değişimine karşı “Di-
rençlilik” kavramının bölgesel kalkınma politikalarına yapısal olarak dahil 
edilmesini ve spesifik faaliyetler aracılığıyla hem bölgesel düzeyde hem de 
kentler düzeyinde uygulanmasını sağlayacaktır.

•	 Belediyelere ve topluluklara, Sürdürülebilir ve Dirençli Kalkınmayla ilgili 
yerel düzeyde karşılaşılabilecek zorluklara karşı koordinasyon ve destek 
sağlanmasına yönelik kuvvetli bir vizyon ve siyasi kararlılık.

•	 Afet Risk Azaltma ve Afetlere Dirençlilik kavramlarını yapısal politikaların 
ayrılmaz bir parçası haline getirmek.
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•	 Sosyal, siyasi ve kamu düzeyinde hesap verebilirliği yönetimin ve aynı za-
manda Potenza İlinin ortaya koyduğu stratejinin ayrılmaz bir parçası haline 
getirmek. 

(Bu iyi uygulamayla ilgili olarak Potenza İli 25 Ocak 2015 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNISDR) tarafından Kapsayıcı Dirençlilik için 
Rol Modeli olarak tanınmıştır). 

Ayrıca Potenza İli ve sınırları dahilindeki Topluluklar ve Belediyeler, dirençlilik 
kavramını yerleştirmek için bir ağ yaklaşımıyla “kapsayıcı” bir şekilde çalıştık-
ları için UNISDR tarafından resmi olarak “IDDR (Dünya Afet Risklerinin Azal-
tılması Uluslararası Günü) 2015 kapsamında Afet Risk Azaltma Şampiyonu” 
olarak tanınmıştır.)

Çalışmanın Uygulanabilirliği:

Söz konusu çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için aslında “bulunması gayet 
kolay” olan yalnızca birkaç unsura ihtiyaç duyulmaktadır: Resmi makamlar, 
topluluklar ve vatandaşlar arasında sağlam ve zaman içinde pekiştirilmiş iliş-
kiler; strateji ve hedefler açısından ortak bir vizyon; faaliyetlerin düzenli taki-
bini sağlamak amacıyla, topluluklara sahiplenme duygusunu aşılayacak bir 
“aşağıdan yukarıya” yaklaşımı.
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Çalışmanın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

Tanımlanan sorunlar Önerilen çözümler
Halk desteği ve siyasi irade 
ihtiyacı
Paydaşlar içinde ve arasında 
diyalog ihtiyacı
Küçük ölçekli belediyeler
Şehir ve toplulukların gelişigüzel 
yayılması
Kaynaklar 
Yetkinlik ve kapasiteler
Karar alma süreçlerine topluluğun 
dahil edilmesi 
Toplumsal farkındalık

“Yapısal” bir kanal oluşturulması: 
Arazi Kullanımı ve Devlet Politikaları 
Eşgüdümü
Angaje etme/Dahil etme
Destek/İşbirliği Sağlanması
Yetkilendirme/Güçlendirme ve 
paydaşlar arasında diyaloğun 
kolaylaştırılması
Ortaklıklar kurulması/deneyimlerin 
paylaşılması
Özel işletmelerin ilgisinin çekilmesi: 
kamu-özel sektör ortaklığı / insani 
amaçlı kamu-özel sektör ortaklığı
Sivil toplumun karar alma süreçlerine 
katılmasının sağlanması
Kapasitelerin artırılması
Toplumsal farkındalığın artırılması

Çalışmanın Hedef Kitlesi:

#weResilient stratejisinin uygulanması kapsamındaki çalışmaların çoğu; fark-
lı toplumsal grupları ve vatandaşları, bölge ve kentlerde sürdürülebilir ve di-
rençli gelişme sağlamaya yönelik kurumsal karar alma süreçlerinde yetkili 
kılmayı ve bu süreçlere dahil etmeyi amaçlayan karmaşık bir toplumsal katılım 
sistemi oluşturmaya odaklanmıştır. Bu amaca ulaşmak için, başlıca gruplarla 
sorunları ve olası çözümleri tartışıp ele almak için oluşturulan “daimi platform-
lar” da dahil olmak üzere çok sayıda faaliyet başlatılmış ve yürütülmüştür.

Sürece tüm “potansiyel olarak hassas” toplumsal kesimler de dahil olmak 
üzere toplumun farklı kesimlerini (kadınları, yaşlıları, gençleri, engellileri, göç-
menleri, vs.) temsil eden kurum ve gruplar katılmıştır. Nitekim hassas gruplar, 
sayı ve nitelik açısından ilgili duyulan grupların başında gelmektedir ve bunlar 
hakkında bilgi edinilmesi risk ve afetler açısından önemli bir avantaj sağlaya-
bilir. Bu toplumsal kesimlerin katkılarından, tüm kurum ve topluluklar güvenli 
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ve sürdürülebilir bölgesel politikaların geliştirilmesi bakımından faydalanabilir 
ve faydalanmalıdır. 

Çalışmanın Kapsadığı Afet Türü:

Her türlü doğal ve insan kaynaklı afetler

Çalışmanın Bütçesi/Kaynağı ve Maliyeti: 

Afet risk azaltma ve sürdürülebilir kalkınma alanında hem yerel/ulusal hem de 
uluslararası düzeyde geniş deneyime sahip, bu konulara büyük ilgi gösteren 
ve Toplulukla yakın ilişkiler kurmuş insan kaynakları.

Mevcut tüm malzeme ve finansal kaynakların kullanılması ve cazip yeni kay-
naklar çekebilecek mekanizmaların teşvik edilmesi (örneğin, özel sektörle: 
kamu-özel sektör ortaklığı / insani amaçlı kamu-özel sektör ortaklığı). 

Çalışmanın Sorumluları:

 Potenza İli (Yerel Yönetim), İtalya Bölgesel Planlama ve Kalkınma Kurumu, 
Çevre ve Sivil Korunma Dairesi 

• Alessandro Attolico

 Potenza İli Bölgesel Planlama ve Kalkınma Kurumu, Çevre ve Sivil Korun-
ma Müdürü 

 UNISDR Savunucusu ve UNISDR’nin “Dirençli Şehirler Kampanyası” Yerel 
Odak Noktası

 alessandro.attolico@provinciapotenza.it

• Rosalia SMALDONE, 

 Çevre Mühendisi; #weResilient Teknik Sorumlusu, Potenza İli Bölgesel 
Planlama ve Kalkınma Kurumu, Çevre ve Sivil Korunma Müdürlüğü’nde 
Teknik Uzman

 rosalia.smaldone@provinciapotenza.it
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1. GİRİŞ

Yerel yönetimlerin rolünü iyi tanımlamak, rollerini güçlendirmek ve aynı za-
manda Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNISDR) tarafından yürü-
tülen “Dirençli Şehirler Kampanyası” kapsamında farkındalığı artırmak ama-
cıyla düzenlenen “Afete Dirençli Toplum Oluşturmada Yerel Yönetimlerin Rolü 
Çalıştayı” 10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kocaeli ilinde gerçekleştirildi. 
Kurumsal kapasitenin artırılmasına katkıda bulunması amaçlanan çalıştayda  
bir araya gelen ilgili gruplar dayanıklı şehirlerin oluşturulması teması çerçeve-
sinde yapılan sunumlardan sonra ülkemizin sorunlarını çok boyutlu/disiplinli 
olarak tartışıp çözüm önerilerinde bulundular.

Çalıştaya Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, AFAD Başkanı, 
BM temsilcileri (Portekiz-Amadora şehir temsilcisi, İtalya-Potenza şehir temsil-
cisi), Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, 
Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Kocaeli ve Yalova illerindeki Belediye-
lerden, AFAD İl Müdürlüklerinden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden ve 
DSİ Bölge Müdürlüklerinden uzmanlar katılım sağladı. 

Resim 1. Çalıştay açılış töreni 
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AFAD Başkanı Sayın Dr. Mehmet Güllüoğlu açılış konuşmasında yerel yöne-
timlerin afetlerde temel aktör olduğunu, AFAD veya Bakanlıklar gibi merkezi 
otoritelerin gerek politika gerek bütçeyi organize etme anlamında çok önemli 
role sahip olduğunu ancak afet konusunun öncelikle yerelde anlaşılması ve 
gerekli tedbirlerin alınması açısından toplumdaki bu farkındalığın yerelde artı-
rılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Sayın Güllüoğlu ayrıca riski anlamak 
ve bilmek, yerel yönetimlerin bu risklere göre yatırım ve planlarını yapmaları 
ve güvenli binalar ve tesisler olmak üzere dirençli bir şehir oluşturmanın 3 
temel kuralı olduğuna dikkati çekti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu konuş-
masında şehirlerin afetlerden etkilenmemesi için devlete ve yerel yönetimlere 
önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, Kocaeli ilinde pek çok afetin tedbi-
rinin alınması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Resim 2. AFAD Başkanı Sayın Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU’nun açılış konuşması
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Resim 3. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU’nun açılış konuşması

Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy konuşmasında Kocaeli’de çok önemli 
çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, “Kocaeli’nin 1999 yılındaki Marmara 
Depremi’ni yaşamış ve bu konuda önemli deneyimlere sahip illerden birisi 
olduğunu ve yerel yönetimlerin risk azaltmadaki rolünün ele alındığı böyle 
önemli bir çalıştayda bu sorunun çözüm odaklı biçimde ele alınmasının yararlı 
olacağını belirtti. 

Resim 4. Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin AKSOY’un açılış konuşması
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2. GENEL DURUM 

Yerel yönetimler, afet etkilerinin yerel olması nedeniyle afet risklerinin azaltıl-
masında önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, dirençli bir toplum oluşturmada 
yerel yönetimlerin rolünü iyi tanımlamak ve rollerini güçlendirmek gerekir. Ay-
rıca, UNISDR tarafından başlatılan Dirençli Şehirler Kampanyasında da yerel 
yönetimlerin afet risklerini azaltma konusunda hazırlıklı olmaları ve böylelikle 
afetlere karşı daha dirençli olmaları vurgulanmakta olup, Türkiye’de İstanbul, 
Kocaeli, Yalova, Antalya ve Gaziantep olmak üzere 5 Belediye Başkanlığı 
kampanyaya dahil olmuştur.  

Resim 5. UNISDR Dirençli Şehirler Kampanyasına dahil iller

3. SUNUMLAR 

3.1. UNDP Dirençli Şehirler İyi Uygulama Örnekleri

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın afet riskini azaltma 
çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ve Sendai Çerçevesinin 
Hedefleri kapsamında uygulanır. Amacı, ülkemizin kalkınması önündeki risk-
lerin azaltılmasıdır. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla afet riskinin azal-
tılması ve iklim adaptasyon çabalarının tutarlılığının arttırılması, risk bilgisine 
ve erken uyarı sistemlerine erişim sağlanması, hazırlık ve müdahale tedbirle-
rinin güçlendirilmesi ve kentsel ve kırsal toplulukların dayanıklılığının güçlen-
dirilmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir. 
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İklim değişikliği ve etkilerinin de anlatıldığı sunumda Türkiye’de iklim 
değişikliğine uyum için 4 stratejik giriş noktası olduğu ifade edildi. Stratejik 
noktalar;

1.  Ulusal karar mekanizmasını ve öncelikli sektörleri ‘uyum araçları’ ile 
güçlendirmek

2.  Kentler ölçeğinde uyum eylem planları geliştirmek ve bir ‘uyum katalo-
ğu’ oluşturmak

3.  Eğitim ve iletişim platformları vasıtasıyla kurumsal kapasite oluşturmak

4.  Uyum planı geliştirilen kent ve sektörlere yönelik bir hibe programı va-
sıtasıyla eyleme geçmek.

Resim 6. Sayın Nuri Özbağdatlı’nın sunumu

Resim 7. Çalıştaydan genel görünüm



84

3.2. Sendai Çerçevesi, Ajanda 2030 ve Paris Anlaşması çerçevesinde Di-
rençli Şehirler Kampanyasına Genel Bakış

2015 yılı Mart ayında Japonya’da düzenlenen BM Afet Risklerinin Azaltılması 
3. Dünya Konferasında kabul edilen ve önümüzdeki 15 yılı kapsayan Sendai 
Çerçevesi, Hükümetlerin asıl görevinin afet risk azaltma olduğunu ve sorum-
luluğun yerel yönetimler ve özel sektör de dahil tüm paydaşlar ile paylaşılma-
sı gerektiğini vurgulayan bağlayıcı olmayan bir anlaşmadır. Sendai Çerçevesi 
afet risk azaltmanın, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli ol-
duğunu vurgulamaktadır.

2010 yılı Mayıs ayında başlayan ve yerel risk yönetimini, kentsel riski ve di-
rençliliği ele alan “Dirençli Şehirler Kampanyası”, sürdürülebilir kentsel geli-
şimi ve paydaşların kendi bölgelerindeki afet risklerinin daha iyi anlaşılmasını 
teşvik eden faaliyetleri desteklemektedir. Sunumda Dirençli şehir kampanya-
sında katılım süreci, örnek şehir olma konularının yanı sıra Potenza bölgesin-
de yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Resim 8. Sayın Alessandro Attolico’nun sunumu
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3.3. Dirençli Şehirler Kampanyası Araçları ve Uscore 2 Projesi

Amadora Belediyesi (Portekiz), 2010 yılı Kasım ayında “Dirençli Şehirler Kam-
panyası” na katıldı. Bu kampanya, afet riskini azaltma sürecindeki birçok 
eksiklikle yüzleşmek için mükemmel bir fırsat oldu. Strateji oldukça basitti: 
koordinasyon, motivasyon ve katılım. Güçlü bir koordinasyon / liderlik, başa-
rılı olmak ve tüm topluluğun afet risk yönetimine katılmalarını sağlamak için 
hayati önem taşımaktadır. Şu anda bizimle çalışan kırktan fazla paydaşımız 
(topluluk grupları, özel sektör, yerel yetkililer, akademi, okul topluluğu, sivil 
toplum kuruluşları) var. Afet durumlarını yönetme kapasitemizi geliştirmede 
tüm paydaşların motivasyonları ve katılımları önemli oldu: afet kayıpları, teh-
likeler ve riskler hakkında yerel bilgiler, erken uyarı sistemi, okul programları, 
toplum eğitimi, acil durum planları, paydaşların tesislerinde risk azaltma ve 
halkın bilinçlendirilmesi.

Resim 9. Sayın Luis Carvalho’nun sunumu

3.4. Türkiye’de İyi Uygulama Örnekleri Oturumu

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Handan Türkoğ-
lu’nun moderatörlüğünü yaptığı oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapılan afet risk azaltma faaliyetleri katılımcılar ile paylaşıldı. Faaliyetler 
aşağıda özet olarak sunulmuştur:
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Resim 10. Yerelde iyi uygulama örneklerinin paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri; 

• Risk/zarar azaltma faaliyetleri kapsamında İstanbul’un Afet Tehlikeleri, 
Kent Jeolojisi, Mikro bölgeleme çalışmaları yürütülmektedir. Deprem 
risk analizi ve İstanbul Deprem Master planı tamamlandı. 

• Deprem Risk analizi (afet önleme ve azaltma temel planı) 2002 yılında 
JICA ile ortaklaşa olarak hazırlandı ve 2009 yılında Kandilli tarafından 
güncellendi.

• Deprem Master planı İTÜ, ODTÜ, YTÜ, Boğaziçi ile ortak olarak hazır-
landı.

• İBB Afet ve Acil Durum Müdahale planı hazırlandı ve yayınlandı. Plan, 
Büyükşehir Belediyesi birimleri ve ilgili kurumlar arasında işbirliği ile ko-
ordinasyonu sağlamakta ve Acil Durum Servislerinin kuruluşlarını, gö-
revlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.

• İstanbul kalkınma ajansı hibe programı ile Dinamik Deprem Hasar Kayıp 
Sistemi (ELER) projesi tamamlandı. Bu proje ile deprem sonrası yak-
laşık can kaybı, yaralı sayısı ve yapı hasarı miktarı, acil barınma ihtiyacı 
vb. Veriler dinamik olarak hesaplanabilmektedir.
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• Sadece deprem değil İstanbul’da sel riskine karşı olası taşkınlar öncesi 
tedbirler alabilmek adına 5 dere 10 adet akım gözlem istasyonunu içe-
ren Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) kuruldu.

• Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, İstan-
bul’un 10 ayrı noktasına kurulan otomatik meteoroloji istasyonu ile göz-
lem yapılmakta, ilgili İBB Birimleri olumsuz hava koşulları öncesinde 
uyarılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. 

• 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine afet ve acil durumlara yönelik 
farkındalık artırma eğitimleri verilmekte, yılda ortalama 600 bine yakın 
vatandaşımız bu faaliyetlere katılmaktadır.

• Büyükşehir Belediyesinde afet ve acil durumlarda İBB birimleri ve ilgili 
kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu yürütmek amacıyla dünya-
daki en iyi örnekler incelenerek 2000 yılında Afet Koordinasyon Merkezi 
(AKOM) kuruldu. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı faaliyetleri;

• Müdahale: 19.602 yangın müdahale, 5.367 kurtarma 

• Eğitimler: Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlerin-
den oluşan 54.980 kişiye yangın eğitimi; kamu kurum, kuruluş ve özel 
sektör çalışanlarından 51.467 kişiye ilk müdahale eğitimi; 16.845 kişiye 
CO zehirlenmelerini engelleme eğitimi verildi.

• Yangın yönetmeliği yazılımı: Binaların yangın korunması hakkındaki yö-
netmelik; gerek binanın tasarımı sırasında gerekse binanın yangın gü-
venliği denetimi sırasında kullanılmak üzere hem standart sağlanması 
hem de uygulamalarda kolaylık sağlanması için tüm kullanıcılara hizmet 
vermek üzere, kolay erişilebilir ve kullanılabilir bir yazılıma dönüştürül-
müştür. Sistem hem bilgisayar hem de android veya ios sistemini kulla-
nan akıllı cihazlarda kullanılabilmektedir.

• CBS ve risk haritaları, 

• Kentsel dönüşüm projeleri. 
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı faaliyetleri;

• Kocaeli İli için Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme 
Projesi: Her tür ölçekte imar planlarına altlık olarak değerlendirilen ze-
min büyütme haritaları ile  zeminlerin deprem şiddetini hangi ölçüde 
arttıracağı saptanır. Bu haritalara göre de imar planlarında zemin büyüt-
mesinin yüksek olduğu kısımlar yeşil alan olarak veya  önemli ve yüksek 
binaların daha güvenli zeminlere yapılması gibi hususlar şehir plancıları 
tarafından plan kararlarında değerlendirilmesi açısından önemli para-
metrelerden biridir.

• Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi: İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına bağlı Zemin Ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğünde 
Kocaeli İl sınırlarındaki deprem tehlike ve riskinin belirlenmesine 
yönelik Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim 
Merkezi’nde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 
yapılan bir protokolle çalışmalar birlikte sürdürülmektedir. Protokol ile 
veri paylaşımı deprem verilerinin değerlendirilmesi, deprem istasyonu 
kurulması yer seçimi gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

• Deprem eğitim çalışmaları: Öğrencilere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, 
Askerlere ve Kamu ile özel sektör çalışanlarına yönelik deprem eğitim 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, 
EDOK Komutanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile eğitim protokolleri 
yapılmıştır. Bilgi Evleri, İlçe Belediyeleri, TBB, Gez-Gör Kocaeli, dernekler 
ile ortak projeler yürütülmektedir. Eğitim faaliyetlerimiz okullara gidilmek 
suretiyle de yapılmaktadır. Eğitim sonrası kursiyerlere katılım belgesi 
verilmektedir. 2004 yılından başlamak üzere şu ana kadar 75248 kişiye 
deprem eğitimi verilmiştir. 

• Kıpırdayan Dünya Tiyatro Oyunu: Önceden Hazırlıklı Olmak Hayat 
Kurtarır’ sloganından hareket ederek Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun iş-
birliğiyle ‘Kıpırdayan Dünya’ adlı depremi konu alan tiyatro oyunu ha-
zırlanmıştır. Oyunda öğretmenlerinin öğrencilerine deprem öncesinde, 
sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında verdiği ödev 
konu edilmiştir. Kıpırdayan Dünya 2009-2010 yıllarında Kocaeli gene-
lindeki okullarımızda 45 oyun olarak sahnelenmiş olup 20.000 öğrenci 
tarafından izlenmiştir.

• Görme, işitme ve hafif zihinsel engelli öğrencilere deprem eğitimi
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• Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi: Eğitimlerle ilçe-
lerde yaşan vatandaşlara, kendi mahallelerinde afetlerle ilgili teorik ve 
uygulamalı eğitimler verilerek bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanmak-
tadır. Güvenli Yaşam Odası uygulaması ile de mahalle halkında yapısal 
olmayan risklerin azaltılması ile ilgili farkındalık oluşturulmaya çalışıl-
maktadır. Proje kapsamında şimdiye kadar 22 mahallede toplam 894 
gönüllü mahalle halkına eğitim verilmiştir. 

• Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi: Kocaeli il 
sınırları içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dai-
resi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından 
işletilmekte olan 31 adet ivme ölçer ağının geliştirilmesi ve ağ verilerinin 
işlenmesi, arşivlenmesi ve bu verilerden ivme uzaklık azalım ilişkilerinin 
kalibrasyonu, Kocaeli Deprem Tehlike Haritalarının güncellenmesi 
ve nihai ürün olarak Kocaeli İlini etkileyebilecek depremler için 
gerçek zamanlı acil müdahale amaçlı deprem şiddet dağılım haritası 
hazırlanması ve sms aracılığıyla ilgili kurumlara bildirilmesine yönelik 
çalışmadır. Proje ortakları Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı ve Gebze Teknik Üniversitesi’dir.

• Doğal Afetler Eğitim Parkı Projesi: Halkımızın doğal afetler ve özellikle 
deprem zararlarına karşı bilinç düzeyini yükseltmek amacı ile; ilk 
yardım deneyim bölümü, sarsıntı odası, duman deneyim odası, yangın 
söndürme deneyim bölümü, üç boyutlu deprem görüntüleri, sıvılaş-
ma, tsunami v.b simulasyonlarından oluşacak olan doğal afetler eğitim 
parkının yapılması düşünülmektedir. Doğal afetler eğitim parkları; dep-
rem ve yangın gibi afetleri, gerçeğe yakın olarak insanlara gösterip, ger-
çekleştiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiği hususunu eğlendirerek ve 
deneyim kazandırarak öğretmeyi amaçlamaktadır.

• Kocaeli Deprem Master Planı Projesi

• Afet Odaklı Sosyal Hasar Görebilirlik Projesi

• Tarihi ve Risk Arz Eden Binalar İçin Yapısal Sismolojik İzleme Sistemi 
Projesi

• Kocaeli Fay Etkinliği Araştırma Projesi

• Kocaeli İli Mevcut Akaryakıt İstasyonları ve Fabrikaların Deprem Risk 
Haritasına Göre Dağılım Haritası Hazırlama Projesi

• Avrupa’daki Yerel Yönetimlerle İşbirliği Projeleri
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3.5. Afete Dirençli Yerleşmeler

Sürdürülebilirlik kavramı dayanıklılık ile benzer kavramlar olup, sürdürülebi-
lirlik kavramının sosyal, ekonomik ve fiziksel olmak üzere üç boyutu vardır. 
Sürdürülebilirlik bileşenleri olan Kentsel/yapısal çevre, doğal çevre ve sosyo-
ekonomik çevre dış etken olan afetlerden etkilenmektedir. 

Dayanıklılık, sistemin afetler ve etkilerine karşı adaptasyon kabiliyeti/kapa-
sitesi olarak tanımlanmakta ve bir yerleşmenin sosyal, ekonomik, çevresel 
ve kurumsal özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri kapsamaktadır. Dayanıklılık 
başetme ve adaptasyon kapasitesi ile ilişkilidir. Yerleşmede oluşan afet sayısı 
ve etkileme düzeyi ne olursa olsun sosyo ekonomik ve yapısal çevrenin bu 
afetlerle baş etme ve duruma adapte olma kapasitesinin güçlü olması gerekir. 

Dayanıklılığın ölçülmesinde göstergeler önemli bir rol oynamaktadır.

• Deneyimlere dayanılarak oluşturulan göstergeler:

• Doğal ve teknolojik afetlerde oluşan hasarın büyüklüğü 

• Bir afetten sonra acil durum servislerinin müdahale kapasitesi

• İyileşme döneminin uzunluğu

• İyileşmede dış yardımların rolü/oranı

• Rehabilitasyon sürecinin etkinliği

• İyileşme dönemi (sadece fiziksel çevre değil sosyal ve ekonomik 
olarak iyileşme olarak ele alınmalı)

• Bazı durumlarda kredi veya bağış olarak verilen ulusal ve uluslararası 
yardım yeni bir başlangıç için gereklidir. Öte yandan kendi kendine 
toparlanma kapasitesi yüksek olan yerleşmeler de vardır ve bu kapa-
site dayanıklılık için bir gösterge kabul edilir. 

Dayanıklı yerleşmeler; yaşadığımız şehirlerin doğru planlanmış olması, kul-
landığımız binaların sağlam olması, altyapının ve yolların dayanıklı olması, 
şehir yönetiminin doğal çevreye karşı duyarlı olması, toplumun bilinçli olma-
sı, katılımcı karar sistemlerinin varlığı, gerekli organizasyonların varlığı ve ku-
rumlar arası işbirliğinin sağlam olması olarak tanımlanır. Afet planlamasında 
ilk adım olarak yerleşmeyi tehdit eden tehlikelerin belirlenmesi, senaryoların 
oluşturulması gerekir.
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Yerel yönetimler, denetimler ile yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak ile 
yükümlüdür. Bu kapsamda;

• Bilinçlendirme eğitimleri verebilir

• Meslek gruplarına eğitim verebilir

• Veri güncellemesi yapabilir, tarihi binalarda binaların güvenliğini 
sağlamak için önlemler alabilir

• Yerel yönetimler, yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve iş sahipleri ile 
ortaklaşa çalışmalar yaparak afet risklerinin azaltılmasına katkıda bu-
lunabilirler.

 

4. DİRENÇLİLİĞİN SAĞLANMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Çalıştayın ikinci gününde, Prof. Dr. H. Murat Günaydın moderatörlüğünde di-
rençliliğin sağlanmasında sorunların belirlenmesi amacıyla, farklı kurumlar-
dan uzmanların bir araya gelmesi sağlanarak 6 uzmanın yer aldığı 10 çalışma 
masası oluşturuldu. Çalışma masaları ile her uzmanın söz alarak konu hakkın-
daki görüşünü sunması ve farklı görüşlerin ortaya konması amaçlandı. 

Resim 11. Çalışma masalarının oluşturulması 
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Resim 12. Grup çalışması

Her masada ortaya çıkan görüşler ortak bir değerlendirme ile masa görüşü 
olarak hazırlandı ve tüm katılımcıların oylamasına sunuldu. Oylama sonucu 
tanımlanan yaklaşık 100 problem alanı belirlendi ve bunlar arasından önem 
sırasına göre önceliklendirme yapıldı. 

Bu görüş ve öneriler;

(i) mevzuat, 

(ii) kurumsal/idari, 

(iii) işbirliği ve koordinasyon, 

(iv) kapasite, 

(v) bilgilendirme, eğitim ve tatbikat ve 

(vi) uygulama ve denetim 

olmak üzere 6 grup halinde analiz edildi. 

Bu analizlere ilişkin yapılan değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur:
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Mevzuat: 7269 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikleri, merkezi ve yerel düzeyler-
de, yapılması gereken zarar azaltma çalışmaları ve müdahale planlarının genel 
esaslarını belirlemiş olmasına rağmen, yasada politika ve stratejilerin geliştiril-
mesi, her ölçekteki zarar azaltma stratejik planlarının hazırlanması, faaliyetlerin 
bütünleştirilmesi ve koordinasyonu konularında, düzenlemeler bulunmamakta-
dır. Ülke ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışma-
ları sebebiyle mevzuata yansıyan eksiklik ve yerel ve merkezi yönetim arasın-
daki görev ve yetki karmaşasının giderilmesi ve paydaşların görev tanımlarının 
yeniden düzenlenmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

•	 Mevzuattaki eksiklik, yanlışlık, boşluklar ve çakışmalar (13 puan)

•	 Mevzuat açısından (7269 sayılı kanun) eksiklik ve revizyon yapılması 
(10 puan)

•	 Afet sonrası hasarlı binalarla alakalı çözüm merkezli olarak kurumsal ve 
mevzuat karmaşası yaşanması (5 puan)

Kurumsal/İdari: Türkiye’de afet yönetim sistemi içerisinde görev almış olan 
kamu görevlilerinin çok sık yer değiştirmesi ve bu nedenle de sorumluluk 
alanlarındaki afet tehlikesi ve riski, afet müdahale planları hakkında yeterince 
bilgi sahibi olamamaları kurum kültürünün ve kurumsal hafızanın kaybolma-
sına neden olmaktadır.  Etkin afet yönetimi için afet ve acil durumlarda görev-
li personelin kabiliyet ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve kurumsal hafızanın 
oluşturularak sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

•	 Yerel yönetimlerdeki siyasal kaygılar (16 puan)

•	 İstihdam edilen teknik personellerin görev tanımlarına uygun 
çalıştırılmaması (15 puan)

•	 Yöneticilerin bilgi/ilgi eksikliği veya siyasi çekingenliği (12 puan)

•	 Kurum kültürü olmaması ve yetki karmaşası (7 puan)

•	 Ulusal-sektörel-kurumsal vizyon eksikliği (4 puan)

•	 Uygulamaların izleme ve takip süreçlerinin olmayışı (4 puan)



94

İşbirliği ve Koordinasyon: Merkezi yönetimlerle, yerel yönetimler arasında 
afet yönetim sisteminin her aşamasında ve özellikle de müdahale ve iyileş-
tirme aşamalarında etkin bir işbirliği ve koordinasyon sağlanamamaktadır. 
Afetlerin yerinden yönetilmesinin etkili olduğu gerçeğinden hareketle yerelin 
güçlendirildiği ve merkezin koordinasyondan sorumlu olduğu mevcut siste-
min etkin kullanımı sağlanmalıdır. Afetlere karşı etkin müdahale etmek için 
kamu kurum ve kuruluşları arasında hızlı, güvenli ve etkin veri paylaşımı sağ-
lanmalıdır.

•	 Kurumlar arası koordinasyon eksikliği (17 puan)

•	 Kurumsal iletişim ve koordinasyon eksikliği (12 puan)

•	 Yerel yönetimler/STK lar, kamu ve toplum arasındaki işbirliğinin az veya 
standarttan uzak olması (11 puan)

•	 Kurumlar arası veri paylaşımı olmaması veya eksiklikler olması (9 puan)

•	 Benzer işlerin farklı birimler tarafından yapılması (8 puan)

•	 Bütüncül planlama anlayışının olmaması (4 puan)

Kapasite: Yönetimsel süreçlerdeki sıkıntılar, teknolojik altyapı eksikliği, hiz-
met binaları başta olmak üzere, eğitim ve uzmanlık açısından personel kapa-
sitesinin de yeterli olmaması şeklinde tanımlanabilir. Afetlerin önlenmesi ve 
etkilerinin azaltılması için kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi önem 
arz etmektedir. Özellikle yerel yönetimlere bağlı itfaiye birimleri standart ge-
liştirme eğitimini tamamlamalı ve birimler ekip ve donanım açısından güçlen-
dirilmelidir. 

•	 Birlikte ve ekip halinde organize olamamak (6 puan)

•	 Yerel yönetimlerde afet koordinasyon birimi ve mekanı olmaması 

(Örn: İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM) (5 puan)

•	 Alanında uzman personel eksikliği (5 puan)
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Bilgilendirme, Eğitim ve Tatbikat: Afet zararlarının azaltılması ve afetlere 
karşı hazırlıklı olunması konularında hazırlanan eğitim programları topluma 
yaygınlaştırılamamaktadır. Afet yönetim sisteminin her aşamasına toplumsal 
katılım sağlanamamıştır. Toplumun desteği ve aktif katılımı sağlanmadan afet 
zararlarının azaltılması ve afetlere karşı hazırlıklı olunması mümkün olamaya-
cağı gibi, afete müdahale ve iyileştirme faaliyetleri sırasında da hız ve etkinlik 
sağlamak mümkün değildir. Toplumda afet kültürünün oluşturulması için afet 
eğitimlerinin okul çağından başlayarak toplumun tüm kesiminde sürekliliğinin 
sağlanması önem taşımaktadır. Bu sebeple gerekli mevzuat düzenlemelerinin 
yapılarak, afet konusunun müfredatta yeterli düzeyde yer alması sağlanmalı-
dır. Eğitimlerde etki analizi ve performans ölçümü yapılmalıdır. 

•	 Sürdürülebilirlik (18 puan)

•	 Afet eğitiminin okul müfredatında yeterli yer bulmaması (8 puan)

•	 Temel afet bilincinin örgün eğitimde zorunlu hale getirilmemesi           
(7 puan)

•	 Afet yönetiminin toplumsal tabana yayılamaması (6 puan)

•	 Tatbikatlara halkın katılımının sağlanamaması (6 puan)

•	 Sürdürülebilir kentsel bilincin eksik olması (4 puan)

•	 Plan ve projelerin halk tarafından bilinmemesi (4 puan)

Uygulama ve Denetim: Afetlerle ilgili çalışmalarda kurumların mükerrer ya-
tırımlar yaptığı, birbirleri ile entegre olmayan faaliyetler gerçekleştirdiği sıkça 
görülmektedir. Afetlerle ilgili zararların en aza indirilmesi için afet risk azaltmaya 
yönelik yatırımların önceliklendirilmesi gereklidir. Afet sektöründe denetim me-
kanizmaları etkin kullanılmalı, yetki kullanımı mevcut mevzuatla uyum içinde 
olmalıdır. Yapıların proje ve yapım aşamasında etkin denetimi sağlanmalıdır. 

•	 Çarpık kentleşme ve mevcut yapı stoklarının dirençliliğe olumsuz 
etkileri (11 puan)

•	 Dijital çağa (end. 4.0-5.0) uygun sistemler geliştirilmemesi (7 puan)

•	 Endüstriyel kuruluşların planlama ve işletme aşamasındaki denetimsiz-
liği (6 puan)

•	 Yapı projelerinin proje ve uygulama aşamalarındaki sıkıntılar (5 puan)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI
 (10-11 Mayıs 2018,The Ness Otel, Kocaeli)

10 Mayıs 2018, Perşembe
09:00  Kayıt
09:30-10:30  Açılış: Hüseyin AKSOY, Kocaeli Valisi
   Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU, AFAD Başkanı
   İbrahim KARAOSMANOĞLU, 
   Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
10:30-10:50  Kahve arası 
10:50-11:10 UNDP Dirençli Şehirler İyi Uygulama Örnekleri
 Nuri ÖZBAĞDATLI, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre  
 Portföy Yöneticisi
11:10-11:35 Sendai Çerçevesi, Ajanda 2030 ve Paris Anlaşması 
 Çerçevesinde Dirençli Şehirler Kampanyasına Genel 
 Bakış
 A.Alessandro ATTOLICO, UNISDR Dirençli Şehirler 
 Kampanyası Yerel Odak Noktası, İtalya 
11:35-12.00 Dirençli Şehirler Kampanyası Araçları ve Uscore 2 Projesi
 B. Luis CARVALHO, Sivil Koruma Şefi, Amadora Belediyesi,  
 Portekiz 
12:00-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:00 Rol Model Olarak Potenza Şehrinde Yapılan Çalışmalar 
 A.Alessandro ATTOLICO, İtalya 
14:00-14:30 Rol Model Olarak Amadora Şehrinde Yapılan Çalışmalar 
 B. Luis CARVALHO, Portekiz 
14:30-14:50 Kahve molası
14:50-16:30 Ülkemizde Iyi Uygulama Örnekleri Oturumu
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU, İTÜ
	 	İstanbul Ilinde Mevcutta Yapılan Çalışmalar
  o İBB Afet Yönetim Çalışmaları ve Müdahale Kapasitesi
  o İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Çalışmaları 
	 	Gaziantep İlinde Mevcutta Yapılan Çalışmalar
	 	Kocaeli İlinde Depreme Yönelik Projeler ve Yapılan 
  Çalışmalar
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11 Mayıs 2018, Cuma

09:00-09:45 Afete Dirençli Yerleşmeler

 Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU, İTÜ 

09:45-10:00  Çalışma Masalarının Oluşturulması

10:00-10:20 Kahve molası 

10:20-11: 20 1. Oturum: Dirençliliğin Sağlanmasında Sorunlar ve   
 Potansiyeller 

 Moderatör: Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN, İTU

11:20-12:00 Değerlendirme

12:00-13:30 Öğle Yemeği 

13:30-14:30 2. Oturum:  Sorunların Önceliklendirilmesi ve Çözüm 

 Önerileri 

 Moderatör: Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN, İTÜ

14:30-15:10 Tartışma ve Değerlendirme

 Moderatör: Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU, İTÜ

15:10-15:30 Kapanış 
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Hazırlayanlar ve Katkı Sunanlar:

Adı ve Soyadı Ünvanı Kurumu
Yusuf AYSU Daire Başkanı

Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD)

Dr. Yeliz TEKER Jeoloji Yüksek 
Mühendisi

Bengi ERAVCI Jeoloji Mühendisi
M. Akif ALKAN Jeofizik Mühendisi
Ömer Murat YAVAŞ Hidrojeoloji Mühendisi
Sedef KURT Jeoloji Mühendisi
Özlem VELİOĞLU Jeoloji Mühendisi
Murat BEYHAN Jeofizik Mühendisi
Fettah OLCAR Müdür Yardımcısı
Faruk SARI Şef
Nuray KAYA Öğretmen 
Mahmut BAŞ Müdür

Deprem ve Zemin İnceleme 
Müdürlüğü/İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi
Osman KILIÇ Müdür Yardımcısı
Emin Yahya 
MENTEŞE Ar&Ge Koordinatörü

Dr. Betül ERGÜN 
KONUKÇU

Jeoloji Yüksek 
Mühendisi

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Mehmet ESMER Planlama ve 
Operasyon Sorumlusu

Afet Koordinasyon Merkezi 
(AKOM)/İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi 

Ahmet ÖZDEMİR Jeofizik Mühendisi
İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı/Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi

Dr. Cafer YILMAZ Daire Başkanı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı/Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Özgür ALPAYDIN Eğitim ve Denetim 
Şube Müdürü

Ahmet KISA Daire Başkanı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı/Antalya 

Büyükşehir Belediyesi Şahap Engin DENİZ Jeoloji Yüksek 
Mühendisi

Danışmanlar:

Adı ve Soyadı Ünvanı Kurumu
Handan TÜRKOĞLU Prof. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi
H. Murat GÜNAYDIN Prof. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi 

İrtibat Kişisi : Dr. Yeliz TEKER
e-mail : yeliz.teker@afad.gov.tr

Tel : 0 312 258 2726  
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