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ÖZET
Tarih boyunca doğal afetler birçok can ve mal kaybına neden olmuĢtur. Türkiye‟de üzerinde
bulunduğu coğrafya nedeniyle, geçmiĢten günümüze deprem, sel, heyelan vb. gibi birçok
doğal afet meydana gelmiĢ ve yıkıcı etkileri olmuĢtur. Ülkemizdeki yerleĢim yerlerinin pek
çoğu bu afet tehlikelerinden kaynaklı çeĢitli riskler altındadır. Dünyada son yıllarda afetlerle
mücadelenin kent ölçeğinde yapılması gerektiği, bunun içinde kentlerin afetlere karĢı dirençli
hale getirilmesi vurgulanmıĢ ve bu kapsamda birçok kampanya baĢlatılmıĢtır. Kentlerin
afetlere karĢı dirençli hale getirilebilmesi için kentlerin afet tehlikeleri ve risklerinin
belirlenmesi ve bu doğrultuda zarar azaltma stratejilerinin oluĢturulması öngörülmüĢtür. Afet
risklerinin kentsel risk analizi yöntemiyle belirlenmesi ve kentsel planlama ve alınacak
önlemlerle afet zararlarının nasıl en aza indirilebileceği üzerine bir değerlendirme yapılmıĢtır.
Bu kapsamda 1.derece deprem bölgesinde olması, büyük bir deprem beklenmesi, sel ve taĢkın
risklerini barındırması, ülke nüfusunun yaklaĢık beĢte birinin yaĢaması ve ülke varlıklarının
büyük çoğunluğunun bu kentte bulunması nedeniyle Ġstanbul seçilmiĢtir. ÇalıĢma üç
bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde afet ve doğal afet tanımları, afet yönetimi, tehlike,
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mekânsal planlar arasındaki iliĢki, kentsel zarar görebilirlik ve kentsel riskler değerlendirilmiĢ
ve üçüncü bölüm de ise afete dirençlilik kapsamında Ġstanbul tehlike, zarar görebilirlik, risk
ve zarar azaltma kapsamında irdelenmiĢtir.

Bilim Kodu
: 80208
Anahtar Kelimeler : Afet, afet yönetimi, tehlike, risk, dirençli kent
Sayfa Adedi

: 165

DanıĢman

: Prof. Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK

v

URBAN RESILIENT FOR DISASTERS: ISTANBUL SAMPLE
(M. Sc. Thesis)
Ferhat ERDĠNÇ

GAZI UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
May 2018

ABSTRACT

Natural disasters have caused loss of lives and property throughout history. Earthquakes,
floods, landslides have caused devastation in Turkey because of its geographic location.
Many settlements in Turkey are under risk. It has been stressed out that the preparedness
for disasters should be carried out in settlement state, and cities should be resilient for
disasters. There are many campaigns around the world. It has been proposed that the risks
and dangers should be determined so that strategies to reduce casualties can be suggested.
To induce resilient to disasters, the dangers and risks should be determined and precautions
should be taken accordingly. Ġstanbul was selected because it is in earthquake region and a
big earthquake is expected. Further, flood risk is high. In addition, about one fifth of the
country population lives there and most assets are there. The study consists of three parts.
In the first part, concepts such as disaster and natural disaster definitions, disaster
management, hazard, vulnerability risk and resistant city are included. In the second part,
the disaster management legislation, the contribution of spatial planning legislation to
disaster management, the relationship between disaster management and spatial plans,
urban vulnerability and urban risks are evaluated and in the third part, Istanbul is analyzed
within the context of hazard, vulnerability, risk and damage mitigation.
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1. GĠRĠġ
Doğal afetler, insanlık tarihi boyunca meydana getirdikleri yıkıcı etkiler dolayısıyla birçok
ülke ve bölge açısından önemli bir konu olmuĢtur. Dünya genelinde her yıl binlerce insan
bu felaketlerden dolayı yaĢamlarını, yakınlarını, evlerini ve iĢyerlerini yitirmektedirler.
Deprem, sel, toprak kayması, çığ ve kaya düĢmesi gibi doğa kaynaklı tehlikeler insanların
varlığını sürekli tehdit etmeye devam etmektedir. Ne zaman olacağı belli olmayan afetler
özelliklede depremler, meydana geldiği yerleĢim birimlerini çok kısa zaman aralığında,
çok boyutlu ve derinden etkileyebilmektedir.
Ülkemiz jeolojik yapısı, sahip olduğu morfolojik ve iklim özellikleri nedeni ile büyük can
ve mal kayıplarına yol açan doğa kaynaklı afetlerle sık sık karĢılaĢmaktadır. Türkiye‟deki
afetler genellikle depremler, kuraklıklar, Ģiddetli yağıĢ ve seller, heyelanlar, kaya
düĢmeleri, orman yangınları, sanayi kazaları ve yangınları, rüzgâr ve kar fırtınaları, çığlar,
sıcak hava dalgası ve sis bağlantılıdır. Türkiye‟de doğa kaynaklı afetlerden kaynaklanan
kayıplar ele alındığında, deprem, heyelan ve sel olayları ilk üç sırayı almaktadır.
Topraklarımızın yüzde 66‟sı 1‟inci ve 2‟inci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır.
Nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük kentimiz ile ülke nüfusunun yüzde 70‟inin ve
büyük sanayi tesislerinin yüzde 75‟inin kurulmuĢ bulunduğu bölgelerde, büyük bir deprem
olma olasılığı çok yüksektir (KB, 2014).
Kentler, nüfus ile sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu açısından diğer
yerleĢim birimlerinden ayrıldıkları gibi bu özellikleri nedeniyle afetler karĢısında yüksek
risk taĢımaktadır. Geçtiğimiz yüzyıldan bugüne değin, yerleĢim yerlerinin jeolojik, coğrafi
vb. gibi doğal özellikleri, nüfus artıĢı, sağlıksız ve çarpık kentleĢme, sosyal yapısı ve
geliĢmiĢlik düzeyi gibi unsurlar kentlerde afet risklerini artırmıĢ ve afetlerde oluĢan
kayıpların miktarını doğru orantılı olarak artırmıĢtır. Özellikle son yıllarda kentsel
alanlarda nüfus artıĢıyla birlikte, risklere maruz kalan nüfusun sayısı ve oranı da
artmaktadır.
Ülkemizde 1950 yılından itibaren sanayileĢme ve beraberinde getirdiği kırsal alanda
iĢgücüne olan ihtiyacın azalması ile kentlere doğru hızlı bir göç sürecine girilmiĢtir.
Kentlerde meydana gelen hızlı nüfus artıĢı ile kentlerdeki yönetim problemlerinin ortaya
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çıkması ve bunun sonucunda da; kentlerin plansız Ģekilde arazi kullanımına ve inĢaat
yapımına iliĢkin kanun ve uygulamalar dıĢında geniĢlemesine göz yumulması, tüm alanlara
aynı altyapı ve hizmetin götürülememesi bazı alanların altyapısının olmaması veya yetersiz
hizmet alması, gelir düzeyi düĢük olanlara uygun alanlar sunulamaması ve bu nedenle
güvensiz bölgelerdeki gecekondu alanlarına mecbur kalmaları ve afet tehlikeleri dikkate
alınmadan yapılan uygunsuz yapılaĢma nedeniyle milyonlarca insanın hayatı tehlike altına
girmiĢtir. Ayrıca günümüzde de kentleĢme sorunlarının devam etmesi, yerleĢim yerlerinde
afet tehlikelerinin dikkate alınmaması ve ekosistemlerin yok edilmesi afet risklerini
artırmaktadır. Ülkemizin fiziksel ve sosyo-ekonomik zarar görebilirliğinin de yüksek
olduğu dikkate alındığında, afetler tehlikelerinin dikkate alınmaması büyük ölçüde can
kayıpları ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 1900 – 2012 yılları arasında hasar yapan
287 deprem meydana gelmiĢ ve bu depremler nedeniyle 100.000 kiĢi hayatını kaybetmiĢ,
170.000 kiĢi yaralanmıĢ ve 700.000 konut ağır hasara uğramıĢtır 1955-2009 yılları arasında
meydana gelen 4,067 taĢkın sebebiyle 1400 kiĢi ölmüĢ ve 30800 yerleĢim yeri ciddi hasar
görmüĢ, heyelan nedeniyle ise 200 kiĢi ölmüĢ ve 5472 yerleĢim yeri hasar görmüĢtür (KB,
2014).
Dünyada son yıllarda afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalıĢmaların kentsel ölçekte
yapılması gerektiği üzerinde durulmuĢtur. Bu nedenle de afetlerden olabildiğince az
etkilenen ve afetler karĢısında gösterdikleri direnç ile ayakta durabilen kent olarak
tanımlanan dirençli kentler kavramından bahsedilmeye baĢlanmıĢtır. Kentlerin afetlere
karĢı dirençli olabilmesi için; maruz kalabileceği tehlikeler, kentte bulunan varlıkların
zarar görebilirliği ve kentsel riskler belirlenerek bu kapsamda yerleĢime uygun olmayan
alanların yapılaĢmaya açılmaması, yerleĢime uygun olan yerlere yapılacak yapıların
belirlenen esaslara göre yapılması, su, elektrik, gaz, iletiĢim, drenaj ve kanalizasyon
sistemi gibi kentsel altyapı sistemleri ve yolların afete dayanıklı bir Ģekilde inĢa edilmesi,
sağlık ve eğitim hizmetlerinin kentin her yerine hizmet edecek Ģekilde ve afet tehlikeleri
dikkate alınarak inĢa edilmesi yerel ölçekte tüm paydaĢların etkin katılımıyla uygulamanın
sağlanması gibi pek çok esasın sağlanması gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu kapsamda BM
Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması Merkezi (UNISDR) tarafından Afetlere karĢı
dayanıklı ve sürdürülebilir kentler oluĢturmak amacıyla 2010-2015 yılları arasında
“Kentlerin Dirençli Hâle Getirilmesi” isimli bir kampanya baĢlatmıĢtır. Bu kampanya ile
kentlerin dirençli hale getirilmesi için;
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Afet risklerinin azaltılması için bütçe ayrılarak konut sahiplerine, düĢük gelirli ailelere,
kamu ve özel sektöre teĢvik verilmesi



Kentin maruz kalabileceği afet tehlikelerine yönelik güncel veriler toplanarak risk
değerlendirilmesi yapılması ve bu değerlendirmelerin kent planları ve kararları için
altlık olması ile yapılan plan ve alınan kararların kamuya açık olması



TaĢkınlara yönelik riskleri azaltan drenaj sistemleri gibi nitelikli altyapı sistemlerinin
yapılması



Tüm eğitim ve sağlık tesislerine yönelik risk değerlendirmesi yapılarak gerekli yerlerin
güçlendirilmesi



DüĢük gelirliler için güvenli alanların belirlenmesi, arazisi uygun olan yerlerde kaçak
yapıların iyileĢtirilmesi, risk uyumlu ve gerçekçi inĢaat yapım esasları gibi arazi
kullanım ilkelerinin belirlenmesi



Halka ve öğrenciler afet risklerinin azaltılmasına yönelik eğitim ve öğretim
programlarının yapılması



Kentlerin hassasiyetine yönelik afet tehlikelerinin azaltılması için ekosistemlerin ve
doğal tampon alanlarının korunması ve risk azaltma uygulamaları geliĢtirilerek iklim
değiĢikliğine adapte olunması



Kentlere erken uyarı sistemlerinin kurulması, acil durum yönetim kapasitesinin
geliĢtirilmesi ve düzenli tatbikatlar yapılması



Herhangi bir afet meydana geldikten sonra hayatta kalanların ihtiyaçlarının
karĢılanması, yeniden inĢa faaliyetleri gibi afet sonrası faaliyetlere müdahil olması
konusunda kiĢilere ve sivil toplum kuruluĢlarına yol gösterilmesi gibi 10 madde
belirlenmiĢtir. Bu maddelerin tamamının ya da birkaçının hayata geçirilmesiyle
kentlerin daha dirençli olacağı vurgulanmıĢtır (UNISDR 2010).

Bu çalıĢma dirençli kent kapsamında afet tehlike risklerinin belirlenmesi ve alınacak
önlemlerle afet zararlarının nasıl en aza indirilebileceği üzerine yapılmıĢ bir
değerlendirmedir. Bu kapsamda Ġstanbul‟un afet tehlikesi, zarar görebilirliği ve riskleri
belirlenerek bu riskli alanlardaki kullanımlara yönelik çözüm önerilerin neler olabileceği
üzerinde durulmuĢtur.
ÇalıĢma alanı olarak 1.derece deprem bölgesinde olması, büyük bir deprem beklenmesi,
ülke nüfusunun yaklaĢık beĢte birinin yaĢaması ve ülke varlıklarının büyük çoğunluğunun
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bu kentte bulunması nedeniyle Ġstanbul seçilmiĢtir. Ġstanbul geçmiĢten bugüne 1509
Depremi, 1719 Depremi, 1766 Depremi, 1894 Depremi ve Ağustos 1999 Depremi‟ni
yaĢamıĢ ve büyük can ve mal kayıpları olmuĢtur. En son deprem olan 1999 Marmara
Depremi‟nde Ġstanbul‟da 3.073 konut ağır hasara, 13.339 konut orta hasara ve 12.455
konut ise hafif hasara uğramıĢtır. Ġstanbul ilinde 454 kiĢi ölmüĢ ve 1880 kiĢi yaralanmıĢtır
(Özmen, 2000). Özellikle 1999 Marmara Depremi‟nin yıkıcı etkilerini deneyimleyen
Türkiye tarafından Ġstanbul için dünyada değiĢen ve dönüĢen politikalara yönelik olarak
atılması gereken adımları hızlandırmıĢ ve uluslararası alanda yapılan çalıĢmalara ve
tecrübelere baĢvurulmuĢtur. Bu kapsamda Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı (ĠBB)
ve Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Ajansı (JICA) tarafından Ġstanbul ili Sismik MikroBölgeleme Dâhil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı ÇalıĢması hazırlanmıĢtır. Ayrıca
Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, tarafından Ġstanbul Mikrobölgeleme Projesi ve
Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul Teknik
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından
ortaklaĢa Ġstanbul Ġçin Deprem Master Planı hazırlanmıĢtır.
Bu çalıĢma giriĢ bölümü dıĢında dört ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm afet, afet
yönetimi, tehlike, zarar görebilirlik, risk ve kentsel dirençlilik kavramları farklı boyutları
ile kavramsal olarak ele alınmıĢtır. Ġkinci bölüm de afet yönetim mevzuatı, mekânsal
planlama mevzuatının afet yönetimine katkısı, afet yönetimi ve mekânsal planlar
arasındaki iliĢki, kentsel zarar görebilirlik ve kentsel riskler değerlendirilmiĢtir. Üçüncü
bölümde dirençlilik kapsamında dünyada yapılan çalıĢmalar ve dördüncü bölüm de ise
afete dirençlilik kapsamında Ġstanbul tehlike, zarar görebilirlik, risk ve zarar azaltma
kapsamında irdelenmiĢtir.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde konu anlatımlarında kullanılan afetin tanımı, afet yönetimi, bütünleĢik afet
yönetimi, tehlike, zarar görebilirlik, risk vb. gibi temel kavramlar açıklanarak aralarındaki
iliĢkiye ve dirençli kent kavramına yönelik tanım ve bilgilere yer verilmiĢtir.
2.1. Afet ve Afet Yönetimi

2.1.1. Afet
Afet; bir toplumun tehdit altında olduğu, yerel imkânlarla müdahalenin yetersiz kaldığı,
ulusal kaynakların seferber edilmesi gerektiği, büyük can ve mal kayıplarına yol açan
beklenmedik ve istenmedik durumlardır (Drabek, 1996).
Afet; Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylar olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2014).
Genel kabul görmüĢ tanımı ile afet kavramı; insanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve
çevresel kayıplar doğuran, normal yaĢamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye
uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun kendi imkân ve kaynaklarını
kullanarak baĢ edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçlarına afet
denilmektedir (Ergünay, 2000). Afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere 2 grupta
incelenmektedir.
Doğal afet
Doğal afetler anlık, ani doğal değiĢimlerin uzun soluklu sorunlara ve toplumsal yıkımlara
neden olduğu olaylardır ( Scheidegger, 1994).
Doğal afetler fiziksel ve sosyal ortamda büyük yıkımlara yol açma kapasitesine sahip, uzun
dönem tahriplere neden olabilecek olaylardır (Ayalada, 2002).
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Doğal afetler, meteorolojik ve jeolojik-jeomorfolojik olayların neden olduğu insan
toplulukları üzerinde büyük yıkımlara yol açan olaylar olarak tanımlanabilir (YavaĢ, 2005).
Deprem, sel, heyelan, çığ, kuraklık, fırtına, dolu, hortum, kuraklık, göktaĢı düĢmesi vb.
gibi oluĢumu engellenemeyen jeolojik, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik, biyolojik ve
kaynağı dünya dıĢında olan tehlikelerden kaynaklanan doğa olaylarının sonuçlarına verilen
genel ad olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2014). Ġnsanların etkisi olmadan meydana gelen
can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarını doğal afet olarak nitelendirebiliriz.
Ġnsan kaynaklı afetler
Ġnsan kaynaklı afetler doğal ya da meteorolojik durumlar dıĢında insanların tedbirsiz
davranması nedeniyle veya yaptıkları hatalarıyla ortaya çıkan afet türlerine insan kaynaklı
afetler denir. Bu tip afetlere; uçak kazaları, büyük çapta trafik kazaları, nükleer facialar,
biyolojik ve kimyasal silahların etkilerinin sonuçları örnek olarak gösterilebilir (Akdağ,
2002).
Bireysel gerçekleĢen saldırılar, büyük kayıplarla sonuçlanan uçak kazaları, araç kazaları,
savaĢlar, terör saldırıları, kimyasal madde kazaları, insanlardan kaynaklanan afet olaylarına
örnektir (Yılmaz, 2003).
Ġnsan kaynaklı afetler, politik ve insan faktörlerinin etkin olduğu savaĢlar, iç çatıĢmalar,
terör eylemleri, büyük göçler, endüstriyel kazalar gibi olaylar ve bunların doğurduğu
sonuçların tümü olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2014). Direk olarak doğanın etkisiyle
değil de insanın doğayla olan etkileĢimindeki aĢırılaĢması ve bozulması sonucu meydana
gelen afetlerdir diyebiliriz.
2.1.2. Afet yönetimi
Afet yönetimi uğraĢısı insan kaynaklı veya doğal afetlerden kaynaklanan, can ve mal
tehlikesi doğuran durumla mücadele etmek ve sakınmak için plan ve programlar geliĢtirme
ve yerine getirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Sylves, 1996).
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Afet yönetimi, tehlike doğurma potansiyeline sahip belirsiz durumlarda tehlikenin
azaltılması ve halkın güvenliğinin artırılması Ģeklinde de tanımlanabilir (Drabek, 1996).
Afet yönetimi süreklilik arz eden dinamik bir yönetim biçimidir. Afet olgusunun boyutu ve
çeĢidi ile orantılı olarak afet yönetimi kavramının da oluĢan duruma göre Ģekil aldığı
söylenebilir. Küçük çaplı bir afet olayı karĢısında oluĢturulacak yönetim modeli ile
bölgesel ya da ülkesel bazda etki doğuran bir afette oluĢturulacak yönetim modeli büyük
farklılıklar içerir (Akdağ, 2002).
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında,
hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli
ve geliĢmiĢ yeni bir yaĢam çevresi oluĢturulabilmesi için toplumca yapılması gereken
topyekûn bir mücadele süreci olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2014).
BütünleĢik afet yönetimi
BütünleĢik afet yönetim sistemi; afet anından itibaren müdahale ve iyileĢtirme safhalarına
yani kriz yönetimine yönelik planlama ile afete maruz kalmayı önleyici tedbirleri içeren
yani zarar azaltmaya yönelik planlamaları kapsar (CENDIM, 2001).
BütünleĢik afet yönetimi sistemi; afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla bir
afet olayının zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileĢtirme ve
yeniden inĢa safhalarında yapılması gereken çalınmaların yönlendirilmesi, koordine
edilmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluĢlarıyla kaynaklarının bu
ortak amaç doğrultusunda yönetilmesini gerektiren geniĢ bir kavramdır (Kadıoğlu, 2008).
BütünleĢik afet yönetimi sisteminde bulunan bir evrenin baĢarı ile tamamlanması diğer
evrelerin baĢarısında büyük rol oynamaktadır. Sistemi oluĢturan evreler birbirlerini
tamamlayıcı özellikte olup; herhangi bir evreye yeterli önemin verilmemesi ya da sadece
bir evreye odaklanılması sistemin verimli bir Ģekilde yürütülememesine neden olmaktadır
(Erkan, 2010).
Afetlerle baĢ edebilen, dayanıklı ve dirençli bir toplum oluĢturmak için tüm tehlikeleri
dikkate alan, afet yönetiminin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileĢtirme
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aĢamalarında yapılması gereken çalıĢmalar ve alınması gereken önlemleri, toplumun tüm
güç

ve

kaynaklarını

kullanarak

gerçekleĢtirebilen

bir

yönetim

süreci

olarak

tanımlanmaktadır (AFAD, 2014).
Afet yönetimi aĢamaları
Afet yönetim aĢamaları zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileĢtirme olmak üzere 4
evreden meydana gelmektedir.

Zarar Azaltma
Zarar azaltma, toplumsal geliĢim, kentsel planlama ve mühendislik kavramları ve
uygulama teknikleri üzerine kurulu bir önlemler bütünü olarak ifade edilmektedir (Ataman
ve Tabban, 1977). Yine bir baĢka tanıma göre zarar azaltma, uzun vadede insan yaĢamı ve
mal güvenliğini tehdit eden etmenlere karĢı alınan kapsamlı önlemlerdir (McLoughlin,
1985).
Zarar azaltma, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle, çevresel bozulmaların afet
sonucunu doğurmasını önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesi, sırası ve
sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümüne
denilmektedir (AFAD, 2014).
Hazırlık
YaĢanabilecek olası afetlere karĢı hazır olmak için; öncelikle kurtarma, kayıpların
bulunması ve acil yardım gereksinmelerinin karĢılanması amacıyla, arama-kurtarma
kabiliyetinin geliĢtirilmesi ve zinde tutulması çok büyük önem taĢımaktadır (Gazozcu,
2006).
UNISDR ise hazırlık evresini, olası veya mevcut tehlikelerin etkili bir Ģekilde tahmin
edilmesi, müdahale edilmesi, iyileĢtirilmesi ve yönetilmesi amacıyla gerekli olan
kapasitelerin geliĢtirildiği evre olarak tanımlanmaktadır.
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Hazırlık, afetlere zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için afet öncesinde
yapılması gereken planlama, eğitim, tatbikat, erken uyarı sistemlerinin kurulması, acil
yardım malzeme stokları, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi faaliyetlerin
sürekli ve sürdürülebilir olarak yürütüldüğü süreç olarak ifade edilmektedir (AFAD, 2014).
Müdahale
Afet durumu ortaya çıktığında ihtiyaçları süratle tespit etme, ulaĢım ve iletiĢimi
sağlayabilme, uygun ve yeterli malzeme ve eğitimli kadroları afet yerine hızla eriĢtirme, ilk
yardım ve kurtarma hizmetleri bu aĢamanın temel olarak ilgilendiği konuları kapsar
(Erkoç, 2004).
Afetin oluĢundan hemen sonra baĢlayıp afetin yol açtığı kayıp ve zararların büyüklüğüne
bağlı olarak 1-2 aylık süre içinde gerçekleĢtirilen tüm faaliyetlere verilen genel addır
(AFAD, 2014).
İyileştirme
Kurtarma ve ilk yardım safhasından sonra, iyileĢtirme safhasındaki faaliyetler afete
uğramıĢ toplulukların yol, su, kanalizasyon, haberleĢme, uzun süreli geçici iskân gibi
ihtiyaçlarının minimum düzeyde de olsa karĢılanması, sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyacı
olanlara bu desteğin sağlanması gibi faaliyetleri içerir (Ergünay, 1996).
ĠyileĢtirme, afetlerden etkilenmiĢ olan toplulukların ihtiyaçlarının en akılcı yol ve
yöntemlerle karĢılanması, hayatın bir an önce normale döndürülmesi, muhtemel afetlerle
baĢ edebilme imkânlarının geliĢtirilmesi ve en az zarar görmelerini sağlayacak daha
güvenli bir yaĢam çevresi oluĢturulması için yapılması gereken yasal, kurumsal, fiziksel,
sosyal ve ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsayan uzun süreç olarak bilinmektedir
(AFAD, 2014).
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2.2. Tehlike, Zarar Görebilirlik ve Risk

2.2.1. Tehlike
Tehlike, insanların beklemediği ve kontrol edemediği büyüklükteki olaylara denilmektedir.
Tehlikeler insan yaĢamını ve faaliyetlerini tehdit ederek yaĢamında önemli değiĢikliklere
neden olabilirler (Güvel, 2001).
UNISDR ise tehlikeyi, yaĢam kaybına veya yaralanmaya, maddi hasara, sosyal ve
ekonomik iliĢkilerde kesilmeye veya çevresel bozulmaya neden olabilecek, potansiyel
olarak zararlı fiziksel olay ya da insan aktivitesi olarak tanımlanmaktadır.
Tehlike, afetlere iliĢkin en önemli kavramlardan biridir ve birçok tanımı yapılabilmektedir.
En genel anlatımı ile büyük zarar ya da yok olmaya yol açabilecek bir durum olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 2015).
Belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaĢamı tehdit eden, toplumun
sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara
zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ve
olgu tehlike olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2014).
2.2.2. Zarar görebilirlik
Zarar görebilirlik kavramı, bireyin ya da belli bir topluluğunun, bir afetin etkileri ile baĢ
edebilme, afete karĢı direnebilme ve afetin ardından normal duruma geri dönebilme
kapasitesini etkileyen durumları ifade etmektedir (Wisner vd. 2003).
Bir baĢka deyiĢle zarar görebilirlik; öngörülen bir tehlikenin, öngörülen zarar düzeyinde
oluĢması durumunda, bir risk unsurunda meydana gelecek kayıp derecesi olarak tanımlanır
(Akbulut ve Aytuğ 2005).
Tezgider (2008) zarar görebilirliği, “bireylerin, toplulukların, kurumların ya da ülkelerin
tehlikeye maruz kalmaları ve tehlikeyle baĢa çıkma, tehlikenin etkilerini azaltma
konularında gerekli özellik ve kaynaklara (kapasiteye) sahip olmamaları” Ģeklinde
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tanımlamaktadır.
Zarar görebilirlik, farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler karĢısında, insanların ve yaĢam
çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların
ölçüsü olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2014).

2.2.3. Risk
Risk kavramı gündelik yaĢamda, en genel anlamıyla tehlikelere açık olma durumunu ifade
etmektedir (Wisner vd. 2003).
Afet riskini, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, belirli bir süre
içinde, belirli bir alanda, bir tehlikenin risk altında olan belirli bir unsur üzerine etkisi
sonucunda ortaya çıkması beklenen ya da tahmin edilen olumsuz sonuçların toplamı olarak
vermektedir (IFRC, 2001).
Tezgider‟e (2008) göre risk ise, “bir yerleĢim biriminde, fiziksel, sosyal, ekonomik,
kültürel, siyasi vb. nedenlere bağlı olarak, bir tehlikenin afete dönüĢme olasılığı; yol
açması beklenen olumsuz sonuçlar, kayıplar” olarak tanımlanmaktadır.
Risk, bir olayın belirli koĢul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel
gibi değerlerin kaybının gerçekleĢme olasılığı. Diğer bir deyiĢle;

“risk = potansiyel

kayıplar” veya “risk = tehlike x zarar görebilirlik” tir. Sigortacılık ve mühendislikte kayıp
olasılığı olarak adlandırılır (AFAD, 2014).
2.3. Kentsel Dirençlilik
Dirençlilik kavramı ilk olarak Tierney tarafından sosyolojide kullanılan ve güçlü yönleri
ortaya çıkarmayı amaçlayan bir yaklaĢımdır. Dirençlilik, bir birey veya topluluğun tehlikeli
bir oluĢumun etkilerini, zamanında ve etkili olarak tahmin etme, öngörme, önleme, azaltma
ve iyileĢtirme kapasitesidir (AFAD, 2014). UNISDR dirençliliği “tehlikelere maruz kalmıĢ
bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve iĢlevlerini koruma ve
onarma dâhil, bir tehlikenin etkileri karĢısında zamanında ve etkin bir Ģekilde direnme,
soğurma, uyum geliĢtirme ve iyileĢme becerisi” olarak tanımlamaktadır.
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Holling (2001), kentsel dirençliliği, yeni yapıyı ve süreçleri yeniden düzenlemeden önce
değiĢimi tolere edebilme derecesi olarak tanımlamaktadır. Kentsel dirençliliğin, kentlerin
ekosistemi ve insan faaliyetlerini eĢ zamanlı olarak dengeleyebilme kapasitesi ile
ölçülebileceğini savunmuĢlardır.
Doğal afet risklerini ve etkilerini dikkate almadan, sadece yoksulluğun azaltılmasını ve
çevrenin korumasını temel alan bir sürdürülebilir geliĢmenin baĢarılı olup olamayacağı
tartıĢma konusudur. Kentsel afet sakınımı, afet sakınım uygulamalarının özel bir parçasıdır
ve temel amaç kentleri dirençli geliĢtirmek olmalıdır (Godschalk, 2003).
Dirençli kentsel sistemleri anlamak için çok katmanlı yapılanmaya ihtiyaç vardır:


Metabolik akıĢ: kentsel sistemlerin sürdürülebilirliği, refah ve yaĢam kalitesi



YönetiĢim ağları: toplumun öğrenme, uyum sağlama, kentsel sorunlarla baĢa çıkma
kapasitesi



Kentlilerin Sosyal dinamikleri: topluluklara üyelik, hizmetleri kullanma, ürünleri
tüketmek vb.



Yapılı çevre ile olan iliĢkileri (kentsel formun fiziksel deseni ve onların mekânsal
iliĢkileri ve bağlantıları)



Sentez: tüm bu boyutların sentezidir (Resilience Alliance, 2007).

Dirençli kent, fiziksel sistemler ve sosyal yapılaĢmaların oluĢturduğu sürdürülebilir bir
omurga olarak nitelendirilebilir. Afetin yarattığı stres sonrası, omurganın yaĢamaya devam
etmesi gereklidir. Afet öncesi risk azaltma önlemleri ile kentin dirençli hale getirilmesi,
kentin ve toplumun önemli fonksiyonlarını devam ettirebilecek Ģekilde adapte olabilme
kapasitesini geliĢtirir. Böylelikle büyük afetler meydana geldiğinde kent daha hızlı iyileĢir
(Gerçek ve Güven, 2016).
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ġekil 2.1. Dirençli kentin fiziksel bileĢenleri (Gerçek ve Güven, 2016)
Bir kentin afetlere dirençli olması, o kentteki toplulukların bir krize veya doğal ya da insan
kaynaklı afetlere karĢı direnme, uyum sağlama ve kolaylıkla hareket edebilme
yetenekleriyle ilgilidir. Bu dirençlilik, doğru Ģehir planlama ve altyapının yanı sıra, genel
olarak sürdürülebilir kentsel planlama ve toplumun ortak çabaları konusunda gerekli
sorumlulukları üstlenmiĢ bir yerel yönetimin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar (AFAD,
2014).
Kentlerin özellikle afetlerden etkilenmemeleri veya minimum Ģekilde etkilenmeleri için
kentsel dirençlilik sağlanmalıdır. Bu kapsamda da afet öncesinde kentlerin dirençli hale
getirilmesi için kentlere yönelik afet tehlikeleri belirlenerek, konut alanları, ulaĢım, kentsel
teknik altyapı, sanayi alanları ve tehlikeli kullanımlar vb. gibi kentsel kullanımlara ve bu
kullanımlarda barınan nüfusa yönelik riskler belirlenerek zarar azaltma stratejileri
geliĢtirilmelidir. Böylelikle kentler afet anında sürdürebilirliğini sağlayabilecek, afet
sonrasında ise hızlı bir Ģekilde iyileĢebilme becerisine sahip olabilecektir.
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3. TÜRKĠYE’DE AFET YÖNETĠMĠ, MEKÂNSAL PLANLAMA VE
KENTSEL RĠSKLER
Önceki yıllarda yapılan literatür çalıĢmalarında ülkemizdeki afet yönetim anlayıĢı ile ilgili
yasal çerçeve, afet politikalarında ve doğal afet zararlarının azaltılması, müdahale ve
iyileĢtirme çalıĢmalarında meydana gelen değiĢiklikler nedeniyle 1944 yılı öncesi, 19441958 yılları arası, 1958-1999 yılları arası ve 1999 sonrası dönem olmak üzere dört döneme
ayrılmıĢtır. Bu bölümde yapılan literatür çalıĢmasında afet yönetimi ile ilgili yasal
çerçeveye 2009 sonrası dönem de eklenerek, 1944 yılı öncesi, 1944-1958 yılları arası,
1958-1999 yılları arası, 1999-2009 yılları arası ve 2009 sonrası olmak üzere beĢ döneme
ayrılmıĢtır. Mekânsal planlamaya yönelik çıkan yasal ve kurumsal düzenlemelerin afet
yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak katkısı ve mekânsal planlama ve afet yönetimi
arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Kentler hem zarar görebilen ve hem de risk oluĢturan bir
yapıda olması nedeniyle kent ve afet arasındaki iliĢki kentsel risk ve zarar görebilirlik
boyutuyla değerlendirilmiĢtir.
3.1. Afet Yönetimi Mevzuatı ve Tarihsel GeliĢimi
Doğal afetler ve özellikle depremlerde, insanlara yardım etme geleneğinin çok eski
tarihlere uzandığı görülmektedir. Bu konuda ilk yazılı örnek, 14 Eylül 1509 tarihinde
meydana gelen Ġstanbul depreminde görülmektedir. 13 bin insanın öldüğü rivayet edilen
109 cami ve 1.047 yapının yıkıldığı bilinen bu depremden sonra, dönemin Osmanlı
PadiĢahı II. Beyazıt, çıkardığı bir fermanla, yeniden ev yapmak amacıyla aile baĢına 20
altın bağıĢta bulunmuĢtur. Ayrıca bu fermanla, deprem sonrası Ġstanbul'un yeniden imarı
için 50 bin usta görevlendirilmiĢ ve 14 ile 60 yaĢ arasındaki erkeklerin inĢaat iĢlerinde
çalıĢmaları emredilmiĢtir. Deniz kenarındaki dolgu zeminler üzerinde ev yapmak
yasaklanmıĢ ve ahĢap karkas ev yapımı teĢvik edilmiĢtir (Özalp, 2000).
Ülkemizde afet yönetimi ile ilgili çalıĢmalar uzunca bir süre afet sonrasını kapsayan ve
yara sarma olarak da adlandırılan kriz yönetimi anlayıĢıyla değerlendirilse de son yıllarda
özellikle afet öncesi zarar azaltma ve hazırlık aĢamalarının öne çıktığı bütünleĢik afet
yönetimine doğru geçiĢ yaĢanmıĢtır. Özellikle 1999 Marmara Depremi sonrası meydana
gelen büyük can ve mal kayıpları bu geçiĢi hızlandırmıĢtır. Ülkemizdeki afet yönetim
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anlayıĢının ve politikalarının tarihsel süreç içinde nasıl geliĢtiği ile baĢarılı ve eksik
yanlarının neler olduğu analiz edilmelidir. Bu kapsamda afet yönetimi ile ilgili çıkmıĢ
mevzuat incelenmiĢtir.
1944 yılı öncesi dönemde, sadece afetin meydana geldiği bölge veya ile yönelik kanunlar
çıkarıldığı ve önlemler alındığı görülmektedir. Afet yönetiminde müdahale ve sınırlı
iyileĢtirme politikaları uygulanmıĢtır. Meydana gelen afetlerden özellikle depremlerden
sonra devlet yaraları sarma politikası izlemiĢ bu kapsamda yıkılan binaların yerine yenileri
yapılarak, afetzedelerin vergi borçları ertelenerek veya silinerek afetten doğan zararlar
azaltılmaya çalıĢılmıĢtır.
1944-1958 yılları arasında kalan dönem, afet yönetimi açısından daha önceki dönemler gibi
müdahale ve iyileĢtirme odaklı olduğu görülse de önceki dönemlerden farklı olarak afet
öncesine yönelik tedbirler kapsamında “4623 sayılı Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra
Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” ile Deprem Bürosunun ve Devlet Su ĠĢleri Genel
Müdürlüğü‟nün kurulması gibi bazı yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmaya
baĢlandığı görülmüĢtür. Müdahale ve iyileĢtirme odaklı geleneksel afet yönetim modelinin
kurgulanması ve yerleĢmesi bu dönemde baĢlamıĢtır.
1958-1999 yılları arasında kalan dönem, afet zararlarının azaltılması bakımından önemli
geliĢmelerin yaĢandığı bir dönem olmuĢtur. Bu süreçte afet politikalarında, mevzuatta ve
kurumsal yapılanmalarda önemli değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. 1958 yılında kurulan Ġmar ve
Ġskân Bakanlığı‟nın görevleri geniĢletilerek ve daha sonra Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı
(1983) Ģeklinde örgütlenmesi, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü‟nün kurulması, çeĢitli
değiĢikliklerle hala afet yönetimi temel kanunlarından olan “7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” bu
dönemde çıkarılmıĢtır. Yine bu dönemde Afet ve acil durumlarda krizleri yönetmekle
sorumlu BaĢbakanlık kriz yönetim merkezi oluĢturulmuĢtur. Bu dönemde de müdahale ve
iyileĢtirme odaklı afet yönetimi yaklaĢımı devam etmektedir.
1999-2009 yılları arasında kalan dönem, afet yönetimi açısından farkındalığın oluĢtuğu afet
öncesi zarar azaltma yapılmaması durumunda afetin etkisinin büyüklüğü görülmüĢtür.
Önce 17 Ağustos Marmara Depremi ve henüz kriz hali atlatılamadan meydana gelen 12
Kasım Düzce Depremi sonucunda resmi rakamlara göre 18 bin civarında kiĢinin hayatını
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kaybetmesi, 48 bin civarında kiĢinin yaralanması ve 113 bin yapının yıkılması ya da hasar
görmesi bu sonucu doğurmuĢtur (Doğan, 2016). Bu depremlerden sonra afet yönetim
sisteminin yeniden düzenlenmesi ve kurumsal yapılanma ve mevzuat açısından alınması
gereken önlemlerin ivedilikle alınması gerektiği üzerine yoğun tartıĢmalar yaĢanmıĢtır.
Kamu kurumları, üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluĢlarının telkinleri
doğrultusunda çağdaĢ bir afet yönetim sisteminin gerekliliği üzerinde durulmuĢ bu
kapsamda afet yönetiminde bütüncül bir anlayıĢa geçilmesi ve risk yönetimine yoğunlaĢan
yaklaĢımlar öne çıkmıĢtır. Afet sonrası politikalarda daha etkin ve sürdürülebilir müdahale,
iyileĢtirme ve yeniden inĢa yaklaĢımlarının benimsenmesinin yanı sıra afet öncesi
politikalarda da risk azaltma ve hazırlık çalıĢmaları önem kazanmıĢtır. Yapı denetim
sistemi önemli hale gelmiĢ ve zorunlu deprem sigortası hayata geçirilmiĢtir.
2009 yılına gelindiğinde atılan en büyük adım, daha önceleri afet ve acil durumları yöneten
birbirinden bağımsız BaĢbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü ve ĠçiĢleri Bakanlığı Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü olarak üç farklı kurumun kapatılarak ile 5902 sayılı kanun ile
BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı‟nın kurulması olmuĢtur. Afet ve
Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı‟nın kurulması ile ülkemizde çok baĢlı bir yapılanma
gösteren afet yönetimi, tek bir çatı altında toplanmıĢtır. Bu kanunla Afet ve Acil Durum
Yönetimi BaĢkanlığı‟na merkezde ve yerelde etkililiğin artırılması, afet ve acil durumlar
ile sivil savunmaya iliĢkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi
için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar
azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleĢtirilecek
iyileĢtirme çalıĢmalarını yürüten kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonun sağlanması
ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması görevleri verilmiĢtir. AFAD‟ın
kurulmasıyla baĢlayan dönemde afet risk yönetimi anlayıĢının öne çıktığı bütünleĢik bir
afet yönetimi oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Bu kapsamda tüm paydaĢların (kamu, yerel,
özel, sivil ve akademik) kapasitelerinin afet yönetim sistemine entegre edilebilmesi; bu
çerçevede, yönetiĢime dayalı bir afet yönetim sisteminin oluĢturulması öngörülmektedir.
Yapılan literatür çalıĢması ile afet yönetimi mevzuatı 1944 yılı öncesi, 1944-1958 yılları
arası, 1958-1999 yılları arası, 1999-2009 yılları arası ve 2009 sonrası dönem olmak üzere
beĢ dönem kapsamında derlenmiĢtir.
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Çizelge 3.1. 1944 yılı öncesi ve 1944-1958 yılları arası afet yönetim kanunları (Erdinç,
2017)
Yıl

Sayı

Ġstanbul Depremi

1509

Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Bugünkü Türk
Kızılay‟ı)

1944 YILI ÖNCESĠ DÖNEM

1868

1944-1958 YILLARI ARASI DÖNEM

Belge Adı/Tipi

1930

1593

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1940

3773

Erzincan‟da ve Erzincan Depreminden Müteessir
Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak
Yardımlar Hakkında Kanun

1943

4373

TaĢkın Sulara ve Su Baskınlarına KarĢı Korunma
Kanunu

Yıl

Sayı

Belge Adı/Tipi

1944

4623

Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak
Tedbirler Hakkında Kanun

1948

5243

Erzincan‟da Yaptırılacak Meskenler Hakkında
Kanun

1950

5663

EskiĢehir Sel Baskınından Zarar Görenler Ġçin
Yaptırılacak Meskenler Hakkında Kanun

1953

6200

Devlet Su ĠĢleri Umum Müdürlüğü TeĢkilât ve
Vazifeleri Hakkında Kanun

1953

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve Ġmar ĠĢleri Reisliği
bünyesinde Deprem Bürosunun kuruluĢu

1955

Bayındırlık Bakanlığı DE-SE-YA (DepremSeylap-Yangın) ġubesinin KuruluĢu

1956

6746

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, EskiĢehir,
Konya ve Denizli Vilayetlerinde 1955-1956
Yıllarında Tabii Afetlerden Zarar Görenlere
Yapılacak Yapılar Hakkındaki Kanun

Açıklama
Etkilenen her haneye para yardımı sağlanmıĢ ve
yeniden inĢa çalıĢmalarında taĢ kargir inĢaatı
yasaklamıĢ, yalnızca ahĢap inĢaata izin vermiĢtir.
Ülkede meydana gelen afetlerden sonra
müdahale, ilk yardım, iyileĢtirme ve yaraları
sarmak
Nüfus büyüklüğü fark etmeksizin yangın deprem
ve diğer afetler sebebiyle veya savaĢ yüzünden
tamamı ya da büyük bir kısmı yıkılan kent ve
kasabalara imar, plan proje yapma zorunluluğu
getirilmiĢ
Bölgede çalıĢan yardıma muhtaç memurlara 2
maaĢ, yetim memurlara ise 3 maaĢ avans
verilmesi, depremin meydana geldiği tarihten
itibaren bir yıl süre ile deprem nedeniyle zarar
gören mükellefler vergi borcundan muaf
tutulmuĢtur.
Kapalı veya akarsuların taĢmasıyla su altında
kalan ve su baskınına uğrayabilecek alanların
tespit edilmesi ve istimlak edilmesi Ģeklinde
afetler olmadan önce alınacak önlemler
belirlenmiĢ ve afet sırasında yapılacak çalıĢmalar
belirtilmiĢtir.

Açıklama
Tehlikeli bölgeler saptanarak her bölge için
uygun yapı türlerinin belirlenmesi ile geçici
barınakların planlanması ve yeni yerleĢmeler için
jeolojik etütlerin yaptırılması ön görülmüĢtür.
Kendileri veya varisleri adına kayıtlı konutları
depremde yıkılanlara bedeli faizsiz olarak 20
yılda, 20 eĢit taksitte tahsil edilmek üzere ev
yapılıp satılması, evlerin ilk sahiplerine
tescillerinde tapu harcı ve damga resmi
alınmaması gibi hükümler getirilmiĢtir.
Bizzat sahipleri tarafından kısmen veya tamamen
ikametgâh olarak kullanılan evlerden son sel
baskınında yıkılanların sahipleri ile kiracı olarak
oturdukları evleri yıkılmıĢ olanlara bu kanun
hükümleri dairesinde yeni evler yaptırmaya
Bayındırlık Bakanlığı yetkilendirilmiĢtir.
Yerüstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek
için taĢkın sular ve sellere karĢı koruyucu tesisler
yapmak
Depremle ilgili çalıĢmaları yürütmek
Yapı ve Ġmar ĠĢleri Reisliği bünyesinde Deprem
Bürosu daha sonra DE-SE-YA olmuĢ ve doğal
afet zararlarının azaltılması çalıĢmaları burada
yürütülmeye baĢlamıĢ
Bu illerde 1955 -1956 yılında meydana gelen su
baskını, yangın, yer sarsıntısı gibi afetler
neticesinde kendileri veya varisleri adına tapuda
kayıtlı meskenleri toplu halde yanmıĢ veya
yıkılmıĢ veya ağır hasara uğramıĢ olanlara borç
verilmesi
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Çizelge 3.2.1958-1999 yılları arası afet yönetim kanunları (Erdinç, 2017)
Yıl

Sayı

1958

7126

Sivil Müdafaa Kanunu

1959

7269

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanun

1968

1972

1051

1571

Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun
bazı maddelerinin değiĢtirilmesi ve bu kanuna
bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun
Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan
Zamlardan Elde Edilen Hasılatın T.C. Merkez
Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu
Hesabında Toplanmasına Dair Kanun
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik

1975

1958-1999 YILLARI ARASI DÖNEM

Belge Adı/Tipi

1977

2090

Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun

1981

2479

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanunda DeğiĢiklik
Yapılmasına ĠliĢkin Kanun

1983

2935

Olağanüstü Hal Kanunu

1988

Afetlere ĠliĢkin Acil Yardım TeĢkilatı ve
Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

1992

Erzincan, GümüĢhane ve Tunceli Ġllerinde
Vuku Bulan Deprem Afeti ile ġırnak ve
Çukurca‟da Meydana Gelen Hasar ve
Tahribata ĠliĢkin Hizmetlerin Yürütülmesi
Hakkında Kanun

1995

1995

3838

4123

4133

Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar
ve Tahribata ĠliĢkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun
23.7.1995 Tarih ve 4123 Sayılı Tabii Afet
Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata
ĠliĢkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
Ġle 15.5.1959 Tarih ve 7269 Sayılı Umumî
Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve
Bu Kanunlara Ek Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun

1996

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik

1997

BaĢbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
Yönetmeliği

1997

4264

Bazı Yörelerde Meydana Gelen Tabii
Afetlerden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar
ve Geçici Vergilerinin Terkini ile Kurumlar
Vergisi Kanununun 7.nci Maddesine Bir Bent
Eklenmesi ve 28.8.1992 Tarihli ve 3838 Sayılı
Kanunun Bir Maddesinin DeğiĢtirilmesi
Hakkında Kanun

Açıklama
SavaĢ ile tabii afetlere ve büyük yangınlara karĢı halkın can ve
mal kaybını en aza indirilmesi
Afet zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve
afet sonrasında yapılması gereken çalıĢmaları düzenleyerek
afet sonrasında da kamu müdahale kapasitesini sağlamak ve
kurtarma operasyonlarındaki etkinliği artırmak
Hak sahiplerinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasından konut
olarak kullanmak koĢuluyla bina yapmak için borç
alabileceğini belirten madde eklenmiĢtir.
Tekel ürünlerine yapılan zamlardan dolayı satıĢından elde
edilen hasılat fazlasının T.C. Merkez Bankasında oluĢturulan
Deprem Fonu hesabında toplanması ve toplanan bu paraların
deprem afetleri için harcanması kararlaĢtırılmıĢtır.
Afet bölgelerinde yapılacak yapıların malzeme ve iĢçilik
bakımından Türk Standartlarına ve BĠB Genel Teknik
ġartnamesi kurallarına uygun olma Ģartı getirilmiĢtir.
Doğal afet, haĢere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri,
canlı-cansız üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok
olan çiftçilere yardım yapılması
Daha önce Ġmar ve Ġskân Bakanlığının talebi doğrultusunda
harcanan afete maruz bölgelerdeki ihtiyaçlara harcanan nakdi
yardım ve bağıĢlar ve aynî yardımların bu kanun ile kullanım
yetkisi sadece Kızılay Derneğine verilmiĢtir.
Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik
bunalım halleri, hür demokrasi düzenini veya temel hak ve
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın Ģiddet
hareketleri ile bunların belirtileri ortaya çıkması ile kamu
düzeninin bozulması durumlarında olağanüstü hal ilan
edilmesi
Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak,
afetin meydana gelmesi halinde devlet güçlerinin afet
bölgesine en hızlı bir Ģekilde ulaĢması ile afetzede vatandaĢlara
en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak
Deprem nedeniyle afete maruz bölge ilan edilen yörelerde
normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi
ve meydana gelen hasar ve tahribatın giderilmesi ve toplu
göçün önlenmesine iliĢkin usul ve esasları düzenlemesi
Doğal afet nedeniyle kamu ve özel kuruluĢlarca toplanan
yardımların afet fonuna, gıda, giyecek, tıbbi, çadır vb. diğer
yardımların ise Kızılay‟a aktarılması ve bu yardımların sadece
afet bölgelerinde kullanılması, afetten zarar gören çiftçilere
Ziraat Bankası tarafından, esnaf, sanatkâr, ticaretle uğraĢan ve
sanayicilere ise Halk Bankası tarafından kredi verilmesi
Tabii afet nedeniyle hasar gören; iskânı olan ve afet öncesi fiili
olarak oturulan iskânı olmayan konutlar, iĢyerleri ve
müĢtemilat sahiplerine hak sahipliği tanınması, afette çalıĢan
memurlara çalıĢma ücreti gibi düzenlemeler yapılmıĢtır. 1.inci
ve 2.nci derece deprem bölgelerindeki köy yerleĢim yerleri ile
kasaba, ilçe ve il merkezlerinde orta hasar gördüğü teknik
ekiplerce tespit edilen ve betonarme olmayan konutların hak
sahiplerine arsa ve kredi verilmesi gibi esasalar
düzenlenmiĢtir.
Deprem, su baskını ve yangından korunmaya yönelik yeniden
yapılacak, değiĢtirilecek, büyütülecek, onarılacak ya da
güçlendirilecek tüm yapılara iliĢkin malzeme ve iĢçilik gibi
teknik konuların esasları belirtilmiĢtir.
Kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan BaĢbakanlık Kriz
Yönetim Merkezi‟nin teĢkilatlanmasını, tertiplenmesini,
çalıĢma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek
Tabii afetlere maruz kalan yerlerde afetin meydana geldiği
tarihte hem gelir hem de kurumlar vergisi mükellefi olanlardan
iĢyerleri hasara uğrayanlardan 2 yıl boyunca vergi alınmaması
ile hasara uğramayanlara %50 indirim yapılması
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Çizelge 3.3.1999-2009 yılları arası afet yönetim kanunları (Erdinç, 2017)
Yıl

1999

1999-2009 YILLARI ARASI DÖNEM

1999

Sayı

Belge Adı/Tipi

4452

Doğal Afetlere KarĢı Alınacak Önlemler
ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğal
Zararların Giderilmesi Ġçin Yapılacak
Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu

574

Umumi Hayata Müessir
Afetler
Dolayısıyla
Alınacak
Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname

1999

575

1999

576

Doğal Afet Bölgelerinde Afetten
Kaynaklanan Hukuki UyuĢmazlıkların
Çözümüne
ve
Bazı
ĠĢlemlerin
KolaylaĢtırılmasına
ĠliĢkin
Kanun
Hükmünde Kararname
Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların
Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme
Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname

1999

577

Umumi Hayata Müessir
Afetler
Dolayısıyla
Alınacak
Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname

1999

578

Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

579

Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü
KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye Bir Madde
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname

1999

580

Umumi Hayata Müessir
Afetler
Dolayısıyla
Alınacak
Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararname

1999

581

Bazı Kanunlarda değiĢiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname

1999

582

Afetten Doğan Zararların Giderilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

1999

Açıklama
Doğal afetlere karĢı alınacak önlemlerin belirlenmesi, doğan
zararların giderilmesi, sigorta sisteminin oluĢturulması, yeni
yerleĢim alanlarının kurulması, imar, ihale, müteahhitlik,
müĢavirlik hizmetleri ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma,
sivil savunma, fonların iĢleyiĢi ve gerektiğinde ilave fon
kurulması ve etkin kullanımı ve sigorta sisteminin oluĢturulması
için Bakanlar Kuruluna 3 ay süreyle Kanun Hükmünde
Kararname çıkarma yetkisi vermektedir.
Kendilerine ait olmayan arsa veya araziler üzerindeki ruhsatsız
yapı sahipleri ile yer kayması su baskını kaya düĢmesi vb.
sebeple sakıncalı alanlardaki ruhsatsız yapıların sahiplerinin ve
aynı yerde kendisine veya eĢine ait hasarsız bina ya da dairesi
olanların hak sahibi olamayacağı ve konut ve iĢ yeri ihtiyacının
karĢılanması için Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca konut
yapabileceği veya yaptırabileceği hükme bağlanmıĢtır.
Delil ve tespit iĢlemleri kolaylaĢtırılarak resmi kayıtların
bulunamaması halinde bunların yerine diğer geçerli delillerin
kullanılması avukatların vekâletname verme Ģartı aranmaksızın
yetki ve baro kimlik belgesi ibraz etmek suretiyle iĢlem
yapmaları sağlanmıĢtır.
Merkezi hesapta toplanan paraların, öncelikle afetzedelerin her
türlü gereksinimlerinin karĢılanmasında kullanılmak üzere ilgili
kuruluĢlara, geçici ve daimi iskân amacıyla konut yapımında
kullanılmak üzere Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‟na aktarılması
16-17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem
dolayısıyla afet tehlikesi olan illerdeki Türk Silahlı
Kuvvetlerinin kullanımındaki yapı ve tesislerin hasar tespiti,
onarılması, yeniden inĢa edilmesine yönelik araĢtırma, sondaj,
imalat, keĢif, etüt, harita, plân, proje, müĢavirlik, kontrollük gibi
iĢlerin yaptırılması için Millî Savunma Bakanlığı ve ĠçiĢleri
Bakanlığı yetkilendirilmiĢtir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve
Hesabına ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kanununda deprem, su
baskını ve yangın gibi doğal afetler nedeniyle zarar gören
iĢverenler ile isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, ürünleri
zarar gören çiftçilerin prim borçlarının altı aylık prim borçları
gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesi
Doğal afetlere maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis
edilmek üzere özel çekiliĢ düzenlenmesi

Afete maruz bölgede yer alan illerde afetzedelere gerçek ve
tüzel kiĢiler tarafından Hazine arazisi ve arsaları üzerinde konut
yapılabilmesine izin verilmesi
Deprem nedeniyle hizmet bina ve tesislerinin tamamen tahrip
olması sonucunda baĢka bölgelere nakledilen kamu personeline
BaĢbakan onayı ile belirlenecek miktarda ve bir yılı geçmemek
üzere geçici barınma yardımı yapılması
Afetlerden dolayı yeni yerleĢim alanları sağlanması amacıyla,
mera vasfı taĢıyan yerlerin ve afet bölgelerinde iskâna esas
olmak üzere belirlenen orman alanların, konut yapımında
kullanılmak üzere Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığına tahsis
edilmesi
Kamu
kurumunda
çalıĢanların
afet
bölgelerinde
görevlendirilmesi
1999 depremi nedeniyle kamu kurum ve kuruluĢlarınca
gerçekleĢtirilmiĢ olan mal ve hizmet alımlarından kurum ve
kuruluĢ bütçelerinden ödenemeyen miktarların, BaĢbakanlıkça,
Mahalli Ġdareler Fonu Acil Destekleme Programından sağlanan
kaynaklarla Maliye Bakanlığınca ödenmesi
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Çizelge 3.4.1999-2009 yılları arası afet yönetim kanunları devamı (Erdinç, 2017)

1999-2009 YILLARI ARASI DÖNEM

Yıl

Sayı

Belge Adı/Tipi

1999

583

BaĢbakanlığın TeĢkilatı Hakkında
KHK‟nin DeğiĢtirilerek Kabulü
Hakkında Kanunda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname

1999

586

Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname

1999

587

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname

2000

4539

Doğal Afet Bölgelerinde Afetten
Kaynaklanan Hukuki UyuĢmazlıkların
Çözümüne ve Bazı ĠĢlemlerin
KolaylaĢtırılmasına ĠliĢkin Kanun
Hükmünde Kararnamenin Kabulü
Hakkında Kanun

2000

595

Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname

2000

596

2000

597

2000

598

2000

599

2000

600

2000

2001

4708

2007

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik

2002

2006

Sivil Savunma Kanununda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname
Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna
Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin
DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında
Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma
Birlikleri ve Ekiplerinin KuruluĢu,
Görevleri, ÇalıĢma Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmelik

5511

Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda
DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun
Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik

Açıklama
Türkiye Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (TAY) kurularak ülke
güvenliğini etkileyecek ölçekteki doğal ve teknolojik afet, nükleer ve
kimyasal madde kazaları ve göç hareketleri ile ilgili acil durum
yönetiminin ülke düzeyinde etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için ilgili
kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonu sağlamakla
görevlendirilmiĢtir.
Sivil Müdafaa Kanunu‟nun adı "Sivil Savunma Kanunu" olarak
değiĢtirilmiĢ, ilçelerde de sivil savunma müdürlüklerinin kurulması, Sivil
Savunma Fonunun daha etkili kullanılması
Doğal Afet Sigortaları Kurumu kurulmuĢtur. Meydana gelebilecek
deprem nedeniyle binaların hasar görmesi nedeniyle uğrayacakları maddi
zararlarının karĢılanmasını temin etmek üzere zorunlu deprem sigortası
yaptırımlarına iliĢkin usul ve esasları belirlenmesi
Afete maruz bölgelerde afetten kaynaklanan hukuki uyuĢmazlıkları nasıl
çözüleceği, afet bölgelerinde avukatların vekâlet aranmaksızın iĢlerini
yapmaları, veraset belgeleri için resmi kayıt bulunmadığı takdir de diğer
delillere baĢvurulması gibi esaslar belirtilmiĢtir.
Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı bünyesinde yapı denetim üst komisyonu, il
ve ilçelerde yapı denetim komisyonları kurularak yapıların denetlenmesi
hükmü getirilmiĢtir.
Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile il sivil savunma
müdürlükleri bünyesinde oluĢturulan arama ve kurtarma ekiplerine
sözleĢmeli personel istihdam edilebilir maddesi eklenmiĢtir.
17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle
yıkılan veya ağır ve orta derecede hasar gören % 70 seviyesinde
tamamlanmıĢ konut kooperatiflerinin üyelerine yalnız bir kooperatif ve bir
tek üyelik için hak sahipliği tanınması Ģeklinde geçici madde eklenmiĢtir.
Orman ve tarım alanı olarak kullanılamayacak orman sınırları dıĢına
çıkarılmıĢ ve çıkarılacak alanlar, afete maruz kalan kamu kurum ve
kuruluĢları ile diğer afetzedelerin iskânları için kullanılması ile yeni
yerleĢim alanlarına yapılacak kalıcı konutların alt yapı sistemlerinin
afetler fonundan karĢılanmak üzere yapılması gibi maddeler eklenmiĢtir.
Gerçek ve tüzel kiĢiler, BĠB tarafından gösterilecek yerlerde konut ve
iĢyeri ihtiyacını karĢılamak ve hibe edilmek üzere tip projelere uygun
konut yapabilir veya yaptırabilirler ayrıca, deprem bölgesinde okul,
hastane, sağlık ocağı ve benzeri sosyal alt yapı ihtiyacını karĢılamak ve
hibe edilmek üzere yapı yapabilir veya yaptırabilirler.
Türkiye Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü haline getirilmiĢtir.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekiplerinin
kuruluĢ, görev, haberleĢme, koordinasyon ve donanımla ilgili usul ve
esaslarını belirlemektir.
Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık
kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı
denetimini sağlamak ve yapı denetimine iliĢkin usul ve esasları
belirtilmiĢtir.
Her türlü yapı, bina, tesis ve iĢletmelerin, tasarımı, yapımı, iĢletimi,
bakımı ve kullanımı aĢamalarında, çıkan yangının, can ve mal kaybını en
aza indirilerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında
alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetiminin sağlanması
Evini yapana yardım yöntemi ile konut veya iĢyerinin yapımı için yardım
alanlardan 2 yıl içinde, mazeretsiz inĢaata baĢlamayanların ve mazeret
ortadan kalktıktan sonra 45 gün içinde inĢaata baĢlamayanların ya da
ödeneğin bir kısmını kullandıktan sonra inĢaata devam etmeyenlerin hak
sahipliğinin sona ereceği ve afetzedelerden hak sahibi olan aileler için
BĠB tarafından TOKĠ konut yaptırma ya da BaĢkanlığın yaptığı veya
yapacağı konutları satın alma yetkisi gibi hükümler getirilmiĢtir.
Deprem bölgelerindeki mevcut binalar ve yeni yapılacak binaların
depremlere dayanıklı olması için uygulanacak hükümleri içerir.
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2009 SONRASI DÖNEM

Çizelge 3.5. 2009 yılı sonrası afet yönetim kanunları (Erdinç, 2017)
Yıl

Sayı

2009

5902

Belge Adı/Tipi
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun

2011

Afet ve Acil Durum Harcamaları
Yönetmeliği

2012

Afet Ve Acil Durum Yönetimi
BaĢkanlığı AraĢtırma, Etüt ve Proje
Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik

2012

Ulusal Deprem AraĢtırma Programı
Proje Destekleme Esaslarına Dair
Yönetmelik

2012

6305

Afet Sigortaları Kanunu

2012

6306

Afet Riski Altındaki Alanların
DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun

2014

6525

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik
Yapılması Hakkında Kanun

Açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı kurularak afet
yönetimini, tek bir çatı altında toplamıĢ ve BaĢbakanlığa bağlı bir
birim haline getirmiĢtir. AFAD‟a afet ve acil durumlarla ilgili
konularda kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonun
sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve
uygulanması ile ilgili görevler verilmiĢtir.
Afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinin özel hesaba
aktarılmasına ve bu hesaptan yapacakları mal ve hizmet alımları
ile yapım iĢlerinin, muhasebeleĢtirilmesine, denetlenmesine ve
alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine iliĢkin usul ve esasları
düzenlenmesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı tarafından görevleri ile
ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve yabancı gerçek ve
tüzel kiĢilere araĢtırma, etüt ve proje yaptırılmasına dair usul ve
esaslar
Deprem zararlarının azaltılması amacıyla uygulanacak olan Ulusal
Deprem AraĢtırma Programı kapsamında, uygulamaya yönelik
araĢtırma ve geliĢtirme projelerinin desteklenmesi ve
sonuçlandırılmasına iliĢkin usul ve esaslar
Deprem nedeniyle binalarda oluĢabilecek maddi zararların
karĢılanması ile çeĢitli afetler ve riskler sonucu meydana
gelebilecek maddi ve bedeni zararların karĢılanması için sigorta ve
reasürans teminatlarına iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi
Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dıĢındaki riskli yapıların
bulunduğu arsa ve arazilerde, güvenli yaĢama çevrelerini teĢkil
etmek üzere iyileĢtirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve
esasları belirlenmesi
Ġl afet ve acil durum müdürlükleri ile Afet ve Acil Durum Arama
ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri AFAD‟a bağlanmıĢtır.

3.2. Mekânsal Planlama Mevzuatı ve Afet Yönetimine Katkısı
Afet yönetimine yönelik çıkarılan mevzuatın yanında birde mekânsal planlamaya yönelik
çıkan yasal ve kurumsal düzenlemeler bulunmaktadır. Mekânsal planlamaya yönelik çıkan
yasal ve kurumsal düzenlemelerin afet yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak katkısı
tarihsel süreç içerisinde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda 775 sayılı Gecekondu
Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gibi bazı kanunlar
incelenmiĢtir.
Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi amacıyla
20 Temmuz 1966 tarihinde kabul edilip 30 Temmuz 1966 tarihli ve 12362 sayılı Resmi
Gazete „de yayınlanarak “775 sayılı Gecekondu Kanunu” yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren belediyelere; en geç 6 ay içinde gecekondu bölgelerinin
tespit edilmesi, tespit edilen bu bölgelerde bulunan tüm yapıların ilgili kurumlarında
yardımını alarak mümkünse hava fotoğraflarında veya haritalarda, mümkün olmayan
yerlerde ise ölçekli krokilerde gösterilmesi ve hazineye, özel idarelere, katma bütçeli
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dairelere ait arazi ve arsalarda yerlerde yapılacak, daimî veya geçici bütün izinsiz yapılar,
inĢa sırasında olsun veya iskân edilmiĢ bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum
kalmaksızın yıktırılması görevi verilmiĢtir. Bazı değiĢiklikler yapılmasına rağmen hala
geçerli olan bu kanun yeni gecekondu yapımını engellemesi ve mevcut gecekonduların ise
tasfiyesini sağlayarak afet zararlarının azaltılmasına katkı sağlamıĢtır diyebiliriz.
6785 sayılı Ġmar Kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla yerleĢme yerleri ile bu yerlerdeki
yapılaĢmaların; plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
amacıyla 3 Mayıs 1985 tarihinde kabul edilip 9 Mayıs 1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi
Gazete „de yayınlanan “3194 sayılı Ġmar Kanunu” ile hâlihazır haritası bulunmayan
yerleĢim yerlerinin haritalarının belediyeler ve valiliklerce yapılması veya yaptırılması, son
nüfus sayımında, nüfusu 10 000‟den fazla olan yerleĢmelerin imar planlarının yapılmasının
zorunlu olması, nüfusu 10 000‟den az olan yerleĢmelerde, imar planı yapılmasının gerekli
olup olmadığına belediye meclisince karar verilmesi, imar planlarının mevcut nüfusu
karĢılamaması durumunda yeni yerleĢim alanlarının belirlenmesi gibi hükümler
getirilmiĢtir. Umumî hayata müessir afetler dolayısıyla gerekli planların ve plan
değiĢikliklerinin daha hızlı olması maksadıyla Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‟na
belediyeler ve ilgili idarelerin kararlarına bakmaksızın yapma ve yaptırma yetkisi
verilmiĢtir.
BüyükĢehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı,
programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla 10 Temmuz
2004 tarihinde kabul edilip 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete „de
yayınlanan “5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu” ile 3030 sayılı kanun yürüklükten
kalkmıĢ ve Büyük Ģehir belediyelerine, çevre düzeni planına bağlı kalmak Ģartıyla mücavir
alan sınırları içerisinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasında her ölçekte nazım imar plânını
yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım imar palanına
uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını ve diğer yardımcı planları
onaylamak ve uygulanmasını denetlemek, kentin ana ulaĢım planını yapmak veya
yaptırmak ve uygulamak, coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak, çevrenin, tarım
alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, kentin bütününe hizmet eden sosyal
donatılar yapmak ve yaptırmak ve iĢletmek, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve
gerekli tesisleri kurmak gibi görevler verilmiĢtir. Ayrıca imar planlarına uygun olarak
doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükĢehir ölçeğinde yapmak,
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ihtiyaç durumunda diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve
acil yardım hizmetlerini yürütmek, tehlikeli kullanımların yerlerini tespit etmek, kent
bütünündeki tüm kullanımları diğer afetlere karĢı alınacak önlemler yönünden denetlemek,
derelerin ıslahını yapmak ve afet riski taĢıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluĢturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak gibi afet zararlarının azaltılmasına
yönelik görevler verilmiĢtir.
3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilip 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi
Gazete „de yayınlanan “5393 sayılı Belediye Kanunu” ile nüfusu 5.000 ve üzerinde olan
yerleĢim birimlerinde belediye kurulabileceğini ancak il ve ilçe merkezlerinde belediye
kurulması zorunlu olduğu belirtilmiĢtir. Bu kanun ile belediyelere; imar, su, ulaĢım ve
kanalizasyon gibi kentsel altyapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre sağlığı, temizlik,
kent içi trafik, park ve yeĢil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm, acil yardım, kurtarma ve
ambulans vb. hizmetleri yapma veya yaptırma gibi görevlerin yanı sıra nüfusu 50.000' den
fazla ise kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma görevi verilmiĢtir. Acil durum
planlaması kapsamında ise; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden
korunmak ve bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate
alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapmakla görevlendirilmiĢtir.
14 Haziran 2014 tarihli ve 29030 saylı Resmî Gazete ‟de yayınlanarak yürürlüğe giren
“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” ile fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri
korumak ve geliĢtirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve Ģehir
düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaĢam kalitesi yüksek, sağlıklı ve
güvenli çevreler oluĢturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaĢma kararları getiren
mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlenmiĢtir.
Ayrıca bu yönetmelikte afete geniĢ yer verilerek planlarda afet, jeolojik ve doğal veriler,
risk azaltıcı tedbirlerin esas alınması, tehlike ve risklerin analiz edilerek tanımlanması ve
tedbirlerin alınması, afet ve diğer kentsel risklerin yüksek olduğu yerleĢmeler veya yapılı
kentsel çevre için, gerekli görülmesi halinde kentsel risk analizleri veya sakınım
planlaması çalıĢmaları yapılması, imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç
duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilmesi gibi esaslar
belirlenmiĢtir.
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Yapılan inceleme sonucunda 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gibi bazı
kanun ve yönetmelikte afete doğrudan atıfta bulunulmuĢtur. Ancak 775 sayılı Gecekondu
Kanunu‟nda ise afete atıfta bulunulmamıĢ ama bu kanunla yapılmak istenen zarar azaltma
olduğu için dolaylı olarak afet yönetimine katkı sağlamıĢtır. Bu nedenle mekânsal
planlamaya yönelik çıkan yasal ve kurumsal düzenlemeler çizelge 3.6 ve 3.7‟de görüldüğü
gibi derlenmiĢtir.
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Çizelge 3.6. Kentsel planlama kanunları ve afet yönetimine katkısı (Erdinç, 2017)
Yıl

Sayı

Belge Adı/Tipi

1848

Ebniye (Yapılar)
Nizamnamesi

1864

Turuk ve Ebniye
Nizamnamesi (Yollar ve
Yapılar Tüzüğü)

1882

Ebniye Kanunu

1928

1351

Ankara ġehri Ġmar
Müdüriyeti TeĢkilat ve
Vazifelerine Dair Kanun

1930

1580

Belediye Kanunu

1933

2290

Belediye Yapı ve Yolları
Kanunu

1933

2301

Belediyeler Bankası
Hakkında Kanun

1934

2443

Nafıa Vekâletinin TeĢkilât
Ve Vazifelerine Dair Kanun

1945

4759

Ġller Bankası Kanunu

1946

4947

1948

5228

Türkiye Emlak Kredi
Bankası Kanunu
Bina Yapımını TeĢvik
Kanunu

1953

6188

Bina Yapımını TeĢvik ve
Ġzinsiz Yapılar Hakkında
Kanun

1956

6785

Ġmar Kanunu

1958

7116

Ġmar ve Ġskân Vekâleti
KuruluĢ ve Vazifeleri
Hakkında Kanun

1966

775

Gecekondu Kanunu

1972

1605

6785 Sayılı Ġmar Kanununda
Bazı DeğiĢiklikler Yapılması
Hakkında Kanun

1981

2487

Toplu Konut Kanunu

1983

180

1984

3030

1985

3194

1985

Bayındırlık ve Ġskân
Bakanlığının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
Büyük ġehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin
DeğiĢtirilerek Kabulü
Hakkında Kanun
Ġmar Kanunu
Plansız Alanlar Ġmar
Yönetmeliği

Afet Yönetimine Katkısı
Bu nizamname ile ruhsat iĢlemleri, binaların Ģekli ve denetlenmesi ile yol ve
sokakların geniĢlikleri, binaların yükseklikleri gibi kentleĢme ilkelerine yer
verilmiĢtir.
Bu nizamname ile diğer illeri de kapsayan harita yapılması, parselleme
yapılması ve yol geniĢliklerine iliĢkin yerleĢim kurallarının belirlenmesi
kararlaĢtırılmıĢ.
YanmıĢ alanların ızgara sistemine göre yeniden parsellenerek eski sahiplerine
verilmesi ve haritalarının yapılması belirtilmiĢtir.
Eski bölgelerin yeniden yapılaĢması gibi hükümler getirilmiĢtir.
Yangınlara karĢı önlem almak ve afete uğrayanları koruyup gözetme görevi
verilmiĢtir.
Bu kanunda afetlere yönelik herhangi bir hüküm bulunmasa da yerleĢim
yerleri ve yapılaĢma için belirlenen yeni esasalar dolaylı olarak afetlerin
zararlarının azaltılmasına katkıda bulunduğu söylenebilir.
Afet zararlarının azaltılması ile hüküm bulunmasa da kentlere yönelik
yapılacak tüm hizmetleri kapsaması nedeniyle dolaylı olarak katkı sağladığı
söylenebilir.
Suların durumu hakkında etütler ve rasatlar yaparak ve su iĢlerini bir
programa bağlayarak bu program esasları dâhilinde suların ve sellerin
tahribatından korunmak için su yataklarını düzeltmek veya değiĢtirmek görevi
verilmiĢtir.
Afetle ilgili herhangi bir hüküm içermemiĢtir ancak yerleĢim yerlerinin etüt,
plan ve projelerini yapma görevi verilen bankanın dolaylı olarak afet yönetimi
de katkı sağladığı söylenebilir.
Binaların yapılması ve onarımı için kredi sağlaması nedeniyle afet zararlarının
azaltılmasına dolaylı katı sağlamıĢtır diyebiliriz.
Evi olmayıp ev yaptıracaklara ucuz arsa verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
Ġskâna elveriĢli olmayan bölgelerde ruhsatsız yapılmıĢ veya iskâna elveriĢli
bölgelerde meydana getirilmiĢ olup da ruhsatsız ve sağlıksız olan veya Ģehrin
imarı bakımından mahzurlu görülen bölgelerde bulunan bina sahiplerine yeni
konutlar tahsis edilerek söz konusu konutlar belediye tarafından yıktırılması
kararı alınmıĢtır.
YerleĢim yerleri belirlenirken doğal afet tehlikesinin göz önünde
bulundurulması ve yapı denetimi gibi konulara öncelik verilmiĢtir.
Bu tarihe kadar yürütülen afetle ilgili çalıĢmalar bu kanunla Ġmar ve Ġskân
Vekâletine bağlı olan Tetkik Heyeti Reisliğine aktarılarak deprem, heyelan, su
baskını gibi doğal afetlerden önce ve sonra alınacak tedbirleri tespit etme
görevi verilmiĢtir.
Bazı değiĢiklikler yapılmasına rağmen hala geçerli olan bu kanun yeni
gecekondu yapımını engellemesi ve mevcut gecekonduların ise tasfiyesini
sağlayarak afet zararlarının azaltılmasına katkı sağlamıĢtır diyebiliriz.
Ġmar ve Ġskân Bakanlığı‟na gerekli gördüğü durumlarda, umumî hayata
müessir afetler dolayısıyla yapılması gereken planların ve plan
değiĢikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar
planlarının veya demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu bağlantısı
bulunan belediye ve köy sınırları içerisinde bulunan yerlerin imar ve yerleĢme
planlarının tamamını veya bir kısmını ilgili belediye ve idarelerin kararlarına
bakmaksızın yapma veya yaptırma yetkisi verilmiĢtir.
Toplu konut projelerinin sağlıksız kentleĢme ve gecekondulaĢmanın yoğun
olduğu bölgelerde öncelikle uygulanması kararı alınmıĢtır.
Deprem, yangın, su baskını, heyelan, kaya düĢmesi, çığ vb. afetlerden önce ve
sonra yerleĢim yerlerinde alınacak tedbirleri ve yapılacak yardımları tespit
ederek bunların uygulanmasını sağlamak için ilgili kurum ve kuruluĢlarla
iĢbirliği yapmak gibi afet zararlarını azaltmaya yönelik görevler verilmiĢtir.
Patlayıcı ve yanıcı maddeler üreten ve depolayan yerleri tespit etmek,
fabrikalar ve sanayi kuruluĢlarının bulundurmaları zorunlu olan yangın
söndürme ve çevre sağlığına iliĢkin araç, gereç ve tesisleri tespit etmek ve bu
kuruluĢları denetlemek gibi görevler verilmiĢtir.
Umumî hayata müessir afetler dolayısıyla gerekli planların ve plan
değiĢikliklerinin daha hızlı olması maksadıyla Bayındırlık ve Ġskân
Bakanlığı‟na belediyeler ve ilgili idarelerin kararlarına bakmaksızın yapma ve
yaptırma yetkisi verilmiĢtir.
Afet bölgelerinde yapılacak yapılarda Türk Standartları Enstitüsü tarafından
özürlüler için belirlenmiĢ standartlara uyulması zorunluluğu getirilerek
incinebilir gruplar hatırlatılmıĢtır.
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Çizelge 3.7. Kentsel planlama kanunları ve afet yönetimine katkısının devamı (Erdinç,
2017)
Yıl

Sayı

Belge Adı/Tipi
Planlı Alanlar Tip Ġmar
Yönetmeliği

1985

1999

585

Ġl Özel Ġdaresi Kanununa Bir
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname

1999

586

Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname

2004

5216

BüyükĢehir Belediyesi Kanunu

2005

5302

Ġl Özel Ġdaresi Kanunu

2005

5393

Belediye Kanunu

2011

644

Çevre Ve ġehircilik Bakanlığının
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname

2011

645

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının
TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname

2014

Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği

2015

BüyükĢehir Belediyeleri Ve Ġl Özel
Ġdareleri Tarafından Afet Ve Acil
Durumlar Ġle Sivil Savunmaya
ĠliĢkin Yatırımlara Ayrılan
Bütçeden Yapılacak Harcamalara
Dair Yönetmelik

Afet Yönetimine Katkısı
TaĢkın, heyelan ve kaya düĢmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi
ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar
nedeniyle imar plan ve raporlarında yapılaĢmaya yasaklanan alanların
ifraz edilemeyeceği belirtilmiĢtir.
Afet nedeniyle meydana gelen zararların giderilmesine yönelik kendi
sorumluluk alanlarında ve diğer illerde ilk yardım ve kurtarma
ekipleri görevlendirme, çadır kent kurma, geçici konut yaptırma gibi
hizmetler yapma ve yaptırma yetkisi verilmiĢtir.
Belediyelere afetlerde mülki idare amirinin emriyle gerek kendi görev
sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma ve
yardım, hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak gibi
görevler verilmiĢtir.
Doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükĢehir
ölçeğinde yapmak, ihtiyaç durumunda diğer afet bölgelerine araç,
gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini
yürütmek, tehlikeli kullanımların yerlerini tespit etmek, kent
bütünündeki tüm kullanımları diğer afetlere karĢı alınacak önlemler
yönünden denetlemek, derelerin ıslahını yapmak ve afet riski taĢıyan
veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluĢturan binaları
insandan tahliye etmek ve yıkmak görevi verilmiĢtir.
Acil durum planlaması kapsamında yangın, sanayi kazaları, deprem
ve diğer doğal afetlerden korunmak ve bunların zararlarını azaltmak
amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil
durum plânlarını yapma görevi verilmiĢtir.
Acil durum planlaması kapsamında yangın, sanayi kazaları, deprem
ve diğer doğal afetlerden korunmak ve bunların zararlarını azaltmak
amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil
durum plânlarını yapma görevi verilmiĢtir.
Depreme karĢı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve
eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüĢüm
projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırma ile yapı denetimi
sisteminin oluĢturulması
Çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve
projelerini yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izleme görevi
verilmiĢtir.
Planlarda afet, jeolojik ve doğal veriler, risk azaltıcı tedbirlerin esas
alınması, tehlike ve risklerin analiz edilerek tanımlanması ve
tedbirlerin alınması, afet ve diğer kentsel risklerin yüksek olduğu
yerleĢmeler veya yapılı kentsel çevre için, gerekli görülmesi halinde
kentsel risk analizleri veya sakınım planlaması çalıĢmaları yapılması,
imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık
alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilmesi belirtilmiĢtir.
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya iliĢkin hizmetler
kapsamındaki yatırımlar için büyükĢehir belediyesi bulunan illerde
büyükĢehir belediyesinin gerçekleĢen en son yıl bütçe giderinin en az
binde biri oranında ayrılan ödenek ve diğer illerde ise il özel
idaresinin gerçekleĢen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri
oranında ayrılan ödeneğin harcanması kararlaĢtırılmıĢtır.

3.3. Mekânsal Planlar ve Afet Yönetimi ĠliĢkisi
Ülkemizde hakim olan kent planlama anlayıĢı ya da resmi kent planlama anlayıĢı,
geleneksel fiziksel planlama (imar planlaması, kapsamlı planlama) anlayıĢıdır.
Planlamanın dayandığı yasal çerçeve ve yönetsel prosedürler fiziksel planlama anlayıĢını
yansıtmaktadır. Ülkemizde modern anlamda kent planlaması yaklaĢık 150 yıl gibi çok
uzun bir tarihe sahiptir. Bu süre zarfında kent planlamanın ilgilendiği sorunlar,
planlamanın amaçları ve kullanılan araçlar bakımından bazı değiĢmeler olsa bile, fiziksel
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planlama anlayıĢında köklü bir değiĢiklik olmamıĢ, resmi yaklaĢım kendini çok az
yenileyebilmiĢtir (Sökmen, 1993).
Geleneksel fiziksel kent planlama anlayıĢı bir modernite ürünüdür. Bu yaklaĢımda koyu bir
pozitivist anlayıĢ vardır. Kentlerin geliĢmesi hakkında yeterli araĢtırma yapılıp gerekli
bilgiler elde edildiğinde geleceğin kestirilebileceğine, kent formunun öğeleri arasında
kuvvetli bir karĢılıklı belirleyicilik olduğuna ve bu bütünlük plana aktarıldığında kentin
geliĢmesinin buna uygun olacağına inanılır (Tekeli, 2000). Mekânsal planları, planlama
hiyerarĢisinde Kalkınma Planı ve Bölge Planı‟ndan sonra gelen ve bu planların kararlarına
uygun olarak hazırlanması gereken planlar olarak tanımlayabiliriz.
Fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliĢtirmek, koruma ve kullanma
dengesini sağlamak, ülke, bölge ve Ģehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek,
yaĢam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluĢturmak üzere hazırlanan, arazi
kullanım ve yapılaĢma kararları getiren mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına
iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 14.6.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî
Gazete ‟de yayımlanarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği yürürlüğe girmiĢtir. Bu
yönetmelikle Mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji
Planları, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekânsal Strateji Planı, Çevre
Düzeni Planı, Nazım Ġmar Planı ve Uygulama Ġmar Planı olarak sınıflandırılmıĢtır.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği‟nde; “Mekânsal strateji planı: Ülke kalkınma
politikaları ve bölgesel geliĢme stratejilerini mekânsal düzeyde iliĢkilendiren, bölge
planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaĢım iliĢkileri ve
fiziksel eĢiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların
ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve
geliĢtirilmesine, yerleĢmeler, ulaĢım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının
yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere iliĢkin mekânsal politika
ve stratejiler arasında iliĢkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar
üzerinde Ģematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve gerekli görülen
bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan plan, Çevre
düzeni planı ise: Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun
olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel
ve kırsal yerleĢim, geliĢme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaĢım, enerji gibi sektörlere

29

iliĢkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleĢme ve sektörler arasında iliĢkiler
ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar
üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde
hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan” olarak
tanımlanmıĢtır.
Planlama hiyerarĢisinin son kademeyi oluĢturan imar planları ise; “Nazım imar planı:
Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi
parçalarının genel kullanıĢ biçimlerini, baĢlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus
yoğunluklarını, çeĢitli kentsel ve kırsal yerleĢme alanlarının geliĢme yön ve büyüklükleri
ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaĢım sistemlerini göstermek ve
uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu
iĢlenmiĢ olarak 1/5.000 ölçekte, büyükĢehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki
her ölçekte, onaylı hâlihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün
olarak hazırlanan plan, Uygulama imar planı: Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun
olarak yörenin koĢulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve
ihtiyacı, eriĢilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaĢmaya
iliĢkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat
alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaĢma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe
hattı, ada ayrım çizgisi, taĢıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaĢım iliĢkileri, parkları, meydanları,
kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel
cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız
bölüm sayısı gibi yapılaĢma ve uygulamaya iliĢkin kararları, uygulama için gerekli imar
uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile
gösteren ve varsa kadastral durumu iĢlenmiĢ olarak 1/1.000 ölçekte onaylı hâlihazır
haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan”
olarak tanımlanmıĢtır.
Mekânsal planlama ile ilgili en son çıkan 14.6.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete
‟de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği‟nde her tür ölçekteki mekânsal
planlar yapılmadan önce araĢtırma ve analiz aĢamasında gerekli görüldüğü takdirde afet ve
diğer kentsel risklerin yüksek olduğu yerleĢmeler veya yapılı kentsel çevre için kentsel risk
analizi çalıĢmalarının yapılacağı ve afet, jeolojik ve doğal verilerin esas alınacağı
belirtilmiĢtir. Çevre düzeni planları hazırlanırken afet tehlikelerine iliĢkin mevcut raporlar
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ve jeolojik etütlerin dikkate alınmasının önemine değinilmiĢtir. Ġmar planları hazırlanırken
ise; öncelikle eĢik analizi yapılarak topoğrafik, jeolojik-jeoteknik, hidrojeolojik yapı
özellikleri ile arazi kullanımı, tarım ve orman alanları, içme suyu havzaları, sit ve diğer
koruma alanları, hassas alanlar, kıyı, altyapı, doğal ve fiziki veriler ile afet tehlikelerinin
analiz edilmesi, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer
mekânsal ihtiyaçların gözetilmesi ile insan sağlığı ve güvenliği üzerinde doğrudan veya
dolaylı olumsuz etkileri olan enerji nakil hatları, dere koruma kuĢakları, taĢkın risk
alanları, afete maruz alanlar ve benzeri alanlara iliĢkin kurum ve kuruluĢ görüĢlerinin
dikkate alınarak planlara yansıtılması gerektiği vurgulanmıĢtır.
3.4. Kentsel Zarar Görebilirlik ve Riskler
Kentlerin sahip oldukları özelliklerinden dolayı afetlerin kentler üzerindeki etkileri de
farklı değerlendirilmelidir. Kentler hem risk oluĢturan hem de zarar görebilen sistemler
olduğu için kent ve afet iliĢkisi bu iki çerçeveden incelenmelidir.
3.4.1. Kentsel zarar görebilirlik
Bu bölümde doğal afetlerden kaynaklanacak kentsel zarar görebilirlik kavramı
incelenecektir. Literatürde zarar görebilirlik kavramı ile ilgili; benzer Ģiddetteki afetler,
hangi toplumda veya hangi coğrafyada meydana geldiğine bağlı olarak farklı sonuçlar
doğurabilmektedirler. Her coğrafya kendine has fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel
özelliklere sahiptir. Bu özellikler o coğrafyada yaĢayan insanların meydana gelen
afetlerden etkilenmelerini, zarar görebilirliklerini, bu afetlere yanıt verip baĢa
çıkabilmelerini ve hatta afetlerden sonraki iyileĢtirme sürecini olumlu ya da olumsuz
olarak etkileyebilir (Kolars,1982).
Birey, grup ya da varlıkların fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden eksiklikleri afetler
karĢısında zarar görebilir olarak kabul edilir. Ancak zarar görebilirlik kavramına disiplinler
arası yaklaĢımda farklılıklar görülmektedir. Fen bilimleri alanına giren meslek disiplinleri
zarar görebilirliğin daha çok nesnel ve nicel olarak ölçülebilen fiziksel kısmına
yoğunlaĢırken, sosyal bilimleri alanına giren meslek disiplinleri ise zarar görebilirliğin
kiĢiler üzerindeki sosyolojik ve psikolojik etkisi üzerinde yoğunlaĢmıĢlardır. Çizelge
3.8‟de meslek disiplinlerinin zarar görebilirliğe bakıĢı verilmiĢtir.
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Çizelge 3.8. Meslek disiplinlerinin zarar görebilirliğe bakıĢı (Özceylan, 2011)
Disiplin
Coğrafya
Meteoroloji

Zarar Görebilirlik BakıĢ Açısı
Tehlikeli bölgelerin kullanımı zarar görebilirliği belirler
Erken uyarı sistemlerinin yetersizliğinden olur

Sosyoloji

Yapılar tehlikenin Ģiddetine karĢı koyamadığında zarar
görebilirlik oluĢur
Zarar görebilirlik değerler, davranıĢlar ve uygulamalardan
kaynaklanır
Zarar görebilirlik yoksulluk ile iliĢkilidir ve sonuç afetten
korunamama, hazırlıklı olamama ve iyileĢememekten ötürü
meydana gelir
Zarar görebilirlik ırk, cinsiyet, yaĢ, engelli olma gibi özelliklerle
ilintilidir

Psikoloji

Zarar görebilirlik duygusal olarak stres ve kayıpla baĢa
çıkamamaktan kaynaklanır

Mühendislik
Antropoloji
Ekonomi

Epidemoloji

Hastalıklara ya da yaralanmalara yatkınlıktan kaynaklanır ve
sağlıkla ilgili nedenlerden ötürü meydana gelir
Politik yapının ve yanlıĢ karar vermenin sonucudur

Siyaset bilimi

Kamu yönetimi

Afet yönetimi

Kanunların yetersizliğinden, politikaların etkin
uygulanamamasından ve yaptırım gücünün olmamasından
kaynaklanır
Afetin meydana gelmesinin ardından gereken önemli
faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken kapasitenin
yetersizliğinden kaynaklanır (tahliye, arama ve kurtarma vs)

Öneriler
Arazi kullanımı planında tehlikenin
dikkate alınması riski azaltır
Etkin erken uyarı sistemlerinin
mevcudiyeti ve etkin kullanımı
Yapıların tasarımı ve inĢası afete karĢı
dirençli olmayı destekler
Riski artıran uygulamalardan ve
davranıĢlardan vazgeçilmesi
Refahın artırılması ile kaybı minimize
edecek ve çabuk iyileĢmeyi sağlayacak
sigortaya sahip olunması
DavranıĢsal modellerin anlaĢılması ve
özel ihtiyaçları olan grupların
önemsenmesi
Ġnsanlara riski anlamaları ve
azaltabilmeleri için yardım edilmesi ve
afet sonrası destek sağlanması
Afet öncesi, sırası ve sonrasında sağlık
ve acil yardım hizmetlerinin artırılması
Politik sistemin yapısındaki değiĢiklikler
ve politikacıların afetler konusunda
eğitilmesi
Önceden hazırlıklı olma ile yanıt ve
iyileĢtirme kapasitesinin artırılması,
politikaların uygulanması ve yaptırımın
olması
Afetler hakkında halkı bilinçlendirme ve
kaynaklara sahip olma, planlama, eğitim
ile kapasitenin artırılması

Afet tehlikesi arttıkça zarar görebilirlik olasılığı da artmaktadır. Kentler zarar görebilirliği
en fazla olan sitemlerdir. Çünkü kentler bünyesinde birçok fiziksel, sosyal ve ekonomik
varlık barındırmaktadır. Dolayısıyla kentler birçok sistemden oluĢtuğu için kentsel zarar
görebilirliği sadece fiziksel olarak algılamak gerçekçi bir yaklaĢım değildir. Afetler
karĢısında kentsel zarar görebilirliğin tam anlamıyla anlaĢılabilmesi için, kentin fiziksel,
sosyal, ekonomik, kültürel, ekolojik vb. öğelerinin değerlendirilmesi gereklidir. Yapılan
çalıĢmalar da zarar görebilirlik türlerinin birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirini etkilediği
görülmüĢtür. Bu çerçevede kentsel zarar görebilirlik çeĢitleri verilen baĢlıklar altında
incelenecektir.
Fiziksel zarar görebilirlik
Fiziksel zararlar; insan eliyle oluĢturulmuĢ yapılar, altyapılar, çevre, tarım, sanayi, üretim
vb. gibi unsurlar ile toplumların fiziksel kapasiteleriyle ilgili olası afet etkilerini
içermektedir (Özkul ve Karaman, 2007). Bir tehlikenin insanlar, yapılar, çevre ve ekonomi
üzerinde meydana getirebileceği hasar ve kayıpları ifade etmek için kullanılan terim.
Ölçülebilen ve sayısal hâle getirilebilen zarar ve kayıplar için kullanılmaktadır (AFAD,

32

2014). Afetten etkilenebilecek bölgelerde insan yerleĢimine ve afetlere karĢı fiziksel
yapının dayanıksızlığına iĢaret eder. Bina inĢasında kullanılan malzeme ve yapım
teknikleri (Villagran De Leon, 2006:13), ortalama bina yaĢı, bina yoğunluğu (Borden,
2007) gibi faktörler fiziksel zarar görebilirliği arttırabilir. Hızlı nüfus artıĢı, hızlı ĢehirleĢme
ile arazi kullanımındaki yanlıĢlar, yani yerleĢime uygun olmayan riskli alanların yerleĢim
için seçilmesi de zarar görebilirliği artırır (Özceylan, 2011).
Afet literatüründe fiziksel zarar görebilirlik daha çok ölçülebilen ve sayısal hale
getirilebilen kayıplar için kullanılmaktadır. Kentte ise fiziksel zarar görebilirlik yerleĢim
yerlerinin ve fiziksel yapıların dayanıksızlığına iĢaret eder. Dolayısıyla fiziksel zarar
görebilirlik binalar, yollar, altyapı, sanat yapıları vb. gibi kentsel kullanımların tehlikeler
karĢısındaki davranıĢ biçimlerini ortaya koymaktadır. Kentte bulanan bu kullanımların
yapısal özelliklerinin yanı sıra arazi kullanımındaki uyumsuzluklarda kentsel zarar
görebilirliğin ölçülmesinde oldukça önemlidir. Ayrıca kentsel kullanımlardan birinin zarar
görmesi, diğer kullanımların çalıĢmasını engelleyebilmektedir. Örneğin ulaĢım ve altyapı
sistemlerinde meydana gelen zararlar nedeniyle hastane, itfaiye vb. gibi kritik tesisler
iĢleyemez hale gelebilmektedir.
Kentlerde fiziksel zarar görebilirliği belirlemek için bina, yol, sanat yapısı, altyapı vb. gibi
kentsel kullanımların bina veya yapı yaĢı, bina veya yapı yoğunluğu, kullanılan malzeme,
tasarım vb. gibi göstergeler kullanılmaktadır. Kentsel bazda fiziksel zarar görebilirlik
çizelge 3.9‟da görüldüğü gibi alt, orta ve üst ölçek olarak değerlendirilmektedir.
Çizelge 3.9. Fiziksel zarar görebilirlik değiĢkenleri (Ġstanbul AFAD, 2014)
Alt Ölçek (Tek Yapı/Yapı Grubu)















Bina yapı tarzı
Bina durumu
Kat adedi
Yapı yaĢı
Tadilat ve değiĢiklikler
Düzensizlikler
Yapı kullanım türü
Yapı/kullanım uyumu
Yapı bir araya geliĢleri
UlaĢım yolları
Yol geniĢlikleri
Yol cinsi
Tarihi yapılar
Kritik yapılar

Orta Ölçek (Mahalle/Ġlçe)













Doluluk-boĢluk oranı
YerleĢim dokusu
Yapı yoğunluğu
YerleĢim yaĢı
Arazi kullanımı
Arazi kullanımları
arasındaki uyumsuzluklar
YeĢil ve açık alan oranı
Kritik tesislerin yeri
UlaĢım sistemi
Trafik yoğunluğu
(ortalama/yoğun saatler)
Alt yapı tesisleri
Tarihi doku

Üst ölçek (ġehir/Bölge/Ülke)





Arazi kullanımı
UlaĢım ağı
Altyapı ağı
Kentsel/Arkeolojik Sit
alanları
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Sosyal zarar görebilirlik
Sosyal zarar görebilirlik ise toplumun nüfusu, nüfus yoğunluğu, yaĢ ve cinsiyet oranları,
eğitim ve kültür düzeyleri ile diğer ilgili sosyal faktörleriyle, olası afet etkilerini
içermektedir (Güler, 2008). Bir toplumun sosyal dokusunun dayanıklılığı, o toplumun bir
afete karĢı daha az zarar görebilir ve afet olması durumunda daha hızla iyileĢebilir
olmasına iĢaret eder. Toplumda bazı grupların sosyal olarak hassasiyetleri diğerlerine göre
daha fazla olabilmektedir. Sosyal anlamda hassasiyeti ya da zarar görebilirliği yüksek olan
bu risk grubundaki insanlar; sadece tehlikeye karĢı maruz ve korunmasız olduklarından
değil, bir marjinalitenin sonucu olarak bu insanların yaĢamları sürekli bir güçlük durumuna
maruzdur (Bankoff, 2002).
Sosyal zarar görebilirlik, cinsiyet, yaĢ, etnik yapı, eğitim seviyesi, nüfus yoğunluğu,
incinebilirlik vb. gibi göstergeler kullanılarak ölçülmeye çalıĢılmaktadır. Bunun yanında
okuryazarlık, inanç, sosyal eĢitlik, yönetim, geleneksel değerler, insan hakları, akrabalık
iliĢkileri gibi göstergelerde sosyal zarar görebilirliğin ölçülmesinde etkilidir.
Eğitimin zarar görebilirlikle iliĢkisine bakarsak; yüksek seviyede eğitim almıĢ kiĢiler,
afetlerle ilgili etkin önlemler alabilme ve afetlere hazırlık sürecinden baĢlayarak iyileĢme
sürecine kadar daha fazla bilgiye eriĢme imkânına sahiptirler (Özceylan, 2011).
“Kadınlar” afetlerin akabinde sağlanan desteklere daha kısıtlı eriĢebilmekte, zarar azaltma
ve önleme çalıĢmalarına daha az dahil edilmekte ve her zaman uyarıları alamayabildikleri
için afetlere karĢı zarar görebilirlikleri artabilmektedir (Özceylan, 2011).
“YaĢ” kompozisyonu da bir baĢka önemli faktördür (Clark, 1998). Çocukların bilgi, hayat
tecrübesi

ve

kaynaklara

sahip

olmamalarından

dolayı

afet

anında

kendilerini

koruyamamaları onları zarar görebilir kılmaktadır (Flanagan, 2011). YaĢlıların hareket
kısıtlarından, genellikle yalnız yaĢamalarından, bağımlı olabilmelerinden, fiziksel ve
algılama güçlüğü yaĢayabilmeleri ile hastalıklara karĢı daha az dirençli olmalarından ötürü
zarar görebilirlikleri yüksektir (Özceylan, 2011).
“Engelliler” hareket kısıtları, tıbbi ihtiyaçları ve maddi desteğe gereksinim duyabilecekleri
için afetlere karĢı dezavantajlı gruplar arasında sayılırlar (Flanagan, 2011 ).
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“Nüfus yoğunluğu” Ģehirlerde kırsala göre daha fazladır. Bu fazlalık yüksek katlı binaların
fazlalaĢmasına neden olmakta ve burada yaĢayan insanların afet sırasında tahliyesinde
sorun yaĢanabilmektedir (Cutter, 2003).
Toplum içindeki bireyler herhangi bir tehdit karĢısında aynı tavrı gösteremeyebilir. Eğitim
seviyesi düĢüklüğü, nüfus yoğunluğu ve incinebilirlik (çocuklar, yaĢlılar, engelliler ve
kadınlar) dezavantajlı etmenler olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca kentlerdeki nüfus
yoğunluğu fazla olmasına rağmen artarak devam etmektedir. Artan nüfus yoğunluğu ve
yüksek katlı yapılar nedeniyle özellikle kentte yaĢayan çocuk, yaĢlı, engelli ve kadın gibi
incinebilir gruplar afet anında tahliyesinde yaĢanan zorunlar zarar görebilirlik riskini
artırmaktadır. Kentsel bazda sosyal zarar görebilirlik çizelge 3.10‟da görüldüğü gibi alt,
orta ve üst ölçek olarak değerlendirilmektedir.
Çizelge 3.10. Sosyal zarar görebilirlik değiĢkenleri (Ġstanbul AFAD, 2014)
Alt Ölçek (Tek Yapı/Yapı Grubu)





Cinsiyet
YaĢ
Eğitim durumu
Ailede çocuk/bebek, yaĢlı,
hasta sayısı

Orta Ölçek (Mahalle/Ġlçe)





Nüfus yoğunluğu
Nüfus artıĢ hızı
Nüfus hareketliliği
(gece/gündüz)
Etnik çeĢitlilik

Üst ölçek (ġehir/Bölge/Ülke)


Nüfus artıĢ hızı

Ekonomik zarar görebilirlik
Afetlerin sebep olabilecekleri zararların afet bölgesindeki ekonomik hayata olan etkilerini
açıklayan zarar görebilirlik boyutlarındandır. Bölgede yaĢayan hanelerin ekonomik
durumları doğal afetlere karĢı zarar görebilirliği ile ilgili bir kavramdır. Zarar görebilirlik
seviyeleri birey ve toplumların ekonomik durumlarına son derece bağımlıdır (Cannon,
1994). YaĢam yerlerinin kalitesi kiĢisel refah seviyesi ile yakından ilgilidir. KiĢisel refah
düzeyi düĢük olan insanlar genellikle kalitesiz yapılarda yaĢarlar ve bu yapıların afetlerin
etkilerine karĢı düĢük dirençli olması buralarda yaĢayan insanların zarar görmesine neden
olur (Morrow, 1999). GeçmiĢte yaĢanan afetlerde, fakirlikle fiziksel zarar görebilirlik
arasında doğrudan bir iliĢki olduğu görülmüĢ ve toplulukların gelir düzeyi düĢük
kesimlerinin ekonomik nedenlerle doğal ve teknolojik tehlikelere daha çok maruz olan
dere yatakları, heyelana müsait yamaçlar, depremlere daha dayanaksız konutlarda
yaĢadıkları ve bu nedenle de afetlerden daha çok etkilendikleri sonucuna varılmıĢtır
(Ergünay, 2002).
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Zarar görebilirlik ile ekonomi arasındaki güçlü iliĢki geçmiĢte yaĢanmıĢ afetlerde
görülmüĢtür. Yoksul nüfus, gelir düzeyinin ve toprak dağılımının eĢitsizliği, iĢsizlik, konut
değerinin pahalılığı vb. gibi etmenler ekonomik zarar görebilirliğin göstergeleridir. Gelir
düzeyi iyi olanlar, afetlere karĢı daha iyi korunabilmek için kaynaklara daha hızlı
eriĢebilmekte ve kendine yetebileceğinden afet sonrası iyileĢme sürecinde daha hızlı
toparlanabilmektedir, gelir düzeyi düĢük olanlar ise afet öncesi ve sonrasında maddi
desteğe ihtiyaç duyduklarından dolayı zarar görebilirlikleri daha yüksektir. Ev sahibi ya da
kiracı olmakta zarar görebilirliği etkilemektedir. Konutların bakımı ev sahipleri tarafından
yapıldığı için, kirada olan konutlarını önemsemeyebilirler buda kira da olanların zarar
görebilirliğini artırmaktadır.
Kentlerde ekonomik bakımdan güçsüz olan kentliler genellikle güvenli olmayan alanlarda
ve standardı düĢük bakımsız yapılarda yaĢamaları, sigorta gibi finansal teminata sahip
olmamaları, hastalıklara karĢı korunmasızlıkları, yetersiz beslenmeleri gibi durumlar bu
bireylerin afetlerden zarar görebilirliğini artırmaktadır. Kentsel bazda ekonomik zarar
görebilirlik

çizelge

3.11‟de

görüldüğü

gibi

alt,

orta

ve

üst

ölçek

olarak

değerlendirilmektedir.
Çizelge 3.11. Ekonomik zarar görebilirlik değiĢkenleri (Ġstanbul AFAD, 2014)
ALT ÖLÇEK (Tek yapı/Yapı Grubu)

Hane geliri

Ekonomik bağımlılık

ĠĢletme tipi

ĠĢletmenin faaliyet kolu

Sigorta

ORTA ÖLÇEK (Mahalle/Ġlçe)

Turist sayıları

Ekonomik faaliyet
alanları

ÜSTÖLÇEK (ġehir/Bölge/Ülke)

Ekonomik büyüme

Bölgeler arası eĢitsizlik

Temel faaliyetler

Ġthalat/ihracat

Borçlar

Katma değer

Vergi

3.4.2. Kentsel Riskler
Kentsel risk; kentlerdeki nüfus, yapılar, kamu hizmetleri ve tüm sosyoekonomik
etkinliklerin afetler karĢısındaki tehlike durumlarını ifade eder (Erdik, 2002). Ayrıca,
kentsel riskler kendine özgü risk yapılarını içeren yere ve örneğe bağlı farklılıklardan ve
çok boyutlu sistemlerden oluĢmaktadır (Balamir, 2002). Kentsel geliĢme planlı ya da
plansız olsun nadiren afet riskini azaltmayı dikkate alan bir bakıĢ açısı içerir. Planlama ve
risk azaltımı arasında büyük bir boĢluk vardır ve bu boĢluk planlama tarihi ve literatür
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tarafından kanıtlanmıĢtır (Wamsler, 2006) gibi kentsel risklere yönelik birçok tanımlama
yapılmıĢtır.
Türkiye kentleri, baĢta deprem ve sel olmak üzere çeĢitli doğal tehlikelerin yanı sıra, kaçak
yapılaĢmalar, yerleĢim düzeni ve dokusu, açık alan yetersizlikleri, altyapı yanlıĢları,
denetimsiz kullanımlar, tehlikeli kullanımların ve komĢulukların yaygınlığı, bir afet
sonrasında hemen kullanılması gereken hastane, okul, spor salonları, itfaiye, haberleĢme
sistemleri, afet yönetim merkezleri gibi kritik tesislerin mekânsal dağılımı ve bir sistem
oluĢturmaması, ikincil ve özel tehlikelere konu alanların iskân edilmiĢ olması, yönetim ve
iletiĢim yetersizlikleri gibi çok sayıda fiziki, sosyal, çevresel ve toplumsal vb. nedenlerle
derin risk havuzlarına dönüĢmüĢtür. Bu nedenle kentsel risk yönetimi kapsamında risk
sektörlerinin ve faktörlerinin belirlenmesi, risk azaltma çalıĢmalarında ve planlamada çok
önem kazanmaktadır. Ancak güncel uygulamalarda yerleĢik alanlarda mevcut yapı stoku
dıĢındaki risk sektörleri göz ardı edilmekte; mevcut yapı stokuna iliĢkin analiz ve
değerlendirme çalıĢmaları ise pilot projeler kapsamında belirlenen alanlarda “yapıların
depreme

karĢı

dayanıklılığı”nı

belirlemeye

yönelik

çalıĢmalarla

sınırlı

olarak

sürdürülmektedir (BĠB, 2009). BaĢka bir deyiĢle, hızlı kentleĢmenin sonucunda ülkemizde
kaçak ve sağlıksız yapılar, gecekondu bölgeleri, kent içinde kalan sanayi tesisleri, yanıcı ve
patlayıcı madde üreten ve depolayan tesisler ve çöp alanları sağlıklı kentsel geliĢmeyi
tehdit eden ve ülkedeki doğal afet potansiyeli ile birleĢince mevcut olumsuzlukları daha da
artan unsurlar olarak kentler içinde yerlerini almıĢlardır. Hızlı kentleĢmenin sonuçlarından
bir baĢkası kentsel kamu hizmetlerinin sunumunda görülen yetersizliklerdir (Tekeli, 1991;
Sencer, 1979; Görmez, 1997).
Kentsel risk kaynakları hem ulusal hem de uluslararası literatürde, meteorolojik faktörler,
çevre ve doğa koĢulları, hızlı kentleĢme, nüfus yapısı, ekonomik yapı vb. genel unsurlardan
ve yerleĢim biçimine bağlı oluĢan riskler, zemin yapısı, yapı stokundan kaynaklanan
riskler, ulaĢım ve altyapı riskleri vb. gibi kentsel kullanımlardan kaynaklanan riskler olarak
belirtilmiĢtir. Buradan yola çıkarak arazi kullanımından kaynaklanan riskler ve afetlerden
dolayı risk altında olan kentsel kullanımları konut alanları, ulaĢım ve altyapı, sanayi ve
tehlikeli kullanımlar, önemli kullanımlar, açık yeĢil alan yetersizlikleri ve kültürel alanlar
olarak sıralayabiliriz.
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Arazi kullanım riskleri
Doğal olayların afete dönüĢmesini engellemek ya da doğal afetlerden korunmak için, doğal
afetlere neden olan sebeplerin iyi bilinmesi zorunlu olmaktadır. Doğal afetlerin
sebeplerinin bilinmesi; bu alanda alınacak tedbirlerin daha sağlıklı olmasını, mal ve can
kaybının önlenmesini, yatırımların isabetli yapılmasını ve büyük ekonomik kazanç
sağlanmasını mümkün kılmaktadır. YanlıĢ arazi kullanımı, bugün ve yarın için telafisi
imkânsız zararlara neden olan sebeplerin baĢında gelmektedir (Akar, 2013).

Arazi

kullanım planlamasının afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için farklı tür ve
ölçeklerde planlama kararları alınmadan önce, planlama yapılacak alanlardaki afet tehlikesi
ve riskinin iyi bilinmesi ve arazi kullanım kararlarının, bu riskleri ortadan kaldıracak veya
etkilerini azaltacak Ģekilde düzenlenmesi ana hedef olmalıdır (AFAD, 2014).
Arazi kullanım risklerini, jeolojik ve jeoteknik açıdan sakıncalı alanların, taĢkın ve heyelan
alanlarının yapılaĢmaya açılması ile bu alanlar üzerindeki yapı ve nüfus yoğunluğu vb. gibi
etmenler nedeniyle ortaya çıkan riskler ile kentsel kullanımlar arasındaki tampon
alanlarının yetersizliği, karıĢık kullanımlardan dolayı oluĢan uyumsuzluklar, kullanımlar
arasındaki sınırların belirsiz olması vb. gibi komĢu alan kullanımı arasındaki
uyumsuzluklar ve bunun sonucunda oluĢacak riskler olarak değerlendirebiliriz. Bunun yanı
sıra yapıların yükseklikleri, nizamı ve yoğunluğu, doluluk-boĢluk oranları gibi kentlerin
yerleĢme dokusunu belirleyen özellikler aynı zamanda kentlerin afetten etkilenme ve
risklerini de belirlemektedir.
Konut alanlarında bulunan riskler
Konut alanlarındaki yoğunluk ve kullanım süreleri, nüfus büyüklükleri ve demografik
yapıyla bağlantılıdır. Doğal tehlikeler açısından bakıldığında en hassas grubu konut
alanları oluĢturmaktadır. YerleĢimlerin %60-70‟ini kaplayan konut alanlarının yapısal ve
hassas özelliklerinin belirlenmesi özellikle kayıp tahminlerinin yapılmasında önem
taĢımaktadır (Comerio, 1998).
Binaların depreme dayanıklı olarak inĢa edilip edilmemesi, kat yüksekliklerinin zeminle
uyumlu olup olmaması belki de binanın yapı tarzından daha önemli unsurlardır. Bina
yapım tarzları, özellikle ahĢap binalar, deprem sonrası ikincil tehlikelerin ortaya
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çıkarılmasında rol oynamaktadır. Deprem sonrası meydana gelebilecek bir patlama ya da
yangın, ahĢap binalar ve yanıcı patlayıcı kullanıma sahip tesisler nedeniyle depremden
daha fazla hasar yaratabilmektedir. Depremlerde can kayıplarının ve yaralanmaların %75‟i
binaların yıkılmasından kaynaklanmaktadır (Coburn ve Spence, 1992).
Konut birimleri, doğal tehlikeler açısından bakıldığında, en hassas kentsel eleman olarak
öne çıkmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, özellikle iĢ saati dıĢındaki zamanlarda bu
birimlerin yoğun olarak kullanılmasıdır. Ayrıca, yüksek sayıdaki konut birimi, nüfus
büyüklüğünü de ifade etmektedir. Konut adedi yüksek olan yerleĢmelerde, herhangi bir
tehlike anında buralarda yaĢayan insanların tahliye edilmesi ve tehlike geçinceye kadar
güvenli bir yere taĢınması konuları da önem kazanmaktadır (Kundak, 2006).
Türkiye‟de kırdan kente gerçekleĢen yoğun ve hızlı göçler, kentlerin yalnızca barınma
ihtiyacına yönelen ve niteliği gözetmeyen bir Ģekilde yapılaĢmasına neden olmuĢtur. Bu
kapsamda inĢa edilen konutların kalitesi çoğu kez ihmal edilmiĢtir. Buna ilaveten
Türkiye‟de afet risklerinin yüksek olması ve geçmiĢte yaĢanan depremlerin yüksek can ve
mal kayıplarını somut bir Ģekilde ortaya koyması, sorunu daha da derinleĢtirmektedir
(Özer, Yönten ve Yılmaz, 2013).
Ülkemizde yaĢanan son yıllardaki büyük depremlere baktığımızda; 1999 Marmara
Depremi‟nde 17.480 kiĢi ölmüĢ, 43.953 kiĢi yaralanmıĢ ve 505 kiĢi sakat kalmıĢtır.
12.724‟ü yıkık veya ağır hasarlı olmak üzere toplam 376.479 konut ve iĢyeri hasar görmüĢ,
133.683 binanın çökmesi ile 600.000 kiĢi evsiz kalmıĢtır” (DaĢkıran ve Ak, 2015).
BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı tarafından yayımlanan “Müdahale,
ĠyileĢtirme ve Sosyoekonomik Açıdan 2011 Van Depremi” Raporu‟nda Van Depremi‟nde
hayatını kaybeden kiĢi sayısı 644, yaralanan kiĢi sayısı 1.966 olarak belirtilmiĢtir. Yapısal
hasar analizinde ise toplam 48.689 ağır hasarlı/yıkık yapı ve 22.483 orta hasarlı yapı tespit
edilmiĢtir. Kabaca bir oran vermek gerekirse her 100 yapıdan yaklaĢık 77‟sinin deprem
nedeniyle hasar gördüğü ortaya çıkmıĢtır (AFAD, 2014).
Türkiye‟deki yapı stokunun büyük bir kısmının eski mevzuata dayanarak, yani zorunlu
deprem sigortası ve yapı denetimi sistemine geçilmeden önce inĢa edilmiĢ olması
nedeniyle sağlıksız ve dayanıksız olduğu ve birçok kentte kaçak yapılaĢma oranlarının
yüksek olduğu görülmektedir. Ġstatistikî verilerle ifade edecek olursak; Çevre ve ġehircilik
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Bakanlığı Altyapı ve Kentsel DönüĢüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan
bilgilere göre, Türkiye‟deki 19 milyon konuttan 2000 yılı sonrasında yapılan 5 milyon
konut haricindeki 14 milyon konutun afet riski yönünden incelenmesi gerekmektedir
(DaĢkıran ve Ak, 2015).
Konut alanlarını; yeni yerleĢim alanları, toplu konut alanları, eski yerleĢim alanları ve
gecekondu alanları olarak gruplandırabiliriz. SıvılaĢma potansiyeline sahip alanlar, dere
yatakları ve toprak kayması tehlikesi bulunan alanlar gibi jeolojik ve jeoteknik bakımdan
riskli alanlar üzerinde bulunan konut alanları daha riskli alanlardır. Bu konut alanlarında
bina yoğunluğu, bina yaĢı, bina kalitesi, yapılaĢma Ģekli gibi yapısal, nüfus yoğunluğu ve
niteliği, gelir düzeyi gibi sosyo-ekonomik özellikler binaların risk durumunda etkili olan
parametrelerdir. Konut alanlarının yapısal özellikleri değerlendirildiğinde düzensiz bitiĢik
nizamda olması, deprem yönetmeliğine göre yapılmaması, kaçak yapılaĢması, eski olması
vb. birçok özellik riskleri artırmaktadır.
UlaĢım riskleri
UlaĢım; insanların ve eĢyaların yararlı olduğu varsayılan bir amaca yönelik yer
değiĢtirmesidir (Özsamancı, 2015). Bir baĢka deyiĢle insan ve eĢyaların bir amaç
kapsamında bir yerden baĢka bir yere hareket ettirilmesi eylemine ulaĢım denir. Genellikle
bir Ģehrin yaklaĢık dörtte biri yollarla kaplanmaktadır. Bu bile kentin makroformunun
oluĢumunda, geliĢiminde ve planlanmasında ulaĢımın önemini ortaya koymak için
yeterlidir.

Tarihin ilk dönemlerinden bu yana kentler belirli ulaĢım odakları üzerine

kurulmuĢ ve ana ulaĢım aksları arazi kullanım fonksiyonlarının yer seçimi açısından en
önemli ve belirleyici etken olmuĢtur (ġengül, 2007).
Kent içi ulaĢım, kent sınırları içinde, insanların veya eĢyaların bir yerden baĢka bir yere
emniyetli, güvenli ve hızlı bir biçimde ulaĢım sistemleriyle taĢınmasıdır. Kentsel ulaĢım,
toplu ve bireysel ulaĢım ile yük taĢımacılığından meydana gelmektedir. Kent içi ulaĢım
sistemleri, baĢta hafif raylı sistem olmak üzere, otobüsler, minibüsler, taksiler, taksidolmuĢlar, servis araçları ve binek taĢıtlardan oluĢmaktadır. Kent büyüklüğü arttıkça
seyahat süresi ve yolcuların ulaĢım türü seçimi değiĢmektedir (Tiwari, 2006). Kent içi
ulaĢım hizmetleri, kentteki iĢ ve konut alanları ile sosyo-kültürel alanlar gibi farklılık
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gösteren arazi kullanımlarının birbirleri ile iliĢkileri nispetinde ele alınması gereken çok
yönlü bir konudur (Akbulut, 2016).
Günlük faaliyetlerin sürdürülmesi için en önemli kullanımlardan olan ulaĢım sistemi, afet
anı ve sonrasında da hayati öneme sahiptir. UlaĢım sistemleri afetler özelliklede depremler
sonrasında arama kurtarma, tahliye, tıbbi yardım, ihtiyaç malzemelerinin ulaĢtırılması vb.
gibi konularda önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla yolların kapanması ile afet yerine
yardımların

ulaĢması,

arama

kurtarma

ve

tahliye

iĢlemleri

güçleĢmekte

veya

yapılamamaktadır. Bu nedenle ulaĢım sistemleri afetlerde kritik öneme sahiptir.
Afetler nedeniyle ulaĢıma yönelik riskleri; köprü, viyadük, altgeçit ve tüneller gibi sanat
yapılarının yıkılma riski, binaların yıkılması ile yolların kapanma riski, yol çökme riskleri,
trafik akıĢının yavaĢlaması veya tamamen durma riskleri gibi karayolu ulaĢımına yönelik
riskler, istasyonların, rayların, elektrik tesislerinin, araçların vb. gibi raylı sitemlere ait
bileĢenlerin zarar görmesi sonucu metro ve tramvay gibi raylı ulaĢım sistemine yönelik
riskler, liman, iskele ve deniz taĢıtlarının zarar görmesi sonucu deniz ulaĢımına yönelik
riskler ve havaalanlarının zarar görmesi sonucu hava yolu ulaĢımına ait riskler olarak
gruplandırabiliriz.
Kentsel teknik altyapı riskleri
Teknik altyapı; bir yerleĢme alanının iskâna açılabilmesi ve iskân sonrasında sağlıklı bir
yaĢama ortamının sağlanabilmesi için gerekli tüm iletiĢim kanalları (su, enerji,
kanalizasyon, yol, haberleĢme vb.) ve bunlara iliĢkin tesislerdir (Alkan, 1983). Teknik
altyapı, bir yerleĢim biriminin gereksinimlerine yanıt verebilecek ve çağdaĢ yaĢam
koĢullarının sağlanabilmesi için gaz, elektrik, temiz su, atık su, merkezi ısıtma, kablolu
yayın ve telefon donatılarının tümü ya da bu bileĢenlerden bazılarının bir araya geldiği bir
sistemdir (Akçalı, 2000).
Altyapıların özellikleri ve gereksinimleri, topoğrafya, iklim koĢulları, jeolojik özellikler
gibi doğal etkenlerin yanı sıra yerleĢim yerinde yaĢayanların kültürü, sosyo-ekonomik
yapısı ve yaĢam koĢulları gibi kentin sahip olduğu dinamiklere ve niteliklere göre kentten
kente değiĢmektedir. Dolayısıyla kentlerin bu farklı yapıları nedeniyle altyapı hizmet ve
projelerine iliĢkin bir standart belirlemek oldukça güçtür. Ayrıca kentsel altyapı hizmetleri
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geliĢme alanlarının belirlenmesinde ve iskân sonrasında da yerleĢim yerinin geliĢmesinin
sağlıklı bir Ģekilde devam edebilmesi için önemli bir kentsel bileĢendir.
Altyapı sistemleri gündelik hayatta olduğu gibi afet anı ve sonrasında da büyük önem
taĢımaktadır. Elektrik, su, doğal gaz ve telekomünikasyon sistemleri afet durumlarında
aydınlanma, ısınma, halkın bilgilendirilmesi, iletiĢim sağlanması ve gerekli yardım,
makine ve teçhizatın sağlanmasında ve çalıĢtırılmasında önem taĢımaktadır. Bu
sistemlerindeki olası aksaklıklar ikinci bir afete neden olabileceği gibi, afet anında ve
sonrasında

birçok

ihtiyacın

karĢılanmasını

zorlaĢtırabilir.

Ayrıca

kanalizasyon

sistemlerindeki olası aksaklıklar salgın hastalık gibi ciddi problemlerin ortaya çıkmasına
neden olabilir.
Kent içindeki önemli kullanımlardan kaynaklanan riskler
Kamu binaları kapsamına giren eğitim, sağlık ve itfaiye tesisleri, kent yönetim ve güvenlik
kurumları gündelik hayatta olduğu gibi afet anı ve sonrasında da barındırdıkları nüfus ve
üstelenecekleri görevler bakımından oldukça önemli kullanımlardır. Bu tesis ve kurumların
afetler nedeniyle zarar görmesi birçok can kaybına neden olacağı gibi, iĢlevini yapamaz
hale gelmesi de afet sonrası kayıpları artıracaktır. Bu yapıların günün belirli saatlerinde
yoğun bir Ģekilde kullanılması ve dolayısıyla bu saatlerde meydana gelecek bir deprem çok
büyük kayıplara neden olabilir. Ayrıca bu yapıların afetler sonrasında yönetim merkezi,
toplanma noktası ve yardım dağıtım merkezi olarak kullanılmaları nedeniyle risk sadece
yapı bazında değil afet yönetimini de sekteye uğratma riski vardır.
Eğitim tesisleri, deprem açısından hassas bölgeler olarak görülmektedir. Hafta içi gündüz
saatlerinde öğrenciler, öğretmenler ve görevlilerle dolu olan bu yapıların güvenliğinin
sağlanması sadece deprem sırasında değil deprem sonrasında da gerekli durumlarda bu
alanların kullanılmasına imkân tanıyabilmektedir. Depremin gündüz olması durumunda,
eğitim tesislerinde çalıĢanların ve öğrencilerin, içinde bulundukları binanın yapısal
özelliklerine ve konumuna göre risk olasılığı artmaktadır. Bu nedenle, eğitim tesisleri ve
kapasitelerine iliĢkin bu değiĢken hassas arazi kullanımı olarak nitelendirilmiĢtir (Kundak,
2006). Eğitim tesislerinde bulunan küçük yaĢtaki öğrenciler nedeniyle risk daha da
artmaktadır.
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Sağlık tesislerinin konumları, adetleri ve kapasiteleri, deprem sonrasındaki çalıĢmaların
aksamadan yürütülebilmesi için önem taĢımaktadır (Nateghi-Alahi ve Izadkhah, 2004).
Sağlık tesisleri için önem taĢıyan bir baĢka nokta da, bulundukları alanın zemin koĢulları
ile bu sağlık tesislerine ulaĢımı sağlayan yolların sağlamlık düzeyidir (Menoni, 2000;
Shrubsole, 1999). YapılaĢmaya uygun olmayan ya da önlem alınmadan inĢa edilmiĢ bir
sağlık tesisinin deprem sonrasında faaliyetlerine devam etmesi güç olabilir. Yine aynı
Ģekilde, sağlık tesislerine giden yolların hasar görmesi, bu sağlık tesisleri sağlam olsa dahi,
yine de kullanılamamalarına neden olabilir (Kundak, 2006). Ayrıca sağlık tesislerinde
bulunan hasta, hasta yakınları ve çalıĢanlar vb. gibi sağlık tesislerinde bulunan nüfusta
içinde bulundukları binaların yapısal özelliklerine göre risk altındadır. Üstelik hastanelerde
bulunan hastalar gibi incinebilir gruplar bu riski daha da artırmaktadır.
Ġtfaiye hizmetinin sunumunda dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de itfaiye
merkezleri ve istasyonları için uygun “yer seçimi”dir. Yer seçimi iki açıdan önemlidir.
Birincisi; itfaiye hizmetine ihtiyaç duyan kiĢilere hızlı ulaĢılması hayati nitelik taĢıdığından
itfaiye istasyonlarının acil durumlara en etkin ulaĢabilecek bir Ģekilde konumlandırılması
gerekir. Özellikle çok sayıda itfaiye istasyonunun bulunduğu büyük yerleĢim yerlerinde
itfaiye birimleri, müdahale edilen vaka sayısı, nüfus yoğunluğu ve ulaĢım süresi gibi
faktörler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir (AktaĢ vd., 2009; Çatay, 2011).
Uygun yer seçiminin diğer önemi ise özellikle büyük ölçekli afetlerde itfaiye teĢkilatının
kendisinden beklenilen hizmeti sunabilmesi için öncelikle hayatta kalması gerekliliğidir.
(Ġlki, Gürbüz ve Demir, 2008). Bu nedenle yer seçimi yapılırken itfaiye birimlerinin
meydana gelebilecek afetlerden etkilenme riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Kentte bulunan valilik, belediye, kaymakamlık vb. yönetimsel kamu yapıları, afet anında
ve sonrasında ikincil tehlikelerin oluĢmasını önleme ve afet yönetimi çalıĢmalarında kritik
sorumlulukları bünyelerinde barındırmaktadır. Afet ve acil durumlarda yönetim birimleri,
ihtiyaç duyulan hizmetin etkin bir Ģekilde dağıtılması, güvenliğin sağlanması ve gündelik
yaĢam standartlarının tekrar düzene girmesi konularında önemli bir role sahiptir. Ayrıca
normal zamanda birçok kiĢinin iĢ yeri ve kıymetli evrakların bulunduğu binalar oldukları
için afetler nedeniyle risk taĢımaktadır.
Sonuç olarak afet nedeniyle kentteki kamu binaları kapsamına giren eğitim, sağlık ve
itfaiye tesisleri, kent yönetim ve güvenlik kurumları gibi önemli kullanımların afet
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nedeniyle zarar görmesi veya yıkılması hem barındırdığı nüfusun niteliği ve hem de afet
sonrası rolleri nedeniyle afet risklerini daha da artırmaktadır.
Sanayi tesisleri ve tehlikeli kullanım riskleri
Ülkemizde birçok Ģehir, baĢta deprem olmak üzere afetlerden kaynaklanan büyük risklerin
tehdidi altındadır. Doğal, teknolojik ya da insani nedenlerle gerçekleĢen afetler sonucunda
büyük boyutlarda can kaybı ve maddi kayıp yaĢanacağı, yaĢam alanlarının önemli ölçüde
zarar göreceği bilinmektedir. Mega kentler, binlerce kiĢinin çalıĢtığı dev sanayi tesisleri,
petrokimya tesisleri ve kullanılan karmaĢık teknolojiler, bu tesislerde çalıĢanlar ile yakın
çevrede oturanlar için yüksek riskler taĢımaktadır (ĠSMEP, 2009). Sanayi tesisleri ve
tehlikeli kullanımlar diğer kentsel kullanımlara oranla daha fazla zarara yol açma
potansiyeline sahiptir.
Depremler sadece birincil olarak kendi yarattıkları etkilerle değil, tetikledikleri diğer
oluĢumlarla da hasar verme potansiyeline sahiptir. Depremlerin ardından oluĢan, toprak
kayması ve tsunami gibi doğa olaylarının yanı sıra, sarsıntılar sonucunda bazı elektrikli
aletlerin devrilmesi ve zarar görmesi, büyük fabrikalarda yanıcı maddelerin sızması ve
doğal gaz borularındaki çatlamalar nedeniyle çıkan yangınlar, en az depremin kendi
etkileri kadar yıkıcı olabilmektedir. Bu nedenle, ikincil tehlike bileĢenleri, deprem
tarafından tetiklenebilecek yangınları ifade etmek üzere kurgulanmıĢtır. Depremin
zararlarını artıracağı düĢünülen ikincil tehlikelerden biri de yanıcı ve patlayıcı maddelerin
üretildiği, satıldığı ve depolandığı alanlardır. Deprem sırasında oluĢacak gaz kaçakları ya
da bazı maddelerin alev alması, bu tür alanlarda büyük patlamalara ve zincirleme
yangınlara neden olabilmektedir (Kundak, 2006).
Sanayi tesislerinin yer seçimi bölgelerin ve kentlerin mekânsal yapısı, iĢgücü ve doğal
kaynakların dağılımı vb. gibi etmenlere göre farklılık göstermektedir. SanayileĢme bir
taraftan istihdama olanak sağlarken diğer taraftan kentlerin aĢırı göç almasını sağlayarak
çevre ve yerleĢim sorunlarını da beraberinde getirmiĢtir. Özelliklede sanayi alanları
çevresinde mevcut altyapının da kaldırmayacağı Ģekilde yerleĢim alanları oluĢmuĢtur. Bu
durumda zamanla sanayi tesislerinin kent içinde kalmasına neden olmuĢtur. Kent içinde
kalmıĢ sanayi alanları ve iĢletmeleri hem kentleĢme riskleri oluĢturmakta hem de afette
ikincil tehlike oluĢturabilmektedir. Yine kent içindeki büyük LPG deposu, boyama/cila
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maddeleri üreten fabrika, kimyasal madde deposu ve yakıt/LPG dolum istasyonları gibi
yanıcı ve patlayıcı madde tesisleri afetlerde ikincil bir felakete yol açabilmektedir.
Açık ve yeĢil alan yetersizliği nedeniyle kaynaklanan riskler
Kentsel açık ve yeĢil alanlar; tarımsal alanlar, ormanlar, fundalıklar, göller vb. gibi belirli
bir arazi kullanma amacıyla ayrılmıĢ veya park, bahçe, meydan, gezinti yeri, spor alanları,
oyun alanları, vb. gibi belirli iĢlevlere cevap veren kent içindeki veya dıĢındaki üzerinde
yapılaĢmanın olmadığı boĢ alanladır (Yıldızcı, 1982). Kentsel yeĢil alanlar, kent insanının
rekreasyonel gereksinimlerini karĢılamak için tesis edilmiĢ alanlardır. YeĢil alanlar, plan ve
tasarım özellikleri bakımından ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye göre değiĢiklik
göstermekle birlikte, temelde insanın doğa ile buluĢmasına olanak sağlama amacıyla
oluĢturulmuĢtur (Bilgili ve Gökyer, 2013).
Kentlere ait yerleĢme planları incelendiği zaman kent içerisindeki yeĢil doku sisteminin
önemli farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkmasında kentin
topoğrafyası, morfolojisi, iklimi, kentin karakteristik yapısı, yani bir tarım, ticaret, sanayi
ya da turistik kenti olup olmaması, kentin politikası önemli rol oynamaktadır. Kentlerde
insan topluluklarının yaĢ, kültür, meslek, sosyal ve ekonomik durumlarına göre yeĢil alan
ihtiyaçlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar kentlerde çeĢitli tipte yeĢil
alanların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. YeĢil alan tipleri, etki alanlarına, iĢlevlerine
göre, bina düzeyinde, ilköğretim ünitesi (komĢuluk ünitesi) düzeyinde, mahalle ünitesi
düzeyinde ve kent ünitesi düzeyinde olmak üzere dört grupta sınıflandırılır (Yıldızcı,
1982).
Günlük yaĢamda kaliteli bir yaĢamın göstergesi olan açık ve yeĢil alanlar, deprem ve diğer
olası afet koĢullarında acil eriĢim ve toplanma, havadan ulaĢım, acil kurtarma
malzemelerinin depolanması ve dağıtımı, acil barınma alanı olarak çadır ve geçici konut
alanı ile önem kazanmaktadır (Atalay, 2008). Deprem ve yeĢil alanlar konusuna bu
bağlamda yaklaĢtığımız zaman ise yeĢil alanların planlanmasını deprem öncesi ve sonrası
için yeniden ele almak gerekmektedir. Kentsel açık alan ve yeĢil alanlar deprem öncesi,
deprem sırası ve sonrasında kullanım ve dönüĢümü ile kentsel anlamda önemli bir rol
oynamaktadır. Açık alan ve yeĢil alanlar deprem sonrasında deprem öncesi iĢlevlerinden
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farklı iĢlevler üstlenerek fiziksel yapılaĢmanın yerini ve iĢlevsel fonksiyonlarını
içermektedir (Nalbantoğlu, 2000).
Bugün, kentlerimizde karĢılaĢılabilecek doğal afetlere iliĢkin, afet öncesinde acil kurtarma
ve yardım için hazırlıkların etkin bir biçimde yapılmasını sağlamaya, afet esnasında
kentlilerin ilk toplanma ve afet sonrasında da geçici barınma ihtiyaçlarını karĢılamaya
yönelik yeterli stratejilerin oluĢturulmamıĢ olmasından kaynaklı sorunlar yaĢandığı
görülmektedir. Özellikle kent planlama stratejileri bu sorunların farkında olarak ve olası bir
afet durumunda kentlerde ilk toplanma (tahliye yeri) ve geçici iskân (çadır alanları) olarak
kullanılabilecek noktaları yerleĢme genelinde yeterli düzeyde oluĢturacak biçimde
yapılandırılmamaktadır (Özcan, Erdin ve Zengin, 2013).
Açık ve yeĢil alanların kentte kapladıkları alanları, dağılımları ve diğer kentsel sistemlerle
iliĢkileri afet yönetiminde kullanılabilirliği açısından çok önemlidir. Dolayısıyla açık ve
yeĢil alan yetersizlikleri nedeniyle kentlerde boĢ alanların az olması veya bulunmaması
afet sonrasında evi yıkılan ya da hasar gören halkın barınabileceği ve yardımların organize
edileceği alan bulunamama riskini ortaya çıkarmaktadır.
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4. DÜNYADA AFETE DĠRENÇLĠ KENT KAPSAMINDA YAPILAN
ÇALIġMALAR
Dünyada genellikle BM güdümünde afetlerle ilgili birçok konferans ve kampanya
düzenlenmiĢtir ve düzenlenmeye de devam etmektedir. DeğiĢik zaman dilimlerinde
düzenlenen Hyogo Çerçeve Eylem Planı (Ulusların ve Toplulukların Afetlere KarĢı
Dirençlerinin Artırılması 2005-2015) ve Sendai Afet Riski Azaltma Konferansı‟nda
dirençlilik vurgusu öne çıkmıĢtır. Daha sonraki yıllarda ise Incheon kararları kapsamında
baĢlatılan (Resilient Cities) „Güvenli Kentler Kampanyası‟ (2010-2011) ve 100 Resilient
Cities (100RC) kampanyası gibi kentlerin afetlere karĢı dirençli hale getirilmesi için birçok
konferans ve kampanya düzenlenmiĢtir.

Afetlere
hazır
hale
gelinebilmesi için yapılması
gereken önceliklerden birinin
dirençliliğin
sağlanması
olduğu vurgulanmıĢtır.

Afetlere
hazırlık
noktasında
istenen
sonuçlara ulaĢabilmek için
dirençliliğin artırılması öne
çıkmıĢtır.

2005 Kobe
Konferansı
ve Hyogo
Çerçeve
Eylem Planı

2015 Sendai
Afet Riski
Azaltma
Konferansı

BM
Uluslararası
Afet
Zararlarının
Azaltılması
Merkezi
(UNISDR)
100
Resilient
Cities
(100RC)

2010-2015 yılları arasında
“Kentlerin Dirençli Hâle
Getirilmesi” isimli bir
kampanya baĢlatmıĢtır. Bu
kampanya ile kentlerin
dirençli hale getirilmesi
için
10
madde
belirlenmiĢtir.

Depremler, seller, yangınlar
vb. gibi doğal afetlere karĢı
dünyadaki kentleri daha
dayanıklı hale getirmek için
2013 yılında 100 Resilient
Cities (100RC) kampanyası
baĢlatılmıĢtır.

ġekil 4.1. Dirençlilik vurgusu
4.1. Incheon Konferansı Güvenli Kentler Kampanyası Kapsamında Yapılanlar
BM tarafından düzenlenen Incheon Konferansı (G. Kore, 2009) ile yerel yönetimlerin risk
azaltma etkinliklerinde nelere özen göstermeleri gerektiğini belirlemek, yerel birimlerin
dayanıĢma içinde deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını sağlamak, baĢarılı örneklerin
yaygın tanıtımını ve giderek yerel yönetimler arası bir ağ oluĢturulmasını desteklemek
amacıyla (Resilient Cities) „Güvenli Kentler Kampanyası‟ (2010-2011) baĢlatılmıĢtır. Bu
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kampanyaya 60 kadar ülkeden 635 yerel yönetim katılmıĢtır. BaĢarılı görülen adaylar 2011
yılında ISDR tarafından açıklanmıĢ ve ödül verilmiĢtir. Buna göre Kuzey Vancouver
(Kanada), San Francisco (Filipinler) ve Santa Fe (Arjantin) kentlerine parasal ödül,
Bhubaneswar (Hindistan) kentine seçkinlik sertifikası verilmiĢtir.
Prestijli parasal ödülü alanların hepsi, bu alanda örgütlenmiĢ yerel yönetimler ve planlı
kentler olmuĢtur. Özellikle yerel düzeydeki risk azaltma/sakınım çalıĢmalarının çeĢitliliğini
görmek ve jüri değerlendirmelerini anlamak açısından bu örnekleri gözden geçirmek
yararlı olacaktır (Balamir, 2011).
Santa Fe, 370 bin nüfuslu su baskınlarıyla da ünlü bir kenttir. TaĢkınlar nedeniyle 2003
yılında 130 bin kiĢi evsiz kalmıĢ ve 24 can kaybı meydana gelmiĢ, 2007 yılında ise 28 bin
kiĢi evsiz kalmıĢtır. Bundan dolayı tehlikenin her yönüyle karĢılanmaya çalıĢılması, akarsu
sisteminin tüm havzasıyla ve ilgili ulusal kurumlarla birlikte ele alınması, eĢgüdüm içinde
çok sayıda fiziki ve sosyal önlem içermesi, risk altında bulunan konutların taĢınması için
yasal, fiziki ve finansal önlemler içermesi, kaçak yapılaĢmayı önleyerek yerine güvenli
konut sağlanması, belediyenin STK, üniversite ve ilgili kuruluĢlarla birlikte hareket etmesi,
drenaj sistemini geliĢtirme ve geniĢletme çabaları, erken uyarı sistemleri, kapsamlı acil
durum

planları,

kurtarma

ekipleri,

tahliye

güzergâhları,

buluĢma

noktalarının

düzenlenmesi, belediye ve kamu kuruluĢları personelinin eğitilmesi ve toplumda
farkındalık oluĢturulması için eğitimler verilmesi ve kaynakların Ģeffaf kullanılması gibi
jüri tarafından beğenilen konuları kapsayan çok yönlü bir plan geliĢtirilmiĢtir.
Kuzey Vancouver, deprem, fırtına, su baskını ve heyelan tehlikesi altında bulunan 82 bin
nüfusa sahip bir kenttir. Bu tehlikelere karĢı yerel yönetimin tüm birimleri sakınım
çalıĢmaları için önlemler geliĢtirmiĢlerdir. Bu kapsamda; risk azaltma konusunda belediye,
üniversite ve araĢtırma merkezleri arasında iĢbirliği yapılması, teknolojiye dayanan yeni
yöntemler geliĢtirilmesi ve bu yöntemlerin toplumla paylaĢılması, afet tehlikelerinin
belirlenmesinde bilimsel ölçütlere baĢvurulması ve zarar azaltma konusunda ilgili kurum
ve kuruluĢlar, üniversite ve özel sektör ile iĢbirliği yapılması, mekânsal planlamada
yamaçlara, dere yataklarına, heyelan ve moloz kaymalarına, orman yangın alanlarına özel
risk alanı tanımları yapılması ve sakınım planlarının mevzuat, politika, önlem alma ve acil
durum eylemlerinin ayrı ayrı ele alınması gibi uygulamalar jüri değerlendirmelerinde ön
plana çıkan özelliklerdir.
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San Francisco, su baskını, fırtına, muson yağıĢları ve heyelan tehlikesi altında bulunan
Filipinlerin merkez bölgesinde yer alan Cebu eyaletinin Camotes ada takımında yer alan
dört belediyeden biri olan 40 bin nüfuslu bir kenttir. San Francisco‟ya özgü bir iĢbirliği ve
yerel dayanıĢma biçimi olan „Purok‟ sistemi oluĢturulmuĢ ve oluĢturulan bu sistemle
yerleĢim yerlerinde herkesin katıldığı 120 yardımlaĢma sandığına, bireyler kararlaĢtırılan
düzenli ödemeleri yaparak acil durumlarda destek sağlayan bir kaynak oluĢturmuĢlardır.
Ayrıca adadaki tüm yerel toplulukların geleneksel bir toplumsal dayanıĢma mekanizması
ile topluca sakınım çalıĢmalarına katılması, maddi ve parasal, eğitim, teknoloji, altyapı
yokluklarına karĢın topluma dayalı bir risk azaltma çabasına iyi bir örnek oluĢturması,
öğretmenlerin risk azaltma seminerlerine katılması ve okullarda afet riskleri ile ilgili
etkinlikler ve oyunlar düzenlenmesi, bisikletli ulaĢım sisteminin geliĢtirilmesi ve her
alanda, risk azaltma kültürünün yerel toplum ve günlük hayatla iç içe geliĢmiĢ olması gibi
uygulamalar jüri değerlendirmelerinde ön plana çıkan diğer özelliklerdir.
Hindistan‟ın kuzeydoğusunda Orissa Eyaletinin merkez Ģehri Bhubaneswar, aĢırı sıcak,
fırtına ve su baskını tehlikesi altındadır.1998 yılında aĢırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kiĢi
hayatını kaybederken, 1999 yılında da fırtına ile kent çok büyük zararlar görmüĢtür. 2003
yılında kentten kaçan sanayi birimlerinin geri gelmesi ve yerleĢim alanlarının çekicilik
kazanması hedefiyle risk azaltma amaçlı bir dizi geliĢme gerçekleĢtirilmiĢ ve kent
Hindistan‟ın ekonomik açıdan en iddialı yatırım alanlarından biri kimliğini kazanmıĢtır.
Bölgesel ölçekte büyüme potansiyelleri ile il düzeyindeki iĢlevsel etkiler irdelenmiĢ, çoklu
tehlike haritaları hazırlanmıĢ, planlama ve eĢgüdümlü yönetim önemsenmiĢtir. Bölge
ölçeğinde değerlendirmelerle geliĢtirilen fiziki planlar, altyapı projeleri, sağlık, konut
konularında yerel topluluklarla iĢbirliği ile yürütülmüĢ, yerel topluluk grupları planlama
kararlarında etkili olmak üzere komite ve birlikler kurmuĢlardır. Ayrıca 2005 yılından bu
yana bir afet yönetim birimine sahip olduğu gibi, yapı denetim sistemi, erken uyarı,
planlama denetim mekanizması ve

yapı

güçlendirme düzenlemeleri

yürürlükte

bulunmaktadır.
4.2. 100 Resilient Cities (100RC) Kampanyası Kapsamında Yapılanlar
21. yüzyılın büyüyen fiziksel, sosyal ve ekonomik sorunları ile depremler, seller, yangınlar
vb. gibi afetlere karĢı dünyadaki kentleri daha dayanıklı hale getirmek için 100 Resilient
Cities(100RC) kampanyası baĢlatılmıĢtır. 2013 yılında baĢlayan kampanyaya Afrika, Asya,
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Avrupa, Orta Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney
Amerika ve Okyanusya kıtalarından 49 ülkeden toplam 100 kent katılmıĢtır.
Çizelge 4.1.100 Resilient Cities (100RC) kampanyasına katılan kent sayısı
Kıta
Afrika
Asya
Orta Amerika ve Karayipler
Kuzey Amerika
Güney Amerika
Avrupa
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Okyanusya
Toplam

Ülke
8
10
3
3
6
12
5
2
49

Kent
10
20
3
31
10
17
5
4
100

Bu kentlerden doğal afet tehlikesi bulunan ve dirençlilik stratejilerini tamamlamıĢ olan;
ABD‟nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde San Francisco Körfezi Bölgesi'nde yer alan
825,111 nüfusa sahip ve deprem, yangın, deniz seviyesi yükselmesi, gibi felaketlerin etkisi
altında olan San Francisco, 2015 sayımına göre 8.918.653 nüfusla Meksika'nın baĢkenti ve
en büyük Ģehri olan ve coğrafi konumu nedeniyle kasırga, deprem ve sel gibi doğal
afetlerden etkisi altında bulunan Mexico City, Endonezya‟da Cava Adası‟nın kuzey
kıyısında yer alan kent, Semarang Nehrinin her iki yakasında kurulmuĢ bir buçuk milyon
nüfusa sahip ve sel, kıyı taĢkını ve heyelan tehlikesi bulunan Semarang ve Yeni
Zelanda‟nın güney adasında, doğu sahilinde yer alan yaklaĢık 430.000 nüfusa sahip ve
deprem, salgın, sel, kıyı erozyonu, deniz fırtınası, rüzgâr ve tsunami gibi felaketlerle
yüzleĢen Greater Christchurc kentinin dirençlilik stratejileri incelenmiĢtir. Bu kapsamda;
Konut alanlarına yönelik;


Mevcut yapıların kodlarının gerekli olan yüksek standartlara çıkarılması



Geliri düĢük olanların yaĢadığı mahallerdeki konutların onarılması ve tapu sağlanması



Bir deprem olması durumunda en çok zarar görebileceği hatta çökebileceği düĢünülen
modern yapı kodlarından önce inĢa edilen binaların değerlendirilmesi ve tadilatının
yapılması



Riskli alanlardaki konutların analizi yapılarak konutların durumlarına göre eylemler
belirlenmesi
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Kentteki binaların dirençli hale gelmesi için kentsel müdahaleleri içeren projeler
üretilerek pilot çalıĢmalar yapılması



Sel riski olan alanlara tumturaklı (ayaklı) ev, yüzebilen konut ve pompalama sistemine
sahip konutlar gibi teknolojiler geliĢtirilerek bu alanlarda bulunan konutların zararları
azaltılması



Mevcut konutların kalitesinin artırılması



Uygun ve kaliteli konut imkânı ve çekici yaĢam ortamları oluĢturulması

UlaĢıma yönelik


Mevcut ulaĢım sisteminin afetlere hazırlık kapsamında onarılması ve iyileĢtirilmesi



Afet ve acil durum öncesinde zarar azaltma önlemleri afet ve acil durumlarda da
müdahale göz önünde bulundurularak afet ve acil durumlar için ulaĢım planlamasını
geliĢtirilmesi



Acil durum barınakları ve tahliye yollarını gösteren haritaların yapılması



Liman ve havaalanı kullanımın kapasitesinin artırılması ve fiziki altyapının korunması

Altyapıya yönelik


Ġçme suyu dağıtım, elektrik ve doğalgaz sistemi polis ve itfaiye istasyonu vb. gibi hem
günlük hayatta hem de afet sonrası büyük öneme sahip kritik kentsel sistemlerin
iyileĢtirilmesi



Su Ģebekesi ve kaynaklarına yönelik zarar görebilirlik tespiti yapılarak ve zarar
azaltacak politikalar geliĢtirilerek büyük bir deprem durumunda su altyapısının zarar
görmesinin önlenmesi



Büyük altyapı projelerinde dirençlilik konseptini içeren metodolojiler geliĢtirilmesi



Yağmur suyunu toplama, saklama, düzenleme, filtreleme ve taĢkın önlemeyi
sağlayacak çeĢitli mavi ve yeĢil altyapı metotlarının geliĢtirilmesi

Önemli kullanımlara yönelik


Hastane, kamu güvenliği binası, belediyeler, merkez kütüphane, opera binaları, bilim
akademileri, sanat müzeleri, uluslararası terminaller, vb. gibi kamusal yapıların
tadilatlarının yapılması



Kamu tesislerine, yatırımlara, yeni stratejik projelere dirençlilik ilkelerinin entegre
edilmesi ve bina dayanıklılığı için özel sektörün teĢvik edilmesi
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Açık ve yeĢil alana yönelik


Açık ve yeĢil alanlara tuvalet vb. gibi altyapı olanakları yapılması



Kentin bazı bölgelerine yeĢil ve mavi altyapı ile açık alan gibi konular teĢvik edileceği
kentsel yenileme projeleri yapılması



Kentsel açık yeĢil alan miktarını artırılması

Mekânsal planlamaya yönelik ise


Tehlike ve risk haritaları kentsel planlamaya entegre edilerek risklere karĢı kentsel
planlamanın güçlendirilmesi



Kapsamlı politikalar içeren kentsel yenileme ve canlandırma ile kentteki afet riskinin
azaltılması



Afete karĢı dirençli mahalleler oluĢturmaya yönelik pilot projeler yapılması



Afet tehlikesi olan alanlarda kentsel geliĢme durdurularak tehlikesiz alanların çevre ve
yaĢam koĢulları iyileĢtirilerek kentsel geliĢmenin bu alanlara kaydırılması gibi
stratejiler belirlenmiĢtir.
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5. KENTSEL DĠRENÇLĠLĠK KAPSAMINDA ĠSTANBUL’UN
ĠRDELENMESĠ
Marmara Bölgesi‟nde yer alan Ġstanbul; Avrupa ve Asya kıtalarının birbirine bağlandığı
noktada yer almaktadır. Ülkenin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en
önemli Ģehridir. 2016 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre 79 814 871 olan ülke
nüfusunun 14 804 116‟sı Ġstanbul il sınırları içerisinde yaĢamaktadır. Buda ülke nüfusunun
yaklaĢık % 19 „nun Ġstanbul‟da yaĢadığını göstermektedir. Ġstanbul Türkiye nüfusunun
yaklaĢık beĢte birini ve endüstri potansiyelinin yarısını barındıran ülkenin en büyük
metropolüdür. Ġstanbul coğrafi konumu ve ulaĢım olanakları nedeniyle 1950‟li yıllardan
itibaren yoğun bir sanayileĢmeye maruz kalmıĢtır. Bu sanayileĢme ile hızlı ve plansız bir
kentleĢme süreci yaĢanmıĢ ve bu süreç yanlıĢ arazi kullanımı ve yapılaĢma, aĢırı nüfus,
ulaĢım ve altyapı sorunları, açık alan yetersizlikleri vb. gibi birçok sorunu beraberinde
getirmiĢtir (ĠBB, 2009).
Ġstanbul, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından 1996 yılında yayımlanan ve halen
yürürlükte bulunan Deprem Bölgeleri Haritasına göre yüzde 17‟si I. Derece, yüzde 41‟i II.
Derece, yüzde 31‟i III. Derece ve yüzde 11‟i IV. Derece deprem bölgesinde bulunan bir
ilimizdir (Özmen ve diğ., 1997) . Bu rakamlara baktığımız zaman Ġstanbul‟un %58‟i I. ve
II. derece, %42‟i III. ve IV. derece yani tamamı deprem tehlikesi altında bulunmaktadır.
Avcılar, Gürpınar, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde daha yoğun olmak üzere bazı
bölgelerinde heyelan olayları gözlenmektedir. Kaya düĢmesi olayının en az yaĢandığı
illerden birisidir. Marmara havzasında yer alan ilde Ģiddetli yağıĢlara bağlı olarak geliĢen
su

baskını

olayları

görülmektedir. Barındırdığı

nüfus ve varlıklar göz

önün

bulundurulduğunda en büyük risk altında olan kentin Ġstanbul olduğu görülmektedir. Bu
nedenle kentlerin afetlere karĢı dirençli hale getirilmesi için yapılacak risk azaltma
çalıĢmalarının çalıĢma alanı olarak seçilen Ġstanbul‟dan baĢlaması gerekmektedir (ĠBB,
2009).
Bir kentin afete dirençli hale getirilmesi için yapılması gerekenleri doğal yapı analizi,
doğal afet tehlike haritaları ve yerleĢime uygunluk değerlendirmesini kapsayan tehlike
analizi, kent içindeki kullanımları yönelik zarar görebilirlik ve risk analizi ve son alarak da
risk azaltma stratejileri olmak üzere sıralayabiliriz. Bu kapsamda Ġstanbul BüyükĢehir
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Belediyesi (ĠBB) ve Japon Uluslararası ĠĢbirliği Ajansı (JICA) tarafından mikro bölgeleme,
deprem mastır planı ve afet önleme planı gibi Ġstanbul‟a yönelik yapılan kapsamlı
çalıĢmalarda değerlendirilerek çözüm önerilerinden bahsedilecektir.

5.1. Tehlike Analizi
Her kent topoğrafik, jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik, ilkim, vejetasyon gibi doğal
özellikleri ve bulunduğu konum itibariyle değiĢik afet tehlikesi veya tehlikeleri ile karĢı
karĢıyadır. Kentler hem doğal özellikleri hem de geçmiĢte meydana gelen afetler
bakımından ayrıntılı bir Ģekilde incelenerek tehlike değerlendirmesi yapılmalıdır. Yapılan
tehlike değerlendirmesi ile kentteki tehlikeli alanların ve yerleĢime uygun alanların
mekânsal haritaları üretilmelidir.
Ergünay‟a (2002) göre “tehlike analizinde öncelikleri belirlerken sadece afet durumunun
gerçekleĢme olasılığını değil aynı zamanda afetin yol açabileceği sonuçların ölçeğinin de
de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılması gerekenler;
• GeçmiĢte, hangi tür afetlere yol açtığını
• Nerede ve hangi sıklıkta ortaya çıktığını
• Özellikle nereleri nasıl etkilediğini
• Sebep oldukları ikincil afetleri
• Yarattığı sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları
• Varsa önceden yapılmıĢ tehlike analizlerini araĢtırıp bulmak ve tüm bilgileri birlikte
değerlendirmektir” Ģeklindedir.
Tehlike analizi kapsamında ilk olarak Ġstanbul‟un doğal yapı analizi çıkarılmalı veya var
olan doğal yapı analizi ile geçmiĢ afet kataloğu değerlendirilerek doğal afetlere yönelik
bütünleĢik tehlike haritaları ve yerleĢime uygunluk haritaları üretilmelidir.
5.1.1. Doğal yapı analizi
Kent planlamasında yer seçimini etkileyebilecek en temel özellik fiziksel ve jeolojik
sınırlamalar olup bunlar; topografya, jeolojik yapı, iklim Ģartları, sismoloji, hidrojeolojik
özellikler, yapı malzemeleri ve toprak kalitesi olarak özetlenebilir (ġengüler, 1993; Ulusay,
1999). KentleĢmede yer seçimi arazinin özellikleri ile doğrudan iliĢkili olduğu için
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bölgenin jeolojisi ve jeoteknik özellikleri, o bölgenin kullanımını kontrol etmekten çok;
bölgenin fiziksel özelliklerine iliĢkin jeolojik sınırlamaları ve/veya avantajları ortaya
koymaktadır (Arık, 2004). Ayrıca topografya, jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik, iklim ve
vejetasyon gibi doğal yapı özellikleri afet tehlikelerinin belirlenmesinin ilk ayağını
oluĢturmaktadır. Bu nedenle Ġstanbul‟un topoğrafya, jeolojik-jeoteknik, hidrolojik, iklim ve
vejetasyon gibi doğal yapı özelliklerinin analizi yapılarak mekânsal niteliğini gösteren
haritalar yapılmalıdır.
Topoğrafik yapı analizi
Topografya yer seçimini etkileyebilecek en önemli parametre olup bazı yapıların alçak
kotlara, bazı alçak yapıların da yüksek kotlara inĢa edilmesi zorunluluğu vardır.
Topografya ayrıca incelenen alanın eğim durumunu da ortaya koyduğu için yol inĢaatı,
tünel ya da köprülü geçit gibi ulaĢım planlamalarında da gereklidir. Topoğrafik haritalar
eğimi gösterse de, eğim derecesinin önemini yansıtmazlar. Topografya diğer Ģartlarla
birlikte değerlendirildiğinde, yer kayması, heyelân gibi jeolojik süreçlerin oluĢumunu da
belirleyen bir parametredir. Dolayısıyla topoğrafya ya bağlı olarak eğim haritalarının da
oluĢturulması gerekmektedir. Örneğin killi kayaçlardan oluĢan yamaç ve Ģevlerin eğimleri
olsa da stabilite yönünden sorun oluĢturabilirler. Topoğrafik haritalarda belirtilen kayalık
alanlarda planlama yapıldığında bu alanlardaki yamaçların süreksizliği doğrultu ve
eğimleri duraylılık açısından önemlidir. Bu nedenle kent planlamasında yer alacak
yapılaĢmaların yer seçimini de önemli olarak etkileyecektir (Kasapoğlu, 1998).
Ġstanbul 100- 150 m yüksekliğinde olan Çatalca – Kocaeli Platosu üzerinde yer almaktadır
ve ortalama yüksekliği 117,55 m‟dir. Ġstanbul il arazisinin %75‟ini platolar, %16 „sını
dağlar ve %9‟unu ise ovalar ve düzlükler oluĢturmaktadır. Ġstanbul‟un en yüksek alanı
Kocaeli yarımadasındaki 537 m yükseltili Aydos Dağı‟dır. Ġstanbul‟un en belirgin
özelliklerinden biri Asya ve Avrupa‟yı birbirinden ayıran Ġstanbul Boğazı‟dır. Boğazın her
iki yakasında da topoğrafya dağlıkken diğer alanlar daha hafif eğimli bir topoğrafya ya
sahiptir ve genellikle geniĢ düzlüklerden oluĢur (ĠBB, 2007 ve 2009).
Ġstanbul‟da bulunan dereler genellikle Asya yakasında kuzeydoğu-güneybatı, Avrupa
yakasında ise kuzey-güney yönünde Marmara Denizi‟ne dik olarak akmaktadır. Avrupa ve
Asya yakasında su bölüm hatları farklılık göstermektedir. Asya yakasında Marmara
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Denizi‟ne yakınken Avrupa yakasında Karadeniz‟e yakındır. Derelerin eğiminin oldukça
düĢük olduğu kentsel alan genelinde yükseklik 150 m den, vadilerin yüksekliği ise 50 m
den daha azdır. Zeminin eğim yüzdesi 0 ile %100 arasında değiĢmekte ve kentsel alanın
genelinde eğim %10‟un altına düĢmektedir. Ancak Asya yakasının kuzeyi ile Avrupa
yakasının kuzeydoğusunda zemin yüzeyinin eğimi %10 nun üzerindedir. Avrupa yakasının
batısında ve Asya yakasının genelinde ki, vadilerin her iki tarafında da zemin yüzeyinin
eğimi %10 ila %15 arasındadır. Avrupa yakasının kuzeydoğusunda ve Asya yakasının
kuzeyindeki vadilerin eğim yüzdesi ise %30 un üzerindedir (ĠBB, 2007 ve 2009).
ĠBB ve JICA tarafından Ġstanbul‟un topoğrafik yapı analizi yapılmıĢ eğim dağılımının
yüzdesi ilçelere göre Ģekil 5.1‟de ve eğim haritası da EK-1‟de gösterilmiĢtir. Adalar,
Beykoz, Sarıyer ilçeleri eğimin en yüksek olduğu alanlardır. Bu ilçelerdeki eğim
yüzdesinin alan oranı ise %10 ila %30 arasındadır.

ġekil 5.1. Ġlçelere göre eğim yüzdesinin dağılımı (ĠBB ve JICA, 2002)

Jeolojik ve jeoteknik analiz
Kent planlama alanında yer alan toprak ve kayaç gibi jeolojik malzemeler, bunların yatay
ve düĢey dağılımları, birbirleri ile olan dokunak iliĢkileri, tabakalanma, kırık, çatlak,
kıvrımlanma, eklem ve fay gibi yapısal özellikler; sertlik, geçirimlilik, deformasyon ve
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dayanım gibi jeoteknik özellikleri de, yine kent planlaması içerisinde yer alacak yapılar
için yapılacak yer seçimini etkileyecektir. Örneğin, bir-iki katlı konutlar ve yollar gibi bazı
hafif yapılar, daha yumuĢak ve kolay deforme olabilen toprak zeminler üzerine inĢa
edilebilirken, su depoları, sanayi tesisleri gibi bazı ağır yapıların, daha sağlam olan kayaç
zeminler üzerine inĢa edilmesi zorunluluğu vardır. Öte yandan, atık depolama alanları için
yeraltı suyunu üzerleyen geçirimsiz jeolojik malzemeler tercih edilirken; yerleĢim alanları
için,

yüzey

akıĢını

ve

taĢkınları

engelleyecek,

yeraltı

suyunun

beslenmesini

engellemeyecek geçirimli alanlar yeğlenmelidir. Deprem riski açısından, jeolojik yapının
çok iyi değerlendirilmesi, özellikle aktif faylara yakın alanlardan, yerleĢim alanı seçiminde
olabildiğince kaçınılması gerekmektedir ( Kasapoğlu, 2012).
Dünyada iki kıta üzerine yayılan tek megapol olan Ġstanbul doğal güzelliği, tarihi ve
coğrafyası ile olduğu kadar, yer bilimciler açısından jeolojisi ile de önemli kentlerdendir.
Ġstanbul il alanında metamorfik olan ve metamorfizma göstermeyen iki büyük kaya
stratigrafi topluluğu yer alır. Bu iki topluluktan metamorfizma gösteren istif “Istranca
Birliği”, metamorfizma göstermeyen istif ise “Ġstanbul Birliği” olarak isimlendirilir.
Çatalca Yarımadası‟nın kuzeyindeki Tekirdağ- Edirne arasında geniĢ alanları kapsayan
Ģist, kuvarsit ve magmatitleri içeren Istranca Birliği olarak anılan metamorfitlerin küçük bir
bölümü Çatalca Ġlçesi‟nin batı ve kuzey kesimlerinde Ġstanbul il sınırları içine girmektedir.
Ġstanbul Boğaz‟ının her iki yakasında ve Kocaeli yarımadasında geniĢ alanlar kaplayan
Paleozoyik ve Mezozoyik yaĢlı metamorfizma göstermeyen kaya birimleri Ġstanbul Birliği
adı ile anılmaktadır. Bu kaya stratigrafi toplulukları Paleozoyik, Mesozoyik, Senozoyik,
Kuvaterner ve güncel tortul kaya ve zeminlerden oluĢmuĢtur. Bu kaya birimlerinin sınır
iliĢkileri jeolojik zaman bazında, uyumsuz çoğunlukla tektoniktir. Ġstanbul‟un Çatalca
yarımadasında Boğaz kıyılarında ve Anadolu Yakası‟nda Paleozoyik, batı bölgelerde ise
Senozoyik, Kuvaterner yaĢlı çökeller, kıyı kesimlerde ve vadi tabanlarında alüvyonlar,
özellikle Marmara Denizi kıyılarında ise güncel ve antik dolgular bulunmaktadır. Diğer
yandan dünyanın sayılı aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı‟nın kıyısındaki bir
bölgede kuruludur (ĠBB, 2007 ve 2009). Kentin jeoloji haritası EK-2‟de gösterilmiĢtir.

58

Hidrojeolojik analiz
Gerek kentin içme ve kullanma suyu gereksinimlerinin karĢılanması, gerek su ile ilgili
olarak oluĢabilecek taĢkın, sel, heyelan, zemin oturması ve sıvılaĢma gibi jeolojik ve
jeoteknik oluĢumların önlemesi ve ayrıca su kirliliği (water pollution) sorunlarının çözümü
için, planlama alanının hidrojeolojik koĢullarının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Aksi
halde, akılcı bir kent planlaması yapılamayacağı gibi sağlıklı bir kent yaĢamı da olanaksız
hale gelir. Özellikle kent atıklarının depolandığı alanların yer seçiminde yapılacak hatalar,
bu atıkların yeraltı suyuna karıĢarak onu kirletmesine neden olacağı gibi, hem kentin su
gereksiniminin karĢılanmasında hem de kent halkının sağlığı açısından çok ciddi sorunlarla
karĢı karĢıya gelinmesi kaçınılmaz olur ( Kasapoğlu, 2012).
Ġstanbul il sınırları içerisinde büyük nehir ve ırmaklar olmamasına rağmen göl ve göletler,
akarsular ve dereler, doğal kaynak çıkıĢları ve çeĢmeler, adi ve keson kuyular ile su sondajı
kuyuları bölgenin hidrolojik unsurlarını oluĢturur. ĠSKĠ verilerine göre 16 tanesi farklı
derelerden beslenen önleri set ile kesilmiĢ baraj veya gölet olmak üzere 19 tane irili ufaklı
göl bulunmaktadır. ġekil 5.2‟de il sınırları içerisinde bulunan bazı barajlar gösterilmiĢtir.
Ayrıca Avrupa ve Anadolu yakasında Karadeniz, Marmara denizi, Ġstanbul Boğazı, baraj
ve göletlere dökülen çoğu mevsimsel derelerden oluĢan ve birçok akarsu bulunmaktadır.
Bu akarsular taĢkın tehlikesi kısmında detaylı anlatılmıĢtır.
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ġekil 5.2. Ġstanbul‟un su ihtiyacını karĢılayan yüzey suyu depoları (1/100.000 Ölçekli
Ġstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu)
Ġl alanında yüzeylenen Paleozyik-Kuvaterner aralığında oluĢmuĢ kaya-startigrafi
birimlerinin genel geçirgenlik özellikleri kabaca belirtilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda
kaya-stratigrafi birimleri “Geçirgenlik” özellikleri açısından geçirimli (Gç), yarı geçirimli
(gç), geçirimsiz (Gz) ve yarı geçirimsiz (gz) olmak üzere 4 gruba ayrılmıĢ ve kaya türlerine
göre taneli zeminler için (t), çimentolu kayalar için (k) harfleri kullanılmıĢtır. Harita 5.1‟de
birimlerin geçirgenlik sınıflamasına göre il alanındaki alansal dağılımları ve dağılım
oranlarına iliĢkin bilgiler yer almaktadır (ĠBB, 2011).
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Harita 5.1. Ġstanbul il alanının hidrojeolojik ortamların yayılımı ve dağılım oranlarını
gösteren yalınlaĢtırılmıĢ harita (ĠBB,2011)
Ġklim ve bitki örtüsü analizi
Bölgenin iklim koĢullarına bağlı olarak, gece-gündüz sıcaklık farkları, kent alanına düĢen
yağıĢ miktarı, kıĢın bölgedeki don süresi ve derinliği; bölgenin jeolojik yapısı ile birlikte,
kent planlamasında yer alacak bazı yapılar için yer seçimini, temel tipini ve derinliğini
etkileyecektir. Ayrıca, yine iklim koĢullarına bağlı olarak, bölgede egemen olan rüzgâr
yönü ve Ģiddeti de, özellikle hava kirliliğine neden olabilecek sanayi tesislerinin yer
seçimini etkileyen önemli bir parametredir (Kasapoğlu, 2012).
Ġstanbul Karadeniz, Akdeniz, Balkan ve karasal iklimin tesiri altında bulunur. Ġstanbul
Karadeniz kıyısında olması nedeniyle Karadeniz ikliminin, Ege ve Marmara denizleri
vasıtasıyla ve güneyden gelen hava akımlarını engelleyecek yükseltilerin olmaması
nedeniyle de Akdeniz ikliminin görülebildiği bir konuma sahiptir (ĠBB, 2009).
YağıĢlar genellikle kıyılardan iç kesimlere ve kuzeyden güneye gidildikçe artmaktadır.
Marmara kıyılarında yağıĢ miktarları genelde düĢük, Karadeniz kıyılarında ve Boğaz‟daki
yağıĢ miktarları birbirine yakın ve Marmara kıyılarına göre daha yüksektir. Ġstanbul‟da en
fazla yağıĢ kıĢ aylarında, en az yağıĢ ise mayıs ile ağustos ayları arasında
gerçekleĢmektedir. YağıĢların %31'i sonbahar, % 38‟i kıĢ, % 18‟i ilkbahar ve %13'ü yaz
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aylarında olur. Ġstanbul‟a düĢe yağıĢ miktarı kıyı kesimlere göre daha az ama ülke
ortalamasından fazladır (ĠBB, 2009).
Ġstanbul‟da sıcaklık Boğaz‟dan iç kesimlere doğru ve Marmara kıyılarından Karadeniz
kıyılarına gidildikçe azalmaktadır. Genel olarak kentleĢmenin yüksek olduğu Boğaz‟ın
güney kısımları ile Marmara kıyılarında sıcaklık değerleri yüksek, Boğaz‟ın kuzeyindeki
Karadeniz‟in etkisinde kalan yerler ve Karadeniz kıyılarında ise sıcaklık değerleri düĢüktür
(ĠBB, 2011).
Ġstanbul çevresindeki bitki örtüsü Akdeniz bölgesindeki bitkileri andırmaktadır ve bölgede
en çok görülen bitki türü maki‟dir. Ġklim nedeniyle birçok bitki türü yetiĢmektedir. Ġlin
doğal bitki örtüsünde güneye bakan yamaçlarla kuzeye bakan yamaçlar arasında
farklılıklar görülmektedir. Akdeniz bitki örtüsü; Marmara Denizi kıyılarını, Boğaz‟ın her
iki yakasını ve Adalar‟ı kaplamakta ve Karadeniz kıyılarınca da denizin uzantısının ulaĢtığı
yerlere kadar yayılmaktadır. Kuzey batıya doğru gidildikçe makiler azalmaktadır ve orta
kesimlerde ise meĢe türleri egemendir. Kuzeye bakan yamaçlarda özelliklede Karadeniz
kıyısına yakın kesimlerde kestane, gürgen, kayın gibi nemcil orman bitkileri
görülmektedir. Trakya kesiminin kıyı bölgelerinde yapraklarını döken çalılarla beraber
nadiren makiliklerde bulunmaktadır. Maki dıĢında kalan orman alanlarında ise meĢe türleri
öne çıkmaktadır (ĠBB, 2007).

Orman analizi
Orman habitatları, özellikle ülkemizde kent dokusu içinde ender bulunan habitatlardır.
Orman ekosisteminde uygun toprak çeĢidi, özellikle suyu süzme yeteneği fazla olması,
zengin bitki çeĢitliliğini barındırması bakımından önemlidir. Kent dokusunda yerleĢim
yerlerinin nüfus artıĢına paralel olarak artması, ormanların gerçek karakterini bozmakla
kalmamıĢ, onların tamamen yok olmasına neden olmuĢtur (Yaltırık, 1989). Kentlerdeki
yaĢam kalitesini arttıran önemli bir peyzaj unsuru olan bitkiler toprağı bir örtü gibi sararak
yağmur damlalarının toprağa çarpmasının önler, yüzey sularının akıĢ hızını azaltır (Çepel,
1999). Bu yüzden yoğun orman örtüsüyle kaplı olan yamaçlarda heyelan, olmayan
yamaçlara göre oldukça azdır. Ayrıca ormanların zemini kaplama oranının artması taĢkın
olmasını engellemekte veya azaltmaktadır. Ormanlar doğada meydana gelen değiĢik
olaylar nedeniyle yok olmaktadır. Bu olaylardan en çok orman kaybına neden olan ve
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doğal bir afet olarak da kabul edilen orman yangınlarıdır. Kent içinde meydana gelebilecek
orman yangınları hem ormanların yok olmasına hem de kentteki diğer kullanımlara
sıçrayarak ciddi zararlara neden olabilmektedir.
Ġstanbul il alanının % 47,7‟sini kestane, gürgen, meĢe, kayın, ıhlamur, diĢbudak vb. gibi
kıĢın yapraklarını döken ağaçlar ve karaçam, fıstık çamı, sahil çamı gibi dört mevsim yeĢil
ağaçlardan oluĢan orman alanlarından oluĢmaktadır. GeniĢ yapraklı ağaç ormanları
Ġstanbul‟un doğal ormanlarıdır, iğne yapraklı ağaç ormanlar ise sonradan yetiĢtirilmiĢ
ormanlar olup genel orman alanlarının % 15‟ini oluĢturmaktadır. Ġstanbul orman
alanlarının % 58,4‟ü Avrupa Yakası‟nda, % 41,6‟sı Anadolu Yakası‟nda bulunmaktadır.
Orman alanlarının 177.131 hektarı (% 68,9) orman ürünleri üretimi amaçlı, 8.753 hektarı
(% 3,4) doğayı koruma amaçlı, 16.991 hektarı (% 6,6) erozyon önleme amaçlı, 514 hektarı
(% 0,2) iklim koruma amaçlı, 21.368 hektarı (% 8,3) hidrolojik amaçlı, 3.861 hektarı (%
1,5) toplum sağlığı amaçlı, 8.238 hektarı (% 3,2) estetik amaçlı, 4.119 hektarı (% 1,6) eko
turizm ve rekreasyon amaçlı, 15.704 hektarı (% 6,1) ulusal savunma amaçlı, 772 hektarı
(% 0,3) bilimsel amaçlı olmak üzere alt fonksiyon tiplerine ayrılmıĢ olduğu Ģekil 5.3‟de
görülmektedir (ĠBB, 2009).

ġekil 5.3. Ġstanbul‟un orman alanlarının fonksiyonlarına göre dağılımı ( ĠBB,2009)
Ġstanbul‟da bulunan toplam orman alanları 257.451 ha olup, bunun 7.009 ha‟ı aktif,
250.442 ha ise pasif olarak kullanılan orman içi yeĢil alanlardır. Orman alanların bazı
kısımları özel koruma bölgeleri, Turizm Koruma ve GeliĢtirme Alanları, Orman Ġçi Mesire
Yerleri, Tabiat Parkları, Sit Sınırları, Maden Sahaları, Plantasyon Alanları, 2/B Alanları
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gibi isimlerle anılmaktadır (ĠBB, 2009).

ġekil 5.4. Orman içi aktif-pasif yeĢil alanlar ( ĠBB, 2009)
Ġstanbul Ġli sınırları içinde orman içi aktif yeĢil alan olarak,

5,6 ha büyüklüğünde

Sarıyer‟de ve 3004,0 ha büyüklüğünde Beykoz‟da olmak üzere iki adet tabiat parkı ve il
genelinde yedi adet kent parkı bulunmaktadır. Ayrıca il sınırları içinde bulunan tescilli 35
adet orman içi mesire alanları toplam 2831,21 ha‟lık alanı, 51 adet günübirlik piknik
imkânı veren mesire yerleri toplam 331,35 ha‟lık bir alan kaplamaktadır. Orman içi pasif
yeĢil alanlar olarak ise, 2500 m2 büyüklüğünde bir adet tabiat anıtı(Çatalca-SubaĢı Tabiat
Anıtı), 46,5 ha büyüklüğünde bir adet tabiatı koruma alanı (Beykoz Göknarlık), 1440 ha
büyüklüğünde Feneryolu, 100 ha büyüklüğünde ġamlar, 29819 ha büyüklüğünde Çilingoz
olmak üzere üç adet yaban hayatı koruma / geliĢtirme alanı, 100 ha büyüklüğünde 1 adet
av hayvanları koruma ve üretme sahası (Belgrad Ormanı), 5237,42 ha büyüklüğünde
Belgrad Muhafaza Ormanı, 3149 ha büyüklüğünde AzizpaĢa ve Fatih Muhafaza Ormanı,
850,7 ha büyüklüğünde Elmalı Bendi Muhafaza Ormanı, 5790 ha büyüklüğünde Terkos
Gölü Civarı Muhafaza Ormanı olmak üzere dört adet özel koruma bölgesi ve 2500 ha
büyüklüğünde Terkos Gölü, 2850 ha büyüklüğünde Büyükçekmece Gölü, 1500 ha
büyüklüğünde Küçükçekmece Gölü olmak üzere üç adet sulak alan bulunmaktadır (ĠBB,
2009).
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5.1.2. Doğal afet tehlike haritaları
Yapılan doğal yapı analizleri, tarihsel afet katalogları vb. çalıĢmalar sonucunda Ġstanbul‟un
mücavir alanın doğal afet tehlikeleri açısından değerlendirilmesi yapılarak afet bazlı
tehlike haritaları üretilmelidir. Bu kapsamda Ġstanbul‟da gerçekleĢme olasılığı olan
deprem, kütle, hareketleri ve taĢkın gibi doğal afetlere yönelik etki alanlarını gösteren
haritalar üretilerek bütünleĢtirilmelidir.
Deprem tehlike haritası
Deprem tehlikeleri, deprem kaynaklarına (faylar), kaynaklardaki yırtılma ve yayılma yolu
özellikleri, topoğrafik etki ve yerel zemin koĢullarına bağlı olarak büyük ölçüde mekânsal
farklılaĢmalar gösterir. Ġnceleme alanı ölçeğinde deprem tehlikesinin değiĢimini
haritalanarak tehlikenin yüksek, orta ve düĢük olduğu bölgeler belirlenir ve bölgesel veya
kentsel geliĢmeler daha güvenli alanlara yönlendirilerek afet duyarlı yerleĢmeler
sağlanabilir. Deprem tehlikesi, bölgede inceleme alanını etkileyebilecek diri faylar, bu
faylarda meydana gelmiĢ veya gelebilecek olan depremlerin büyüklükleri ve oluĢ sıklıkları,
geçmiĢte meydana gelmiĢ olan depremlerin hasar dağılımları ve neden olduğu zemin
problemleri, inceleme alanının mühendislik jeolojisi haritası, yeraltı suyu haritası, kayma
dalgası hız profilleri vs. mikrotremor ölçümleri ve zemin hâkim periyotları gibi, jeoloji,
jeofizik, jeoteknik özellikleri değerlendirilerek, deprem tehlike haritası hazırlanmalıdır
(BĠB, 2006).
Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre Marmara bölgesinin çoğunluğu 1. Derece
Deprem Tehlikesi olan bölgede bulunmaktadır. Ġstanbul tarih boyunca birçok depremin
meydana geldiği Java- Myanmar- Himalaya –Ġran- Türkiye ve Yunanistan yönünde
sıralanan bir aktif sismik kuĢağın üzerindedir. Ġstanbul, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı
tarafından 1996 yılında yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan Deprem Bölgeleri
Haritasına göre % 17‟si I. Derece, % 41‟i II. Derece, % 31‟i III. Derece ve % 11‟i IV.
Derece deprem bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Bu rakamlara göre Ġstanbul ilinin %
58‟inin I. ve II. Derece, % 42‟sinin ise III. ve IV. Derece deprem tehlikesi altında
bulunduğu söylenebilir.
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Harita 5.2. Ġstanbul‟un depremsellik haritası ( Özmen, 2002)
Tarih boyunca meydan gelen depremlerden 1509, 1766 ve 1894 yıllarında meydana gelen
üç deprem Ġstanbul‟da ciddi anlamda hasara neden olmuĢtur. 1509 yılında meydana gelen
7.7 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi boyunca, Gelibolu‟dan Bolu‟ya ve Edirne ve
Dimetoka‟ya kadar, oldukça büyük bir hasara neden olmuĢtur. Birçok caminin, binanın,
surların bir kısmının ve yaklaĢık 1000 konutun yıkıldığı, 5000 kiĢinin öldüğü bu depremde,
özellikle Ġstanbul‟da ki hasar oldukça ağırdı. 1766 yılında meydana gelen 6.5
büyüklüğündeki Marmara Denizi‟nin doğu kısımlarında meydana gelen yıkıcı deprem,
Tekirdağ‟dan Ġzmit‟e ve Marmara Denizi‟nin güney sahiline, Mudanya‟dan Karamürsel‟e
kadar uzanan bölgede ağır hasar meydana getirmiĢtir. Gelibolu, Edirne, Ġzmit ve Bursa‟da
ki binalarda ve yüksek yapılarda da hasar oluĢmuĢtur. Ġstanbul‟da ise, depremde birçok ev
ve kamu binası yıkılmıĢ ve 880 kiĢinin ölümüne neden olmuĢtur. Yeraltındaki su kanalları
suyu arz sisteminin bir kısmı da harap olmuĢtur. Ġstanbul‟un kuzeyinde, Kâğıthane‟de
Ayvad bendi hasar görmüĢ ve Sultanahmet‟in çevresindeki Yerebatan Sarnıcı‟nın tavanı
çökmüĢtür. 1894 yılında meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem, Ġzmit Körfezi‟nde
yıkıcı bir deprem meydana gelmiĢ ve daha doğusunda bulunan Silivri, Ġstanbul, Adapazarı
ve Katırlı arasındaki bölgede, büyük hasarlara neden olmuĢtur. En çok hasar, köylerin
tamamen yok olduğu ve ölü sayısının yüksek olduğu, Heybeliada, Yalova ve Sapanca
arasındaki bölgede, meydana gelmiĢtir. Ġstanbul‟da ise ağır hasar çok geniĢ bir alana
yayılmıĢtır. Birçok kamu binası, camiler ve evlerin çoğu paramparça olmuĢtur. Binaların
çoğu ise çökmenin eĢiğinde iken, bazı eski yapılar yıkılarak, 276 kiĢinin ölümüne ve 321
kiĢinin yaralanmasına neden olmuĢtur. Ġstanbul‟da, içme suyunun sağlandığı barajlardan üç
tanesi fena halde hasar görmüĢtür. ġok tsunami ile birleĢmiĢ, dalgalar YeĢilköy‟de 1.5m ye
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ulaĢmıĢ ve yeraltı kablolarının arızalanmasına neden olmuĢtur (JICA ve ĠBB 2002).
1999 yılında meydana gelen Marmara depreminin Ġstanbul‟a etkileri, Erdik

(2002)

tarafından “Ġstanbul‟da Kocaeli depreminde oluĢan Ģiddet, Avcılar‟da oluĢan VII‟lik Ģiddet
dıĢında, ortalama VI‟dır. Kentte, Kocaeli depreminde, yapıların %1-2‟si hasar görmüĢ, 454
kiĢi yaĢamını yitirmiĢ, 3600 kiĢi yaralanmıĢ, 450 bina ağır hasar görmüĢ ya da yıkılmıĢtır.
Bu binaların yaklaĢık yarısı Avcılar‟dadır. Ġstanbul‟daki 3200 okuldan %3‟ü deprem hasarı
sebebiyle kapatılmıĢ, 65 sağlık kurumu çeĢitli seviyelerde hasara uğramıĢtır.” Ģeklinde
özetlemiĢtir.
Deprem sırasında yapılarda meydana gelen hasarların en önemli sebeplerinden birisi de,
suya doygun kumlu dolgularda sıvılaĢmanın ortaya çıkmasıdır. Bu durumda, zemin
yüzünde kabarmalar belirebilir ve akma eğilimi gösteren kısımlar oluĢabilir. Zeminin
sıvılaĢması sonucu yapı zemine batma veya hafif yapılarda yukarı doğru hareket ederek
yüzme eğilimi gösterebilir. Zemin sıvılaĢma olayı pek çok depremde gözlenmiĢtir. Kumlu
zeminler, diğer zeminlere göre; sıkıĢtırılmıĢ kumlar, sıkıĢmamıĢ olanlara göre sıvılaĢma
yönünden daha hassastırlar. Özellikle suların yığdığı kumlar boyutlarındaki düzgünlük
nedeniyle sıvılaĢmaya eğilimlidirler (Celep ve Kumbasar, 1993). Suya doymuĢ ince taneli
kumlu ve siltli gevĢek zeminlerin, depremler nedeniyle oluĢan kuvvetli yer hareketi
etkisiyle taĢıma gücünü kaybederek sıvı gibi davranması olayı sıvılaĢma olarak adlandırılır
( AFAD, 2014). SıvılaĢma tehlikesi analizinin amacı, proje alanında sıvılaĢma riskine haiz
alanların belirlenmesidir. SıvılaĢma riski seviyesi proje alanı içerisinde yer alan alanların
yerleĢime uygunluğunun belirlenebilmesi için önemli bir faktördür.
JICA ve ĠBB‟nin (2002) ortaklaĢa geliĢtirdikleri “Türkiye Cumhuriyeti, Ġstanbul Ġli Sismik
Mikro-Bölgeleme Dâhil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı ÇalıĢması”nda depremde
zemin sıvılaĢması görülebilecek alanlardan bir kısmı belirlenmiĢtir. ġekil 5,5‟te ilçelerin
yüzdelik değerleri belirlenerek sıvılaĢma değiĢkeni hesaplanmıĢtır. Ġstanbul‟da, özellikle
dolgu zeminlerde ve dere yataklarında sıvılaĢma oranları yüksek olduğu belirtilmiĢtir.
Yapılan çalıĢmada sıvılaĢmanın en yüksek orana sahip olduğu ilçeler Çatalca ve
Küçükçekmece olurken, en düĢük orana sahip ilçelerin ise Adalar ve Güngören olduğu
görülmüĢtür. Mevcut veriler ve yapılan çalıĢmalar ıĢığında hazırlanan harita sıvılaĢma
tehlike haritası EK- 3‟te gösterilmiĢtir.
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ġekil 5.5. SıvılaĢma potansiyelli zeminlerin ilçelere göre dağılımı( JICA, 2002)
Ġstanbul, Karadeniz kıyısına az-çok paralel olarak, Anadolu'yu Batı-Doğu doğrultusunda
boydan boya kesen, batıda Sakarya nehri (Geyve) ile doğuda Van Gölü (Bulanık) arasında
kalan ve yeryüzünde kesintisiz olarak gözlenebilen uzunluğu, yaklaĢık olarak 1100 km;
Ege denizi ile Ġran sınırı arasında, uzantıları ile birlikte, 1600 kilometre olan Kuzey
Anadolu Fayı'na yakın bir mesafede bulunmaktadır.
Fay hattına uzaklık, depremin etkilerinin ölçülebilmesi için kullanılan önemli
parametrelerden biridir. Depremin etkisinin deprem episantrına olan uzaklığına göre
azaldığı bilinmektedir. Maksimum ivme değeri, maksimum hız ve ivme spektrum
değerlerinde

de

görülmektedir.

zemin

türlerine

göre

merkezden

uzaklaĢtıkça

azalma

olduğu

YerleĢimlerin fay hattına olan uzaklıkları, depremden etkilenme

düzeylerini farklılaĢtırmaktadır. Fay hattından uzaklaĢtıkça, depremin etkisi azalmaktadır.
Avrupa Yakasında fay hattına en yakın ilçeler: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy,
Zeytinburnu, Fatih ve Eminönü; Asya Yakasında; Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve
Tuzla ve Adaların tamamı Ģeklindedir. Sarıyer ve Beykoz fay hattına en uzak ilçelerdir.
Fay hattına 15 km ve daha yakın mesafede kent nüfusunun %38‟inin yaĢadığı 204 mahalle
bulunmaktadır. 16-20 km‟lik uzaklıktaki alanda ise toplam 252 mahallede nüfusun %36
yaĢamaktadır. Kentin kuzey kesimlerinde yerleĢim alanlarının az ve düĢük yoğunlukta
olması nedeniyle bu alanlarda toplam nüfusun ancak %26‟lık bir kısmı ikamet etmektedir.
(Kundak, 2006).
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Harita 5.3. Mahallelerin fay hattına uzaklığı (Kundak, 2006)
Kütle hareketleri tehlike haritası
Heyelanlar, jeolojik ve/veya jeomorfolojik süreçler ile hidrolojik, klimatolojik ve bitki
örtüsü/ arazi kullanımı gibi birçok parametreye bağlı olarak geliĢebilmekte ve deprem,
yağıĢ ve insan etkisi gibi faktörlere bağlı olarak tetiklenebilmektedirler. Ayrıca, heyelanlar
yer yüzeyinin geliĢimi içinde de etkin bir rol oynamaktadır. Ġnsan yaĢamını etkileyen
önemli doğal afet türlerinden biri olan heyelanlara iliĢkin ayrıntılı bir heyelan envanterinin
ve haritalamasının hayata geçirilmesi, heyelanlarla ilgili yapılacak her türlü çalıĢmanın ilk
aĢaması olarak dikkate alınması gereken bir konudur. Ayrıca, konumsal ve zamansal
heyelan çözümlemeleri ile yer yüzeyinin geliĢiminin anlaĢılmasında, zarar azaltma
çalıĢmaların her aĢamasına da temel teĢkil etmektedir (AFAD, 2015).
Kaya düĢmesi analizleri büyük ölçekte (ayrıntıda) kaya bloğunun harekete baĢladığı
lokasyon, kaya blok ağırlığı, kaya blok Ģekli, litoloji, iki boyutta (2D) Ģev profili veya üç
boyutta yüksek çözünürlükte sayısal arazi modeli (SYM, 3D topoğrafya), teğetsel ve
normal enerji azalım katsayıları gibi çok sayıdaki girdi parametreleri kullanılarak
yapılabilir. Kaya bloğunun hareketi sırasındaki enerjisi, bloğun hareketi izi (yörüngesi),
menzil mesafesi (run-out distance) gibi çıktılar alınabilir. Ancak, bölgesel ölçekte kaya
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düĢme potansiyelini ve etkileyebileceği alanları ifade eden haritaların hazırlanmasında,
kaya düĢme analizlerinin uygulanması pratik değerler açısından sınırlı olup, özellikle risk
altındaki elemana (yapıya) yönelik önleme çalıĢmaları açısından daha büyük öneme
sahiptirler (AFAD, 2015).
Ġstanbul Ġl genelindeki kütle hareketlerinin çoğu, insan eliyle oluĢturulan yüksek açılı
Ģevler, geliĢigüzel yapılan dolgular ve özellikle taç bölgelerinde yük arttırıcı yapılaĢmalar
sonucu gerçekleĢmektedir. Hareketlerin geliĢmesinde bölgedeki jeolojik yapı ve birimlerin
litolojik özellikleri büyük önem taĢımaktadır. ġiĢen-kabaran kil, silt, kum, marn, vb.
birimlerin bulunduğu bölgelerde tabakalar yamaç dıĢına eğimli ise her an kayma riski
vardır. Kütle hareketleri Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri arasında, Çantaköy ve
Eskideğirmen köyleri arasında ve çevresinde, Akören ve Kurfallı köyleri arasında ve
Marmara Denizi kıyı kesimlerinde yoğundur. Özellikle Büyükçekmece Gölü‟nün doğu
yamaçları kütle hareketlerinin yoğun olarak geliĢtiği alanlardır. Haramidere yamaçları,
Beylikdüzü-Kıraç köyü arasındaki Kalyos deresi eski ve güncel heyelanlarının yanı sıra
çamur akması gibi sığ kütle hareketlerinin geliĢtiği kesimlerdir (ĠBB, 2011).
Ġstanbul‟un Avrupa yakasında baĢlıca Küçükçekmece ile Büyükçekmece gölleri arasında
heyelan olayları bulunmaktadır. Haramidere ağzı ile Büyükçekmece koyu arasındaki kıyı
kesimi ve Büyükçekmece koyunun doğu yamaçları, neredeyse tümüyle heyelanlıdır. Aktif
olan heyelanların yanında, günümüzdekinden farklı bir topoğrafyada geliĢmiĢ eski
heyelanlar da yer almaktadır. Söz konusu heyelanlı bölgeler günümüzde yoğun yapılaĢma
alanı içinde kalmıĢtır. Anadolu yakasında ise bazı sınırlı alanlar dıĢında önemli kütle
hareketleri geliĢmemiĢtir. ġile bölgesinin güney ve doğu kesimlerinde, küçük boyutlu
heyelan, toprak akması vb. kütle hareketleri geliĢmiĢtir. Bunların dıĢında, Kınalıada‟nın
güney kıyılarında olduğu gibi, kaya kayması ve düĢmesi gibi duraylılık sorunlarıyla
karĢılaĢılabilmektedir. Ġstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası için yapılan mikrobölgeleme
çalıĢmalarında her iki yaka için de bulunan aktif ve pasif heyelan ve kaya düĢmesi alanları
ayrıntılı saptanmıĢ (ĠBB, 2011) ve EK-4, EK-5 ve EK-6‟da gösterilmiĢtir.
TaĢkın tehlike haritası
Literatürde taĢkını tanımlayan birçok tanım bulunmaktadır. TaĢkın; doğal bir süreç olup bir
kısım su kütlesinin normalde su altında olmayan alanları kaplaması olarak tanımlanmıĢtır
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(Ward, 1978). FEMA ‟ya göre taĢkın, normal Ģartlar altında kuru alanların geçici olarak
çeĢitli sebeplerden (yüzey sularının beklenmedik ve ani Ģekilde artması veya gelgit
dalgalarının kıyı bölgelerini basması gibi) ötürü su altında kalması olarak tanımlamıĢtır.
Günümüzde en sık kullanılan taĢkın tanımı ise Avrupa Birliğinin 2007/60/EC sayılı TaĢkın
Direktifinde kullanılan tanımdır: “TaĢkın, normal olarak suyla kaplı olmayan kara
parçasının su tarafından geçici olarak kaplanması anlamına gelmektedir.” TaĢkınlar
meydana geldiği alana göre; deniz suyunun karayı iĢgal etmesinden kaynaklı kıyı alanları
taĢkınları, nehirlerin/akarsuların yatağından dıĢarı çıkması veya seddesini yıkarak etrafını
su altında bırakmasından dolayı oluĢan nehir taĢkınları, yoğun yağıĢlar neticesinde Ģehrin
drenaj altyapısının yetersiz kalması neticesinde oluĢan kentsel taĢkınlar olarak ayrılabilir.
TaĢkınların sebebi, taĢkını baĢlatan olaya göre taĢkınların sınıflandırılmasıdır. AĢırı
yağıĢlardan kaynaklı taĢkınlar, kıyı bölgelerinde fırtınadan kaynaklı taĢkınlar, depremlerin
meydana getirdiği tsunamiler ve baraj-yıkılması taĢkınları olarak sınıflandırılır (Girayhan,
2015).
Ġstanbul il alanında ĠSKĠ verilerine göre 19 adet irili ufaklı göl ve gölet bulunmaktadır.
Bunların 16 tanesi farklı derelerle beslenen, önleri set ya da bentlerle kesilerek
oluĢturulmuĢ baraj ve göletlerdir. Bunun yanında Ġstanbul‟un her iki yakasında birçok
akarsu bulunmaktadır. Avrupa yakasında bulunan akarsuların çoğunluğu mevsimsel
derelerden oluĢur. Yakanın güneyinde bulunan akarsu ve dereler doğrudan veya
Büyükçekmece, Küçükçekmece gölleri kanalıyla Marmara Denizine, kuzeyinde bulunan
akarsu ve dereler ise doğrudan veya Terkos gölü kanalıyla Karadeniz‟e boĢalır. Avrupa
yakasında yer alan Karagöz deresi, Harami dere, Tavukçu deresi, Hasan deresi, Terazidere,
Ayamama deresi, Kavaklı deresi, Alibeyköy deresi, Hamam deresi, Çinçin deresi, Boğulca
deresi, SelimpaĢa deresi, AĢağı dere, Ağıl deresi, Fener dere, Ova deresi, Koyun dere ve
Kula deresi Marmara Denizi‟ne doğrudan boĢalan akarsulardır. Kilyos, Keten, Uzunya,
Çürpüna, Marmancık, Garipçe, Gürpınar ve Tatlısu dereleri ise Karadeniz‟e boĢalırlar
(ĠBB, 2011).
Anadolu yakasında bulunan akarsular Karadeniz, Ġstanbul Boğazı ve Marmara Denizi‟ne
dökülür. Bekâr deresi, Göksu çayı, Aznavur deresi ve Küçüksu çayı, Boğaz‟a, Ozan deresi,
Çanak deresi, Göçbeyli deresi, Koca dere, Kabakoz deresi, Türknil deresi, Göksu (Ağva)
deresi, Darlık çayı ve Riva çayı Karadeniz‟e, TaĢlıdere, ÇobançeĢme, Ayvacık,
Kavaklıdere, EsatpaĢa Uzunçayır deresi ile Kargadere ve Kasrıali derelerinin kavuĢtuğu
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Kurbağalıdere ise Marmara Denizine dökülen baĢlıca akarsulardır. Bülbülderesi,
Beylikdağı,

ÇamaĢırcı, Tuzla, Çayırova, Küçükyalı, Kemikli, Ġdealtepe, Pendik-

TaĢlıbayır, Büyükyalı ve Tugay-Panayır (Dragos) dereleri ise genellikle düĢük debili, yaz
ayları sonunda kuruyan, mevsimsel akıĢlı büyüklü küçüklü Marmara Denizine dökülen
akarsulardır (ĠBB, 2011).
Ġstanbul‟da meydana gelebilecek taĢkınları, aĢırı yağıĢlar sonunda akarsuların dere yatağı
dıĢına taĢması sonucu meydana gelebilecek taĢkınlar ve bir deprem nedeniyle meydana
gelebilecek baraj patlamaları sonrası olabilecek taĢkınlar olarak sınıflandırabiliriz. Bu
kapsamda baktığımızda özellikle Avrupa yakasında bulunan ve Marmara Denizi‟ne
dökülen akarsu vadilerinde bulunan yerleĢim ve sanayi tesisleriyle kaplı alanların önemli
bölümü taĢkın riski altındadırlar.

Avrupa yakasında Ayamama deresi, Çanta deresi,

Hamamdere, Kova deresi, Ġnceğiz deresi, Boğluca deresi, Karasu deresi, AĢağı dere,
Sazlıdere, Kavaklı deresi ve Hadımköy deresi, Anadolu yakasında ise özellikle
Kurbağalıdere vd. derelerin orta ve aĢağı bölümlerini kapsayan yayvan yataklarının yakın
dolayları taĢkın riski altında olan alanlardır. Ġstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası için
yapılan mikrobölgeleme çalıĢmalarında her iki yaka için de taĢkın alanları ayrıntılı
saptanmıĢ (ĠBB, 2011) ve EK-7 ve EK-8‟de gösterilmiĢtir.
5.1.3. YerleĢime uygunluk haritası
Farklı kapsam, içerik ve formattaki mikro bölgeleme, jeolojik-jeoteknik vb. yer bilimsel
çalıĢmaların temel amacı; planlama yapılacak ve bu planlar doğrultusunda yapılaĢmaya
gidilecek alanlardaki afet tehlike ve risklerini belirlemek, afetlerin önlenmesi ve
zararlarının azaltılabilmesi için, farklı tür ve ölçeklerdeki planlama çalıĢmalarına temel
girdi sağlayan yerleĢime uygunluk değerlendirmeleri yapmaktır. Genelde çok yönlü amaca
[afet zararını azaltma, sakınım planlaması için altlık oluĢturma, kentsel dönüĢüm
çalıĢmaları, büyük projelere altlık oluĢturma (tünel, baraj, yer altı depoları vs.), fizibilite
çalıĢmalarına yön verme gibi] özelinde ise her türlü nitelikte(nazım, uygulama, mevzi) ve
her türlü ölçekte(1/5000, 1/2000, 1/1000) imar planlarına esas olarak hazırlanan mikro
bölgeleme raporlarının yerleĢime uygunluk değerlendirmesi, plancılar tarafından
planlamaya esas diğer eĢikler ve analitik etütler de dikkate alınarak, arazi kullanım
kararları, yoğunluklar ve yapılaĢma kararlarına yansıtılmalıdır ( AĠGM, 2006). Dünyanın
birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yerleĢime uygunluk değerlendirmesi
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kapsamında inceleme yapılan alan; yerleĢime uygun alanlar (UA), çeĢitli önlemler alınarak
yerleĢime açılabilecek alanlar (ÖA) ve yerleĢime uygun olmayan alanlar (UOA) olarak
gruplandırılmaktadır.
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından il alanı ile ilgili biri Avrupa yakasını diğeri
Anadolu yakasını kapsayan iki adet mikrobölgeleme çalıĢması yapılmıĢ ve yapılan
mikrobölgeleme çalıĢmasında sıvılaĢma tehlikesi, kütle hareketleri (heyelan ve kaya
düĢmesi), sellenme ve su baskını ve mühendislik sorunları (yapay dolgu, alüvyon ve
kuĢdili), diğer mühendislik sorunları (karstlaĢma, aĢırı ayrıĢmıĢ kaya, taĢ ve kum ocağı,
yumuĢak zeminler) ve bu sorunların bir arada olduğu çoklu problem alanları yerleĢime
uygunluk değerlendirmesi için dikkate alınmıĢtır. Bu tehlikelerin değerlendirilmesinin
ardından, her bir tehlike için altlık haritalar hazırlanmıĢ olup, bu haritalar doğrultusunda
oluĢturulan mühendislik jeolojisi haritasından da yerleĢime uygunluk haritaları üretilmiĢtir.
Sonuç olarak, il alanı yerleĢime uygunluk açısından uygun alanlar (UA), önlemli alanlar
(ÖA) ve uygun olmayan alanlar (UOA) olmak üzere üç temel gruba ayrılmıĢtır (ĠBB, 2007
ve 2009).
Anadolu yakasına yönelik yapılan yerleĢime uygunluk çalıĢmasında jeolojik olarak uygun
alanlar proje alanının % 39,14‟ ünü kapsamaktadır. Proje alanının % 60,30‟ unu kapsayan
önlemli alanlar doğal afet tehlikeleri ve jeolojik-jeoteknik özellikleri nedeniyle yerleĢime
uygunluğu etkileyebilecek özelliklere sahip alanlar olup, yapılaĢma öncesi veya esnasında
belirli önlemleri almak Ģartıyla planlamaya veya yapılaĢmaya gidilebilecek alanlardır.
Ayrıca, önlemli alanlar sorunları ve alınması gereken önlemlerin yoğunluğu ve çeĢitliliği
açısından kendi içlerinde 2 alt bölgeye ayrılmıĢtır. Bunlar; ÖA-a: 1.nci dereceden önlemli
alanlar(Ağır Önlemli) ve ÖA-b: 2.nci dereceden önlemli (Hafif Önlemli) alanlardır. Proje
alanının % 0,56‟sını kapsayan uygun olmayan alanlar(UOA) çeĢitli doğal afet riskinden
ve/veya jeolojik ve jeoteknik problemlerden dolayı teknik ve ekonomik önlemlerin uygun
olmadığı tespit edilen alanlardır (ĠBB, 2009). Yapılan tüm analizler sonucunda üretilen
Anadolu yakasının yerleĢime uygunluk haritası EK-9‟da gösterilmiĢtir.
Avrupa yakasına yönelik yapılan yerleĢime uygunluk çalıĢmasında ise Jeolojik olarak proje
alanının % 39,64‟ nü kapsayan uygun alanlar (UA) bulunmaktadır. Proje alanının %
58,94‟ünü kapsayan önlemli alanlar, doğal afet tehlikeleri ve jeolojik-jeoteknik özellikleri
nedeniyle yerleĢime uygunluğu etkileyebilecek hususlara sahip alanlar olup, yapılaĢma
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öncesi veya esnasında belirli önlemleri almak Ģartıyla planlamaya ve yapılaĢmaya
gidilebilecek alanlardır. Proje alanının % 1,4‟nü kapsayan uygun olmayan alanlar(UOA)
yerleĢime uygunluk açısından, çeĢitli yüksek tehlikeler barındırması sebebiyle, bu
alanlarda yapılaĢmaya gidilmemelidir. Bu alanlar Avcılar Ambarlı Balaban ve
DenizköĢkler Mahallesi, Bakırköy MenekĢe Mahallesi, Firuzköy‟ün doğusundaki göl
yamaçları ile Halkalı çöplüğünün bulunduğu bölgelerdir (ĠBB, 2007). Yapılan tüm
analizler sonucunda üretilen Avrupa yakasının yerleĢime uygunluk haritası EK-10‟da
gösterilmiĢtir.
5.2. Zarar Görebilirlik, Risk Analizi ve Zarar Azaltma Stratejileri
Bir kentte afet riskinin değerlendirilmesi için tehlikelerin belirlenmesinin yanında
tehlikelere karĢı zarar görebilirlik durumlarının belirlenmesi de etkilidir. Zarar görebilirlik
çok yönlü bir kavramdır. Farklı durumlarda farklı zarar görebilirlik Ģartları ortaya çıktığı
için bu kavrama yönelik ortak bir yöntem bulunmamaktadır (Birkman, 2006). Ancak zarar
görebilirlik için ortak ifade edilen unsur, insanların veya mal varlıklarının tehlike etkisine
maruz kalabilen özellikleridir (Wisner, 2004). “Tehlikenin neden olabileceği riskin
belirlenmesi için zarar görebilirlik değerlendirmesi yapılmalıdır. Risk belirlenmesiyle aĢağı
yukarı değiĢik büyüklükteki afetlerin hangi boyutta etki yaratacağı tahmin edilebilir.
Bilimsel kriterler ve istatistiki veriler dikkate alınarak farklı afet türleri için yerleĢim
bölgelerinin veya insanların zarar görebilirlik ihtimallerini ortaya koymak mümkündür”
(Kadıoğlu, 2005).
Zarar görebilirlik analizi için Ġstanbul il alanını kapsayacak Ģekilde hazırlanacak bütünleĢik
tehlike haritası ile Ġstanbul arazi kullanım haritaları çakıĢtırılarak tehlikeli alanlarda
bulunan konut, ulaĢım, altyapı, sanayi ve tehlikeli kullanım tesisleri, önemli kullanımlar
(hastane, okul, itfaiye vb.),açık ve yeĢil alanlar ve kültürel miras gibi kentsel kullanımlar
ve nüfus belirlenmeli, belirlenen alanlarda bulunan bu kentsel kullanımlara ve nüfusa
yönelik zarar görebilirlik katsayıları belirlenmeli ve bu doğrultuda risk değerlendirmesi
yapılmalıdır.
JICA ve ĠBB tarafından 2002 yılında Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar,
Beykoz, Beyoğlu, BeĢiktaĢ, Büyükçekmece, BayrampaĢa, Eminönü, Eyüp, Fatih,
Güngören, GaziosmanpaĢa, Kadıköy, Kartal, Kâğıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik,
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Sarıyer, ġiĢli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Esenler, Çatalca ve Silivri olmak
üzere otuz ilçeyi kapsayan bir alanda doğal afetlere yönelik zarar görebilirlik ve risk
çalıĢması yapılmıĢtır. Yine 2006 yılından itibaren Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve
Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP), kapsamında özellikle eğitim tesisleri ve sağlık
tesisleri olmak üzere kamu binalarına yönelik zarar azaltma çalıĢmaları yapılmaktadır.
Kullanılan verilerde bu projelerden yararlanılmıĢtır.
5.2.1. Binalara yönelik zarar görebilirlik, risk analizi ve zarar azaltma stratejileri
Mevcut durum değerlendirmesi
DĠE (Devlet istatistik Enstitüsü) tarafından 2000 yılında söz konusu ilçelere yönelik
yapılan binaların yapısı, yapım yılı ve kat sayısını içeren bina sayım sonuçları kaynak
olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢma alanı içindeki toplam binaların (724,609 bina), yapısı, yapım
yılı, kat adeti ile ilgili veriler incelenmiĢtir. Ġstanbul‟da en fazla binaya sahip ilçe, 56,483
binayla GaziosmanpaĢa‟dır, fakat ilçenin alanı geniĢ olduğundan, bina yoğunluğu 10 bina
sayısı/ha‟dır. Bina yoğunluğunda ise, Fatih ve Beyoğlu, nüfus yoğunluğunun en yüksek
olduğu ilçelerdir ve nüfus yoğunlukları sıra ile 31 kiĢi/ha ve 30 kiĢi/ha‟dır. Buna karĢın
Çatalca çalıĢma alanı içerisindeki en düĢük nüfus yoğunluğuna sahip ilçedir (JICA ve ĠBB,
2002). Çizelge 5.1‟de ilçelere göre bina sayısı ile bina yoğunluğunu (bina sayısı/ha)
gösterilmektedir. EK-11‟de mahallelere göre bina yoğunluğu haritası gösterilmiĢtir.
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Çizelge 5.1. Ġlçelere göre bina sayı ve yoğunlukları (JICA ve ĠBB, 2002)
Ġlçe Kodu

Ġlçe Ġsmi

Nüfus

Alan (Ha)

Bina Sayısı

1

Adalar

1,1

17,738

6,517

2

Avcılar

3,861

231,799

14,03

3

Bahçelievler

1,661

469,844

19,69

4

Bakırköy

2,951

206,459

10,067

5

Bağcılar

2,194

557,588

36,059

6

Beykoz

4,156

182,864

28,28

7

Beyoğlu

889

234,964

26,468

8

BeĢiktaĢ

1,811

182,658

14,399

9

Büyükçekmece

1,474

34,737

3,347

10

BayrampaĢa

958

237,874

20,195

12

Eminönü

508

54,518

14,149

13

Eyüp

5,05

232,104

25,716

14

Fatih

1,045

394,042

31,946

15

Güngören

718

271,874

10,655

16

GaziosmanpaĢa

5,676

667,809

56,483

17

Kadıköy

4,128

660,619

38,615

18

Kartal

3,135

332,09

24,295

19

Kâğıthane

1,443

342,477

28,737

20

Küçükçekmece

12,173

589,139

45,816

21

Maltepe

5,53

345,662

25,311

22

Pendik

4,731

372,553

39,877

23

Sarıyer

2,774

212,996

30,781

26

ġiĢli

3,543

271,003

22,576

28

Tuzla

4,998

100,609

14,726

29

Ümraniye

4,561

443,358

43,473

30

Üsküdar

3,783

496,402

43,021

32

Zeytinburnu

1,149

239,927

15,573

902

Esenler

3,89

388,003

22,7

903

Çatalca

5,263

15,624

2,573

904

Silivri

3,828

44,432

8,534

98,981

8,831,766

724,609

Toplam

Bina Yoğunluğu
(Bina Sayısı/Ha)
6
4
12
3
16
7
30
8
2
21
28
5
31
15
10
9
8
20
4
5
8
11
6
3
10
11
14
6
0
2
7

2000 bina sayım sonuçlarında, binaların yapısı belirli tiplere ayrılmıĢtır. Yapı için, iki
madde eklenmiĢtir. Biri karkas yapı tipi ( çelik karkas, betonarme karkas, ahĢap karkas ve
diğer karkas) ve diğer yapı tipi ise yığma yapıdır. Yığma yapılarda, malzeme farklılıkları
(6) kategoriye ayrılmıĢtır (briket, tuğla, ahĢap, taĢ, kerpiç ve diğerleri). AhĢap yığma
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kategorisi konusunda çok fazla Ģüphe olduğundan, bu kategorideki bina sayıları ahĢap
karkas yapıyla birleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma Alanı içinde ki, betonarme karkas yapı oranı
%74.4 ve briket/tuğla yığma yapı oranı %21.7 olduğundan, yapıların % 96.1 sı bu
yapılardan oluĢmuĢtur. Son otuz yıl içinde, yeni geliĢen alanlar betonarme yapılardan
oluĢmuĢtur. Bunlar %90‟ dan fazla betonarme yapıya sahip, Avcılar, Bahçelievler,
Bağcılar, Büyükçekmece, GaziosmanpaĢa ilçeleridir. Buna karĢın, Adalar, Beyoğlu,
Eminönü ve Fatih gibi eski yerleĢimlerdeki yapıların, %30 undan fazlası yığma yapıdadır.
Yığma yapıların çoğu, briket ve tuğladır. Eminönü‟ndeki yapıların, %19 u, taĢ yığma
binalardan oluĢmaktadır (JICA ve ĠBB, 2002).
2000 Bina Sayımında, Yapım Yılı on dört kategoriye ayrılmıĢtır ( 1923 ve öncesi, 19241929, 1930-1939, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1980-1989, 1990-1995,
1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000). ÇalıĢma Ekibi, orijinal veriyi, 6 kategoriye indirgemiĢtir
(1949 ve öncesi, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990 ve sonrası).
Ġstanbul‟daki bina sayısı, 1969‟a kadar 127,755‟ti. (2000 yılındaki binaların toplamının %
17.9‟u). Ġstanbul‟da, betonarme yapıların geliĢimi, 1970 ten sonra hızla artıĢ göstermiĢtir.
Bu hızlı yapılaĢma, özellikle konut amaçlı kullanılan yapılarda, bina kalitesinin düĢmesine
neden olmuĢtur (JICA ve ĠBB, 2002). Çizelge 5.2‟de ilçelere göre binaların yapım yılları
gösterilmiĢtir.
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Çizelge 5.2. Ġlçelere göre binaların yapım yılı (JICA ve ĠBB, 2002)

1949 ve
öncesi

1950-1959

1969-1969

1970-1979

1980-1989

1990 ve
sonrası

1949 ve
öncesi

1950-1959

1969-1969

1970-1979

1980-1989

1990 ve
Sonrası

1,910
24
15
359
26
1,170
8,113
1,783
22
27
6,016
1,474
7,067
6
307
1,140
205
57
149
158
197
1,783
2,379
183
64
2,094
208
27
211
270

719
71
51
439
50
755
2,679
1,842
55
341
1,369
2,353
3,303
51
2,810
1,459
405
704
396
284
394
1,418
2,639
141
183
1,273
513
83
94
102

845
197
468
1,292
321
2,727
3,576
1,792
113
2,977
1,949
4,860
5,589
426
4,222
4,250
2,053
5,481
2,528
1,645
1,792
2,635
4,111
389
962
3,559
1,148
919
234
275

969
1,105
3,398
2,886
4,826
7,150
4,084
3,509
301
5,721
2,554
6,074
8,785
2,216
9,582
11,735
5,873
8,316
6,801
4,900
5,167
6,575
4,656
1,582
4,894
9,525
2,443
4,409
551
1,201

1,185
3,928
7,453
2,740
15,604
11,063
3,709
3,068
1,552
6,302
1,389
5,937
4,187
4,275
14,897
11,885
9,385
6,934
12,613
9,027
14,174
10,746
3,939
4,605
13,279
12,334
4,815
8,901
705
2,589

813
8,690
8,069
2,166
14,982
4,982
4,052
2,247
1,269
4,538
615
4,670
2,323
3,556
24,383
7,657
6,251
6,911
22,133
9,068
17,748
7,250
4,550
7,588
23,203
13,692
6,254
8,221
728
4,063

29,7
0,2
0,1
3,6
0,1
4,2
310
12,5
0,7
0,1
43,3
5,8
22,6
0,1
0,5
3
0,8
0,2
0,3
0,6
0,5
5,9
10,7
1,3
0,2
4,9
1,4
0,1
8,4
3,2

11,2
0,5
0,3
4,4
0,1
2,7
10,2
12,9
1,7
1,7
9,9
9,3
10,6
0,5
5
3,8
1,7
2,5
0,9
1,1
1
4,7
11,8
1
0,4
3
3,3
0,4
3,7
1,2

13,1
1,4
2,4
13,1
0,9
9,8
13,6
12,6
3,4
15
14
19,2
17,9
4
7,5
11,1
8,5
19,3
5,7
6,6
4,5
8,7
18,5
2,7
2,3
8,4
7,5
4,1
9,3
3,2

15
7,9
17,4
29,2
13,5
25,7
15,6
24,6
9,1
28,7
18,4
23,9
28,1
21
17
30,8
24,3
29,3
15,2
19,5
13,1
21,6
20,9
10,9
11,5
22,4
15,9
19,5
21,8
14,1

18,4
28
38,3
27,7
43,6
39,7
14,1
21,5
46,9
31,7
10
23,4
13,4
40,6
26,5
31,2
38,8
24,4
28,3
36
35,9
35,3
17,7
31,8
31,2
29
31,3
39,5
27,9
30,5

12,6
62
41,6
21,9
41,8
17,9
15,5
15,8
38,3
22,8
4,4
18,4
7,4
33,8
43,4
20,1
25,9
24,3
49,6
36,2
45
23,8
20,4
52,4
54,5
32,2
40,7
36,4
28,9
47,8

26,976

63,335

141,788

213,220

232,699

5,2

3,8

8,9

19,8

29,8

32,5

1
Adalar
2
Avcılar
3
Bahçelievler
4
Bakırköy
5
Bağcılar
6
Beykoz
7
Beyoğlu
8
BeĢiktaĢ
9
Büyükçekmec
10
BayrampaĢa
12
Eminönü
13
Eyüp
14
Fatih
15
Güngören
16
Gaziosmanpa
17
Kadıköy
18
Kartal
19
Kâğıthane
20
Küçükçekmec
21
Maltepe
22
Pendik
23
Sarıyer
26
ġiĢli
28
Tuzla
29
Ümraniye
30
Üsküdar
32
Zeytinburnu
902
Esenler
903
Çatalca
904
Silivri
Toplam

Yapım yılı (yüzde)

37,444

Ġlçe ismi

Ġlçe kodu

Yapım yılı( bina sayısı)

2000 yılı bina sayımı sonuçları, kat adetleri verisini de kapsamaktadır. Ankette, kat sayısı
bölümüne, çatı katları ile bodrumlarında dahil edilmesi gerektiği belirtildiğinden, özellikle
iĢyeri ve ticari amaçlı kullanılan binaların, zeminin üstünde kalan kat sayıları, kesin
değildir. Bu tür farklılıkların nedenleri belirlenemediğinden, elde edilen veri, olduğu gibi
kullanılmıĢtır. Eğer ileriki yıllarda bina sayımları, veri güncelleme çalıĢmalarında
kullanılacak ise, bu farklılıkların ayrı ayrı belirtilmesi önerilmektedir. Hasar hesaplamaları
için kat adeti verisi, dört kategoride sınıflanmıĢtır (1-3, 4-7, 8-15, 16 ve üstü). Kat adetleri
verisi incelendiğinde, çalıĢma alanındaki binaların toplamının %52.9‟unun, 4 ve üstü katlı
binalardan oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Adalar, Beykoz, Eyüp, Sarıyer, Tuzla, Ümraniye,
Çatalca ve Silivri ilçesindeki yapıların %70‟ten fazlası, 1 ila 4 katlı yapılardan
oluĢmaktadır. Genellikle düĢük yoğunluklu olan bu ilçelerde, yoğunluk 100 kiĢi/ha‟ın
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altındadır. Buna karĢın, en yüksek katlı binalara sahip, Bahçelievler, Kadıköy ve ġiĢli
ilçelerinde, 16 kat ve üstü binalar %9.4 ila %12.9 arasındadır (JICA ve ĠBB, 2002).
Çizelge 5.3‟te ilçelere göre bina yükseklikleri gösterilmiĢtir.
Çizelge 5.3. Ġlçelere göre binaların kat adedi (JICA ve ĠBB, 2002)
Kat Adeti (Bina Sayısı)
Ġlçe Kodu

Ġlçe Ġsmi

1-3

4-7

Kat Adeti (Yüzde)
8-15

16 ve üstü

1-3

4-7

8-15

16 ve üstü

1
2
3
4

Adalar
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy

5,294
4,901
3,559
3,147

1,214
8,745
14,027
6,514

0
348
1,972
323

0
1
0
18

81,3
35,0
18,2
31,5

18,7
62,5
71,7
65,1

0,0
2,5
10,1
3,2

0,0
0,0
0,0
0,2

5

Bağcılar

13,224

22,222

541

8

36,7

61,7

1,5

0,0

6

Beykoz

25,036

2,733

67

0

89,9

9,8

0,2

0,0

7

Beyoğlu

11,961

13,806

608

7

45,3

52,3

2,3

0,0

8

BeĢiktaĢ

6,020

7,692

629

23

41,9

53,6

4,4

0,2

9

Büyükçekmece

1,242

2,059

19

0

37,4

62,0

0,6

0,0

10

BayrampaĢa

7,170

12,842

112

0

35,6

63,8

0,6

0,0

12

Eminönü

7,886

5,713

486

1

56,0

40,6

3,5

0,0

13

Eyüp

19,380

6,153

44

0

75,8

24,1

0,2

0,0

14

Fatih

11,765

19,655

304

0

37,1

62,0

1,0

0,0

15

Güngören

1,383

8,472

733

1

13,1

80,0

6,9

0,0

16

GaziosmanpaĢa

30,299

25,754

319

0

53,7

45,7

0,6

0,0

17

Kadıköy

16,134

17,063

4,961

188

42,1

44,5

12,9

0,5

18

Kartal

13,980

9,017

1,224

10

57,7

37,2

5,1

0,0

19

Kâğıthane

14,145

13,883

681

1

49,3

48,4

2,4

0,0

20

Küçükçekmece

25,527

18,843

1,217

31

56,0

41,3

2,7

0,1

21

Maltepe

14,318

10,087

779

6

56,8

40,0

3,1

0,0

22

Pendik

27,614

11,544

557

2

69,5

29,1

1,4

0,0

23

Sarıyer

24,245

6,320

106

0

79,0

20,6

0,3

0,0

26

ġiĢli

8,858

11,454

2,106

31

39,5

51,0

9,4

0,1

28

Tuzla

10,922

3,709

40

1

74,4

25,3

0,3

0,0

29

Ümraniye

30,525

12,508

306

29

70,4

28,8

0,7

0,1

30

Üsküdar

24,113

18,292

369

0

56,4

42,8

0,9

0,0

32

Zeytinburnu

4,471

10,448

558

20

28,9

67,4

3,6

0,1

902

Esenler

7,509

14,742

401

0

33,1

65,1

1,8

0.0

903

Çatalca

2,084

453

2

0

82,1

17,8

0,1

0,0

904

Silivri

6,363

2,069

81

0

74,7

24,3

1,0

0,0

383,075

318,033

19,893

378

52,9

43,9

2,7

0,1

Toplam

Zarar görebilirlik ve risk değerlendirmesi
Ġstanbul‟da jeolojik açıdan yerleĢmeye uygun olmayan alanlar olarak heyelan alanları,
kumullar, erozyon alanları, %20 ve üzeri eğimli alanlar, dolgu alanları ve jeolojik açıdan
riskli olan alanlar alınmıĢtır. Bu alanlar üzerinde yapılaĢmıĢ olan konut alanları (15.979.00
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ha), Ġstanbul‟daki toplam konut alanları içinde %20,4‟lük bir paya sahip olup, Anadolu
Yakası‟nda Beykoz Ġlçesi‟nde 1.059 ha ve Avrupa Yakası‟nda Büyükçekmece Ġlçesi‟nde
3.019 ha ile en geniĢ alanları kapsamaktadır. Jeolojik risk taĢıyan alanlar üzerinde yer alan
ve yüksek yapılaĢma yoğunluğuna sahip olan (TAKS>0,30 ile KAKS>2) konut alanları
Anadolu Yakası‟nda Kadıköy Ġlçesi‟nde (235 ha) ve Avrupa Yakası‟nda da Büyükçekmece
Ġlçesi‟nde (386 ha) en fazla değere sahiptir. Pendik, Bakırköy, Küçükçekmece, Güngören
ve Avcılar Ġlçelerinde de yüksek oranda bu nitelikte konut alanları bulunmaktadır. Jeolojik
risk taĢıyan alanlar üzerinde yer alan düzensiz yapılaĢmıĢ konut alanları (3.809 ha)
Ġstanbul‟daki toplam düzensiz yapılaĢmıĢ konut alanları (25.328 ha) içinde %15,04‟lük bir
paya sahiptir ve en yüksek değerler Anadolu Yakası‟nda Beykoz Ġlçesi‟nde (359 ha),
Avrupa Yakası‟nda Küçükçekmece Ġlçesi‟nde (866 ha) görülmektedir. Yapım koĢulları da
dikkate alındığında, bu alanlar yaĢamsal risk açısından en büyük sorun alanlarını
oluĢturmaktadır (ĠBB, 2009).
JICA mikrobölgeleme çalıĢmasında, en kötü deprem senaryosuna göre bina hasar oranları
hesaplanmıĢtır. Her mahallede hesaplanan ağır ve orta hasarlı binaların oranı, bina
yapısının hasar görebilirliği açısından sınıflandırılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda
ağır ve orta hasarlı bina oranı baz alınarak mahallelerin hasar durumu,
%40‟ın üstü (toplam içinde %63‟ün üstünde): felaket hasarlı mahalle
%30 ila 39 (toplam içinde %52 ila 68): ağır hasarlı mahalle
%10 ila 29 (toplam içinde %26 ila 58): orta hasarlı mahalle
%10 ve altı ise, hasar görebilir bina yapısına sahip olmayan mahalleler olarak
değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme sonucunda 54 tane felaket hasarlı mahalle (toplamın
%8‟i) Avrupa Yakası‟nda Tarihi Yarımada, Marmara Sahili/iç Kısımları ve Adalar‟da
bulunmaktadır. 105 tane ağır hasarlı mahalle (toplamın %16‟sı) Boğaz‟ın kuzey kesimleri
hariç geniĢ bir alana dağılmaktadır. 298 tane orta hasarlı mahalle (toplamın %46) Çatalca
ve Adalar hariç hemen hemen tüm ilçelere (bu iki ilçedeki yapılanmıĢ tüm mahalleler
felaket veya ağır hasarlı mahalleler olarak değerlendirilmiĢtir) dağılmaktadır (JICA ve
ĠBB, 2002). Çizelge 5.4‟te çalıĢma alanında mahallelere göre bina hasar görebilirliği ve
bina hasar durumları gösterilmiĢtir.
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Çizelge 5.4. Mahallelere göre bina hasar görebilirliği ve bina hasar durumları (JICA ve
ĠBB, 2002)
Ġlçe

Alan
Kod

Ġsim

Mahalle

BB‟nin
DıĢında
Kalan

Asya
Yak.
Boğaz

Asya Yak.
Marmara Sahili

Avp. Yak. Ġç
Kısımlar

Avp. Yak
Boğaz

Avp. Yak
Marmara
.Sahili

Tarihi
Yarımad

12
Eminönü
14
Fatih
7
Beyoğlu
Ara toplam
32
Zeytinburnu
4
Bakırköy
15
Güngören
3
Bahçelievler
2
Avcılar
Ara Toplam
8
BeĢiktaĢ
19
Kâğıthane
26
ġiĢli
23
Sarıyer
Ara Toplam
13
Eyüp
16
GaziosmanpaĢa
10
BayrampaĢa
902
Esenler
5
Bağcılar
20
Küçükçekmece
Ara Toplam
Avr. Yak. Toplam/Ortalama
1
Adalar
17
Kadıköy
21
Maltepe
18
Kartal
22
Pendik
28
Tuzla
Ara Toplam
30
Üsküdar
6
Beykoz
29
Ümraniye
Ara Toplam
Asya Yak. Toplam/Ortalama
9
Büyükçekmece
903
Çatalca
904
Silivri
Ara Toplam
Toplam

Mahalle Sayısı
Ağır hasarlı
Orta hasarlı

Felaket Hasarlı

6
11
6
23
8
10
0
1
4
23
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
4
50
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
54

%
18
16
13
16
62
67
0
9
44
39
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
13
3
12
38
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8

Mahalle
7
41
8
56
3
4
8
7
3
25
1
0
0
0
1
1
0
5
2
0
4
12
94
2
1
1
0
3
2
9
0
0
0
0
9
2
0
0
2
105

%
21
59
18
38
23
27
73
64
33
42
4
0
0
0
1
5
0
45
11
0
17
10
22
18
4
5
0
10
18
8
0
0
0
0
4
33
0
0
15
16

Mahalle
17
17
30
64
2
1
3
3
1
10
9
10
11
1
31
14
13
4
11
21
13
76
181
0
25
16
19
24
8
92
16
2
2
20
112
3
0
2
5
298

%
52
25
67
44
15
7
27
27
11
17
39
53
39
4
33
70
45
36
61
95
57
62
43
0
89
76
95
83
73
77
30
11
14
23
54
50
0
40
38
46

Zarar görebilir
Mahalle
30
69
44
143
13
15
11
11
8
58
10
10
11
1
32
15
13
10
13
21
20
92
325
6
26
17
19
27
10
105
16
2
2
20
125
5
0
2
7
457

%
91
100
98
97
100
100
100
100
89
98
43
53
39
4
34
75
45
91
72
95
87
75
77
55
93
81
95
93
91
88
30
11
14
23
60
83
0
40
54
71
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Harita 5.4.Ağır/orta hasarlı bina oranı dağılımı (JICA ve ĠBB, 2002)
Harita 5.4‟te görüldüğü gibi çalıĢma alanı içindeki riskli olarak değerlendirilen mahalleler;
Tarihi Yarımada, Avrupa Yakası Marmara sahil kesimleri, Avrupa Yakası iç kısımları,
Asya Yakası Marmara sahili ve Adalar‟da yoğunlaĢmaktadır.

Zarar azaltma stratejileri
Yapılan literatür taramalarında binalarla ilgili risklerin yapısal ve yapısal olmayan
elamanlarla ilgili riskler olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Yapısal riskleri imar
planında belirtilen yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği gibi kararlara uyulmaması, proje
aĢamasında zemin özelliklerinin dikkate alınmaması sebebiyle jeolojik ve jeoteknik açıdan
sakıncalı zeminde yapılaĢma, fay hatlarına yakın yapılaĢma, binaların projesiz yapılması
veya statik durumuna bakılmaksızın projesinde olmayan ekleme ve çıkarma yapılması,
kolon, kiriĢ vb. gibi elemanlara zarar verilmesi veya kesilmesi, düĢük kaliteli malzeme
kullanılması vb. gibi sıralayabiliriz. Afetlerden özelliklede depremlerden büyük zararlar
meydana gelmesinin en önemli nedenlerinden biri inĢaat yapım yönetmelik ve
standartlarına uyulmamasıdır. Ülkemizde deprem yönetmeliği kapsamında inĢaat yapım
standartlarının, uluslararası standartlara uygun olarak detaylı bir Ģekilde hazırlandığı ve
önemli eksiklikler olmadığı görülmektedir.
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Ġstanbul‟da riskli alanlarda, mekân ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal
ve kültürel yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kentsel dönüĢüm projeleri baĢlatılmıĢtır.
Bu kapsamda Küçükçekmece Ġkitelli Ayazma- Tepeüstü kentsel dönüĢüm projesi, ġiĢli
KuĢtepe kentsel yenileme projesi, Kadıköy Ġlçesi Küçükbakkalköy-Atatürk Mahallesi
Kentsel Yenileme (Gecekondu DönüĢüm) Projesi, Avcılar Ġlçesi Tahtakale-YeĢilkent
Mahallesi Kentsel Yenileme (Gecekondu DönüĢüm) Projesi, Maltepe Ġlçesi BaĢıbüyük
Mahallesi Kentsel Yenileme (Gecekondu DönüĢüm) Projesi, Tuzla Ġlçesi Aydınlı
Mahallesi Kentsel Yenileme (Gecekondu DönüĢüm) Projesi, Fatih Ġlçesi NesliĢah –
Haticesultan (Sulukule) Mahallesi Kentsel Yenileme (Gecekondu DönüĢüm) Projesi ve
Zeytinburnu Ġlçesi Sümer Mahallesi Kentsel DönüĢüm Projesi gibi Toplu Konut Ġdaresi
BaĢkanlığı (TOKĠ), ĠBB ve özel sektör eliyle birçok proje yapılmıĢtır. Ancak yapılan
birçok proje amacından ĢaĢarak rant odaklı proje yapımına dönüĢmüĢtür. 1.derece deprem
bölgesinde bulunan Ġstanbul‟da özellikle son yıllarda yapılan çok katlı yapılara
baktığımızda kentsel dönüĢüm faaliyetlerinin rant odağında gerçekleĢtiği görülmektedir.
Jeolojik ve jeoteknik açıdan sakıncalı alanlarda bulunan konutlar iyileĢtirilmeli veya tasfiye
edilmelidir. Yapılan risk analizinde Avrupa Yakası‟nda Tarihi Yarımada, Marmara
Sahili/iç Kısımları ve Adalar‟da bulunan 54 tane felaket hasarlı mahalle, Boğaz‟ın kuzey
kesimleri hariç geniĢ bir alana dağılan 105 tane ağır hasarlı mahalle, hemen hemen tüm
ilçelere dağılmıĢ olan 298 tane orta hasarlı mahalle ortaya çıkmıĢtır. Bu kapsamda felaket
hasarlı mahallelerden baĢlayarak konutların risk durumuna göre güçlendirme ve onarım,
yıkıp yeniden yapma gibi bina ölçeğinde ıslah, yoğunluğun azaltılması ve kentsel yenileme
gibi alansal ölçekte çözüm modelleri belirlenerek zarar azaltma stratejileri belirlenmelidir.
Onarım ve güçlendirme
GörünüĢ veya kullanım bakımından hasar görmüĢ bir yapıda veya onun bir veya birkaç
elemanında önceki haline getirmek için yapılan çalıĢma ve değiĢikliktir. Bir önceki haline
getirme onun görünüĢü, kullanımı, yük taĢıma kapasitesi, rijitliği, sünekliği ve dayanımı
bakımlarından olabilir. Onarımda amaç önceki duruma geri getirmektir (Keskin, 2005).
Onarım (tamir), görünüĢ ve kullanım bakımından hasarlı bir yapının görünüĢ, kullanılırlık,
taĢıma gücü, mukavemet ve statik karakteristiklerinin iyileĢtirilmesi ve önceki dayanımına
geri getirilmesi için yapılan çalıĢma ve değiĢikliklerdir. Genellikle hafif ve orta hasar almıĢ
yapıların ve elemanlarının, zamanla eskiyen ve elemanları yapım tarihindeki değerini
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kaybetmiĢ yapılarda onarım yapılmaktadır (Ören, 2010).
Binaların güçlendirilmesi, deprem hasarlarına neden olacak kusurlarının giderilmesi,
deprem güvenliğini arttırmaya yönelik olarak yeni elemanlar eklenmesi, kütle azaltılması,
mevcut

elemanlarının

deprem

davranıĢlarının

geliĢtirilmesi,

kuvvet

aktarımında

sürekliliğin sağlanması türündeki iĢlemleri içerir (AteĢ, 2010). Güçlendirme bir yapının
yük taĢıma kapasitesini, rijitliğini, sünekliğini ve stabilitesini veya bunlardan bazılarını
önceki veya mevcut durumunun üzerine çıkarmak amacı ile yapılan değiĢikliktir (Elmas,
2008). Yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenen 54 felaket hasarlı mahalle, 105 ağır
hasarlı mahalle ve 298 orta hasarlı mahallelerde sağlam veya iyileĢtirilebilir zemin
üzerinde bulunan sadece yapı bakımından riskli yapılar, zemin iyileĢtirmesi ile birlikte
yapıların durumuna göre onarılarak, güçlendirilerek veya yeniden yapılarak dayanıklı hale
getirilmelidir.

Kentsel yenileme
Kentsel yenileme (urban regeneration); değiĢime uğrayan bir bölgenin sosyal, ekonomik,
fiziksel koĢullarına kalıcı bir iyileĢtirme arayıĢı içinde olan ve kentsel sorunlara çözüm
sağlamaya çalıĢan kapsamlı ve bütünleĢik bir vizyon ve eylemler dizisi olarak
tanımlanmaktadır (Roberts, 2000). Genel bir çerçeve içinde, kentsel yenileme, farklı
nedenlerden ötürü zaman süreci içinde eskimiĢ, köhnemiĢ, yıpranmıĢ ya da kimi
durumlarda terkedilmiĢ, vazgeçilmiĢ kentsel dokunun, günün sosyo-ekonomik ve fiziksel
koĢulları göz önünde tutularak değiĢtirilmesi, dönüĢtürülmesi, ıslah edilmesi ve yeniden
canlandırılarak kente kazandırılması olarak ifade edilebilir (Özden, 2001).
Kentsel yenileme, kentin mekânsal, fiziksel, kültürel vb. gibi özelliklerine, kentteki
yenilenecek alan veya kullanımlara göre farklı uygulamalar gerektirebilmektedir. Örneğin
Bilsel‟in (2004) vurguladığı gibi, “sorunlu konut alanlarında gerçekleĢtirilecek yenileme
uygulamalarında, toplumsal boyut, mülkiyet yapısı, piyasa etkisi, parsel bazında rant
kaygısı ile yapılan planlama gibi niteliksiz çevre oluĢumuna neden olacak faktörlerin etkisi
altında bırakılmaması için her proje alanına özgü farklı örgütlenme ve finansman modelleri
ile sorunun çözümü noktasında arayıĢların ve yaklaĢımların gerekliliği” önem arz
etmektedir (Sönmez, 2012).
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Kentsel yenileme uygulamalarının yapıldığı en önemli alanlardan biride deprem, heyelan,
taĢkın vb. gibi doğal afetlere maruz kalan ya da kalabilecek alanlardır. Yenileme yapılacak
bu alanlarda mülkiyet sorunları, riskli alanların birden fazla yerel yönetimin sınırları içinde
kalması, imar planlarına uyum sorunları, maliyet, konut sahiplerinin yaklaĢımı vb. gibi
yasal, teknik, sosyal ve finansal birçok sorunla karĢılaĢılmaktadır. Dolayısıyla kentsel
yenileme yapılırken yasal, teknik, sosyal ve finansal gibi düzenlemeleri de kapsamalıdır.
Yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenen 54 felaket hasarlı mahalle, 105 ağır hasarlı
mahalle ve 298 orta hasarlı mahallelerde sağlam veya iyileĢtirilebilir zemin üzerinde
bulunup onarım ve güçlendirme yoluyla afete dayanıklı hale getirilemeyecek sadece bina
değil alan bazlı yenilenmesi gereken konut alanlarının zemin iyileĢtirilmesini de
kapsayacak Ģekilde kentsel yenileme yoluyla hem bina hem de alan bazlı yeniden
planlanarak afete dirençli hale getirilebilir.
Yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenen 54 felaket hasarlı mahalle, 105 ağır hasarlı
mahalle ve 298 orta hasarlı mahallelerde iyileĢtirilemeyecek zemin veya ıslah
edilemeyecek alanda bulunan konutların daha önceden belirlenen yerleĢime uygun
alanlardan yenileme yapılacak alana en yakın alan ya da alanlara taĢınarak kentsel
yenileme yapılabilir ve eski alanın yeĢil alan olarak değerlendirilebilir.
Afet sigortaları ve yapı denetimi
Bir afet özelliklede deprem meydana geldiğinde afetzedelerin maddi kayıplarına karĢı
sigorta sistemi bir kalkan görevi görevi görmektedir. Dolayısıyla afetler nedeniyle
meydana gelebilecek zararların devlete olan yükünü azaltmak amacıyla tüm doğal afetleri
kapsayan zorunlu sigorta sistemi oluĢturulmalıdır. Bu kapsamda öncelikle 54 felaket
hasarlı mahalle, 105 ağır hasarlı mahalle ve 298 orta hasarlı mahallede bulunan
konutlardan baĢlayarak sigortası olmayan konutlar belirlenmeli ve ödenebilir bir prim
karĢılığında afete karĢı sigorta güvencesi altına alınmalıdır.
3194 sayılı imar kanunu kapsamında yapı denetimi dolaylı olarak mühendisler, mimarlar
ve Ģehir plancıları tarafından yapılmaktaydı. 1999 Marmara depremi sonrasında yapı
denetiminde değiĢikliğe gidilmiĢ ve 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı “Yapı Denetimi
Hakkında Kanun” ile yapı denetimini bağımsız denetim firmalarına verilmiĢ bu kapsamda
bağımsız denetim firmaları yapıların projesinden inĢaatına kadar denetlemesinden sorumlu
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tutulmuĢtur. Yapı denetimi ile ilgili sorunlar yasal düzenlemelerle çözülmeye çalıĢılsa da
uygulama istenilen düzeyde olmamıĢtır. Uygulamada kanunlara bağlı olarak düzgün
denetim yapan firmalar yerine ciddi denetim yapmayan bazı hatalara göz yuman firmalar
tercih edilmektedir.
Yapı denetimi imar ve yapılaĢma sisteminin bir parçası olması nedeniyle yapı denetimine
yönelik yapılan tüm yasal düzenlemeler imar ve yapılaĢma sistemi ile bütüncül Ģekilde
olmalıdır. Bu kapsamda Ġstanbul‟da yapılacak yeni yapıların afetlere dayanıklı olması için
yerleĢime uygun olan alanlarda imar palanlarında belirtilen özelliklere uygun olarak;
projelerin yetkili kurum ve kiĢilerce hazırlanmasını, yapının yetkili kurumlar tarafından
inĢa edilmesini, inĢaatın belirli aĢamalarında farklı kurumlarca denetlenmesini, firma ve
kiĢilerin ilgili bakanlık tarafından lisanslandırılması ve belirli aralıklarla denetlenmesini
kapsayacak Ģekilde yapı denetim sistemi yapılandırılmalıdır.
5.2.2. UlaĢıma yönelik zarar görebilirlik, risk analizi ve zarar azaltma stratejileri
Mevcut durum değerlendirmesi
UlaĢım özellikle deprem olmak üzere afetlerle mücadele de hayati öneme sahiptir. Afet
sonrasında ulaĢım sistemlerinde meydana gelen hasarlar afet yerlerine ulaĢımı
engellemekte veya zorlaĢtırmaktadır. Kentteki sokak biçimleri ve geniĢlikleri, yapı
biçimleri vb. gibi etmenler de afetlerde ulaĢım sistemini etkilemektedir. Sokakların dar
olması ve yapıların bitiĢik nizamda yapılması nedeniyle depremde çöken binalar yolları
kapatarak hem arama kurtarma iĢlerini hem de yardım ulaĢtırmayı sekteye uğratmaktadır.
Ayrıca altyapı sistemlerinin büyük bir kısmı yolların bünyesinde bulunduğu için yollar ile
altyapı arasında mekânsal bir iliĢki vardır. Bundan dolayı afetlerde ulaĢım sisteminin zarar
görmesi altyapının da zarar görmesine neden olmaktadır.
Kentlerin mevcut ulaĢım sisteminin analizi yapılmalıdır. Kentlerin mevcut ulaĢım analizi
kapsamında mevcut ulaĢım çeĢitleri (karayolu, raylı sistem, deniz yolu ve hava yolu), yol
güzergâhı ve uzunluğu, yolların kademelenmesi, tipleri ve özellikleri, trafik özellikleri ve
taĢıt-yaya trafiği özellikleri mekânsal, yapısal, eriĢebilirlik ve yeterlilik gibi iĢlevler
kapsamında belirlenmelidir.
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Ġstanbul‟da yol ağı, kentleĢmenin doğu – batı yönünde geliĢmesinden dolayı ring / radyal
bir formdan ziyade doğrusal bir yapı göstermektedir. Doğu-batı aksında uzayan TEM
(Trans European Motorway) Otoyolu ve D100 Karayolu Ġstanbul‟un iki ana koridorunu
oluĢturmaktadır. Bununla birlikte “Tarihi Kent Merkezi” ve MĠA bölgesini çevreleyen ring
yolları bulunmaktadır. Bu yollar yaklaĢık 3-5 km aralıklarla merkezi bölgeyi çevreleyen
yarım ringlerdir. Radyal yollar ise TEM otoyolu ve D-100 Karayolu‟nun doğu ve batı
uzantıları, Eski Edirne Yolu, Piyale PaĢa Bulvarı, Büyükdere Caddesi, ġile Yolu gibi
yolları içermektedir. TEM otoyolu ve D-100 Karayolu otoyol/ekspres yol olarak
tasarlanmıĢ olup 2*3 ve 2*4 Ģeritli yüksek trafik kapasitelerine sahip olduğundan diğer
yollara katlı kavĢaklarla bağlanmaktadır. Merkezi alanda Atatürk Bulvarı, Refik Saydam
Caddesi, TarlabaĢı Bulvarı, Piyale PaĢa Bulvarı, Barbaros Bulvarı, Fevzi PaĢa Caddesi,
Edirnekapı Rami Caddesi, Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) ve Kennedy Caddesi
gibi önemli ana arterler yer almaktadır. Bu yollar genellikle 2*3 Ģeritli olup merkezi alana
bir ring yoluyla bağlanmaktadır ( ĠBB, 2011).
Doğu-batı yönünde uzanan iki çevre yolu, metropol içindeki en önemli yol aksını
oluĢturmaktadır. Boğazın, iki yakası, insan ve yük taĢımacılığında önemli rol oynayan,
doğu-batı yönündeki bu çevre yollarıyla bağlanmıĢtır. Bu çevre yollarına bağlanan ve ana
arter görevi gören kuzey-güney ve doğu-batı yönünde uzanan 16 m ve üstünde birinci
derece yollar bulunmaktadır. Konut alanlarının içinde ve çevresinde bulunan ve ana yollara
bağlanan bağlantı yolu olmalarının yanında, geniĢ bir alana hizmet vermeyen, 7-15 m
geniĢliğindeki ikinci derece yol ağı ve ulaĢım ağında önemli bir fonksiyonu bulunmayan 26 m geniĢliğindeki üçüncü derece yol ağı diğer yollardır (JICA ve ĠBB, 2002). EK-12‟de
Ġstanbul yol geniĢliklerine göre mevcut ulaĢım ağı gösterilmiĢtir.
Ġstanbul‟da 18,59 km metro, 19,3 km hafif metro, 34,22 km tramvay, 1,24 km füniküler,
4,2 km nostaljik tramvay, 72 km banliyö ve 0,72 km teleferik olmak üzere toplam 150,27
km. uzunluğunda raylı sistem hattı mevcuttur. Metro, hafif metro ve tramvaylar için ray
açıklığı genellikle 1435 mm‟dir. Ġstanbul‟da kent içi raylı sistemler, ĠBB‟ye bağlı olan
UlaĢım A.ġ tarafından, banliyö hatları ise TCDD tarafından iĢletilmektedir (ĠBB, 2011).
Yol ağının önemi değerlendirilirken, sadece tüm ağın bölümleri boyunca güzergâhların
önemi üzerinde durulmamalı aynı zamanda etrafındaki bölgelere olan etkisi dikkate
alınarak sanat yapılarının hasar görmesi durumunda meydana gelecek etkinin de
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incelenmesi gereklidir. Ġstanbul‟un topoğrafik ve ulaĢım özellikleri nedeniyle köprü,
viyadük ve tünel gibi birçok sanat yapısı inĢa edilmiĢtir. Afet sırasında sanat yapılarının
yıkılması veya zarar görmesi ambulans, itfaiye vb. gibi taĢıtların akıĢını engellemektedir.
Bu kapsamda çalıĢma alanı içerisinde bulunan sanat yapılarının yapım yılı, mesnet tipi,
kiriĢ tipi, köprü ayağının yüksekliği, yapısı vb. özelliklerine ve lokasyon bilgisine ile ilgili
veriler ilgili kurumlardan toplanmıĢ. Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Devlet
Demiryolları ve ĠBB‟den alınan veriler doğrultusunda çalıĢma alanında 563 büyüklü
küçüklü köprü, 20 metro köprüsü ve 76 demiryolu köprüsü bulunduğu görülmüĢtür. EK13‟de köprülerin lokasyonu gösterilmiĢtir.
Zarar görebilirlik ve risk değerlendirmesi
Bir afet nedeniyle yollarda meydana gelecek hasarlar tüm ulaĢım sisteminin iĢlememesine
neden olabilir. Ayrıca afetlerden sonra yollar, tahliye, kurtarma, tıbbi yardım, ihtiyaç
malzemelerinin taĢınmasında vb. konularda önemli rol oynarlar. Bundan dolayı ulaĢım
sisteminin mevcut durumu temel alınarak muhtemel bir afette meydana gelebilecek olan
hasarın boyutları ve yol kenarlarındaki binaların göçmesi sonucunda yol kapanmalarından
oluĢacak zararın hesaplanması gereklidir. Bununla birlikte güzergâh ve geçitlerin önem
dereceleri belirlenmeli ve ona göre afete karĢı önleyici tedbirler önceliklendirilerek daha
güvenli ulaĢım sistemi inĢa edilmelidir. Bu kapsamda Ġstanbul‟da bulunan mevcut ulaĢım
sistemine yönelik riskleri yol kapanma riskleri, sanat yapılarının ve ulaĢım sisteminde
bulunan diğer yapıların zarar görmesine yönelik riskler olarak sınıflandırabiliriz.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda çalıĢma alanında bulunan yollar 2-6 m, 7-15m ve
16m ve üstü olmak üzere üç kategoriye ayrılarak bir afet durumunda kapanma riski
değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda 2 ila 6 metre geniĢliğindeki yollar için yol kapanma
olasılığı değerlendirildiğinde yol kapanma olasılığının %50‟den yüksek olduğu alanlar
Avrupa yakasının güneyi ve Asya yakasında yer almaktadır. Bu alanlar yoğun yerleĢime
sahip alanlardır ve yol kapanması, bina yıkılma olasılığının yüksek olarak hesaplandığı
alanlarda meydana gelmektedir. Bu tür dar yollar binaların birbirine yakın durduğu
alanlarda geliĢmiĢtir ve bu yollar sokak olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, yıkılan
binaların sebep olacağı yol kapanmalarının tahliye ve kurtarma faaliyetlerinde ciddi
zorluklar yaratacağından kaygılanılmaktadır. 2 ila 6 metre geniĢliğindeki yolların kapanma
hesapları EK-14‟te gösterilmiĢtir. 7 ila 15 metre geniĢliğindeki yolların kapanma olasılığı
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değerlendirildiğinde yol kapanma olasılığının %50‟den yüksek olduğu alanlar Avrupa
yakasının bir bölümüdür. 7 ile 15 metre geniĢliğindeki yolların ana yol olarak bir iĢlevi
olmamasına ve geniĢ bir ağ iĢlevi olmamasına rağmen ana yollara eriĢimleri bulunmaktadır
ve yerleĢim alanlarının içi ile etrafında yer almaktadırlar. Dolayısıyla, bu tür iĢlevleri olan
yolların kapanması halinde yaĢam alanlarına ve diğerlerine eriĢmek zorlaĢacak ve bazı
bölgeler izole olacaktır. 16 metre ya da daha geniĢ yolların kapanma olasılığı
değerlendirildiğinde 16 metreden geniĢ yolların yıkılan binalar sonucunda kapanmasıyla
karĢılaĢılmasının zor olduğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla, binaların yolların üzerine
yıkılması halinde bile, bu tür yolların araçların geçici için zorluk çıkarması olasılığının
düĢük olacağı sanılmaktadır (JICA ve ĠBB, 2002).
Köprü yapısındaki tahribat ulaĢım sistemi içerisinde kendi baĢına bir nokta gibi görünse de
sistemin fonksiyonunu sürdürememesi sonucunu doğurabilir. Nehirlerden ve boğazlardan
geçen yolların en önemli kısmı köprülerdir. Ġstanbul‟da nehirlerden ve boğazdan geçen
köprülerin hasar görmesinin iki yaka arasındaki ulaĢım bağlantısının kopmasına ve
kurtarma, tahliye, tıbbı yardım vb. gibi etkinliklerin yerine getirilememesine yol açması
muhtemeldir.
Karayolu, demir yolu ve deniz yolu gibi ulaĢım sistemleri Ġstanbul‟un ulaĢım sistemini
oluĢturmaktadır. Bu ulaĢım sistemleri sanat yapılarının yanında havaalanı, liman, istasyon,
bina vb. gibi değiĢik nitelikte birçok yapı barındırmaktadır. Bu yapılar ulaĢım sisteminin
bir parçası olup devamlılığını sağlamaktadır. Afet anında bu yapıların zarar görmesi ulaĢım
sistemini sekteye uğratabilir. Dolayısıyla kentte bulunan yapılara yönelik zarar görebilirlik
ve risk analizi yapılmalıdır.

Zarar azaltma stratejileri
Yapılacak risk değerlendirmesi doğrultusunda ulaĢım sistemine yönelik zarar azaltma
faaliyetlerini mevcut ulaĢım ağının güçlendirilmesi, acil durum yol ağının belirlenmesi ve
afet trafik yönetim planının oluĢturulması olarak sıralayabiliriz.
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Mevcut ulaşım ağının güçlendirilmesi
Karayolları Bölge Müdürlükleri hizmet ağı içinde kalan sanat yapıları içinden trafik
yoğunluğunun ve sismik duyarlılık kriterleri esas alınarak yapılan sıralamaya göre ele
alınan 325 adet köprü, viyadük ve tünelde sürdürülmekte olan depreme karĢı güçlendirme
çalınmalarına karar verilmiĢtir. Karayolları Bölge Müdürlükleri sorumluluğu altında
bulunan Kınalı-GümüĢova otoyol ağı üzerindeki toplam 310 adet köprü, viyadük ve tünelin
depreme karĢı güçlendirme proje çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Depreme karĢı güçlendirme
projeleri tamamlanan 108 adet büyük sanat yapısının yapım çalıĢmaları da tamamlanmıĢtır.
Güçlendirme çalıĢmaları tamamlanan bu yapılardan 11 adedi Ġstanbul sınırları içinde
bulunmaktadır. Depreme karĢı güçlendirme çalıĢması yapılan büyük sanat yapılarında;
temel güçlendirmesi, keson temel imalatı, beton kazık imalatları, beton mantolama, mesnet
değiĢtirilmesi, genleĢme derzi değiĢtirilmesi, çatlak onarımları, beton onarımları gibi özel
imalatlar yapılmıĢtır (Kurucu, 2010).
Karayolları Genel Müdürlüğü yönetiminde Japon uzmanların da yer aldığı ve hazırlanan
fizibilite etüdü raporuna göre Ġstanbul Karayolu ulaĢımının önemli ve öncelikli ana
yapılarını oluĢturan;


Birinci Boğaz Köprüsü



Birinci Boğaz Köprüsü YaklaĢım Viyadüğü (Asya tarafı)



Birinci Boğaz Köprüsü YaklaĢım Viyadüğü (Avrupa tarafı)



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



Eski Haliç Köprüsü



Eski Haliç Köprüsü yaklaĢım Viyadüğü



Yeni Haliç Köprüsü (Batı)



Yeni Haliç Köprüsü YaklaĢım Viyadüğü (Batı)



Yeni Haliç Köprüsü Doğu



Yeni Haliç Köprüsü YaklaĢım Viyadüğü (Doğu B)



Yeni Haliç Köprüsü YaklaĢım Viyadüğü (Doğu C)



Ortaköy Viyadüğü V 408



Ortaköy Viyadüğü V 409



Ortaköy Viyadüğü V 411



Mecidiyeköy Viyadüğü
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gibi 15 adet köprü ve viyadüğün depreme karĢı güçlendirilmesi için Japon Hükümetinden
dıĢ kredi sağlanmıĢ ve yukarıda isimleri belirtilen köprü ve viyadüklerin depreme karĢı
güçlendirme projeleri yapılarak Ġstanbul‟daki Büyük Açıklıklı Köprülerin Sismik Takviye
Projesi baĢlığı altında yapım çalıĢmalarına 13.03.2006 tarihinde baĢlanmıĢ olup bu
çalıĢmalar 2010 yılı içinde tamamlanacaktır (ĠBB, 2009). Çizelge 5.5‟te köprü ve
viyadüklerle ilgili yapılmıĢ olan çalıĢmalar görülmektedir.
Çizelge 5.5. Köprü ve viyadüklerle ilgili yapılmıĢ olan çalıĢmalar
Yapı Adı
BBK ve FSM Köprüleri
BBK Yak. Viyadükleri

Haliç Köprüleri ile Ortaköy Viyadükleri

Mecidiyeköy Viyadüğü

Yapılan ĠĢ Takviyesi
Kule ve Tabliye Arasında ÇarpıĢmaya karĢı Takviye
GenleĢme Derzlerinin DeğiĢtirilmesi
Mesnet Oturma Alanlarının GeniĢletilmesi
Mesnetlerin DeğiĢtirilmesi
Damper Montajı
DüĢmeyi Önleyici Kablo YerleĢtirilmesi
KiriĢ Takviyesi
Ayak Takviyesi
DüĢmeyi Önleyici Kablo/Donanım YerleĢtirilmesi
KiriĢlerin Takviyesi
Yer değiĢtirmeyi Kısıtlayıcı Donanım YerleĢtirilmesi
Yeni Enine KiriĢ
Temellerin GeniĢletilmesi
Mesnetlerin DeğiĢtirilmesi
Yatay Krikolama
Ayak Üstü GeniĢletilmesi
Ayakların Takviyesi
GenleĢme Derzlerinin DeğiĢtirilmesi
Damper Montajı
Ayak Koruma Betonu TeĢkili
Kilitleme Donanımı YerleĢtirilmesi
Damper Montajı
KurĢun Çekirdekli Mesnetlerin Montajı
Enine Yönde Sınırlayıcı Donanım Montajı
Tekil Ayakların Üstünün GeniĢletilmesi
Mesnet Koruması
Kenar ayaklarda ĠyileĢtirme iĢleri

UlaĢım sistemi ile güçlendirmeler sadece köprü ve viyadük gibi sanat yapıları ile sınırlı
kalmamalıdır. Ġstanbul‟da ulaĢım sistemi içinde bulunan havaalanları, limanlar, tüneller,
otogar, istasyonlar, metro sistemi vb. gibi yapılarla ilgili yapılacak risk değerlendirmeleri
kapsamında güçlendirme faaliyetleri yapılmalıdır.
Acil durum yol ağının belirlenmesi
Acil ulaĢım yolları belirlenirken olası bir afet duruma göre öncelikler belirlenmelidir. Bu
öncelikleri afete iliĢkin hasar bilgisinin toplanması, müdahale operasyonu, afet sonrası acil
ihtiyaçların karĢılanması, kriz yönetim merkezlerine, acil müdahale merkezlerine ve acil
ihtiyaç sirkülâsyon merkezlerine ulaĢım Ģeklinde sıralayabiliriz.
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ĠBB ve JICA tarafından yol geniĢlikleri, alternatifli olması, ulaĢım ve trafik açısından
yoğunluğu, stratejik öneme sahip bina, merkez ve alanlara ulaĢım vb. kriterler dikkate
alınarak her ilçede parklaĢma yasağı getirilen 1. derece yollar, kontrollü parklaĢma yasağı
getirilen 2. derece yollar, kent içi toplayıcı 3. derece yollar tespit edilmiĢtir. Valilik, ĠBB ve
ilçe belediye ve afet yönetim merkezlerini ile ana ulaĢım noktaları olan havaalanları ve
limanları birbirine bağlayan birinci derece (birincil) acil ulaĢım ağı, seçilmiĢ olan birincil
ağa destek olan ve toplanma yerleri, çadır kentler, sağlık tesisleri, itfaiye, güvenlik vb. gibi
tesis ve alanlara bağlanan ikinci derece (ikincil) acil ulaĢım ağı ve birincil ve ikincil ağa
destek olan ve acil ihtiyaç stoklama, toplanma ve sirkülâsyon merkezlerine bağlanan
üçüncü derece (üçüncül) acil ulaĢım ağı belirlenmiĢtir. Belirlenen acil durum ulaĢım yolları
EK-15‟da gösterilmiĢtir.
Belirlenen bu acil durum yol ağı 2002 yılında yapılmıĢ olması ve günümüze kadar 15 yıllık
bir zaman diliminde Ġstanbul‟un ulaĢım sisteminde birçok değiĢiklik meydana gelmesi
nedeniyle tekrardan gözden geçirilerek planlanmalıdır.
Afet trafik yönetim planının oluşturulması
Afetlerden sonra yolların zarar görmesi, binaların yıkılması ile yolların kapanması ve
afetzedelerin yolları tıkaması nedeniyle trafik akıĢı karıĢacaktır. Bu nedenle acil durum yol
ağının güvence altına alınması ve afetzedelerin ulaĢımının sağlanması amacıyla afet trafik
yönetim planının oluĢturulması gerekmektedir. Afet trafik yönetim planı, ulaĢım
alanlarının ani tıkanmalarına karĢı rezerv alanlarının belirlenmesi, yerleĢim yerlerine
alternatifli giriĢ çıkıĢ yollarının belirlenmesi, ana arterlerin alternatif enerji kaynakları ile
aydınlatılması, orta refüj alanlarının gerektiğinde yaya ve taĢıt trafiğini karĢılayacak
geniĢlikte planlanması, özel araç trafiğinin kontrol edilmesi, yolun izlenmesi ve yoldaki
trafik durumuna iliĢkin bilginin toplanması vb. gibi görevleri kapsamalıdır.
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5.2.3. Kentsel teknik altyapıya yönelik zarar görebilirlik, risk analizi ve zarar azaltma
stratejileri
Mevcut durum değerlendirmesi
Altyapı sistemleri hem afet öncesinde hem de afet sonrasındaki süreç için büyük önem
taĢımaktadır. Altyapı sistemlerinin afetlerden zarar görmemeleri veya az zarar görmeleri
afet sonrasında da fonksiyonlarına devam etmeleri ya da en kısa zamanda devam edebilir
hale gelmeleri toplum için oldukça önemlidir. Ayrıca afetlerde bazı altyapı sistemlerinde
meydana gelen hasarlar afet zararlarını artırabilmektedir. Doğalgaz boru hatlarının zarar
görmesi sonucu meydana gelen yangınlar ve bu yangınların meydana getirdiği zararlar
buna örnek verilebilir. Bu kapsamda içme suyu, yağmur suyu drenajı, kanalizasyon, gaz
dağıtımı, elektrik dağıtımı ve telekomünikasyon gibi altyapıların mekânsal dağılımı
belirlenmeli ve her bir altyapı hizmeti için mevcut durum analizi yapılmalıdır (Erdinç,
2017).
ĠBB tarafından 2002 yılında Ġstanbul‟da bulunan doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon,
elektrik ve haberleĢme gibi kentsel altyapıya yönelik veriler toplanmıĢtır. Toplanan verilere
göre Ġstanbul‟da;


Malzemelerine göre sınıflandırılmıĢ toplam 15,283 km doğal gaz boru hattı ve 515,248
doğalgaz servis kutusu



18 arıtma tesisi, 111 su deposu ve malzemelerine göre sınıflandırılmıĢ toplam 7,927 km
içme suyu, 10,185 km atık su hattı



2167 km yüksek gerilim hattı, 2151 km toprak üstü hattı, 59 km toprak altı hattı ve
diğer hatlar olmak üzere toplam 4,642 km elektrik hattı



3,365 adedi bina çatılarında yer almak üzere toplam toplam 7,791 baz istasyonu
mevcuttur. Kentsel teknik altyapının mevcut durumuna yönelik haritalar EK-16, EK17, EK-18, EK-19 ve EK-20‟de gösterilmiĢtir.

Zarar görebilirlik ve risk değerlendirmesi
Su afet sonrasında çıkabilecek yangınları söndürmek, su ihtiyacı ve temizlik için hayati
önem taĢımaktadır. GeçmiĢte su Ģebekesinin deprem, heyelan vb. doğal afetlerden zarar
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gördüğü gözlemlenmiĢtir. Ġletim boru hatları, depo ve pompalama istasyonlarından oluĢan
su Ģebekesine yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Afet sırasında bu bileĢenlerden
birinde meydana gelecek hasar ciddi kesintilere neden olacaktır. Yapılan çalıĢma ile içme
suyu dağıtım ve servis borularına yönelik risk kapsamında boru ya da bağlantıların
kırılması veya çıkması değerlendirilerek deprem senaryosuna göre ilçe bazında hasarlı
nokta sayısı belirlenmiĢtir. Yapılan boru hattı Ģebekesine yönelik hasar analizinde zarar
görebilirliğin Avrupa yakasında yoğunlaĢtığı ve en yüksek hasar oranının Fatih ve
Güngören‟de ortaya çıktığı görülmüĢtür (JICA ve ĠBB, 2002). EK-21‟de içme suyu boru
hattı hasar dağılımı haritası gösterilmiĢtir.
Atık su sisteminde, faylanma ve sıvılaĢma potansiyeli olan bölgelerdeki yeraltı boruları
depremden etkilenmektedir. Arıtma tesisinde yer alan çeĢitli tipteki havuzlar ve bunları
birbirine bağlayan boru ve kanallar, temeldeki farklı oturmalardan ve zemindeki
sıvılaĢmadan dolayı hasar görebilmektedir. Ana kollektörler, pompa istasyonları, arıtma
tesisleri vb. gibi bileĢenlerden oluĢan atık su Ģebekesine yönelik risk değerlendirmesi
yapılmalıdır. Yapılan çalıĢma ile kanalizasyon borularına yönelik risk kapsamında boru ya
da bağlantıların kırılması veya çıkması değerlendirilerek deprem senaryosuna göre ilçe
bazında hasarlı nokta sayısı belirlenmiĢtir. Yapılan kanalizasyon Ģebekesine yönelik hasar
analizinde zarar görebilirliğin Avrupa yakasında Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler,
Beyoğlu, BeĢiktaĢ ve Kâğıthane‟de, Anadolu yakasında ise Kadıköy‟ de yoğunlaĢtığı
görülmüĢtür (JICA ve ĠBB, 2002). EK-22‟te kanalizasyon boru hatları hasarı dağılımı
haritası gösterilmiĢtir.
Ġstanbul‟da meydana gelebilecek Ģiddetli bir deprem doğalgaz dağıtım sisteminde zarara
neden olabileceği gibi, zarar görmüĢ borulardan sızacak doğalgaz nedeniyle yangın ve
patlama gibi ikincil tehlikelere de neden olabilir. Ayrıca binaların çökmesi durumunda,
binaların dıĢ duvarları veya zemin katlarına yerleĢtirilmiĢ olan servis kutuları da zarar
görecektir. Gaz boru hattı hasar görmese dahi servis kutusundan bir patlamaya neden
olabilecek gaz sızıntısı meydana gelebilir. Yapılan çalıĢma ile doğalgaz borularına ve
servis kutularına yönelik risk kapsamında boru ya da bağlantıların kırılması veya çıkması
ve servis kutusunun kırılması deprem senaryosuna göre ilçe bazında hasarlı nokta ve kutu
sayısı belirlenmiĢtir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda doğalgaz boru Ģebekesinde zarar
görebilirlik sayısının çok az olduğu görülmüĢtür. Bunun ana nedeni Ġstanbul‟daki doğalgaz
boru hatlarının yeni inĢa edilmiĢ olması ve geçmiĢ deprem hasar tecrübelerine göre yüksek
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esneklik ve deprem dayanırlığına sahip olan polietilen boruları kullanmıĢ olmasıdır. Ağır
hasarlı binalardaki servis kutularının tamamının, orta hasarlı binalardaki servis kutularının
da yarısının zara göreceği tahmin edilmektedir. Doğalgaz servis kutuları hasar dağılımı
baktığımızda Avrupa yakasında Fatih ilçesinde yoğun olduğu görülmektedir (JICA ve ĠBB,
2002). EK-23‟te doğalgaz boru hatları hasar dağılımı haritası, EK-24‟te ise doğalgaz servis
kutuları hasar dağılımı haritası gösterilmiĢtir.
Elektrik afet anında ve sonrasında tüm sistemlerin devam etmesi için çok önemlidir. Kent
içinde bulunan doğalgaz, su, elektronik sistemler gibi birçok kullanım elektriğe bağlıdır ve
elektrik olmadan devamlılığı kesintiye uğramaktadır. Ayrıca afet anında aydınlanma,
arama kurtarma, tıbbı yardım vb. gibi birçok faaliyet için elektrik hayati önem
taĢımaktadır. Ülkemizde özellikle kentsel alanlarda elektrik kablolarının korumasız olarak
gömüldüğü veya direkler vasıtasıyla çekildiği bilinmektedir. Elektrik hatları deprem,
heyelan, kaya düĢmesi gibi doğal afetler nedeniyle zarar görebilmektedir. Yapılan çalıĢma
ile elektrik hatlarına yönelik risk kapsamında kablo kopması ve değiĢtirilmesi gereken
kablo uzunluğu değerlendirilerek deprem senaryosuna göre ilçe bazında hasarlı kablo
uzunluğu belirlenmiĢtir. Elektrik hatlarına yönelik yapılan zarar görebilirlik analizinde
hasarın Avrupa yakasında yoğunlaĢtığı ve en fazla hasarında Zeytinburnu, Güngören ve
Bahçelievler‟de olduğu görülmüĢtür (JICA ve ĠBB, 2002). EK-25‟da elektrik kablolarının
hasar durumu gösterilmiĢtir.
Genellikle, fiber optik kabloların deprem sırasındaki hasar görebilirlikleri yeterince
bilinmemektedir.

GeçmiĢ

depremlere

dayanan

sayısal

hasar

istatistikleri

hasar

hesaplamalarında kullanılacak olan hasar görebilirlik fonksiyonunu geliĢtirebilmek için
gereklidir. Fakat fiber optik kablo hasarı tecrübeleri sadece Türkiye‟de değil diğer
ülkelerde de çok azdır. Türkiye‟deki mevcut tek bilgi Ġzmit depremi sırasında Ġzmit‟in
doğusundan geçen fay hasarıdır. Ġstanbul‟da bina çatılarına kurulmuĢ olan baz istasyonları,
bina yıkılması halinde hasar görecek ve hizmet veremez durumuna gelecektir. Ağır hasarlı
binaların çatılarındaki baz istasyonlarının ise hasar görmese bile binanın yıkılıp yeniden
inĢa edilme durumuna karĢılık baĢka bir lokasyona taĢınması gerekebilir (JICA ve ĠBB,
2002).
Ġstanbul‟da bulunan tüm telekomünikasyon sisteminin mekânsal dağılımı ile hazırlanacak
bütünleĢik tehlike haritası çakıĢtırılarak tehlikeli alanlarda bulunan haberleĢme yapıları ve
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hatları ve ağır hasarlı binaların çatılarındaki baz istasyonları belirlenmeli ve risk
değerlendirmesi yapılmalıdır.

Zarar azaltma stratejileri
Ġstanbul da kentsel teknik altyapıya yönelik kapsamlı zarar azaltma çalıĢmaları
yapılmamıĢtır. Bu kapsamda zarar görebilirlik ve risk analizi yapıldıktan sonra mevcut
altyapı ve yeni yapılacak altyapı sistemleri için yapılması gerekenleri;


Mevcut altyapı sistemleri için sağlam veya iyileĢtirilebilir zeminde bulunan altyapı
tesisleri ve hatları zemin iyileĢtirilmesi yapılarak yapı ve kullanılan malzeme
bakımından güçlendirilmeli, iyileĢtirilemez zemin üzerinde bulunan altyapı tesisleri ve
hatları ise risk durumuna göre kademeli olarak baĢka alanlara taĢınmalıdır.



Özellikle gaz ve elektrik sisteminde yangın ve patlamalar gibi ikincil afetleri önlemek
açısından otomatik olarak kesilmesini sağlayacak sistemler kurulmalıdır.



Yol kenarlarına yeĢil bir bant bırakılarak bu bölgeden içme suyu, yağmur suyu, atık su,
elektrik, doğalgaz, haberleĢme gibi tüm alt yapı sistemleri tek bir hattan geçirilmeli
veya yol altına bir galeri inĢa edilerek tüm alt yapı sistemleri bu galeri içinde
düzenlenmelidir.



Ġmar planları düzgün ve değiĢmeyecek Ģekilde düzenlenmeli ve bu planlara göre içme
suyu, atık su ve yağmur suyu debileri belirlenerek projelendirme bu doğrultuda
yapılmalıdır.



Yeni yapılacak tüm altyapı sistemleri afetlerden zarar görmeyecek veya mümkün
olduğunca az zarar görecek Ģekilde projelendirilmeli ve inĢa edilmelidir.



Alt yapı sistemlerinde afetlere dayanıklı ve esnek boru sistemleri kullanılmalıdır.



Altyapı sitemleri mümkün olduğunca sıvılaĢma vb. gibi afet tehlikesi olan alanlardan
geçirilmemelidir gibi maddelerle açıklayabiliriz.

5.2.4. Önemli kullanımlara yönelik zarar görebilirlik, risk analizi ve zarar azaltma
stratejileri
Ġstanbul‟da bulunan eğitim, sağlık, itfaiye, afet yönetim ve güvenlik tesisleri gibi birçok
önemli kamu tesisi bir afet anında kritik öneme sahiptir. Afetten dolayı kamu tesislerine
gelecek hasarlar fiziki, ekonomik ve sosyal yönden insan yaĢamanı etkilemektedir. Bundan
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dolayı depreme dayanıklı kamu tesislerine sahip olunmalıdır. Bu bölümde aĢağıdaki kamu
tesisleri için zarar görebilirlik hesaplamaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
Mevcut durum değerlendirmesi
Eğitim tesisleri barındırdığı nüfusun niteliği nedeniyle afetler açısından hassas yerler
olarak görülmektedir. Ayrıca eğitim tesislerinin afet sonrasında toplanma ve barınma alanı
olarak kullanılması önemini daha da artırmaktadır. Eğitim tesisleri ile ilgili yapılacak
mevcut durum analizinde kentte bulunan okul sayısı ve çeĢidi, binaların yapısı, kat sayısı
ve yapım yılı, kapalı alan ve açık alan büyüklüğü ile kent içindeki mekânsal dağılımı
belirlenmelidir.
Bu kapsamda Mayıs 2002 tarihinde ilçelerden toplanan veriler doğrultusunda eğitim
tesislerinin durumları incelenmiĢtir. Ġlkokulların ve liselerin sayısı, nüfus ve barındırma
kapasiteleri çalıĢma alanı içerisinde yer alan ilçelere göre belirlenmiĢtir. Kadıköy (137
okul), Üsküdar (126 okul), ve GaziosmanpaĢa (102 okul) en fazla okul bulunan, Esenler
(30 okul), Eminönü (24 okul), ve Adalar (8 okul) ise en az okul bulunan ilçelerdir.
Ortalama olarak ilçe baĢına 64 okul düĢmektedir. Okul baĢına düĢen nüfus yoğunluğu ilçe
nüfusunun ilçede bulunan toplam okul sayısına bölünmesiyle hesaplanmıĢtır. Bağcılar
(7,149 kiĢi/okul), Güngören (7,155 kiĢi/okul), Avcılar (7,244 kiĢi/okul), ve Esenler (12,933
kiĢi/okul) yoğunluğun en fazla olduğu ilçeler, Çatalca (300 kiĢi/okul), Büyükçekmece (457
kiĢi/okul), ve Silivri (889 kiĢi/okul) ise yoğunluğun düĢük olduğu ilçelerdir. Ortalama
yoğunluk ise 4,569 kiĢi/okul dur (JICA ve ĠBB, 2002). EK-26‟de ilçelere göre ilköğretim
okulları ve liselerin sayıları haritası gösterilmiĢtir.
Ayrıca sağlık tesisleri bulundurduğu, tedaviye ihtiyaç duyan savunmasız nüfus, hasta
yakınları ve çalıĢanları nedeniyle kritik öneme sahiptir. YapılaĢma bakımından riskli sağlık
tesislerinin afet sonrasında faaliyetlerine devam etmesi zorlaĢabilir. Bu nedenle sağlık
tesislerine yönelik hastane, poliklinik, sağlık merkezi ve dispanser sayıları, ünite çeĢitleri,
binaların yapısı, kat sayısı ve yapım yılı ile kent içindeki mekânsal dağılımı ve ulaĢım
durumunu belirleyen mevcut durum analizi yapılmalıdır.
Bu kapsamda Mayıs 2002 tarihinde ilçelerden toplanan veriler doğrultusunda sağlık
tesislerinin durumları incelenmiĢtir. GaziosmanpaĢa (62 tesis), Üsküdar (33 tesis), ve Eyüp
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(32 tesis) en fazla, Kâğıthane (3 tesis), Silivri (3 tesis), Adalar (2 tesis), Çatalca (1 tesis)
ise en az tesis bulunan ilçelerdir. Ortalama olarak her ilçede 16 tesis bulunmaktadır. Sağlık
Bakanlığından Temmuz 2002 tarihinde alınan veriler doğrultusunda mevcut durum yatak
sayılarına bağlı olarak incelenmiĢtir. Bakırköy (4,299 ) ve Üsküdar (2,036 ) en fazla,
Ümraniye (87), Maltepe (85), Eyüp (75) ve Çatalca (50) ise en az yatak bulunan ilçelerdir.
Ortalama yatak sayısı ise ilçe baĢı 648‟dir (JICA ve ĠBB, 2002). EK-27‟de ilçelere göre
hastane ve poliklinik sayısı gösterilmiĢtir.
Ġtfaiye teĢkilatları her türlü yangın tehlikesine karĢı kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla afet
anında meydana gelebilecek yangın ihtimaline karĢı hep hazır bekletilmelidir. Bu
kapsamda Ġtfaiye tesislerinin mevcut durumu Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi itfaiye Daire
BaĢkanlığından Mayıs 2002 tarihinde alınan verilere dayalı olarak incelenmiĢtir. Birçok
itfaiye tesisi ĠBB tarafından, birinci derece yol olarak belirlenen yollara yakın yerlerde
kurulmuĢtur. EK-28‟da itfaiye birimlerinin dağılım haritası gösterilmiĢtir.
Valilik (Ġl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü), kaymakamlık ve belediye gibi kamu
kurumları afet öncesinde risk ve zarar azaltma faaliyetleri afet anında ve sonrasında da
müdahale ve iyileĢtirme faaliyetleri için kritik kurumlardır. Kamu tesisleri ile ilgili
yapılacak analizde bina sayısı ve yapısı, kat sayısı ile kentteki mekânsal dağılımı
belirlenmelidir.
Resmi tesislerinin mevcut durumu Mayıs 2002 tarihinde ilden alınan verilere dayalı olarak
incelenmiĢtir.

Fatih (40 bina), Kadıköy (38 bina), ve BeĢiktaĢ (36 bina) en fazla,

Adalar(2), Bağcılar(2), Üsküdar(2), Çatalca(2) ve Silivri(2) ise e az yönetim binası buluna
ilçelerdir. Ortalamada her ilçede 16 bina bulunmaktadır. EK-29‟da gösterilen ilçelere göre
resmi binaların sayısı ve belediye ile kaymakamlıkların dağılım haritasına bakıldığında
kaymakamlık ve belediye binaları ĠBB tarafından belirlenen birinci derece öncelikli yollara
yakın mevkilerde bulunduğu görülmektedir.
Emniyet tesisleri afetlerden sonra kamu düzeninin korunması ve güvenlik önlemleri ve
trafik kontrolü için hayati kurumlardır. Emniyet tesislerinin mevcut durumu Mayıs 2002
tarihinde ilçelerden alınan verilere dayalı olarak her ilçe için polis teĢkilatları, jandarma
birimleri incelenmiĢtir. Fatih (15) ve Üsküdar (11) en fazla, Adalar(1), çatalca(1),
Kadıköy(1) ve Silivri(1) ise en az güvenlik teĢkilatı bulunan ilçelerdir. Ortalamada her
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ilçede emniyet ile ilgili 6 bina bulunmaktadır. EK-30‟de ilçelere göre emniyet binalarının
sayısı ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yerleri gösterilmiĢtir.
Zarar görebilirlik ve risk analizi
Eğitim kurumları, sağlık kurumları, itfaiye tesisleri, güvenlik kurumları ve yönetim
birimlerinin bina sayısı, yapısı ve kat sayısı bilgileri ile ilgili veriler Mayıs 2002 tarihinde
Ġstanbul Valiliği ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nden elde edilmiĢtir. Elde edilen
verilere göre okullardaki toplam bina sayısı 2,252 ve okul sayısı 1.933‟tür (1,385
ilköğretim okulu ve 548 lise). Okul baĢına ortalama 1.2 bina düĢmektedir. Elde edilen
verilere göre hastane, poliklinik, sağlık merkezi ve dispanser gibi sağlık tesislerindeki
toplam bina sayısı 635 ve toplam sağlık tesisi sayısı da 468‟dir. Tesis baĢına ortalama 1.4
bina düĢmektedir. Kamu tesisleri ile ilgili bina yapısı, kat sayısı ve yapım yılı verileri
aĢağıda özetlenmiĢtir.
Çizelge 5.6.Önemli kullanımların bina yapısı (JICA ve ĠBB, 2002)
Tesis

Eğitim(Ġlkokul ve Lise)
Sağlık(Hastane ve Poliklinik)
Ġtfaiye
Güvenlik(Jandarma ve Polis)
Hükümet (Bakanlık ,Ġl ve
Belediye)
Bütün Binalar

Betonarme Çerçeve

84,4 %
(+10,0 %)
80,5 %
(+6,1 %)
95,0 %
(+20,6 %)
83,7 %
(+9,3 %)
72,1 %
(-2,3 %)
74,4 %

Yığma

12,4 %
(-10,4 %)
16,5 %
(-6,3 %)
5,0 %
(-17,8 %)
15,1 %
(-7,7 %)
19,6 %
(-3,2 %)
22,8 %

Çizelge 5.6‟da görüldüğü gibi bina yapısına yönelik yapılan incelemeler sonucunda kamu
binalarının yaklaĢık %75‟i betonarme çerçeveli ve yaklaĢık % 23‟ü de yığma tipi
yapılardan oluĢmaktadır.
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Çizelge 5.7. Önemli kullanımların kat sayısı(JICA ve ĠBB, 2002)
Tesis
Eğitim(Ġlkokul ve Lise)
Sağlık(Hastane ve Poliklinik)
Ġtfaiye
Güvenlik(Jandarma ve Polis)
Hükümet(Bakanlık,Ġl ve
Belediye)
Bütün Binalar

1-3 katlı binalar
46,2 %
(-6,7 %)
45,8 %
(-7,1%)
97,5%
(+44,6%)
54,8%
(+1,9%)
49,9%
(-3,0%)
52,9%

4-7 katlı binalar
50,1%
(+6,2%)
45,2%
(+1,3%)
2,5%
(-41,4%)
31,3%
(-12,6%)
23,6%
(-20,3%)
43,9%

Çizelge 5.7‟de görüldüğü gibi kat sayısına yönelik yapılan incelemeler sonucunda kamu
binalarının yaklaĢık %53‟ü 1-3 katlı ve yaklaĢık % 44‟ü de 4-7 katlı yapılardan
oluĢmaktadır.
Çizelge 5.8. Önemli kullanımların yapım yılı (JICA ve ĠBB, 2002)
Tesis
Eğitim(Ġlkokul ve Lise)
Sağlık(Hastane ve Poliklinik)
Bütün Binalar

1979 ve önce
43,2%
(+6,0%)
45,4%
(+8,2%)
37,2%

1980 ve sonra
52,4%
(-9,1%)
50,7%
(-10,8%)
61,5%

Çizelge 5.8‟de görüldüğü gibi yapım yılına yönelik yapılan incelemeler sonucunda kamu
binalarının yaklaĢık %38‟i 1979 ve öncesi, yaklaĢık % 62‟si ise 1980 ve sonrasında
yapılmıĢtır.
Yapılan zarar görebilirlik ve risk analizi üzerinden on beĢ yıl geçmiĢ ve Ġstanbul‟un tüm il
sınırını kapsayacak Ģekilde yapılmamıĢtır. Bu süreçte birçok yapılaĢma meydana gelmiĢ ve
birçok alan yapılaĢmaya açılmıĢ ve yeni önemli kullanımlar inĢa edilmiĢtir. Dolayısıyla
zarar görebilirlik ve risk değerlendirmesi yapılmayan tüm önemli kullanımlara yönelik bu
çalıĢma yapılmalıdır. Bu kapsamada;


Ġlin tamamına yönelik yapılacak bütünleĢik tehlike haritası ile kentte bulunan eğitim
tesisleri, sağlık tesisleri, hükümet tesisleri, itfaiye tesisleri ve güvenlik tesisleri gibi
önemli kullanımların son halini ve dağılımını gösteren mekânsal haritalar çakıĢtırılarak
tehlikeli alanlar içinde bulunan tesislerin saptanmalıdır.
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Saptanan bu tesislerden zarar görebilirlik ve risk değerlendirmesi yapılmayanlar için
bina ya da binaların kat sayısı, yapı türü, yapı tipi, yapım yılı vb. gibi fiziksel
özellikleri dikkate alınarak yapı bakımından zarar görebilirlik belirlenmeli ve
belirlenen yapısal zarar görebilirlik kat sayısı doğrultusunda riskler değerlendirilmeli
ve sınıflandırılmalıdır.



Ġstanbul‟da bulunan tüm önemli kullanımlarda, bulunan nüfusun sayısı, niteliği ve
nüfusun kalma süresi dikkate alınarak riskler değerlendirilmeli ve sınıflandırılmalıdır.



Ġlçe ve mahalle ve bazında eğitim tesisleri için kapalı ve açık alan büyüklüğü, sağlık
tesisleri için yatak ve doktor sayısı ve tedavi üniteleri, itfaiye tesisleri için araç ve
personel sayısı belirlenerek yeterlilik analizleri yapılmalıdır.

Zarar azaltma stratejileri
Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP), 2006 yılında
Ġstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından
yürütülen Ġstanbul‟da deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasına yönelik çalıĢmaların
yapıldığı Türkiye‟nin ilk risk azaltma projesidir. ĠSMEP Projesi, Dünya Bankası ile
yapılan 310 Milyon Avro‟luk kredi anlaĢması ile baĢlamıĢtır. Bugün ise projenin bütçesi
Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Ġslam Kalkınma Bankası ve
Alman Kalkınma Bankası‟nın da katılımıyla 2,028 Milyar Avro‟ya ulaĢmıĢtır.
Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) olarak, ĠSMEP Projesi
kapsamında okul, hastane, yurt, idari ve sosyal hizmet binalarını depreme karĢı dayanıklı,
güvenli, modern ve enerji verimli binalar haline getirmek için güçlendirme ve yeniden
yapım çalıĢmaları yapılmaktadır. 2017 yılı Ocak ayı itibari ile ĠSMEP kapsamında
Ġstanbul‟un tüm ilçelerine yayılan çalıĢmalarla 774 okul, 101 sağlık kompleksi,42 idari
bina, 43 yurt ve sosyal hizmet binası güçlendirilmiĢ ve 10 okul, 7 sağlık kompleksi ve 42
idari binanın ise güçlendirme çalıĢmaları devam etmektedir. Yine bu kapsam da 229 okul,
5 sağlık kompleksi,10 idari bina, 16 yurt ve sosyal hizmet binası yeniden yapılmıĢ ve 46
okul, 3 sağlık kompleksi ve 1 idari binanın ise yeniden yapma çalıĢmaları devam
etmektedir.

101

Çizelge 5.9. 2006-2016 yılları arası ĠSMEP Projesi kapsamında güçlendirilen ve yeniden
yapılan önemli kullanım binaların ilçelere dağılımı
İlçeler
Adalar
Arnavutköy
AtaĢehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
BaĢakĢehir
BayrampaĢa
BeĢiktaĢ
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüp
Fatih
GaziosmanpaĢa
Güngören
Kadıköy
Kâğıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik

Eğitim Tesisi
2
15
33
14
37
37
19
10
15
18
22
7
13
15
8
7
16
13
30
45
25
17
47
28
42
46
34
49

Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
ġile
ġiĢli
Ümraniye
Üsküdar
Tuzla
Zeytinburnu
TOPLAM

19
25
13
19
17
1
10
38
47
21
8
882



Sağlık Tesisi

Emniyet Binaları

İdari Binalar

1
4
1
4
2
1
3
2
3
1
1
3
3
2
2

2
1
1

2

1
1
1

1
1

2
2
1
1
3
3
2
1
5
6

1
2

4
1
1
2
1
2
3
3
2
3
81

1

1
1

1
3
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
24

1
8

Yapılacak risk değerlendirmesi sonrasında sağlam veya iyileĢtirilebilir zeminde
bulunan yapı bakımından risk taĢıyan eğitim, sağlık ve itfaiye tesisleri ve idari binalar
zemin iyileĢtirilmesi yapılarak yapı bakımından güçlendirilmeli veya yeniden
yapılmalıdır. ĠyileĢtirilemez zemin üzerinde bulunan eğitim, sağlık ve itfaiye tesisleri
ve idari binalar ise risk durumuna göre kademeli olarak yerleĢime uygun alanlara
taĢınmalıdır.



Bir afet olması durumunda okullarda bulunan öğrenci, öğretmen ve diğer çalıĢanların,
sağlık tesislerinde ise personel, hasta ve yakınlarının can güvenliğini sağlayacak
tedbirler alınması ile acil çıkıĢ ve tahliye güzergâhlarının güvenliğini vb. gibi etmenleri
kapsayan afet ve acil durum planları hazırlanmalıdır.
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Ġlçelerin afetselliğine göre mahalle bazında hangi okulların barınma, toplanma alanı
olacağı ve hastanelerde ilgili tedavi üniteleri, doktor ve yatak sayısı ile hangi
mahalledeki yaralıların hangi hastaneye gideceği belirlenmelidir.



Ġtfaiye tesisinin sorumlu olduğu bölge, ilçe veya mahalle ile ilgili detaylı yangın tehlike
haritası, ulaĢım planlaması, insan, araç ve malzeme planlaması yapılmalıdır.

5.2.5. Sanayi alanları ve tehlikeli kullanımlara yönelik zarar görebilirlik, risk analizi
ve zarar azaltma stratejileri
Mevcut durum değerlendirmesi
SanayileĢme üretim, pazarlama ile iĢ istihdamlarına olanak sağlarken diğer taraftan da
sanayi iĢletmelerinin kentlerde dağınık ve düzensiz olarak dağılımları çevre ve yerleĢim
sorunlarına neden olmaktadır. Sanayi alanları çevresinde oluĢan hızlı ve denetimsiz nüfus
artıĢı nedeniyle çarpık yerleĢimler ve çevre sorunları oluĢmuĢtur. Bunun yanında büyük
LPG deposu, boyama/cila maddeleri üreten fabrika, kimyasal madde deposu, yakıt/LPG
dolum istasyonları ve yakıt dolum istasyonları gibi sanayi ve tehlikeli kullanım tesisleri bir
afet anında özellikle de deprem de anında üretilen veya depolanan ürünlerden dolayı ikinci
tehlikelere yol açabilmektedir. Bu tesislerin yerleĢim yerlerinin içerisinde ve yakınında yer
alması nedeniyle depremin tetiklemesi ile oluĢabilecek gaz kaçakları ya da bazı maddelerin
alev alması, büyük patlamalara ve zincirleme yangınlara neden olarak daha büyük riskler
oluĢturmaktadır.
Sanayi ve tehlikeli kullanım tesislerinin mekânsal boyutta incelenmesi yer seçimi ve kent
içine dağılıĢı olarak yapılabilir. Yer seçimi iĢgücü ve doğal kaynakların dağılımına vb. gibi
etmenlere göre kentler arasında farklılık gösterebilir. Kent içinde kalmıĢ ve yerleĢim
yerleri ile arasında yeterli tampon mesafesi bulunmayan sanayi ve tehlikeli kullanım
tesisleri afetler nedeniyle ikincil tehlike riski taĢımaktadır. Bu kapsamda risklerin
belirlenmesi için öncelikle kent içindeki mevcut sanayi alanlarının mekânsal dağılımı,
zemin koĢulları, yapı durumu, tasarımı, ulaĢım kolaylığı, üretilen ürün, kullanılan
hammadde vb. gibi etmenler, tehlikeli kullanımların ise mekânsal dağılımı, zemin
koĢulları, ulaĢılabilirliği, yap durumu, etrafındaki kullanımlar vb. gibi etmenler kentsel
arazi kullanım ve çevresindeki yerleĢimlerin güvenliği açısından analizi yapılarak
belirlenmelidir.
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ÇalıĢma alanı içerisinde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ruhsat iĢleri Müdürlüğünden
alınan veriler doğrultusunda ilçe bazında tehlikeli ve yanıcı tesislerin dağılımı çizelge
5.10‟da görüldüğü gibi kayıtlı 814 tehlikeli tesis 331 mahallede (mahallelerin %52‟si),
geniĢ bir alana yayılmıĢtır.

Ama kayıtlı tesislerin 5 tanesi, genelde Bahçelievler (2

mahalle), Bağcılar (4), GaziosmanpaĢa (4), Kadıköy (2), Kartal (3), Kâğıthane (2),
Küçükçekmece (3), Pendik (5), Ümraniye (5) ve Zeytinburnu (4) olmak üzere, 40
mahallede yoğunlaĢmıĢtır. EK-31‟de ilçelere göre yanıcı-parlayıcı tesislerinin dağılımı
gösterilmiĢtir.
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Çizelge 5.10. Yanıcı-parlayıcı madde tesislerinin ilçelere göre dağılımı (JICA ve ĠBB,
2002)
Ġlçe
Kodu

Ġlçe

Büyük LPG
istasyonları

Boya/Cila
üreten
Fabrika
sayısı

Kimyasal
Madde
Ġçeren
Depolar

LPG
Dolum
Tesisleri

Benzin
Ġstasyonu

Toplam

1

Adalar

0

0

0

0

0

0

2

Avcılar

3

0

10

4

0

17

3

Bahçelievler

7

0

11

16

2

36

4

Bakırköy

0

0

17

2

0

19

5

Bağcılar

17

0

28

16

0

61

6

Beykoz

0

0

11

2

0

13

7

Beyoğlu

4

1

14

1

2

22

8

BeĢiktaĢ

7

0

10

1

0

18

9

Büyükçekmece

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10

BayrampaĢa

2

1

8

5

5

21

12

Eminönü

4

0

3

0

0

7

13

Eyüp

6

7

10

4

2

29

14

Fatih

13

0

12

4

0

29

15

Güngören

4

1

8

4

1

18

16

GaziosmanpaĢa

14

12

30

1

2

59

17

Kadıköy

6

0

35

5

0

46

18

Kartal

9

9

22

5

1

46

19

Kâğıthane

15

7

10

7

5

44

20

Küçükçekmece

9

10

16

6

2

43

21

Maltepe

6

3

12

4

1

26

22

Pendik

5

29

25

3

6

67

23

Sarıyer

6

0

11

3

0

20

26

ġiĢli

9

2

18

3

1

33

28

Tuzla

1

0

5

0

0

6

29

Ümraniye

8

6

29

8

3

54

30

Üsküdar

2

0

20

11

0

33

32

Zeytinburnu

6

3

19

6

1

35

902

Esenler

0

0

10

2

0

12

903
904
Toplam

Çatalca
Silivri

N/A
N/A
163

N/A
N/A
91

N/A
N/A
404

N/A
N/A
123

N/A
N/A
33

N/A
N/A
814

Zarar görebilirlik, risk değerlendirmesi ve zarar azaltma stratejileri
Bir deprem anında söz konusu bu 814 tesisten kaynaklı yangın çıkma olasılığı olmasına
rağmen yaratacağı hasarın ciddi olmadığı hesaplanmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucunda
çizelge 5.11‟de tehlikeli tesisler ve yangın çıkma olasılığı olan noktalar gösterilmiĢtir.

105

Çizelge 5.11. Kayıtlı tehlikeli tesisler ve yangın çıkacağı hesaplanan noktalar (JICA ve
ĠBB, 2002)
Ġlçe

Alan

Kod

Ġsim

Asya
Yak.
Boğaz

Asya Yak.
Marmara Sahili

Avp. Yak. Ġç
Kısımlar

Avp. Yak
Boğaz

Avp. Yak
Marmara
.Sahili

Tarihi
Yarımad

12
Eminönü
14
Fatih
7
Beyoğlu
Ara toplam
32
Zeytinburnu
4
Bakırköy
15
Güngören
3
Bahçelievler
2
Avcılar
Ara Toplam
8
BeĢiktaĢ
19
Kâğıthane
26
ġiĢli
23
Sarıyer
Ara Toplam
13
Eyüp
16
GaziosmanpaĢa
10
BayrampaĢa
902
Esenler
5
Bağcılar
20
Küçükçekmece
Ara Toplam
Avr. Yak. Toplam/Ortalama
1
Adalar
17
Kadıköy
21
Maltepe
18
Kartal
22
Pendik
28
Tuzla
Ara Toplam
30
Üsküdar
6
Beykoz
29
Ümraniye
Ara Toplam
Asya Yak. Toplam/Ortalama
Toplam

Toplam

7
29
22
58
35
19
18
36
17
125
18
44
33
20
115
29
59
21
12
61
43
225
523
N/A
46
26
46
67
6
191
33
13
54
100
291
814

Tehlikeli Madde Ġçeren Kayıtlı Tesislerin Sayısı
Boya/Cila Kimyasal LPG
Büyük
üreten
Madde
Dolum
LPG
Fabrika
Ġçeren
Tesisleri
istasyonları

4
13
4
21
6
0
4
7
3
20
7
15
9
6
37
6
14
2
0
17
9
48
126
N/A
6
6
9
5
1
27
2
0
8
10
37
163

sayısı

Depolar

0
0
1
1
3
0
1
0
0
4
0
7
2
0
9
7
12
1
0
0
10
30
44
N/A
0
3
9
29
0
41
0
0
6
6
47
91

3
12
14
29
19
17
8
11
10
65
10
10
18
11
49
10
30
8
10
28
16
102
245
N/A
35
12
22
25
5
99
20
11
29
60
159
404

0
4
1
5
6
2
4
16
4
32
1
7
3
3
14
4
1
5
2
16
6
34
85
N/A
5
4
5
3
0
17
11
2
8
21
38
123

Ġstasyonu

Yangın
Çıkacağı
Hesaplanan
Noktalar
Durum
Duru
A
mC

0
0
2
2
1
0
1
2
0
4
0
5
1
0
6
2
2
5
0
0
2
11
23
N/A
0
1
1
5
0
7
0
0
3
3
10
33

0,3
1,8
0,3
2,4
1,2
0,4
6,2
1,6
0,6
4,3
0,1
0,6
0,2
0,1
1,0
0,6
0,3
0,5
0,1
1,4
0,6
3,6
11,2
N/A
0,4
0,4
0,7
0,5
0,1
2,1
0,1
0,0
0,2
0,4
2,4
13,7

Benzin

0,3
2,0
0,3
2,6
1,4
0,4
0,7
1,9
0,7
5,1
0,2
0,7
0,2
0,1
1,1
0,6
0,4
0,6
0,1
1,8
0,7
4,2
13,1
N/A
0,5
0,5
0,8
0,5
0,1
2,3
0,2
0,0
0,3
0,5
2,8
15,9

Öncelikle Ġstanbul il alanı içinde bulunan sanayi ve tehlikeli kullanım tesislerine yönelik
daha kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Yapılacak risk değerlendirmesi
doğrultusunda zarar azaltma stratejileri belirlenmelidir. Bu kapsamda;


KentleĢmiĢ alan içindeki, mevcut sanayi alanlarının arazi kullanımlarının ve
tasarımlarının, kentsel arazi kullanım ve çevresindeki yerleĢimlerin güvenliği açısından
değerlendirilmelidir.



Yapılacak risk değerlendirmeleri doğrultusunda kentleĢmiĢ alan içinde güvenli
zeminde bulunan ve çevresindeki kullanımlarla arasında yeterli tampon alan olan
sadece yapı bakımından risk taĢıyan sanayi ve tehlikeli kullanım tesisleri
güçlendirilmelidir.
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Jeolojik ve jeoteknik açıdan güvensiz zemin üzerinde bulunan veya ikincil bir afet
nedeniyle patlama veya yangına neden olarak etrafındaki kullanımlara zarar verecek
sanayi ve tehlikeli kullanım tesisleri kent dıĢına taĢınmalıdır.



Sanayi tesisleri ve tehlikeli kullanımlarda bulunan zehirli, yanıcı, tehlikeli vb. gibi
maddelerin afetlerde dıĢarı sızdırmayacak ortam veya kutularda tutulmasın sağlayan
önlemler alınmalıdır.

5.2.6. Açık ve yeĢil alan yetersizliklerinden kaynaklanan riskler
Mevcut durum değerlendirmesi
Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, yerleĢim alanlarındaki yapılaĢmamıĢ alanlar,
deprem sonrasında yapılacak çalıĢmalara mekân sağlanabilmesi açısından önem
kazanmaktadır.

Ancak

Ġstanbul‟un,

özellikle

merkez

yerleĢmelerinde

boĢ

alan

bulunmamaktadır. Kentin çeperlerinde ve askeri alanlar dâhilinde bulunan sınırlı orandaki
boĢ alanlar ise, deprem sonrası geçici barınakların yapılması, yardım hizmetlerinin
sağlanması açısında yetersiz kalmaktadır. Fay hattına paralel olan mahallelerde,
havaalanının bulunduğu Bakırköy – YeĢilköy hariç, boĢ alan oranı %15‟i geçmemektedir.
Fatih, Eminönü ve Beyoğlu ilçelerinde ise yapılaĢmamıĢ alan yüzdesi 0-5 arasındadır.
Asya ve Avrupa yakaları ise boĢ alanlar bağlamında birbirlerinden farklılaĢmamaktadır
(Kundak, 2006).
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Harita 5.5. Mahallelere göre boĢ alan oranı (Kundak, 2006)
Harita 5.5‟da görüldüğü gibi mahallerin tamamına yakınında boĢ alan oranı %25‟in altında
bulunmaktadır.
Ġstanbul‟un gerek mikro gerekse de makro ölçekte gündemdeki sorunlarından biri yeĢil
alanların az oluĢu ve kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarının yetersiz kalmasıdır. Kent
içindeki

yeĢil

sistemin

oluĢturulamaması

ve

doğal

kaynakların

devamlılığının

sağlanamamasının yanı sıra, yeĢil alanların azlığı deprem tehlikesi açısından da ciddi bir
sorun oluĢturmaktadır. 1999 depremin hemen ardından, olabilecek artçı depremler
nedeniyle, güvenli olmadıklarını düĢündükleri evlerinde kalmak istemeyen halk, yakın
çevrelerindeki parklarda geçici bir süre kalmaya çalıĢmıĢlar ancak bu alanların yetersiz
olması nedeniyle de sıkıntı yaĢamıĢlardır. Ġstanbul‟daki bugünkü yeĢil alan stoku, birkaç
park ve koru alanının dıĢına çıkamamaktadır. Bu alanlar çoğunlukla düzenli ve az yoğun
yerleĢim alanları içerisinde bulunmaktadır. Kentin düzensiz yapılaĢmıĢ alanlarında ise yeĢil
alan oranı %5‟lik bir oranı geçmemektedir (JICA ve IBB, 2002). YeĢil alanların Ġstanbul
içindeki dağılımına bakıldığında, park ve dinlenme alanlarının daha çok sahil kesimlerde
ve dolgular sayesinde kazanılmıĢ alanların dönüĢtürülmesiyle elde edildiği görülmektedir.
Tarihi yarımada ve Haliç kıyılarını oluĢturan mahallelerdeki yeĢil alan oranı %15‟in
üzerindedir. Ġstanbul Boğazı‟nın kıyı yerleĢmelerinde de mahallelerdeki yeĢil alan miktarı
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kent ortalamasının üzerinde bulunmaktadır (Kundak, 2006).

Harita 5.6. Mahallelere göre yeĢil alan oranı ( Kundak, 2006)
Harita 5.6‟de görüldüğü gibi mahallerin tamamına yakınında yeĢil alan oranı %1-10
arasında değiĢmektedir.
Zarar görebilirlik ve risk değerlendirmesi
ĠBB ve JICA tarafından mahallerde bulunan park ve açık alanlar elde edilebilirlik analizi
bakımından 5 kategoriye ayrılmıĢtır. Yapılan analizler sonucu incelenen 340 mahallede
(tüm mahallelerin %53‟ü) bulunan mevcut açık ve yeĢil alanlar gerekli olan alanın
%25‟nden daha azdır. Bu kategoriye giren mahalleler 27 ilçede gözlenmektedir. Açık ve
yeĢil alan bakımından en yetersiz ilçeler Bağcılar, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Fatih,
GaziosmanpaĢa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik,
Silivri, ġiĢli, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçeleridir. 79 mahallede (tüm mahallelerin %12‟si)
mevcut açık ve yeĢil alanlar sınırlı sayıdadır ve gerekli olan alanın %25 -49 ‟u arasındadır.
Avcılar, BayrampaĢa, Bahçelievler, Eyüp, Kâğıthane ve Ümraniye ilçelerindeki bazı
mahalleler dıĢındaki mahalleler bu kısımdadır. 68 mahallede (tüm mahallelerin % 11‟i)
mevcut açık ve yeĢil alanlar gerekli olan alanın %50 -99 ‟u arasındadır. 23 mahallede( tüm
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mahallelerin %4‟ü) bulunan mevcut açık ve yeĢil alanlar talebi karĢılamak için yeterlidir.
115 mahallede (tüm mahallelerin %18‟i) bulunan mevcut park ve açık alanlar gerekli olan
açık ve alanların 1,5 katından fazladır. Yapılan analizler sonucunda incelenen toplam
mahalleler içindeki 485 mahalle (tüm mahallelerin %76‟s) açık ve yeĢil alan bakımından
yetersiz görülmüĢtür. Harita 5.7‟de mahalle bazlı açık ve yeĢil alanlarının yeterlilik
oranları gösterilmiĢtir.

Harita 5.7. Ön tahliye alanının sağlanması için gerekli olan park/açık alanların elde
edilebilirliği (ĠBB ve JICA, 2002)
Açık ve yeĢil alanların toplanma ve çadır kent alanları olarak değerlendirilmesi
Afetin meydana gelmesi ile kurtarma ve ilk yardım çalıĢmalarına paralel olarak, hasar
görmüĢ ya da oturulamayacak duruma gelmiĢ konutların onarılması ya da yenilerinin
yapılması uzun süreçli çalıĢma gerektirdiğinden afetzedelerin bu süreç içerisinde barınma
ve temel ihtiyaçlarının karĢılanması gerekmektedir (Yılmaz, 2003). Afet süresince ve
afetten sonra evleri zarar gören ya da yıkılan aileler, kalıcı konut çözümleri bulunana kadar
barınma alternatifleri aramalılardır. Geçici barınma hem afet sonrasında yeniden barınma
sürecinin bir aĢaması ve hem de afet sonrası süreçte fiziksel barınma stokunun bir çeĢidi
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olarak düĢünülmektedir (Johnson, 2007). Afetler özelliklede depremler meydana geldikten
sonra afetzedelerin konutlarından yaya olarak ulaĢabilecekleri bir mesafede bulunan ve
önceden belirlenmiĢ park, otopark, okul bahçesi, cami bahçesi spor alanları, boĢ alanlar vb.
gibi toplanma alanları ve evsiz kalan afetzedelerin bir süre boyunca hayatlarının devam
ettirebilecekleri çadır kent alanlarına ihtiyaç vardır.
Ülkemizde özellikle büyükĢehirler olmak üzere kentlerin neredeyse tamamında açık ve
yeĢil alanlarla ilgili standartlara uyulmadığı için kentlerdeki yetersizlikler, hem kent
yaĢamını olumsuz olarak etkilemekte hem de afetler açısından risk oluĢturmaktadır.
Kentlerde afet öncesinde rekreasyon ve dinlenme alanı olarak kullanılan açık ve yeĢil
alanlar artırılarak ve gerekli altyapı ve donatılar ile de fonksiyonel hale getirilerek afet
durumunda ilk toplanma yeri ve çadır alanı olarak kullanılacak hale getirilmelidir. Bu
kapsamda:


Açık ve yeĢil alan bakımından yetersiz olarak belirlenen 485 mahalleden baĢlayarak
tüm mahallelerde bulunan semt parkları, mahalle parkları, küçük parklar, spor alanları,
çocuk oyun alanları, okul ve cami bahçeleri, boĢ alanlar ve açık otoparklar vb. gibi
mevcut açık ve yeĢil alanlar (tehlikeli kullanımların yanında bulunan alanlar hariç)
belirlenmelidir.



Afetzedelerin bir ya da birkaç gününü geçirecek Ģekilde yapı adasına ve konuta olan
uzaklığına, her bireyin kolaylıkla eriĢebileceği maksimum yürüme mesafesine ve
nüfusa göre belirlenen mevcut açık ve yeĢil alanlardan toplanma alanları
belirlenmelidir. Mevcut açık ve yeĢil alanların toplanma alanı olarak yeterli olmadığı
durumlarda yeni alanlar oluĢturulmalıdır.



Belirlenecek toplanma alanlarından gerekli olanlara yağmur barınakları, kullanıma açık
tuvaletler, ısınma vb. gibi altyapı ve donatılar yapılarak hazırlanmalıdır.



Ġstanbul 1. derece deprem bölgesi olması ve çok büyük bir nüfus barındırması
nedeniyle kent içinde veya kent dıĢında kente yakın uygun alanlarda nüfus göz önünde
bulundurularak çadır kent alanları belirlenmeli ve ağır vasıtaların her türlü hava
Ģartlarında ulaĢabileceği yol, elektrik, su, kanalizasyon, haberleĢme gibi temel altyapı
yapılarak hazırlanmalıdır. Bununla birlikte belirlenecek çadır alanları için gerekli
yiyecek, içecek, tıbbı malzemeler vb. gibi malzemelere yönelik temin planı
hazırlanmalıdır.
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5.2.7. Kültürel Mirasa yönelik zarar görebilirlik, risk analizi ve zarar azaltma
stratejileri
Mevcut durum değerlendirmesi
Kimliği oluĢturan kültürel sistemin parçaları olan maddi ve manevi değerlerin nesiller
arasında aktarılarak sürekliliği sağlanır. Bu sürecin sonunda yer alan nesil için geçmiĢten
gelen bütün değerler kültürel miras olarak tanımlanmaktadır (Howard, 2003). Kültürel
miras da nesilden nesile geçerken değiĢebilir, bazı kayıplara uğrayabilir ve bazı yeni
yapılar eklenebilir. Bu durum değiĢen toplumdaki egemen güçlerin amaçları doğrultusunda
gerçekleĢir. Buradan hareketle miras belirli bir amaç, politika vb. çerçevesindeki tarih
olarak ifade edilmektedir (Preucel ve Meskell, 2004).
“Kültürel miras” “cultural heritage” kavramı ilk olarak, UNESCO (1972)‟nun Paris‟te
düzenlediği genel konferansta benimsenen “Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
SözleĢmesi‟nde kullanılmıĢtır. GerçekleĢtirilen bu konferansta “Kültürel Miras” olarak
nitelendirilen değerler, sözleĢme metninin 1.1. Maddesinde görüldüğü gibi anıtlar, yapı
grupları ve sit alanları olmak üzere üç gurupta toplanmıĢtır. Buna göre


Anıtlar: tarihsel, sanatsal veya bilimsel açıdan olağanüstü evrensel değeri olan mimari
iĢler, heykel ve resim çalıĢmaları, arkeolojik nitelikte doğa, yazıtlar, mağara
yerleĢimleri ve çeĢitli özellikteki kombinasyonların öğelerini ya da strüktürlerini
içermektedir.



Yapı grupları: mimarileri, homojenlikleri ya da peyzaj içerisindeki yerleri nedeniyle
çarpıcı evrensel değeri bulunan, ayrı ya da birleĢik yapı topluluklarını kapsamaktadır.



Sit Alanları ise: tarihsel, estetik, etnolojik ya da antropolojik açıdan sıra dıĢı evrensel
değeri bulunan, insan ürünü eserleri ya da insan ve doğanın ortak eserlerini ve
arkeolojik sitleri kapsayan alanlardan oluĢmaktadır (Kandemir, 2013).

Ülkemizde bulunan değiĢik medeniyetlere ait kültürel mirasın büyük çoğunluğu geçmiĢten
günümüze birçok medeniyet ve devletin yönetim merkezi olmasından dolayı Ġstanbul‟da
bulunmaktadır. Ġstanbul Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 42 müze, 44
camii, 35 külliye, 21 türbe, 5 çarĢı (Sahaflar ÇarĢısı, Bakırcılar ÇarĢısı, Mısır ÇarĢısı,
Kapalı ÇarĢı ve Feshane), 7 çeĢme, 2 gar ( Sirkeci ve HaydarpaĢa Garı), 14 han, 2 hisar
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(Anadolu ve Rumeli), 3 kule ( Galata kulesi, Kız kulesi ve Beyazıt kulesi), 4 medrese
(Rüstem PaĢa Medresesi, Koca Sinan PaĢa Medresesi, Kuyucu Murat PaĢa Medresesi ve
Hasan PaĢa Medresesi), 4 köĢk(Sepetçiler KöĢkü, Florya Atatürk Deniz KöĢkü, Aynalı
Kavak Yazlık KöĢkü ve Filizli KöĢk), 4 saray ( Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Yıldız
Sarayı ve

Beylerbeyi

Sarayı),

4

kasr

(

Hidiv

Kasrı, Küçüksu

Kasrı, Ihlamur

Kasırları, Maslak Kasırları ve Aynalıkavak Kasrı), 6 sinagog (Neve ġalom Sinagogu,
Yanbolu Sinagogu, Ġtalyan Sinagogu, AĢkenazi Sinagogu, Zülfaris Sinagogu ve Ahrida
Sinagogu), 5 su kemeri (Mualla Kemeri, Uzun Kemer, Güzelce Kemer, Bahçeköy Kemeri
ve Balıklı Kemer), 6 sütun (Yılanlı Sütun, Örme Sütun, DikilitaĢ, Arkadius Sütunu, Gotlar
Sütunu ve Çemberli TaĢ), hipodrom, kent surları, sit alanları ve anıtlar olmak üzere
Ġstanbul‟da pek çok kültürel miras bulunmaktadır.
Zarar görebilirlik, risk analizi ve kültürel mirasın korunması
Tarihi kentsel alanlarda kentsel kültür mirası zaman içinde eskimenin, iklim
değiĢikliklerinin veya asit yağmurlarının verdiği uzun dönemde oluĢan hasarların yanı sıra,
deprem, sel, toprak kayması, yangın, savaĢ ve yağmalama gibi doğal ve insan yapımı
afetlerin getirdiği, eserlere zarar veren tehlikelerle karĢı karĢıya kalmaktadır. Buna paralel
olarak doğal afetlerin özellikle iklim değiĢikliğine bağlı olarak sel, kasırga gibi afetlerin
oluĢ sıklığı ve Ģiddeti artıĢ göstermektedir (Von Busch, 2010).
Kentsel kültürel mirasın fiziksel, sosyal, ekonomik vb. gibi farklı kategorilerde birçok
riskle karĢı karĢıya olduğu görülmektedir. ICOMOS‟un ülkeler bazında yaptığı risk
altındaki kültürel miras araĢtırmalarına göre miras öğelerine en fazla hasar yaratan
risklerin; doğal ve insan yapısı afetler, düzenli bakım eksikliği, ekonomik ve sosyal
değiĢimin etkileri, yetersiz koruma standartları veya kontrolsüz uygulamalar, turizm
kaynaklı hasarlar ve iklim değiĢikliği gibi nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir
(Truscott, 2005).
1.deprem bölgesi olması ve birçok yıkıcı deprem yaĢaması nedeniyle Ġstanbul‟da bulunan
kültürel miras öğeleri risk altındadır. Dolayısıyla Ġstanbul‟da afetler nedeniyle kültürel
miras öğelerine yönelik riskleri, jeolojik ve jeoteknik açıdan sakıncalı zeminde bulunması
nedeniyle zeminden kaynaklanan riskler, yapısal özellikleri nedeniyle oluĢan yapısal
riskler ve barındırdığı çeĢitli niteliklerdeki nüfus nedeniyle can güvenliğine yönelik riskler
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olarak gruplandırabiliriz.
“Ġstanbul‟da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sorumluluğundaki Tarihi Yapıların Deprem
Performansının Değerlendirilmesi ve Depreme KarĢı Yapısal Güçlendirme Önerilerinin
Hazırlanması” Projesi kapsamında farklı dönemlerde inĢa edilmiĢ ve farklı yapısal
sistemlere sahip Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Aya Ġrini Anıtı gibi önemli kültür
yapılarının yer aldığı 26 komplekste gerçekleĢtirilen analizlerle, 176 binanın envanter
çalıĢmaları ve çoklu afet riski açısından performans değerlendirmeleri tamamlanmıĢ daha
sonraki projelere örnek teĢkil etmeleri öngörülmüĢtür. Her 3 yapı için matematiksel
modellemeler hazırlanmıĢ, Ġstanbul‟da beklenen muhtemel deprem senaryosuna maruz
bırakılarak, hasar görebilirlikleri incelenmiĢtir. Yapıların zayıf bölgeleri ve sorunları tespit
edilmiĢ ve deprem anında yapının bu zayıflıklarının önüne geçebilecek önlemleri içerir
projeler hazırlanmıĢtır. Projeler sadece yapısal iyileĢtirmeleri değil mimari müdahaleleri de
kapsamaktadır( Ġstanbul AFAD, 2014).
Ġstanbul‟da bulunan kültürel miras öğelerinin afetlere karĢı dirençli hale getirilmesi fiziksel
ve barındırdığı nüfusun can güvenliğine yönelik bir takım önlemler alınmalıdır. Bu
kapsamda yapılacak risk analizleri doğrultusunda;


Jeolojik ve jeoteknik açıdan sakıncalı zeminde bulunan ve zemin bakımından
iyileĢtirilmesi mümkün olmayan kültürel miras öğeleri risk durumuna göre kademeli
olarak aslına uygun olarak uygun alanlara alanlara taĢınmalıdır.



Jeolojik ve jeoteknik açıdan sakıncalı olmayan veya iyileĢtirilebilir zeminde bulunan
kültürel miras öğeleri zemin iyileĢtirilmesi yapılarak yapı bakımından güçlendirilmeli
veya gerekiyorsa aslına uygun olarak yeniden yapılmalıdır.



Kültürel mirasın niteliğine göre kullanılma zamanını kapsayacak Ģekilde afet ve acil
durumlarda ziyaretçi ve personelin can güvenliğini sağlayıcı önlemler alınmalı ve acil
çıkıĢ ve tahliye güzergâhlarının güvenliği sağlanmalıdır.



Kütüphane, müze vb. yerlerde bulunana tarihi eserlerin hasar riskini en aza indirici
önlemler alınmalıdır.

2002 yılından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti, Ġstanbul Ġli Sismik Mikro-Bölgeleme Dâhil
Afet Önleme/Azaltma Temel Planı ÇalıĢması „nda yapılan risk değerlendirmeleri baz
alınarak Ġstanbul‟daki konut alanlarında bulunan riskleri yok etmek veya azaltmak için
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kentsel dönüĢüm projeleri yapılmıĢ ve yapılmaya devam etmektedir. Ancak yapılan kentsel
dönüĢüm projeleri amacından saparak rant kapısı olarak değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır.
Bunun yanı sıra Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠKPB) tarafından Ġstanbul Sismik
Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) kapsamında okul, hastane vb.
gibi birçok kamu binası güçlendirilmiĢ veya yeniden yapılmıĢtır. Yine bu risk
değerlendirmesi dikkate alınarak bazı köprü ve viyadükler güçlendirilmiĢtir. Ancak bu
çalıĢma Ġstanbul‟un tamamına yönelik ve kapsamlı olmaması ve aradan geçen 15 yıllık
süreç zarfında kentin yerleĢim ve sanayi vb. bakımından büyük değiĢiklikler yaĢaması
nedeniyle kentin son haline göre pasif kalmaktadır. Dolayısıyla yapılan risk değerlendirme
çalıĢmaları gözden geçirilerek kentin bütününü kapsayacak Ģekilde nüfus ve kentsel
kullanımlara yönelik risk değerlendirmesi yapılmalı ve tüm kentsel kullanımlara yönelik
zarar azaltma stratejileri belirlenmelidir. Bu kapsamda afetlere karĢı Ġstanbul‟un
dirençliliği kapsamında yapılması gerekenler çizelge 5.12‟de ki gibi özetleyebiliriz.
Çizelge 5.12. Ġstanbul‟un dirençliliği kapsamında yapılması gerekenler
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Dünya tarih boyunca deprem, sel, heyelan, kaya düĢmesi, çığ vb. gibi doğal afetler ile sıkça
karĢılaĢmıĢ ve özelikle de depremler nedeniyle çok büyük kayıplar meydana gelmiĢtir.
Afetler meydana geldikleri ülkelerde, onarılması çok güç fiziksel, sosyal ve ekonomik
kayıplara neden olmuĢlardır. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde bu kayıpların yanı sıra
etkisi uzun yıllar sürebilecek ekonomik krizlere neden olmaktadır. Ne zaman olacağı belli
olmayan afetler özelliklede depremler, meydana geldiği yerleĢim birimlerini çok kısa
zaman aralığında, çok boyutlu ve derinden etkileyebilmektedir. Türkiye deprem, taĢkın,
heyelan, kaya düĢmesi vb. gibi doğal tehlikeleri barındıran bir coğrafya üzerinde
bulunmaktadır. GeçmiĢten günümüze birçok yıkıcı doğal afet yaĢanmıĢtır. Bu doğal afetler
özelliklede depremler nedeniyle çok büyük can ve mal kayıpları meydana gelmiĢtir. 1999
yılında meydana gelen Marmara Depremi ile binlerce insan hayatını kaybetmiĢ, evsiz
kalmıĢ ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmiĢtir.
Önceki yıllarda yapılan literatür çalıĢmalarında ülkemizdeki afet yönetim anlayıĢı ile ilgili
yasal çerçeve, afet politikalarında ve doğal afet zararlarının azaltılması, müdahale ve
iyileĢtirme çalıĢmalarında meydana gelen değiĢiklikler nedeniyle 1944 yılı öncesi, 19441958 yılları arası, 1958-1999 yılları arası ve 1999 sonrası dönem olmak üzere dört döneme
ayrılmıĢ ve afet yönetim mevzuatı detaylı incelenmemiĢtir. Bu tez kapsamında yapılan
literatür çalıĢmasında afet yönetimi ile ilgili yasal çerçeve 1923-2016 arası afet yönetim
mevzuatı detaylı bir Ģekilde incelenerek derlenmiĢ ve 2009 sonrası dönem de eklenerek,
1944 yılı öncesi, 1944-1958 yılları arası, 1958-1999 yılları arası, 1999-2009 yılları arası ve
2009 sonrası olmak üzere beĢ döneme ayrılarak tablolaĢtırılmıĢtır. Afet yönetimi
konusunda yapılan yasal düzenlemeler incelendiğinde afet yönetiminin tüm evrelerini
kapsayan merkezi ve yerel düzeyde yapılması gereken faaliyetleri düzenleyen kanun,
KHK, tüzük, yönetmelik vb. gibi birçok yasal düzenleme çıkarılmıĢtır.

Bu yasal

düzenlemelerde kurum ve kuruluĢlar arsındaki görev ve sorumlulukların dağılımının
belirlenmemesi, denetim eksikliği olması, mükerrer ve dağınık olması nedeniyle afet
yönetiminde karmaĢıklığa neden olmuĢtur. Ayrıca afet yönetimi kanunlarının yanı sıra
mekânsal planlama konusunda yapılan yasal düzenlemelerinde 1923-2016 arası detaylı
incelenmiĢ ve afet yönetimine doğrudan veya dolaylı katkısı derlenerek tablolaĢtırılmıĢtır.
Afet yönetimi ve mekânsal planlama ile ilgili mevzuat birbiri ile iliĢkili bir Ģekilde
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düzenlenmelidir. Bu kapsamda 2014 yılında çıkan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
ile bu konu üzerinde durulmuĢtur. Yönetmelikte plan türlerine ve ölçeklerine göre
planlama yapılırken alınması gereken önlemlerden bahsedilmiĢtir.
Son yıllarda dünyada afetlerle mücadelenin kent ölçeğinde ele alınması ve bunun için de
afetlerle mücadele de kentlerin dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu
kapsamda 2000 yıllarda değiĢik kampanyalar baĢlatılmıĢtır. BM tarafından düzenlenen
Incheon Konferansı (G. Kore, 2009) ile yerel yönetimlerin risk azaltma etkinliklerinde
nelere özen göstermeleri gerektiğini belirlemek, yerel birimlerin dayanıĢma içinde
deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını sağlamak, baĢarılı örneklerin yaygın tanıtımını ve
giderek yerel yönetimler arası bir ağ oluĢturulmasını desteklemek amacıyla (Resilient
Cities) „Güvenli Kentler Kampanyası‟ (2010-2011) baĢlatılmıĢtır. Bu kampanyaya 60
kadar ülkeden 635 yerel yönetim katılmıĢtır. Yine BM Uluslararası Afet Zararlarının
Azaltılması Merkezi (UNISDR) tarafından afetlere karĢı dayanıklı ve sürdürülebilir kentler
oluĢturmak amacıyla 2010-2015 yılları arasında “Kentlerin Dirençli Hâle Getirilmesi”
isimli bir kampanyası baĢlatılmıĢtır. 2013 yılında 21.yüzyılın büyüyen fiziksel, sosyal ve
ekonomik sorunlarına ve depremler, seller, yangınlar vb. gibi doğal afetlere karĢı
dünyadaki kentleri daha dayanıklı hale getirmek için “100 Resilient Cities (100RC)”
kampanyası baĢlatılmıĢtır. Kampanyaya Afrika, Asya, Avrupa, Orta Amerika ve
Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya
kıtalarından 47 ülkeden toplam 100 kent katılmıĢtır. “100 Resilient Cities (100RC)”
kampanyasına katılan kentlerden doğal afet tehlikesi bulunan ve dirençlilik stratejilerini
tamamlamıĢ olan; San Francisco, Mexico City, Semarang ve Greater Christchurc
kentlerinin dirençlilik stratejileri incelenmiĢ ve özetlenmiĢtir.
Afetlerle mücadele için yapılan uluslararası çalıĢmalarda riskin bütünleĢik bir bakıĢ açısı
ile çok boyutlu olarak kentsel ölçekte değerlendirilmesi ile dirençli kentlere ulaĢılabileceği
sonucuna varılmıĢtır. Bu sonuçtan yola çıkarak bir kentin afetlere karĢı dirençli hale
getirilmesi için kentin maruz kalabileceği afet tehlikeleri, kentsel kullanımların zarar
görebilirliği ve riskleri belirlenerek bu riskli alanlardaki kullanımlara yönelik çözüm
önerileri belirlenmesi gerektiği üzerinde durulmuĢtur.

ÇalıĢma alanı olarak seçilen

Ġstanbul, tarih boyunca 1509, 1766, 1894 ve 1999 depremleri birçok deprem yaĢamıĢtır. Bu
depremlerin oluĢumuna neden olan Kuzey Anadolu Fayı‟nın Marmara içinden geçen
kollarının önümüzdeki yıllar içinde yine kırılarak büyük bir deprem oluĢturması
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beklenmektedir. Ayrıca sel, taĢkın, heyelan ve kaya düĢmesi tehlikeleri de bulunan
Ġstanbul, Türkiye nüfusunun yaklaĢık %19‟nun yaĢadığı, ekonomik faaliyetleri ve vergi
gelirleri ile ülkenin büyük kentidir. GeçmiĢten günümüze farklı medeniyetlerin
baĢkentliğini yapmıĢ olan Ġstanbul, sahip olduğu tarihi değerlerle de hem kültürel hem de
turistik açıdan dünyanın önemli kentleri arasındadır. 1950 yılından sonra baĢlayan hızlı
kentleĢme ne çok Ġstanbul‟u vurmuĢtur. Planlanan geliĢim senaryosundan daha fazla göçün
gelmesi ile afet tehlikesi dikkate alınmadan yerleĢim alanları meydana gelmiĢtir. Plansız
oluĢan bu yerleĢim alanları günümüzde birçok afet riski barındırmaktadır.
Kentlerimizin büyük çoğunluğu deprem bölgelerinde bulunmaktadır bunun yanında yine
birçok kent, sel, heyelan, kaya düĢmesi vb. gibi doğal afet tehlikesi altındadır. 2016 yılı
itibari ile ülke nüfusunun yaklaĢık % 92 si kentlerde yaĢamaktadır. Özellikle nüfusun
önemli bir kısmı deprem bölgesinde bulunan büyük kentlere yığılmıĢtır. Kentler, yerleĢim
düzeni ve dokusu, ulaĢım ve kentsel altyapı eksikliği, yeĢil ve açık alan yetersizliği, kaçak
yapılaĢma, sanayi ve tehlikeli kullanımların yaygınlığı ve bunlar nedeniyle oluĢabilecek
ikincil tehlikeler vb. etkenler nedeniyle büyük risk altındadır. Diğer taraftan nüfus artıĢı ve
sağlıksız kentleĢme risk altında olan kentleri afet etkileri açısından fiziki, sosyal ve
ekonomik anlamda ciddi sorunlara maruz bırakmaktadır. Dolayısıyla kentler afet riskleri
açısından ele alınarak kentleri riskli hale getiren unsurlar ve bu unsurlar karĢısında
kentlerin zarar görebilirliği belirlenmelidir.
Her kent değiĢik afet tehlikeleriyle karĢı karĢıyadır. Yine kentler barındırdığı nüfus ve
kentsel kullanımlara göre farklı riskler barındırmaktadır. Bir kentin afetlere karĢı dirençli
olabilmesi için, kentin karĢı karĢıya olduğu afet tehlikeleri belirlenmeli ve belirlenen
tehlikeler dikkate alınarak kentsel kullanımlar ve nüfusa yönelik risk değerlendirmesi
yapılmalıdır. Yapılan risk değerlendirmesi doğrultusunda nüfusa ve kentsel kullanımlara
özgü zarar azaltma stratejileri belirlenmelidir. Bu kapsamda öncelikle kentle ilgili olarak
topoğrafik yapı analizi, jeolojik ve jeoteknik analiz, hidrojeolojik analiz, iklim Ģartları
analizi ve orman alanlarının mevcut durum analizi gibi analizleri kapsayan doğal yapı
analizi yapılmalı veya günümüze göre güncellenmelidir. Yapılacak veya güncellenecek
doğal yapı analizi ve kentin geçmiĢ afet envanteri dikkate alınarak deprem tehlike haritası,
heyelan tehlike haritası, kaya düĢmesi tehlike haritası ve taĢkın tehlike haritası gibi doğal
afet tehlike haritaları yapılmalı ve bütünleĢtirilmelidir. Yapılan bütünleĢik afet tehlike
haritası doğrultusunda yerleĢime uygunluk değerlendirilmesi yapılarak il bütününe yönelik
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yerleĢime uygunluk haritaları yapılmalı ve yeni geliĢme alanları bu doğrultuda
planlanmalıdır. Yapılacak tehlike analizinden sonra konut alanları, ulaĢım ve teknik
altyapı, sanayi alanları ve tehlikeli kullanımlar, önemli kullanımlar gibi kentsel
kullanımlara yönelik zarar görebilirlik ve risk analizi yapılmalıdır. Afet öncesi yapılacak
tüm bu tehlike analizinden sonra kentsel kullanımlara yönelik afet öncesi, sırası ve sonrası
olarak yapılması gerekenleri çizelge 6.1‟de ki gibi özetleyebiliriz.

119

Çizelge 6.1. Dirençlilik kapsamında kentsel kullanımlara yönelik yapılması gerekenler
KENTSEL
KULLANIMLAR

KONUT
ALANLARI

KENTSEL
TEKNĠK
ALTYAPI

ULAġIM
SĠTEMLERĠ

SANAYĠ
ALANLARI VE
TEHLĠKELĠ
KULLANIMLAR

ÖNEMLĠ
KULLANIMLAR

AÇIK VE YEġĠL
ALANLAR

AFET ÖNCESĠ

AFET ANI

AFET SONRASI

Jeolojik ve jeoteknik açıdan sakıncalı
zeminlerde, heyelan alanları, taĢkın alanları vb.
gibi afet tehlikesi bulunan mevcut yerleĢim
alanlarında
ketsel
yenileme
projeleri
yapılmalıdır.
Tehlike ve risk haritaları kentsel planlamaya
entegre edilerek yerleĢim alanları titizlikle
belirlenmelidir.
Afet tehlikesi bulunan alanlarda kentsel geliĢme
durdurularak ve tehlikesizi alanların yaĢam ve
çevre koĢulları iyileĢtirilerek kentsel geliĢme bu
alanlara kaydırılmalıdır.
Afet tehlikeleri dikkate alınarak imar planları
düzgün ve değiĢmeyecek Ģekilde düzenlenmeli
ve bu planlara göre içme suyu, atık su ve
yağmur suyu debileri belirlenerek projelendirme
bu doğrultuda yapılmalıdır.
Kentsel planlarda yol kenarlarına yeĢil bir bant
bırakılarak veya yol altına bir galeri planlanarak
elektrik, doğalgaz, haberleĢme gibi tüm alt yapı
sistemleri buralardan geçirilmelidir.
Mevcut altyapı ağı ve yapıları risk durumuna
göre iyileĢtirilmelidir.
Özellikle gaz ve elektrik sisteminde yangın ve
patlamalar gibi ikincil afetleri önlemek
açısından
otomatik
olarak
kesilmesini
sağlayacak sistemler kurulmalıdır.
Mevcut ulaĢım sisteminin afetlere hazırlık
kapsamında onarılmalı ve iyileĢtirilmelidir.
Yeterli geniĢlikte olmayan ve afet nedeniyle
binaların yıkılması ile kapanabilecek yollar
belirlenerek geniĢletilmeli veya alternatif yollar
oluĢturulmalıdır.
Afete iliĢkin hasar bilgisinin toplanması,
müdahale operasyonu, afet sonrası acil
ihtiyaçların karĢılanması vb. gibi durumlar için
acil durum yol ağı belirlenmeli ve imar
planlarına iĢlenmelidir.
KentleĢmiĢ alan içindeki, mevcut sanayi
alanları ve tehlikeli kullanımların arazi
kullanımlarının ve tasarımlarının, kentsel arazi
kullanım
ve
çevresindeki
yerleĢimlerin
güvenliği açısından değerlendirilmelidir.
Jeolojik ve jeoteknik açıdan güvensiz zemin
üzerinde bulunan veya ikincil bir afet nedeniyle
patlama veya yangına neden olarak etrafındaki
kullanımlara zarar verecek sanayi ve tehlikeli
kullanım tesisleri imar planlarında belirlenen
yeni yerlere taĢınmalıdır.

Doğal afetlere uğramıĢ ya da
uğraması muhtemel bulunan
toplulukların
bulundukları
yerlerde ya da uygun görülen
baĢka yerlerde, geçici olarak
barınmalarını sağlamak üzere
ulaĢım, altyapı ve sosyal donatısı
ile bir bütün olarak geçici konut
alanları planlanmalıdır.

Afetlerden etkilenmiĢ
topluluklar için daha
güvenli, yeni ve modern
bir yaĢam çevresi ve
standardı
oluĢturulmalıdır.

Afetten zarar gören altyapı ağı ve
yapıları geçici onarımı ve
restorasyon yapılarak iĢler hale
getirilmelidir.

Afetten zarar gören
altyapı ağı ve yapıları
iyileĢtirilmeli
ve
yeniden
inĢa
edilmelidir.

Afetlerden
sonra
ulaĢım
sisteminin
zarar
görmesi,
binaların yıkılması ile yolların
kapanması nedeniyle tıkanacak
olan trafik akıĢının sağlanması ve
acil durum yol ağının güvence
altına alınması için geçici onarım
ve iyileĢtirme yapılmalıdır.

Afet sonrası yıkılan
sanat yapıları, çöken
yollar vb. gibi ulaĢım
sistemine
ait
bileĢenlerin tekrar hızlı
bir Ģekilde hizmete
girmesi için gerekli
ulaĢım planı ve inĢası
yapılmalıdır.

Sanayi tesisleri ve tehlikeli
kullanımlarda bulunan zehirli,
yanıcı,
tehlikeli
vb.
gibi
maddelerin
afetlerde
dıĢarı
sızdırmayacak
önlemler
alınmalıdır.
Afetler nedeniyle zarar görmüĢ,
acil ihtiyaçların üretimini yapan
tesislerin
sürdürebilirliği
sağlanmalıdır.

Jeolojik ve jeoteknik
açıdan
tehlikeli
alanlarda
bulunup
afetler nedeniyle zarar
görmüĢ veya etrafındaki
kullanımlar için ikincil
tehlike
oluĢturmuĢ
sanayi
alanları
ve
tehlikeli
kullanımlar
planlanan yeni güvenli
alanlara taĢınmalıdır.

Kentsel planlarda eğitim tesisleri, sağlık
tesisleri, itfaiye tesisleri ve yönetim tesislerinin
yerleri belirlenirken afet tehlikeleri göz önünde
bulundurulmalı ve en güvenli alanlar
seçilmelidir.
Eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, itfaiye tesisleri
ve yönetim tesisleri gibi önemli kullanımların
afet yönetimindeki iĢlevi nedeniyle ulaĢım
akslarına yakın konumlandırılmalıdır.
Kentte bulunan açık ve yeĢil alanlardan mahalle
ve ilçe bazlı toplanma alanları ve kentin tümüne
hizmet edecek çadır kent alanları belirlenmeli ve
imar planlarına iĢlenmelidir.
Belirlenecek toplanma alanları ve çadır kent
alanlarına kullanıma açık tuvaletler, ısınma vb.
gibi altyapı ve donatılar yapılarak
hazırlanmalıdır.

Afetzedeler durumuna göre
hastane
veya
okullara
yönlendirilmelidir.
Afet anında eğitim tesisleri,
sağlık tesisleri, itfaiye tesisleri ve
yönetim tesisleri gibi önemli
kullanımların
koordineli
ve
eĢgüdüm
içinde
çalıĢması
sağlanmalıdır.
Afetzedeler toplanma alanlarına
yönlendirilmeli ve gerekiyorsa
çadır kent alanlarına taĢınmalıdır.

Afet sonrası yıkılan
veya zarar gören önemli
kullanımlar hızlı bir
Ģekilde onarılmalı ve
iyileĢtirilmeli
veya
gerekiyorsa planlanarak
baĢka
alanlara
taĢınmalıdır.
Çadır kent alanlarında
afetzedelerin
kalma
süresine göre çadır,
prefabrik vb. barınaklar
kurulmalı dır.
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