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ÖNSÖZ 

Veritabanı, bilgilerin tutulduğu, saklandığı ve gerektiğinde kullanılmak 

üzere çağrıldığı düzenli bilgi topluluğudur. Bilgisayar terminolojinde ise 

sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, 

birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen veriler kümesi olarak 

adlandırılır. Biz kent plancıları, daha çok konumsal veya mekânsal veritabanı 

üzerinde çalışmaktayız. Mekân üzerinde yer alan nesnenin bir öznitelik bilgisi 

ve bu öznitelik bilgisinde nesneye ait çeşitli bilgileri sunma imkânına sahiptir. 

Bir konumsal veritabanı tablosal olan bilgileri harita üzerinde gösterilmesine 

yarar. Kısaca geometrik veriler ve tablosal bilgilerin birbirleriyle ilişkili 

sunulmasını sağlar. Konumsal veritabanları sayesinde bugün tüm konumsal 

veriler merkezi bir veritabanında sağlıklı bir şekilde depolanır ve yönetilir. 

Konumsal veritabanında tanımlanan tablolar arası ilişkiler ve topoloji 

kuralları yardımı ile üretilen verilerin veri kalitesi arttırılabilir ve güncelleme 

işlemlerinde hatalar en aza indirgenir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

platformundaki diğer veri formatları ile karşılaştırıldığında konumsal 

veritabanı ortamındaki veriler, kolaylıkla farklı sistemlere taşınabilir ve diğer 

veritabanları ile entegre olabilir. İnternet ya da ağ tabanlı çoklu erişim 

ortamlarında gösterime sunulan konumsal veritabanı verilerine bağlı haritalar 

dinamiktir. Veri güncellemeleri gösterime doğrudan aktarılır, eş zamanlı 

erişim, güncelleme ve modelleme yapılabilir.  

2021-2022 Akademik Yılı Bahar döneminde Gazi Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalı altında Planlamada 

Coğrafi Bilgi Sistemleri yüksek lisans programını başlattık. Bu program 

altında yeni verdiğim Plancılar İçin Veritabanı Tasarımı ve CBS Analizleri 

dersi kapsamında yüksek lisans öğrencilerim çok güzel araştırmalar yaptılar. 

Plancıların hala ilgisinin az olduğu CBS piyasasında farkındalığı arttırmak, 

yerel yönetimlere söz konusu veritabanlarını ve mekânsal bilgi sistemlerini 

kurmak, bir karar destek sistemi olarak günümüzde kaçınılmaz olmuştur. 

Gerek afet ve dirençlilik, gerekse adres bilgi sistemi, mera bilgi sistemi veya 

atık bilgi sistemleri gibi önemli konularda bu kitapta ilginç örnekler yer 

almaktadır. 

İlk bölümde Dr. Şeyma Elif Dincer, kentleri dirençli hale getirmek için 

coğrafi bilgi sistemlerinin önemli bir karar destek sistemi vurgulamakta, 
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Ankara metropoliten alanında ilçeler bazında kentsel dirençliliğe altlık 

oluşturacak, doktora tezinde de çalıştığı pek çok CBS ile üretilmiş haritalar 

sunmaktadır. 

İkinci bölümde Beyza Ertürk, Dünya’da ve Türkiye’de afet ve acil 

toplanma alanlarına ilişkin oluşturulan bilgi sistemleri ve veri tabanlarını 

araştırmakta, Tokyo ve İzmir afet ve acil toplanma alanları üzerinden örnekler 

vererek öneriler getirmektedir.  

Üçüncü bölümde Şeyda Bülbül, adres bilgi sistemlerine 

odaklanmaktadır. Dünyadaki ve Türkiye’deki adres bilgi sistemi uygulama 

örneklerini vererek, Ankara’da pilot bir bölgede Adres Bilgi Sistemi tasarımı 

yapmakta, bu tasarıma ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktadır. 

Dördüncü bölümde Hümeyra Karapınar, mera alanları veritabanlarını 

anlatmakta, Yeni Zelanda ve Türkiye örneklerinden yola çıkarak, iklim 

değişikliğine karşı azalan meraların arttırılması ve coğrafi bilgi sistemleri 

altında ülkenin mera alanlarından oluşturulan ortak bir dilde oluşturulan açık 

veri sunulan bir altyapı kurulmasını vurgulamaktadır. 

Beşinci bölümde Huri Demet Aksoy, Ankara’nın Çankaya Belediyesi 

Geri Dönüşüm Hizmetleri biriminin geri dönüşüm projelerinden birisi olan; 

atık çeşitleri, atık yönetimi ve geri dönüşümü kapsayan atık bilgi sistemini 

ortaya koymaktadır. İsviçre’deki atık bilgi sistemi de incelenerek veritabanı 

üzerinde karşılaştırmalı analizler sunmaktadır. 

Günümüzde mekânsal bir karar destek sistemi olan Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin önemi artmakta, büyük ve şeffaf coğrafi veri yönetimi tüm 

ülkelerin gündemine oturmaktadır. Vazifemiz bu sistemleri kuracak ekiplerde 

kent plancısı kökenli CBS uzmanlarının yetişmesine olanak tanımak, bu 

kapsamdaki açık erişimli Türkçe yayınları arttırmak ve araştırmacıların 

yoluna ışık tutmaktır. Bu olanağı bize tanıdığı için İksad Yayınevi’nden Sayın 

Öğr. Gör. Salih Bildirici’ye ve İbrahim Kaya’ya teşekkürlerimi sunarım. 

 

Prof. Dr. Özge YALÇINER ERCOŞKUN 

Eylül 2022, Ankara 
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GİRİŞ 

Coğrafi bilgi sistemlerinin  kentsel alanların haritalandırılmasında, 

planlama ve karar verme süreçlerinde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Planlama 

disiplinin çok kriterli analizleri ve karar verme süreçleri, çok sayıda veri ile 

çalışma gibi süreçlerde coğrafi bilgi sistemlerinin önemi artmaktadır. Coğrafi 

bilgi sistemleri verilerin depolanma süreci, analizi ve çıktıların 

görselleştirilmesi özellikleri nedeniyle planlama süreçlerinde etkin kullanılan 

bir araçtır (Yavuz ve Tüdeş, 2016). Kentlerin ve kentte yaşayanların karşı 

karşıya olduğu problemlerin tanımlanması ve çözümünde kentleri dirençli hale 

getirmek için coğrafi bilgi sistemleri önemli bir karar destek sistemidir. 

Dirençli kentler oluşturmak için değişimi kabul etmek ve eylemleri planlamak 

için farklı veri türleri kullanarak güvenilir bir analitik çerçeve oluşturmak 

önemlidir. Coğrafi bilgi sistemleri verilerin analizi ve detaylı eylem planları 

oluşturmak için  planlama çalışması yapılacak alanın güçlü ve zayıf yönlerini 

tespit etmek ve bütüncül kentsel analizlerde alt ölçeklere yönelik 

değerlendirme sağladığı için mekânsal dirençlilik çalışmalarında öne 

çıkmaktadır (Steinberg ve Steinberg, 2020). 

Mekânsal verileri sosyal ve demografik veriler ile birleştirme, anketler 

oluşturma, internet erişimi ile katılımı destekleme, verilerin ekonomik ve hızlı  

bir şekilde depolanıp işlenmesi özellikleri ile coğrafi bilgi sistemleri planlama 

ve dirençlilik alanında etkin bir karar destek sistemidir. 

Coğrafi bilgi sistemlerinin faydaları şu şekilde sıralanmaktadır (Turoğlu, 

2005) ; 

• Verilerin üretiminin ekonomik olması ve kısa sürede gerçekleşmesi 

• Verilerin sistematik şekilde üretilip depolanması 

• Verilerin analizi ve  mekan üzerinde çakıştırılması 

• Verilerin sorgulanması  

• Verilerin güncellenmesi, paylaşımı ve sunumundaki kolaylıklar 

• Görselleştirerek bir bilgi ürünü ve çıktı haline getirmesidir. 
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1. KENTSEL DİRENÇLİLİK VE COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ 

İnsanların yüksek yoğunluklarda yaşadıkları yapıların ve altyapının kara 

yüzeyinin çoğunu kapladığı sistemler olarak tanımlanan kentsel ekosistemler, 

dünya nüfusunun çoğuna ev sahipliği yapmaktadır. İklim değişikliği, afetler, 

salgın hastalıklar gibi kentlerin karşı karşıya olduğu risklerle başa çıkması için 

yeni planlama paradigmalarından olan kentsel dirençlilik kavramı literatürde 

farklı şekillerde açıklanmakla birlikte özellikleri üzerinden tanımlanmaktadır. 

Eraydın ve Taşan Kök (2013) dirençliliği bir topluluğun kolayca yanıt verme 

yeteneği olarak tanımlamaktadır. Ayrıca bir sistemin bozulmalarını absorbe 

etme tamponlama ve temel özelliklerini sürdürme; sistemin kendi kendini 

organize etme yeteneği, değişime uyum, öğrenme ve adaptasyon kapasitesi 

özellikleri ile dirençliliği nitelendirmişlerdir.  

 Kentsel dirençliliğin özellikleri sağlamlık, çabukluk-hız, çeşitlilik, 

yedekleme-fazlalık, çevre duyarlılık, tekrarlayan süreçler, entegrasyon, 

etkinlik, adaptasyon kapasitesi, başa çıkma, duyarlılık, koordinasyon, esneklik 

ve eşitliktir (Eraydın ve Taşan Kök 2013; Bruneau ve diğ.,2003; Bahadur, 

İbrahim ve Tanner, 2010; Brown, Dayal ve Rumbaitis Del Rio, 2012). 

Dirençlilik sadece bir ideal olmaktan öte; insanların ve toplulukların 

ulaşmak için aktif çaba gösterecekler bir olgudur. Mekânsal  dirençliliği 

oluşturmak, yedekleme, güçlü ve zayıf yönlerin analizi, toplulukların değişime 

hazır hale gelmesi ile mümkündür. Verilerin başarılı şekilde okunması kentsel 

alandaki eksiklerin tespitini kolaylaştırıp afetlerden, iklim olaylarından ve 

kentsel risklerden etkilenmeyi azaltmaktadır (Steinberg ve Steinberg, 2020). 

Bu durumda mekânsal ve sosyal özellikleri içeren  kentsel bir ağ için 

coğrafi bilgi sistemleri kentsel dirençliliği oluşturmak için haritalama, 

uyarlama çözümlerini karşılaştırmak ve analitik kapasite oluşturmak için güçlü 

bir araç sağlar (Steinberg ve Steinberg, 2020). 

Coğrafya kentler hakkındaki bir çok karar verme sürecinde önemli bir 

rol oynamaktadır. Haritalar karmaşık mekânsal problemlerin tanımlanmasına 

ve anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Karar verme süreçlerinde sorunların 

tespiti ve çözümüne yardımcı olan coğrafi bilgi sistemleri 1990’lardan bu yana, 

bilgi katmanlarını mekânsal bir şekilde sunmak ve analiz etmek için güçlü bir 

araç olmuştur. Bu sistemler karar vericilere  kolay anlaşılır bilimsel bilgiler 

sağlayarak, araştırmacılar ve karar vericiler arasındaki boşluğu azaltarak bir 
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geçiş platformu sağlamaktadır. Kentlerde tehlike, kırılganlık ve risk haritaları 

üretmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kentsel dirençlilik alanında ise 

coğrafi bilgi sistemleri kavramın anlaşılması için bir katma değer 

sağlamaktadır (Cariolet, Vuillet ve Diab, 2019). 

Kentsel dirençlilik konusunda veri tabanı oluştururken dikkat edilmesi 

gereken başlıklar şu şekildedir; doğa kaynaklı afetler (deprem, taşkın ve seller, 

çığ, heyelan vb.), doğal yapı (eğim, bakı gibi analizler), kentsel ulaşım 

altyapısı, kritik altyapılar, kentsel yoğunluklar (geçirimsiz zemin, yapı 

yoğunlukları), arazi kullanımı, iklim verileri ve meteorolojik veriler( karbon 

salınımları, hava kirliliği, sıcaklıklar, ısı adası etkisi gibi), salgın hastalıklar, 

sosyal olaylar, ekonomik yapı, politik değişimler ve kurumsal yapıdır. Analiz 

ölçeği ve çalışma alanı özelinde incelenmesi gereken başlıklar çeşitlendirilip 

azaltılabilir. Kentsel dirençliliğin çok faktörlü yapısı coğrafi bilgi sistemleri 

kapsamında bir çok katmanı tek veri tabanında inceleme  kolaylığı 

sunmaktadır. Kentsel dirençlilik alanında fiziksel form, sosyal demografik 

yapı, afetler ve iklim verileri gibi kentleri etkileyen unsurların tek potada 

anlaşılır hale gelmesi coğrafi bilgi sistemleri ve haritalandırma ile mümkün 

hale gelmektedir. 

Kentsel dirençliliğin ölçümü dirençlilik seviyesinin belirlenmesi 

üzerinde yoğunlaşmakta ve analiz birimleri üzerinden bir karşılaştırma yapmak 

üzere haritalandırma yapılmaktadır. Göstergeler ile belirlenen endeksler, puan 

kartları, araçlar ve modeller ile ölçülen dirençlilik seviyesi coğrafi bilgi 

sistemleri ile haritalandırılmaktadır. Afetler, hasar görebilirlik, kentsel 

dirençlilik ekseninde haritalandırmalar yapılmaktadır (Cariolet, Vuillet ve 

Diab, 2019). 

 

2. ALAN ÇALIŞMASI: ANKARA METROPOLİTEN 

İLÇELERİ KENTSEL DİRENÇLİLİK ENDEKSİ 

HARİTALARI 

2.1. Çalışma Alanı 
 

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara 2021 nüfusuna göre dünyanın 

en büyük 98. kenti ve başkentler arasında 21. sırada bulunmaktadır 

(Demographia, 2021). Türkiye’nin merkezi bir kurulan Ankara kenti 

Anadolu’nun da  merkezi konumundadır. Ankara ilinin toplam nüfusu 2021 yılı 
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verilerine göre 5.747.325 kişidir. Bu nüfusun %88‘i kent merkezinde 

yaşamaktadır. Bu çalışmanın konusu Ankara ilinin metropoliten alanında kalan 

dokuz ilçesi; Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, 

Sincan ve Yenimahalle ilçeleridir. Ankara metropoliten alanı planlama 

sorunları ve iklim değişikliği etkilerine en çok maruz kalan alan olduğu için 

çalışma konusu olarak seçilmiştir. Ankara kenti yoğun yapılaşma ve geçirimsiz 

alanların yoğun olduğu, kent içi ulaşımda otomobil odaklılık, yeşil alanların 

yetersizliği ve sürekliliğinin olmaması, derelerin üzerinin kapatılması ile 

yaşanan sel felaketleri (Yılmaz ve Ercoşkun, 2020), üst ölçek planlarının iptal 

olması gibi büyük kentsel sorunlar ile karşı karşıyadır. Ankara kent merkezi 

planlama eksiklikleri ve doğal alanların etkin kullanılamamasından dolayı 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ve kentsel sorunların yaşanmasına açık 

bir konuma gelmektedir. 
 

2.2.Yöntem 
Ankara ili metropoliten ilçelerinin kentsel dirençlilik seviyelerini 

ölçmeyi hedefleyen bu çalışmada kentsel dirençlilik endeksi oluşturulmuştur. 

Dirençliliğin belirlenen alt başlıklarda belirlenen göstergeler birleştirilerek 

oluşturulan bu endeks birden fazla göstergeyi tek bir değer aralığına 

indirgemektedir. Dirençlilik kapsayıcı özelliği gereği mutlak terimler ile 

ölçülememekte, sıralamalar ve karşılaştırmalarla göstergeler kullanılarak 

ölçülebilmektedir (Cutter ve diğ. 2008; Ehrlich, Kemper, Peserasi ve diğ., 

2018).  

Kentsel dirençlilik çalışmalarında göstergeler genel olarak beş ana 

başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; fizik mekan, sosyal yapı, ekoloji, yasal 

yönetsel yapı ve ekonomik yapıdır. (Adger, 2000; Cutter, Johnson, Finch ve 

diğ., 2007; Cutter ve diğ. 2008; Fernandez ve diğ.2013; ARUP, 2015). 

Bu çalışmadaki göstergeler, Ankara’nın tarihsel ve morfolojik gelişim 

süreci, doğal yapısı, karşı karşıya olduğu iklim ve çevre sorunları, kentleşme 

sorunları ve sosyo ekonomik yapısına göre bölgeye özgü olan sorunlara yönelik 

özel göstergeler eklenip, çalışma ölçeğinin dışında olan il veya ülke bazında 

çalışılabilecek göstergeler dışlanmıştır. Diğer endekslerden farkı bölgenin 

problemlerine göre göstergelerin seçilmesidir. Verisi hazır olmayan göstergeler 

(geçirimsiz zemin, kişi başı yeşil alan, işyeri konut oranı ve taşkın alanlarındaki 

yapılaşma, sit alanlarının toplam alanı) coğrafi bilgi sistemleri yoluyla elde 
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edilmiştir. Ankara’nın karşı karşıya olduğu taşkın sorunu, yeşil alanların 

yetersizliği ve hava kirliliği sorunları, Ankara İl Çevre Durum raporu (URL-1), 

Ankara İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı’nda (URL-2) ve Tarım ve 

Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Sakarya Havzası Taşkın 

Yönetim Planı’nda da (URL-3) belirtilmiştir. Bu mevcut problem alanlarına 

karşı dirençli analitik bir çerçeve sunmak için göstergeler üç ana başlık altında 

toplanmıştır. Bu başlıklar fizik mekan göstergeleri, çevre ve iklim göstergeleri 

ve sosyo-ekonomik yapı göstergeleridir. Fizik mekan göstergeleri belirlenirken 

doğa kaynaklı olmayan planlama kararları ve tarihsel süreçle oluşan sorun 

alanlarını analiz etmek, fiziki planlamanın temel bazı ilkelerine atıf yapmak 

amacıyla seçilmiştir. Çevre ve iklim göstergeleri iklim değişikliğine uyum 

kapsamında çevresel performans değeri, meteorolojik veriler, hava kalitesi, 

tüketim ve atık olarak sınıflandırılmıştır. Sosyo-ekonomik yapı göstergelerinde 

kurumsal ve sosyal ağlar bağlamında pandemi dönemi şartlarındaki 

kapanmalar ve koordinasyon sorunları nedeniyle mevcut endekslerden 

yararlanılmıştır (Şeker, Ozan ve Yaman, 2020). Demografik yapı ve ekonomik 

yapıda mevcut veriler kullanılmıştır. Bu göstergelerin birbiriyle ilişkisi 

incelenmiş ve çok benzer özellik gösteren göstergeler elenmiştir (Tablo 1).  

Göstergeler elde edilirken ve tematik haritalar oluşturulurken coğrafi 

bilgi sistemleri ile Arcgis Pro 2.9 programından faydalanılmıştır. Kopernicus 

Portalı Urban Atlas verisi (uydu fotoğrafları üzerinden üretilen arazi kullanım 

verisi) kullanımıştır. Hassasiyeti 1/10.000 ölçektir. Bu veriden elde edilen 

alansal verileri “select by attribute”(niteliğe göre seçim) ile (yeşil alanlar, konut 

alanları gibi) alanlar seçildikten sonra “export feature”(özelliği dışa aktar) 

işlemi ile ayrı bir katman oluşturulmuştur. Bu katmanın verilerinin hangi 

ilçelerin içerisine dahil olduğunu “select by location” (konuma göre seç) aracı 

ile elde edip, bu alanları “field calculator” aracı ile alansal hesaplamaları 

yapılmıştır. Alanlara ait sayısal verilerin hesaplanması coğrafi ilçe sınırlarıyla 

kurumlardan elde edilen verilerin tabloları ile ve program üzerinden hesaplanan 

veriler programda attribute table (alanların bilgisi/nitelik tablosu) ile 

birleştirilmiştir. Daha sonra gösterim bölümünden “graduate color” işlemi 

(dereceli renklendirme) ile tematik renklendirme yapılmıştır. Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü Taşkın Portalı hassasiyeti 1/50.000’dir. Devlet Su İşleri’nden 

elde edilen akarsu verisi 1/50.000 ölçeklidir. 
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Tablo 1. Öneri Kentsel Dirençlilik Göstergeleri 

 

Fizik Mekan Göstergeleri 
Kentsel Dirençliliğe 

Etkisi 

Planlama    

Yapılı Alan (Geçirimsiz Zemin) Negatif 

Kişi Başı Yeşil Alan m2 Pozitif 

Arazi Kullanımı İşyeri/Konut Oranı Pozitif 

Afet Riski   

Fizik Mekan Göstergeleri 
Kentsel Dirençliliğe 

Etkisi 

Su Baskını Sayısı Negatif 

Acil Durum İhbar Oranı Negatif 

Taşkın Alanlarındaki Yapılaşma (100 Yıllık) Negatif 

Toplam Olay Sayısı (İtfaiye) Negatif 

Çevre ve İklim Göstergeleri 
Kentsel Dirençliliğe 

Etkisi 

Çevresel Performans Değeri  Pozitif 

Sit Alanları Varlığı Pozitif 

Meteorolojik Veriler  

Aylık Maksimum Sıcaklık (°C) Negatif 

Maksimum Sıcaklığın 30 °C Ve Üzerinde Olduğu Gün 

Sayısı Ortalaması 

Negatif 

Minimum Sicaklığın -20 °C Ve Altında Olduğu Gün 

Sayısı Ortalaması 

Negatif 

Aylık Maksimum Yağış (Mm=Kg÷M²) Negatif 

Tablo 1’in devamı Öneri Kentsel Dirençlilik Göstergeleri 

 
Hava Kalitesi Değeri Negatif 

Tüketim ve Atık  

Su Tüketimi Negatif 

Kati Atık Miktarı Negatif 

Geri Dönüşen Atık Miktarı Pozitif 

Araç Sahipliliği Oranı Negatif 

Doğalgaz Tüketimi Pozitif 

Sosyo-Ekonomik Yapı Göstergeleri 
Kentsel Dirençliliğe 

Etkisi 

Demografik Yapı   

Nüfus Yoğunluğu Negatif 

20 Yaşından Küçük veya 65 Yaşından Büyük Kişiler  Negatif 

Boşanmış Kişilerin Oranı Negatif 

Yüksek Öğrenim Mezunu Kişilerin Sayısı Negatif 

İnsani Gelişme Endeksi Sıralaması Pozitif 

Yönetişim ve Saydamlık Değeri Pozitif 
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Ekonomik Yapı 
Kentsel Dirençliliğe 

Etkisi 

Yoksulluk Oranı Negatif 

Kiracı Hanehalkı Oranı  Negatif 

Satış Fiyatı Pozitif 

Kira Fiyatı Pozitif 

Sosyal Yardım Alan Kişi Sayısı Negatif 

 
Göstergelerin belirlenmesinden ve ana başlıkların belirlenmesinden 

sonra normalizasyon adımı gelmektedir. Normalizasyon 0 ve 1 arasında 

minimum ve maksimum yeniden ölçeklendirme formülü kullanılarak 

yapılmıştır. Bu ölçeklendirmede her değişken 0 ve 1 arasında ((0 puan en kötü 

ve 1 puan en iyi puan olmak üzere) özdeş bir aralıkta değer almaktadır (Cutter, 

Burton ve Emrich, 2010). 

Verilerin normalizasyonundan sonraki adım göstergelerin iç 

tutarlılığının Cronbach alfa katsayısı ile tespit edilmesidir. Göstergelerin iç 

tutarlılık değeri 0.613 olup araştırma ölçeğinin güvenilir olduğu tespit 

edilmiştir. Daha sonraki adım ise alt başlıklardaki endeks değerinin 

belirlenmesidir. Alt başlıklardaki normalize edilmiş değerlerin (ağırlıkları eşit 

kabul edilerek) aritmetik ortalaması alınarak bu değer tespit edilmiştir. Her alt 

başlık için elde edilen değerler (aritmetik ortalamalar) ölçüm bölgeleri (ilçeler) 

için bir değer oluşturmuş ve bu değerlerin toplamından da ilçeler için bir 

kentsel dirençlilik endeksi puanı elde edilmiştir. (Cutter, Burton ve Emrich, 

2010; Esty, Levy, Srebotnjak ve diğ., 2005).  

Kentsel tematik haritaların, envanterlerin ve sorguların oluşturulması, 

kentteki sorunlu bölgelerin tespitini kolaylaştırmakta, hizmet alanı analizi ve 

senaryolarına, yer değiştirme ve güçlendirme gibi etki azaltma tedbirlerinin 

planlamasına destek olmaktadır (Ercoşkun, 2012). 

 

2.3. Ankara’nın Kentsel Dirençlilik Göstergeleri Haritaları 

2.3.1. Fizik mekan göstergeleri 
Planlama 

Yapılı alan (geçirimsiz zemin) 

Geçirimsiz zemin doğa kaynaklı afetler ve iklim değişikliği etkileri gibi 

kentleri doğrudan etkileyen bir göstergedir. Yapılı alan ekosistemin 

parçalanmasına neden olmakta ve  ısı dalgaları, sel ve deprem gibi olayların 
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afet dönüşmesinde etkili olan en önemli göstergelerden biridir. Bu gösterge 

hesaplanırken Urban Atlas verisi kullanılmıştır. Bu Urban Atlas’ın kendi 

katmanlarından;  

● Çok Düşük Yoğunluklu Süreksiz Kentsel Alan (< 10%),  

● Demiryolları ve ilgili Alanlar, 

●  Diğer Yollar ve İlgili Alanlar, 

●  Düşük Yoğunluklu Süreksiz Kentsel Alan (10% - 30%), 

● Eğitim Alanları, 

● Havaalanları,  

● Hızlı Transit Yollar ve İlgili Alanlar,  

● İbadethane Alanları,  

● Kamu Alanları,  

● Orta Yoğunluklu Süreksiz Kentsel Alan (30% - 50%), 

●  Otel/ Tatil Köyü, 

●  Sağlık Alanları,  

● Sanayi ve Üretim Alanları, 

●  Sürekli Kentsel Alan (> 80%),  

● Yüksek Yoğunluklu Süreksiz Kentsel Alan (50% - 80%),  

● Ticaret Alanları gibi insan ayak izinin olduğu çatılı yapıların 

toplamından oluşmaktadır. (Organisation for Economic Co-operation 

and Development[OECD], 2021).   

Yapılı alanı oransal olarak ilçe toplam alanında yüksek olması 

dirençliliği negatif etkilemektedir. Yapılan coğrafi bilgi sistemi 

hesaplamasında geçirimsiz zemini en yüksek ilçe Çankaya en düşük ilçe 

Pursaklar’ dır  (Harita 1.). 
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Harita 1: Yapılı alan haritası 

Kişi başına düşen yeşil alan  

Kentsel alanlardaki yapı yoğunluğu nedeniyle açık alanların sınırlı 

olması, tahliye ve geçici barınma gibi ihtiyaçlar söz konusu olduğunda kenti 

riskli bir konuma sokmaktadır. Geçirimsiz yüzeylerin artması sel riskini 

artırmaktadır. Yeşil alanlar ekosistemin korunması, sıcaklığı dengelemek, sel 

ve sıcak hava olayları gibi olaylarda tampon oluşturmak için önemlidir. Bu 

gösterge hesaplanırken Urban Atlas verisi kullanılmıştır. Urban Atlas’ın kendi 
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katmanlarından “Kent İçindeki Yeşil Alanlar (Aktif)”, “Kent İçindeki Yeşil 

Alanlar (Pasif) ve “Ormanlar” gibi kent içinde geçirimli zemin alanlarının 

toplamından oluşmaktadır. Bu alanların toplamının toplam nüfusa 

bölünmesinden oluşan bu oranın yüksek olması kentsel dirençliliği pozitif 

etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği minimum kişi başı 9 m2 ideal 

olan oran ise 50 m2’dir (World Health Organisation, 2012). Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği yeşil alan standardı ise 10 m2’dir. Gölbaşı ilçesinde en 

yüksek çıkan bu oran Mogan Gölü ve çevresindeki rekreasyon alanlarından, 

ikinci sırada olan Çankaya’nın ise Odtü Ormanı, Atatürk Orman Çiftliği gibi 

açık yeşil alanlara sahipliliği ve kentsel alanının tarihsel geçmişi, dokusunda 

park ve peyzaj ögelerinin fazlalığından kaynaklanmaktadır. Yeşil alanların 

niteliği ve çokluğu dirençlilik açısından pozitif olsa da bu hususta daha önemli 

olan yeşil alanların kent içerisindeki erişilebilirliği ve eşit dağılımıdır (Harita 

2). 
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Harita 2:  Kişi başına düşen yeşil alan oranı 
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Arazi kullanım İşyeri/konut oranı 

Yürüme mesafesi ve karma kullanım kentsel tasarım ve planlamada 

sosyal ağlar ve etkileşimler açısından önem arz etmektedir. Sosyal 

karşılaşmaları arttırması, ihtiyaçların kısa sürelerde yürüme ekseninde 

karşılanması için karma kullanım kentsel dirençlilik açısından önemlidir. Bu 

gösterge hesaplanırken Urban Atlas verisi kullanılmıştır. Urban Atlas’ın kendi 

katmanlarından Sanayi ve Üretim Alanları ve Ticaret Alanları ile Düşük 

Yoğunluklu Süreksiz Kentsel Alan (10% - 30%), Orta Yoğunluklu Süreksiz 

Kentsel Alan (30% - 50%), Sürekli Kentsel Alan (> 80%), Yüksek Yoğunluklu 

Süreksiz Kentsel Alan (50% - 80%) katmanları kullanılmıştır. Bu katmanlar 

gruplandırılarak; Ticaret + Sanayi Alanları/Konut Alanları şeklinde 

hesaplanmıştır. Bu oran yükseldikçe dirençlilik pozitif etkilenecektir. Bu 

oranın Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde yüksek çıkmasının nedeni sanayi 

alanlarının bu ilçelerde yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır (Harita 3). 

Keçiören ilçesinde düşük çıkmasının sebebi yüksek nüfus yoğunluğu olan bir 

ilçe olmasından kaynaklanan konut alanlarının yüksekliği ile açıklanabilir. 
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Harita 3: İşyeri/konut oranı 
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Afet riski  

Acil durum ihbar sayısı ve itfaiye toplam olay sayısı 

Acil durumların sayısı ve müdahalesi dirençliliğin sağlanması için önem 

arz etmektedir. Bu veri hesaplanırken Afad noktasal ihbar verisi (yangın, 

taşkın, polis olayları) üzerinden ilçelerdeki toplam nokta sayısı hesaplanmıştır. 

İtfaiye toplam olay sayısı 2020 yılı İtfaiye olay istatistiklerinden elde edilmiştir. 

Bu değerler yüksek olduğunda kentsel dirençlilik negatif etkilenmektedir. Bu 

değerlerin en yüksek çıktığı Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri nüfus 

yoğunluğu yüksek, takip eden ilçeler Altındağ ve Mamak ise sosyo-ekonomik 

seviyesi düşük ilçelerdir (Harita 4 ), (Harita 5). 

 

Harita 4: Acil durum ihbar sayısı             Harita 5: Toplam olay sayısı 

Taşkın riski altında kalan bina sayısı ve su baskını sayısı 

İklim değişikliğinin en belirgin ve sıklıkla görülen etkilerinden birisi 

olan taşkınlar kentsel dirençliliği olumsuz etkilemektedir. İklim değişikliği 

taşkınların etkilerini ve sıklığını  artırmaktadır. Yüksek sıcaklıklar 

buharlaşmayı arttırdığı için, yoğun yağışların boyutu ve sıklığı artmaktadır. 

Daha fazla nem yüklü hava daha yoğun yağışlar üretmektedir. Türkiye’de 

Doğu Akdeniz havzasında kaldığından yüksek riskli ülkeler grubundadır. Bu 
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veri üretilirken kullanılan katman; Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü Taşkın Yönetim Portalı üzerinden taşkın riski Q100 

katmanında (Q100 taşkınları 100 yıllık ortalama getiri aralığı olan bir sel 

olayıdır. Herhangi bir yılda meydana gelme veya aşılma olasılığı %1'dir 

(100'de 1). Q100 taşması, %1 AEP taşmasına eşdeğerdir. Q100 veya 100 yıllık 

bir ARI taşkını, her 100 yılda bir meydana geldiği şeklinde 

yorumlanmamalıdır. Yıllık Aşma Olasılığı (AEP), herhangi bir yılda bir sel 

olayının olma ihtimalini ifade eder. Olasılık yüzde olarak ifade edilir. Örnek 

olarak, herhangi bir yılda meydana gelme ihtimali %1 olarak hesaplanabilen 

büyük bir taşkın, %1 AEP olarak tanımlanır. Yüksek ve çok yüksek risk 

lejantında olan binaların ilçelerdeki toplam sayısı hesaplanmıştır. Bu değerin 

yüksek olması kentsel dirençliliği negatif etkilemektedir (Harita 6). Su baskını 

sayısı verisi ise Ankara İtfaiyesi 2020 yılı olay istatistiklerinde elde edilmiştir. 

Bu değerin yüksek olması kentsel dirençliliği negatif etkilemektedir. Taşkın 

riski haritası ve su baskını sayısı karşılaştırıldığında altyapı sorunu ve aşırı 

iklim olaylarının farklılaşması, Ankara Çayı ve kolları üzerindeki bulunan 

yoğun konut  ve ulaşım yapıları taşkın riskini arttırmaktadır. Su baskını 

sayısının yüksek olduğu ilçelere bakıldığında nüfusu yoğun (Yenimahalle, 

Çankaya ve Keçiören) ve sosyo-ekonomik seviyesi düşük (Altındağ ve 

Mamak) ilçelerdir (Harita 7). 
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Harita 6: Taşkın riski altında olan bina sayısı  Harita 7: Su baskını sayısı 

 2.3.2. Çevre ve iklim göstergeleri 

 

Çevresel performans değeri 

İngev tarafından üretilen İnsani Gelişme Endeksi kapsamında yapılan 

çalışmalardan olan bu değer Türkiye’de 138 ilçede 9 farklı kategoriden bir 

tanesidir.16 göstergeden oluşan bu endeks değeri belediye hizmetleri, çevresel 

hizmetler, ham veriler ve gizli vatandaş anketi yöntemiyle elde edilmiştir. Bu 

değerde; 
 

● Sokak Hayvanlarına Yönelik Hizmetlerin Çeşitliliği ve Kalite Puanı, 

● Çevreye Yönelik Hizmetlerin Çeşitliliği ve Kalite Puanı, 

● Afetlere Yönelik Hizmetlerin Çeşitliliği ve Kalite Puanı,  

● Arıtma Tesisi Varlığı, Arıtılan /Deşarj Edilen Atık Su Miktarı, 

● Arıtma Tesisi Hizmeti Verilen Nüfus, 

● Ambalaj Atık Yönetim Planı,  

● Su Kütleleri, 
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● Yeşil kent Alanları,  

● Kişi Başına Düşen Yeşil Alan, 

● Sürekli Sulanan Alanlar, 

● Sulanmayan Ekilebilir Alanlar,  

● Ormanlık Alanlar, 

● Kişi Başına Düşen Ormanlık Alan,  

● Ekilebilir Alanların Sulanma Oranı, 

● Yeşil Alan Hedefi Varlığı göstergeleri kullanılmıştır (Şeker, Ozan ve 

Yaman, 2020:173).  

Bu değerin yüksek olması kentsel dirençliliğe pozitif etkisi bulunmaktadır. 

Bu değerin en yüksek çıktığı ilçe (Yenimahalle) belediyesinin İklim Değişikliği 

Uyum Planı çalışması mevcut olduğu için diğer ilçelerden yüksek puanlıdır 

(Harita 8). 

 

Harita 8: Çevresel performans değeri 
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Toplam sit alanı miktarı  

Kentlerdeki korunan alanların varlığı ekosistemin korunmasına katkı 

sağladığı, açık büyük boşluklarla ve yeşil alanlarla kentsel yeşil sisteme hizmet 

etmekte, turizmle yerel ekonomiyi desteklediği ve iklim değişikliği etkilerine 

karşı kentsel dirençliliği arttırdığı için kentler için önemlidir(URL-4). Bu 

miktar arttıkça kentsel dirençlilik olumlu yönde etkilenecektir. Gölbaşı ve 

Çankaya ilçelerinde toplam sit alanı miktarı yüksektir (Harita 9). Ankara kenti 

sit alanları haritası Sit Alanları Yönetim Sistemi’ndeki resim formatındaki 

verinin coğrafi bilgi sistemleri ile sayısallaştırılması ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’ndan elde edilen dijital verinin birleştirilmesi ile elde edilmiştir. Bu 

haritadaki katmanlar 1. derece doğal sit alanı, 2.derece doğal sit alanı, 1.derece 

arkeolojik sit alanı, 2.derece arkeolojik sit alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı, 

doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı, özel çevre koruma 

bölgesi, nitelikli doğa koruma alanı, kentsel sit, eski (iptal olan) yenileme alan 

sınırıdır. Bu haritaya göre kent merkezindeki en çok yüzey alanına sahip sit 

alanları Eymir Gölü çevresindeki doğal sit alanı, Mogan Gölü çevresindeki özel 

çevre koruma alanı ve Atatürk Orman Çiftliği’nin alanlarıdır. Bu alanlar yeşil 

koridorlar için yüksek potansiyele sahip alanlar ve kentin dirençliliğini arttıran 

önemli alanları oluşturmaktadır. Kentsel sit alanları ise Ankara kalesi ve 

çevresindedir (Harita 10).  
 

 

Harita 9: Toplam sit alanı miktarı              Harita 10: Sit alanları 
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Meteorolojik veriler 

İklim değişikliğinin kentlerdeki olumsuz etkilerine karşı kentleri dirençli 

hale getirmek için meteorolojik veriler analiz edilmiştir.  
 

Aylık maksimum sıcaklık (°C) 

Ortalama sıcaklıkların yüksek olması, sıcak hava dalgaları, büyük 

fırtınalar gibi aşırı iklim olaylarını artırmaktadır. Bu analizde Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü Ankara ili ilçeleri istasyon verileri 2018-2020 yılları 

arasındaki parametreler bülteninden elde edilmiştir. Sıcaklığın yüksek olması 

kentsel dirençliliği olumsuz etkilemektedir. Harita 11’de belirtildiği üzere 

Keçiören ve Etimesgut en kötü değerlere, Çankaya, Altındağ ve Mamak ise iyi 

değerlere sahiptir. 

Maksimum sıcaklığın 30 °C ve üzerinde olduğu gün sayısı ortalaması 

Hava durumundaki aşırılıklar toplumdaki kırılgan gruplar için 

hastalıkları ve ölümleri artırması, tarımsal ürünlere zarar vermesi, aşırı 

yağışların can kaybı ve mülklere zararı, temel altyapılara zararı olaylara neden 

olabilmektedir. Bu analizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ili ilçeleri 

istasyon verileri kullanılmıştır. Veriler 2018-2020 yılları arasındaki 

parametreler bülteninden elde edilmiştir. Sıcaklığın 30 dereceden yüksek 

olması kentsel dirençliliği olumsuz etkilemektedir. Sincan, Etimesgut, 

Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde maksimum sıcaklığın 30 °C ve üzerinde 

olduğu gün sayısı ortalaması en kötü değerdedir. Gölbaşı ilçesi ise nüfusu, yapı 

yoğunluğu düşük olması, Mogan gölü ve çevresinin doğal yapısı en iyi değere 

sahip olmasına neden olmaktadır (Harita 12).gibi  
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Harita 3: Maksimum sıcaklık Harita 12: Maks sıcaklığın 30 C ve     

üzerinde olduğu gün sayısı ortalaması 

   Minimum sıcaklığın -20 °C ve altında olduğu gün sayısı ortalaması 

Soğuk hava olayları, özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kırılgan gruplar 

için hastalıklar ve ölüme kadar uzanan risklere sebep olmaktadır. Flora ve fauna 

üzerinde de olumsuz etkileri olan soğuk hava olayları kentsel dirençliliği 

olumsuz yönde etkilemektedir. Isıtma ihtiyacı yakıt ve elektrik tüketimini 

arttırmaktadır. Bu analizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ili ilçeleri 

istasyon verileri kullanılmıştır. Veriler 2018-2020 yılları arasındaki 

parametreler bülteninden elde edilmiştir. Sıcaklığın -20 dereceden düşük 

olması kentsel dirençliliği olumsuz etkilemektedir. Sincan ilçesi bu verilere 

göre en kötü ilçedir (Harita 13). 
 

Aylık maksimum yağış (Mm=Kg÷M²) 

Maksimum yağış, bir yerde görülen yağmur veya kar miktarının normali 

önemli ölçüde aştığı değerler anlamına gelmektedir. Şiddetli yağışlar  sel 

riskini arttırmakta ve  bu da yaralanmalara, boğulmalara, biriken kirleticilerin 
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su kalitesinin bozulmasına neden olmakta,  büyük veya daha sık meydana gelen 

sellerle, su yaşamını değiştirerek, su kalitesini bozarak ve toprak erozyonunu 

artırarak ekosistemleri bozabilir. Bu analizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Ankara ili ilçeleri istasyon verileri kullanılmıştır. Veriler 2018-2020 yılları 

arasındaki parametreler bülteninden elde edilmiştir. Aylık maksimum yağışın 

yüksek olması kentsel dirençliliği olumsuz etkilemektedir. Gölbaşı ilçesi aylık 

maksimum yağışın en yüksek olduğu ilçedir (Harita 14). 

 

  

Harita 4: Min sıcaklığı -20 C altında      Harita 14: Aylık maksimum yağış    olduğu 

gün sayısı ortalaması                                                                                       

Hava kalitesi değeri 

Hava kirliliği, çoğunlukla kentsel nüfusun sağlığını etkileyen küresel bir 

çevre sorunu olarak tanımlanmakta  ve uzun süre boyunca ortam hava 

kirleticilerine maruz kalmak kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları ve 

akciğer kanseri gibi hava yoluyla bulaşan hastalıklara yol açmaktadır (WHO, 

2012). Hava kalitesi çeşitli endekslerle ölçülmektedir. 

Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) olarak bilinen bu sınıflama sistemi ile 

havadaki kirleticilerin konsantrasyonlarına göre hava kalitesini iyi, orta, 
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hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendirme 

yapılmaktadır. Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, Amerika Birleşik Devletleri 

Çevre Koruma Ajansı (US EPA)’nın geliştirdiği hava kalitesi indeksi 

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına ve sınır değerlerine uyarlayarak 

oluşturulmuştur. 5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi 

hesaplanmaktadır. Bunlar; partikül maddeler (PM10), karbon monoksit 

(CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3)’dur (URL-

5).  

Bu çalışmada Ulusal Hava Kalitesi İndeksi değerleri kullanılmış olup, 

21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık tarihlerinin yani ekinokslar ve en uzun 

gündüz ve en uzun gece günlerinin ortalaması alınarak yıllık bir değer elde 

edilmiştir. Hava kalitesi en kötü ilçe Pursaklar, en iyi ilçeler ise Çankaya, 

Mamak ve Altındağ’dır (Harita 15). 

 

 

Harita 5: Hava kalitesi endeks değeri 
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Tüketim ve atık 

Su tüketimi 

Bu çalışmada Aski 2020 yılı ilçelerin toplam su tüketimi m3 verileri 

kullanılmıştır. Su tüketimi arttıkça kentsel dirençlilik negatif etkilenmektedir. 

Su tüketimi en yüksek olan ilçeler nüfusu en yüksek olan Çankaya, Keçiören 

ve Yenimahalle ilçeleridir. En düşük olan ilçeler ise nüfusu düşük olan Gölbaşı 

ve Pursaklar’dır (Harita 16). 

Doğalgaz tüketimi 

Bu çalışmada  Başkent Doğalgaz 2021 yılı toplam doğalgaz tüketim m3 

değerleri kullanılmıştır. Evsel ısınma ve sanayi tesislerinde yakıt olarak 

kullanılan doğalgaz içerisinde diğer fosil yakıtlarda bulunan kükürt oksit 

bulundurmaması, is oluşturmaması ve verimli bir yakıt olması nedeniyle tercih 

edilen bir yakıt türüdür. Doğalgaz tüketimi arttıkça kentsel dirençlilik pozitif 

yönde etkilenecektir. Doğalgaz tüketimi en yüksek ilçeler Çankaya ve 

Keçiören’dir.( En düşük olan ilçeler ise nüfusu düşük olan Gölbaşı ve 

Pursaklar’dır (Harita 17). 
 

 

Harita 6: Su tüketimi                Harita 17: Doğalgaz tüketimi 
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Katı atık miktarı ve geri dönüşen atık miktarı 

Atıklar insan kaynaklı  tekrarlanan çevre sorunlarının temel nedeni 

olarak gösterilmektedir. Sürdürülebilir gelişme hedeflerinden de olan atık 

yönetimi kentsel dirençlilik için önemli konulardan birisidir. Üretilen atıklar 

yüksek bir kaynak tüketimini temsil etmektedir ve nüfusla doğru orantılı olarak 

artmaktadır. Bu çalışmada belediyelerin yıllık toplam katı atık miktarı ve geri 

dönüşen atık miktarları kullanılmıştır. Katı atık miktarı artarsa kentsel 

dirençlilik negatif, geri dönüşen atık miktarı artarsa pozitif olarak 

etkilenmektedir. 

Katı atık miktarı en yüksek ilçeler Çankaya ve Keçiören, en düşük 

olduğu ilçe Gölbaşı ve Pursaklar’dır (Harita 18). Dönüşen atık miktarı en 

yüksek ilçeler ise Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Altındağ, en düşük 

olduğu ilçe Gölbaşı ve Pursaklar’dır (Harita 19). 

 

 
Harita 7: Katı atık miktarı                              Harita 8: Geri dönüşen atık miktarı 
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Araç sahipliliği 

Büyük kent merkezlerinde motorlu kara taşıtları kaynaklı emisyonlar, 

hava kirliliğine sebep olmaktadır. Motorlu  karar taşıtlarının kullanımı hem 

petrol tüketimi nedeniyle hem de karbon emisyonunu arttırması nedeniyle 

kentleri dirençsiz hale getirmektedir (McBain, Lenzen, Albrecht ve diğ.,2017). 

Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Ulaşım Ana Planı çalışmaları 

kapsamında hazırlanan Hane halkı Araştırması Sonuçlarından hane başına 

düşen araç sayısı verisi kullanılmıştır. Hane başına düşen araç sayısı artarsa 

kentsel dirençlilik negatif etkilenmektedir. Hane başına düşen araç sayısı en 

yüksek Gölbaşı ilçesi, en düşük olduğu ilçeler Altındağ ve Mamak’tır (Harita 

20). 

 

Harita 20: Hane başına düşen araç sayısı 
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2.3.3. Sosyo-ekonomik yapı göstergeleri 
Demografik yapı göstergeleri 

Nüfus yoğunluğu 

Nüfus yoğunluğu kentsel alanlarda ha veya km2 başına düşen kişi 

sayısını temsil etmektedir. 

Nüfusun yoğun olması afet ve acil durumlar açısından tahliye ve 

müdahale planlarını geciktiren bir etkiye sahip olmakta ve aşırı iklim 

olaylarında etkilenmenin artması, yoğun soğutucu ve ısıtıcı kullanımına bağlı 

olarak ısınma ve enerji problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ancak bu 

durum her yoğun yerleşimin bu sorunları doğuracağı anlamına gelmemektedir. 

Açık yeşil alan dengesi ve malzeme dengesi optimal olarak tasarlanmış 

kentlerde bu sorunların etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır (Sharifi, 

Roosta ve Javadpoor, 2021). Ayrıca nüfus yoğunluğu beslenme, sağlık 

hizmetlerinin sunumu ve kuraklık gibi etkileri geç hissedilen sorunlarda da 

önemli bir parametredir(Ehrlich, Kemper, Peserasi ve diğ, 2018). Bu çalışmada 

nüfus yoğunluğu ilçelerin toplam nüfusunun ilçe alanına bölümüyle elde 

edilmiştir. Nüfus yoğunluğunun artması kentsel dirençliliği negatif 

etkilemektedir. Nüfus yoğunluğu en yüksek ilçeler Yenimahalle ve Mamak 

ilçeleri, en düşük ilçe ise Gölbaşı ilçesidir (Harita 21). 

6 

 

Harita 21: Nüfus yoğunluğu 
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20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük kişilerin toplamı 

Nüfusun içerisindeki hasar görebilir konumdaki insanları temsil eden bir  

göstergedir. Bu gruptaki insanların maruz kaldıkları olaylarla başa çıkabilme 

kapasitesi ne kadar yüksekse o kadar dirençli bir sosyal yapı bulunmaktadır. 

İklim değişikliğinin etkileri, afetler ve tahmin edilemeyen değişimlerden en 

fazla ve olumsuz etkilenen kesim yaşlılar ve çocuklardır (URL-6).  Bu 

çalışmada TUİK ADNKS 2020 verileri kullanılmıştır.20 yaş ve altı nüfus ve 65 

yaş ve üstü nüfus toplanarak bu veri elde edilmiştir. Kırılgan nüfusun en yüksek 

olduğu ilçeler Çankaya ve Keçiören’dir. En düşük olduğu ilçeler ise Gölbaşı ve 

Keçiören’dir (Harita 22). 
 

 

Harita 22: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplam kişi sayısı 

Boşanmış kişilerin oranı 

Medeni hal özellikle tek başına çocuk büyütenlerin (tek ebeveynlik) ve 

kadın hakları konularında sosyal dirençlilik boyutunda negatif bir göstergedir. 
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Bu gruplar toplumda en kırılgan gruplar arasındadır (Sharifi ve Yamagata, 

2014).  Bu çalışmada Tuik verileri kullanılmıştır. Boşanmış kişilerin oranı 

artarsa kentsel dirençlilik olumsuz yönde etkilenir. Boşanmış kişilerin oranı en 

yüksek olan ilçe Çankaya, en düşük olan ilçeler Keçiören ve Pursaklar’dır 

(Harita 23). 

 

Harita 23: Boşanmış kişi oranı 

Yüksek öğrenim mezunu kişilerin sayısı 

İnsan sermayesi, afet ve iklim olayları ile mücadelede teknik bilgi ve 

deneyim açısından önemli bir göstergedir. Bireylerin azaltma ve yanıt verme 

süreçlerinde sorumluluklarının yüksek olması nedeniyle uyarıları yorumlama, 

müzakere etme, yetkili makamlarla ve bürokrasilerle ilişkilerde eğitimli ve 

deneyimli olmak önemlidir (Morrow,2008). Bu çalışmada TUİK 2020 

verilerinde Lisans, Lisansüstü derecelerine sahip kişilerin sayısı toplamı 

kullanılmıştır. Bu sayı arttıkça kentsel dirençlilik pozitif yönde etkilenecektir. 
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Yükseköğretim mezunu kişi sayısı en yüksek ilçe Çankaya, en düşük ilçeler ise 

Gölbaşı ve Pursaklar’dır (Harita 24). 
 

 

Harita 24:Yükseköğrenim mezunu kişi sayısı 

İnsani gelişmişlik endeksi sıralaması 

İngev tarafından üretilen İnsani Gelişme Endeksi kapsamında yapılan 

çalışmalardan olan bu değer Türkiye’de 138 ilçede Yönetişim ve Saydamlık, 

Eşitsizliklerle Mücadele, Nitelikli Eğitim, Sağlıklı Yaşam, Sürdürülebilir 

Ekonomi, Sosyal Yaşam, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji, Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği ile Ulaşım ve Erişilebilirlik olmak üzere 9 ana kategoride 

gruplandırılmıştır. Yönetişim ve Saydamlık alanında 9, Eşitsizliklerle 

Mücadelede 23, Nitelikli Eğitimde 31, Sağlıklı Yaşamda 32, Sürdürülebilir 

Ekonomide 45, Sosyal Yaşamda 17, Sürdürülebilir Çevre ve Enerjide 44, 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde 9, Ulaşım ve Erişilebilirlikte ise 18 değişken 
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kullanılmış dolayısıyla İnsani Gelişme Büyükşehirler endeksinin 

hesaplanmasında 9 ana başlıkta toplam 228 değişken kullanılmıştır (Şeker, 

Ozan ve Yaman, 2020). Bu değer arttıkça kentsel dirençlilik pozitif 

etkilenecektir. İnsani gelişmişlik endeksi sıralamasında en yüksek değere sahip 

ilçe Çankaya en kötü değere sahip ilçe ise Pursaklar’dır (Harita 25). 
 

 

Harita 9: İnsani gelişmişlik endeksi 

Yönetişim ve saydamlık endeksi sıralaması 

İngev tarafından üretilen İnsani Gelişme Endeksi kapsamında yapılan 

çalışmalardan olan bu değer Türkiye’de 138 ilçede 9 kategoriden bir tanesidir. 

Belediye Bilgi Paylaşımı ve Saydamlık Endeksi, Belediyeye Erişim Endeksi, 

Belediye Sosyal Medya Kullanım Endeksi, Seçimlere Katılım Oranı, Gizli 

Vatandaş Endeksi göstergeleri kullanılmıştır (Şeker, Ozan ve Yaman, 2020). 

Bu değer arttıkça kentsel dirençlilik pozitif etkilenecektir. Bu sıralamada 
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(yüzde olarak) en yüksek ilçeler Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle’dir. En 

düşük ilçe ise Pursaklar’dır (Harita 26). 
 

 

Harita 26: Yönetişim ve saydamlık yüzdesi 

Ekonomik yapı 

Yoksulluk oranı, sosyal yardım alan kişi sayısı 

Yeterli ekonomik kaynaklar değişimler ve yanıt verme ve tehlikelere 

müdahale  konusunda en önemli etkenlerden birisidir. Dirençlilikte yeterli 

kaynaklara sahip olmak mevcut durumu korumak, bozulmaları ve hasarları 

karşılamak açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada yoksulluk oranı 

haritası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Raporu verileri kullanılarak 

hazırlanmıştır. Bu oran artarsa kentsel dirençlilik negatif olarak etkilenecektir. 
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Yoksulluk oranı en yüksek ilçeler Gölbaşı ve Altındağ’dır (Harita 27). Bu 

çalışmada sosyal yardım alan kişi sayısı haritası Ankara Belediyesi verilerine 

göre 2020 yılında ilçe bazında sosyal yardım alan kişi sayısına göre 

hazırlanmıştır. Bu değer artarsa kentsel dirençlilik negatif olarak etkilenecektir. 

Sosyal yardım alan kişi sayısı yüksek olan ilçeler Keçiören, Altındağ ve 

Mamak’dır (Harita 28). 
 

 

 
 

Harita 10:Yoksulluk oranı.                        Harita 28: Sosyal yardım alan kişi sayısı 

Kiracı hane halkı oranı 

Gelir seviyesindeki azalmalar ve yoksulluk oranları toplumun 

dirençlilik seviyesini önemli ölçüde etkiler.  Konut fiyatlarındaki ve 

maliyetlerindeki artışlar toplumdaki yoksul gruplar için ev sahibi olmayı 

imkansız hale getirmiştir. Kiracı durumdakiler konutlarının devamlılığı 

konusunda kontrole sahip değildir. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Ulaşım Ana 

Planı çalışmaları kapsamında hazırlanan Hane halkı Araştırması sonuçlarından 

kiracı hane halkı oranı verisi kullanılmıştır. Bu oran artarsa dirençlilik negatif 

olarak etkilenecektir. Kiracı hane halkı oranı en yüksek ilçeler Çankaya ve 
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Altındağ’dır. Çankaya merkezi iş alanı ve kamu kurumlarının yoğun olduğu bir 

bölge olması nedeniyle, Altındağ ise ekonomik seviyesinin düşük olması 

nedeniyle yüksek çıkmıştır (Harita 29). 

 

 

Harita 29: Kiracı hane halkı oranı 

Konut Satış ve Kira Bedelleri 

Konut satış ve kira bedelleri gelir ve tüketime endeksli değerler olduğu  

bu göstergeler geliri temsilen seçilmiştir. Bu tezde konut satış ve kira bedelleri 

Endeksa 2021 verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Gelir ve tüketim ilişkisi 

açısından açıklanan ve alım gücü konusunda incelenen konut talebi gelire bağlı 

bir göstergedir. Bu değer TL/M2 bazında gelir seviyesiyle paralel bir değer 

olduğundan ne kadar yüksek olursa kentsel dirençlilik pozitif yönde 

etkilenmektedir. Buna göre Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde satış bedeli en 
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yüksek (Harita 30), Çankaya, Gölbaşı, Etimesgut ve Yenimahalle’de ise kira 

fiyatları en yüksektir (Harita 31). 
 

 

Harita 30: Satış fiyatı                  Harita 31: Kira fiyatı 

5. SONUÇ 
Kentsel dirençlilik kavramı teorik ve uygulamalı olarak araştırıldığında 

kavram  etkileyen birden çok faktör bulunmaktadır. Çok faktörlü bir yapısı olan 

kentsel dirençlilik göstergeler ve coğrafi bilgi sistemleri kullanarak bütüncül 

bir bakışla incelenebilmektedir. Bu çalışmada önerilen endeks ile kentlerin 

dirençliliğini belirlemek için bir metodoloji geliştirilmiştir. Ankara’nın kentsel 

dirençliliğinin ölçüldüğü bu çalışma ile Ankara kent merkezindeki temel sorun 

ve potansiyel alanlarına ışık tutulmuştur. Bu endeks ile değişikliği izlemek ve  

karşılaştırma yapmak mümkündür Çalışma kapsamında üretilen endeks ile 

daha sonraki çalışmalarda farklı amaçlarla özel hedeflere göre yeniden 

tasarlanabilir ve uygulanabilir olması açısından önemlidir. Farklı göstergelerle 

kent planlamanın çok katmanlı yapısına atıf yaparak bütüncül bir analiz 

sunmaktadır. Dirençlilik bilgi sistemi Ankara kenti için üretilen 31 adet harita 
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ile mekânsal bir karar destek sistemi oluşturmak ve bundan sonraki 

araştırmalara bir referans olacaktır.  

Kentsel araştırmalarda coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı verilerin 

üretimi, depolanması, güncellenmesi ve aktarımı konusunda sağladığı 

kolaylıklarla bilginin üretimini hızlandırmaktadır. Kentsel dirençlilik 

çalışmalarındaki en önemli sorun alanlarından birisi de verilerin üretimi, 

güvenilir  ve anlamlı olmasıdır.  

Coğrafi bilgi sistemleriyle bir kentsel dirençlilik bilgi sistemi veya 

envanteri hazırlamak için gerekli olan kriterler şu şekilde sıralanabilir; 
 

• Fiziksel yapı, sosyal yapı, kurumsal yapı, çevre ve iklim alt başlıkları 

çerçevesinde veya tasarlanan yeni bir çatkıda kriterler ortaya koymak, 

• Ölçüm yapılacak analiz birimini belirlemek, 

• Belirlenen analiz ölçeğine göre sosyal ve ekolojik yapıdaki kritik 

altyapılar ve sistemleri hesaplamak, 

• Bu sistemlerin dirençliliğinin ölçümü için göstergeleri ortaya 

koymak, 

• Kentsel göstergeleridirençlilik bilgi sistemi için kategorize etmek, 

• Belirlenen göstergelerin eğer mevcut ise ulusal veya uluslararası veri 

tabanlarından elde edilmesi, 

• Veri tabanlarında mevcut olmayan göstergelerin coğrafi bilgi 

sistemleri ile ölçümü veya anketler gibi yöntemler yoluyla elde 

edilmesi, 

• Elde edilen verilerin zaman aralığı ve verilerin güvenilirliğinin test 

edilmesi,  

• Verilerin güncellenebilir olmasına dikkat edilmesi; 

• Elde edilen göstergelerin veri tabanına coğrafi analiz ölçeğinde 

işlenmesi, 

• İşlenen göstergelerin normalize edilmesi, ağırlık ve güvenilirlik 

analizlerinin yapılması, 

• Benzer sonuçlar veren göstergelerin elenmesi, gerekirse yeni 

göstergelerin eklenmesi, 

• Endeks çalışması var ise değerlerin endekse girilmesi, 

• Verilerin görselleştirilmesi, 
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• Verilerin sürekli güncellenip veri tabanına işlenmesidir. 

 

Gelecekteki çalışmalar dirençliliğin dinamik yapısına ve değişim 

süreçlerine yönelik olarak zamansal boyutu da çalışmalara entegre ederek 

planlama çalışmalarında teoride kalan katılım ve geri besleme süreçlerini 

coğrafi bilgi sistemleri, büyük veri yönetimi ve akıllı kent uygulamaları gibi 

uygulamalarla hayata geçirmek ve sosyal alanda iletişim araçlarıyla sürekli 

güncel kalmayı sağlayacaktır.  
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1.GİRİŞ 

Türkiye, sel, deprem, çığ, heyelan gibi birçok afetin görüldüğü bir 

ülkedir. Afetlerin sebep oldukları zararlardan korunmak amacıyla AFAD (Afet 

ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) tarafından çalışmalar yürütülmektedir. 

AFAD 2020 yılı Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri verisine göre; ülkemizde en 

sık görülen olay %35,47 ile depremdir. Bunu %29,83 ile diğer (fırtına, dolu, 

aşırı kış koşulları vs.), %11,82 ile heyelan (Grafik 1) takip etmektedir (AFAD, 

2021).  

Afetlerin sıklıkla yaşandığı ülkemizde afet yönetimi kavramı öne 

çıkmaktadır. Afet yönetiminde coğrafi bilgi sistemleri aktif bir şekilde 

kullanılmaktadır. Afet anında ve sonrasında afet ve acil durum toplanma alanı 

kavramı öne çıkmaktadır. Geçici barınma alanları kurulana kadar afetzedelerin 

konumlandırılacağı bu alanlar afet yönetim sürecinin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada da İzmir ve Tokyo kentleri afet ve acil durum 

toplanma alanlarına ilişkin veri tabanları incelenmiştir. 
 

 
Grafik 1: AFAD 2020 yılı Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri Grafiği (AFAD, 2021) 

 

2. AMAÇ 

Çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de afet ve acil toplanma alanlarına 

ilişkin oluşturulan bilgi sistemleri ve veri tabanları incelenmektedir. Yapılan 

incelemeler sonucunda; 
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• Ülkemizdeki veri tabanlarının mevcut durumunu yansıtmak, 

• Dünya örneklerindeki yenilikler dikkate alınarak ülkemiz veri 

tabanlarının geliştirilmesi için farkındalık yaratmak,  

• Toplanma alanlarının önemi ve afet anındaki önemine yönelik 

toplumsal farkındalığın artırılması,  

• Toplanma alanlarına tespitine yönelik CBS uygulamaları ve acil 

durumlarda erişim kolaylığı sağlayacak mobil uygulamaların 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

3. YÖNTEM 

Çalışma için ilk olarak toplanma alanları (emergency assembly areas) 

anahtar kelimesi üzerinde literatür çalışması yapılmıştır. Yapılan literatür 

çalışması sonucunda dünya örneği olarak Japonya seçilmiştir. Japonya Tokyo 

kenti için Tokyo Belediyesi ve Japonya Afet Önleme Portalı tarafından sunulan 

toplanma alanı verileri indirilmiştir. Türkiye de ise Atlas Basic uygulaması ve 

belediyeler tarafından sunulan açık veri portalları incelenerek, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan toplanma alanı verilerine 

erişilmiştir. Bu aşamada kullanılan Atlas uygulaması, tüm kamu ve kuruluşları, 

yerel yönetimler ve özel sektör tarafından üretilen, Türkiye Ulusal Coğrafi 

Bilgi Sistemi (TUCBS) ile entegrasyonu sağlanan coğrafi verileri web 

üzerinden kurumlar tarafından verilen izinler ölçüsünde kullanıcılara sunan bir 

uygulamadır (T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM BAKANLIĞI, 2022). 

Veri toplama işleminin ardından, İzmir afet ve acil durum toplanma 

alanlarına ilişkin elde edilen excel verilerinde yer alan konum bilgileri; ATLAS 

uygulaması, İzmir Kent Bilgi Sistemi ve Google Earth yardımıyla teyit edilerek 

ArcGIS programı üzerinde görsel hale getirilmiştir. Aynı zamanda alana ilişkin 

veriler ve araştırmalar doğrultusunda örnek bir veri tabanı oluşturulmuştur. 

Veri tabanına uluslararası örnekler doğrultusunda öneri sütunlar eklenerek 

geliştirilmiştir. 

 

4. AFET YÖNETİMİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ  

4.1. Afet Nedir? 

Afet; TDK tarafından “çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım” 

olarak tanımlanmaktadır (Genel Türkçe Sözlük, 2022) . AFAD tarafından ise 
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“toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal 

kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerin durduran veya kesintiye 

uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, 

teknoloji veya insan kaynaklı olay” şeklinde tanımlanmaktadır. Afet bir olayın 

kendisi değil doğurduğu sonuçtur (AFAD, 2014).  

Afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal 

afetler; deprem, volkan, fırtına, çığ, hortum vb., insan kaynaklı afetler; 

endüstriyel kazalar, nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, orman yangınları vb. 

şeklinde sıralanabilmektedir (AFAD, 2022).  

Afet büyüklüğü ise bir olay sonucu meydana gelen can kayıpları, hasarlı 

yapılar, sosyal ve ekonomik kayıplar ile ölçülmektedir. Kamuoyunda afetin 

büyüklüğünün meydana gelen can kayıpları ile ölçülmesi gibi bir eğilim varsa 

da büyüklüğe etki eden faktörler bununla sınırlı değildir. Afet büyüklüğüne etki 

eden faktörler şöyle sıralanabilir: 
 

• Olayın fiziksel büyüklüğü 

• Olayın yoğun yerleşme yerlerinden uzaklığı, 

• Fakirlik ve az gelişmişlik, 

• Bilgisizlik ve eğitimsizlik, 

• Hızlı nüfus artışı, 

• Ormanların ve çevrenin yanlış kullanımı veya tahribatı, 

• Toplumun afete yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlere erişebilme 

düzeyi 

• Riskli bölgelerdeki kontrolsüz gelişen kentleşme ve endüstrileşme 

(ERGÜNAY, 2009).  

 

4.2. Afet Yönetimi  

Afet yönetimi AFAD tarafından “Afetlerin önlenmesi ve zararlarının 

azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak 

müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş 

yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken 

topyekûn bir mücadele süreci.” olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2014).  

Çok çeşitli afetlerin yaşandığı ülkemizde afet öncesinde, afet sırasında 

ve afet sonrasında neler yapılması ve ne şekilde müdahale edilmesi gerektiğine 
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ilişkin süreçler farklı evrelerde yapılan işlerin düzenli olmasına bağlıdır. Afet 

yönetimi sürecinin özelliklerini Arca (2012) şöyle sıralamıştır: 
 

• Afetlerin maddi ve manevi zararlarını azaltıcı önlemlerin 

planlanması, 

• Hızlı seyreden afetlere yönelik uyarı ve acil durum önlemlerinin 

alınması 

• Yavaş seyreden afet türlerinde sürecin etkin bir şekilde izlenerek 

çözüm önerilerinin zamanında uygulanması 

• Afet sonrası arama-kurtarma ve tıbbi yardım uygulamalarının 

uygulanması, 

• Afet sonrası, rehabilitasyon çalışmalarının hızlı ve sürekli gelişecek 

şekilde uygulanmasının desteklenmesidir. 
 

Afet yönetim süreci temelde afet öncesi aşama ve afet sonrası aşama 

olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Birbiriyle iç içe olan bu süreç hazırlıklı 

olma, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme gibi dört temel evreden (Şekil 1) 

oluşmaktadır. Bu evreler detaylandırılarak sekiz evreye kadar 

genişletilebilmektedir (KADIOĞLU, 2008).  
 

 
Şekil 1: Modern Afet Yönetim Sistemi ve Evreleri (KADIOĞLU, 2008): 
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4.3.Afet Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İlişkisi 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS); “Belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere 

(coğrafi varlıklara) ait grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, 

depolanması, işlenmesi, analizi ve gösterimine yönelik araçlar sunan; 

donanım, yazılım ve işlem bileşenlerini bütünleşik olarak içeren bilgi 

sistemidir” (AFAD, 2014). Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri tabanında barındırdığı 

verileri yeryüzündeki ait oldukları mekâna bağlı olarak depolaması ve 

aralarında mekânsal ilişkiler kurabilmesi yani analizler yapılabilmesine imkân 

sağlaması sebebi ile diğer veri tabanı sistemlerinden ayrılmaktadır. Afetlere 

yönelik araştırmalar ve afet yönetimi çalışmalarında kullanılabilecek en önemli 

bilgi sistemlerinden olmasının sebebi de budur. CBS afet yönetimi 

çalışmalarında kullanılmasının birçok avantajı vardır. Bunlar:  
 

• Dinamik bir paylaşım aracı olması, 

• Güncellenebilmesi, 

• Analizlerde zamandan tasarruf sağlaması ve kolay çözümler 

sunabilmesi, 

• Çeşitli şekillerde görselleştirmeye imkânı sunmasıdır (DEMİRCİ & 

KARAKUYU, 2004). 
 

CBS, afet yönetiminde sahip olduğu avantajlarının yanı sıra afet 

yönetiminin tüm aşamalarında aktif olarak kullanılmaktadır. CBS yardımıyla 

olası bir afete karşı alternatifli tahliye ve ulaşım planlarının yapılması, afet 

durum tespitlerinin yapılması, çeşitli afet senaryolarının hazırlanması, afet risk 

haritalarının oluşturulması, halk güvenliği ve güvenilir yapılaşma sahalarının 

planlanması, afet gerçekleşmesinin ardından öncelikli yardıma yapılacak 

alanların tespiti ve gözlenmesi, afet etki alanlarının tespiti gibi konularda 

çalışmalar yürütülmektedir (DEMİRCİ & KARAKUYU, 2004). 

 

5. AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI 

Afet Müdahale Planlarında afet öncesi ve sonrası açısından mekânsal 

kullanım kararları geliştirilmektedir. Geliştirilen mekânsal kullanım karaları; 

afet öncesi ana tahliye güzergahları, ikincil güzergahlar ve alternatif tahliye 

alanlarının tespiti, afet sonrasında ise aciliyet kazanan geçici barınma, temizlik, 

yiyecek-içecek ve diğer zorunlu ihtiyaçlara yöneliktir. Temel amaç ise, afet 
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yönetim altyapısının oluşturulması ve hayati aktivitelerin minimum düzeyde 

karşılanabilmesidir (KIRÇIN, ÇABUK, AKSOY, & ÇABUK, 2017). 

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinde Afet ve Acil 

Durum Toplanma Alanı “afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma 

merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği 

önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli 

bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar” olarak 

tanımlanmaktadır. Yine aynı yönetmeliğin 15. Maddesinde afet ve acil durum 

toplanma alanlarının belediyeler tarafından, başkanlık koordinesinde afet 

tahliye ve yerleştirme planlama gruplarınca oluşturulan kriterlere uygun şekilde 

tespit edildiği belirtilmektedir. Afet ve acil durum toplanma alanı olarak 

belirlenen yerler, toplanma alanı vasfı dışında herhangi bir kullanıma 

dönüştürülemeyeceği yönetmelikte belirtilmiştir. Vatandaşların 

bilgilendirilmesi amacıyla binalara afiş ve ilan panolarına duyurular asılması 

ve toplanma alanlarına tabela (Resim 1) yerleştirilmesi ile sağlanacağı yine 

yönetmelikte belirtilmiştir (AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE 

HİZMETLERİ, 2022). Tabelalar üzerinde bulunan QR kodu ile alanın 

koordinatlarına mobil cihazlar üzerinde ulaşılabilmektedir. 

AFAD (2020), toplanma alanı tespit kriterlerini şöyle sıralamaktadır: 
 

• Nüfus yoğunluğu, 

• Alanın ulaşım ve tahliyesinin kolay olması, 

• Engellilerin ve yaşlıların ulaşımının kolay olması, 

• Deprem sonrası oluşabilecek ikincil tehlikelerden uzak olması, 

• Arazinin mümkün olduğunca düz olması, 

• Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan 

etkilenmiyor olması, 

• Temel ihtiyaçların (elektrik, su, tuvalet vb..) karşılanabilmesi. 
 

Ayrıca İzmir İl Risk Azaltma Raporunda toplanma alanlarına ilişkin 

yeterlilik hesaplanırken kişi başına alan 2,5 m2 olarak alınmıştır (T.C. İZMİR 

VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ, 2021). 
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Resim 1: Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Tabela (URL 6, 2022) 

5.1. Tahliye Yolları / Acil Ulaşım Ağı 

Yollar, kentsel işlevlerin desteklenmesi, barındırdığı altyapı elemanları 

ile, ulaşım ve trafik işlevleri açısından en önemli elemanlardır. Olası bir afet 

sırasında, yollarda meydana gelebilecek hasarlar; sadece ulaşım ve tahliye 

sorunlarına değil, içinde barındırdığı altyapı sistemlerinin zarar görmesi ile 

bilgi akışında da sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Yollar afet sonrası arama 

kurtarma, tahliye, tıbbi yardım ulaşımı konusunda oldukça önemlidir. Bu 

yüzden deprem sonrası oluşacak hasarlara karşı önleyici tedbirler almak ve 

restorasyon planları hazırlamak önemlidir (KURUCU, 2010). Bu kapsamda 

tahliye güzergahları denilen kavram ortaya çıkmıştır. AFAD tahliye 

güzergahlarını “Bir tehlike anında insanları, tehlikeli bölgelerden güvenle 

uzaklaştırabilmek için önceden belirlenmiş ve işaretlenmiş nakil yolu.” olarak 

tanımlamaktadır (AFAD, 2014). 

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) (2002) tarafından İstanbul 

ili için önerilen acil ulaşım ağında temel öncelikler belirlenmiştir. Bu öncelikler 

şöyledir; afete yönelik bilgi toplanması ve paylaşımı, ikinci müdahale: uygun 

acil durum müdahale operasyonu ve üçüncü müdahale: afet sonrası meydana 

gelen acil ihtiyaçların giderilmesine yönelik operasyon. Acil ulaşım ağına 
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ilişkin önceliklerin belirlenmesi ile bu ağın kriz yönetim merkezleri, acil 

müdahale merkezleri ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir: 
 

• Birinci Derece Acil Ulaşım Ağı; afet yönetim merkezlerini ve önemli 

ulaşım noktalarını (havaalanları ve limanlar) birbirine bağlamalıdır. 

• İkinci Derece Acil Ulaşım Ağı; birinci ağa destek olmalı ve acil 

müdahale merkezlerine bağlanmalıdır. 

• Üçüncü Derece Acil Ulaşım Ağı; belirlenen birinci ve ikinci derece 

ağa destek olmalıdır ve toplanma, acil ihtiyaç stoklama ve sirkülasyon 

merkezlerine bağlanmalıdır (JICA, İBB, 2002). 
 

5.2. Türkiye Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Veri Tabanları 

Türkiye’de afet ve acil durum toplanma alanlarına ilişkin veri sağlayan 

temel sistem Atlas Basic (URL 1) uygulamasıdır. Uygulama Türkiye 

genelindeki toplanma alanlarına ilişkin mekânsal bir gösterim sunmaktadır. 

Ayrıca e-devlet uygulaması ve AFAD “https://binatoplanmaalani.afad. 

gov.tr/bilgi-karti” bağlantısı üzerinden sorgulama yapılan adrese en yakın 3 

toplanma alanı sorgulanabilmektedir.  

Daha alt ölçeklere baktığımızda büyükşehir belediyesi ve ilçe 

belediyeleri tarafından açık veri portalları yardımıyla toplanma alanlarına 

ilişkin veri paylaşımı yapıldığı görülmektedir. Veri paylaşımı yapan belediyeler 

şunlardır: 
 

• T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi (URL 2) 

• T.C. Konya Büyükşehir Belediyesi (URL 3) 

• T.C. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (URL 4) 
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Resim 2: Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Açık Veri Portalı, Afet ve Acil Durum 

Toplanma Alanları Veri Paylaşım Ekranı (URL 3) 

 

 

Resim 3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Platformu, Afet ve Acil Durum 

Toplanma Alanları Veri Paylaşım Ekranı (URL 4) 
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6. AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI 

VERİTABANI ÖRNEKLERİ 

6.1. Tokyo 

Tokyo Büyükşehir Hükümeti (TMG) afetleri önlemeye yönelik pek çok 

plan geliştirmektedir. 1981 yılında “Afetlere Dayanıklı Kentsel Gelişim Teşvik 

Planı”nın öncülü olan “Kentsel Afet Önleme Tesisi Temel Planı”nı yürürlüğe 

sokmuştur. Bu plan riskli alanların şehir dışına yayılmasının önüne geçmek için 

devreye sokulmuştur. Kentsel Afet Önleme Tesisi Temel Planı temel amacı 

afete dayanıklı bir yaşam alanı oluşturmaktır. 17 Ocak 1995 tarihinde meydana 

Büyük Hanshin-Awaji depremi sonrası Afetlere Dayanıklı Kentsel Gelişim 

Teşvik Planı geliştirilmiştir. 1996 yılında bu teşvik planına ek kalkınma planı 

yürürlüğe girmiştir. Deprem Afetine Karşı Tokyo Yönetmeliği ise 2000 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 13. Maddesinde TMG’nin afete dayanıklı 

kentsel gelişimi için plan geliştirilmesi gerekmektedir. 1995 yılından beri 

Tokyo Hükümeti kentsel alanlarda afet önlemini iyileştirme çalışmalar ve 

revizyonlar yapmaktadır. Afete dayanaklı yaşam alanı oluşturma adımlarından 

biri olan tahliye yerlerinin belirlenmesi, bölgeler içerisinde kalınacak alanlar ve 

tahliye yollarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. TMG Deprem 

Afet Önlemlerine İlişkin yönetmelikte bölgelerdeki tahliye alanları ve yolları 

belirlenmiştir. Tahliye alanlarının ayrıca deprem sonrası oluşabilecek yangın 

gibi ikincil afetler için de korunaklı olması planlanmıştır (TMG, 2022a). 

Tahliye alanları belirlenirken:  
 

• Büyük deprem anında yeterince geniş bir alana (“tahliye etkili alanı”) 

sahip olması 

• Park, yeşil alan, mezarlık, eğlence parkı, spor tesisi gibi kullanımlar 

tercih edilmiştir.  
 

Tahliye alanı kapasitesi için etkin tahliye alanına karşı kişi başı 1m2 

kabul edilmiştir. 

Tahliye alanına gidilmek üzere yol kullananların tercihine bırakılsa da 

tahliye alanına uzaklık 3km ve daha fazla ve yangın yayılma riski yüksek bir 

alansa tahliye yolları yönetmelikle belirlenmektedir. Bu aşamada daha güvenli 

ve sorunsuz tahliyenin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. 2018’de yönetmelik 

değişimiyle birlikte 12 tahliye alanı için 14 sistem, 58 yol yaklaşık 54 km 
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tahliye yolu belirlenmiştir. Tahliye yollarının 15 m ve üzeri olacak şekilde 

tespit edilmektedir (TMG, 2022a). 

Bu çalışmada Tokyo kenti afet ve acil durum toplanma alanlarına ilişkin 

veri tabanları incelenmiştir. İlk olarak Japonya Coğrafi Bilgi Kurumu 

(Geospatıal Informatıon Authority Of Japan) tarafından hazırlanan Tehlike 

Haritası Portalı (Hazard Map Portal Site) incelenmiştir (Resim 4). Harita 

üzerinden afet tipi, afet tipine bağlı olarak baskın tahliye alanları gibi verilere 

ulaşılabilmektedir. Ayrıca harita üzerinden mevcut konumun seçilmesi ile 

hangi tür afet riski olduğu bilgisi de verilmektedir.  
 

 
Resim 4: Japonya Coğrafi Bilgi Kurumu Tehlike Haritası Portalı ekran görüntüsü 

(GEOSPATIAL INFORMATION AUTHORITY OF JAPAN, 2022) 

Bir diğer veri ise TMG tarafından sunulan toplanma alanı verileridir. 

Veriler pdf, excel, shapefile formatları şeklinde kullanıcılara sunulmaktadır. 

ArcGIS ortamında açılarak verilerin detay bilgileri incelenebilmektedir (Resim 

5).  
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Resim 5: Tokyo Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları ArcGIS Verisi (TMG, 

2022b) 

Verilerin excel formatında incelenmesi ile toplanma alanlarına ilişkin 

tutulan ve paylaşılan verinin ne kadar geniş olduğu görülmektedir. Toplanma 

alanı adı, konumu, alan büyüklüğü bilgilerinin yanı sıra tahliyenin etkili olacağı 

alanlar, tahliye edilmesi planlanan nüfus, kişi başına düşen alan verileri de 

tablolarda yer almaktadır (Tablo 1 & Tablo 2). 

 

Tablo 1: Tokyo Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları Excel Veri Tablosu (TMG, 

2022b) 

 

 

Ward / Distriction 町丁  - towns and villages (official urban area classification) Number of towns

6 Harumi district                                       Harumi, Chuo-ku
中央区     Tsukishima 1-4 chome, Kachidoki 1-6 chome, Harumi 1-5 

chome, Toyomicho
16

7 Guest house area - 迎賓館一帯                                         

Motoakasaka, Minato-

ku

Minamimotomachi, 

Shinjuku-ku, Yotsuya, 

Wakaba

Shinjuku ward 

Yotsuya 1-chome, part of Ichigayahonmura-cho, Wakaba 1-

chome, Yotsuya Honshio-cho, part of Minamimotomachi
5

8 Shiba Park / Keio University area             
Shiba Park, Minato-ku, 

Mita

Minato-ku
Shiba 3 and 5 chome, each part of Shiba Park 3 and 4 chome, 

Mita 1 and 5 chome
9

Minato-ku Takanawa 1-4 chome, Shirokanedai 2-chome 5

Shinagawa Ward Each part of Kitashinagawa 6-chome, 4-5 chome, each part of 

Higashigotanda 1, 3 chome
5

Minato-ku      Shirokane 1-6 chome, Shirokanedai 1, 3-5 chome 10

Shinagawa Ward  Kamiosaki 1-4 chome, part of Nishigotanda 3-chome, part of 

Higashigotanda 4-chome, 1-chome
8

14
Arisugawanomiya Memorial Park 

area                          

Minami Azabu, Minato-

ku

Minato-ku     Motoazabu 1-2 chome, Minami Azabu 1-5 chome, Azabujuban 

2-4 chome
10

15 Aoyama Cemetery area                               
Roppongi, Minami 

Aoyama, Minato-ku

Minato-ku

Part of Nishi-Azabu 2, 4-chome, Minami-Aoyama 5-7-chome, 4-

chome
6

13
Nature Education Garden / Sacred 

Heart School in Tokyo        

Minato-ku Shirokane, 

Shirokanedai

Kamiosaki, Shinagawa-

12
Takanawa 3-chome, 4-chome, 

Gotenyama district            

Takanawa, Minato-ku

Kitashinagawa, 

Shinagawa-ku

number Evacuation site name location
District allocation
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Tablo 2: Tokyo Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları Excel Veri Tablosu (Devam) 

(TMG, 2022b) 

 

 

6.2. İzmir 

İzmir, Ege Bölgesinde yer alan 4,425,7892 ile Türkiye’nin nüfus 

bakımından en büyük üçüncü ilidir. İzmir İli jeolojik yapısı, topografik ve iklim 

özellikleri ile deprem, heyelan, taşkın, yangın gibi afet ve acil durumlar yönüyle 

afet riski yüksek alanlar içerisinde yer almaktadır. En yakın örneğiyle 30 Ekim 

2020 tarihinde merkez üssü Ege Denizi, Seferihisar açıklarında meydana gelen 

Mw:6,6 büyüklüğündeki depremde 8 bina yıkılmış, çok sayıda bina hasar 

görmüştür. Depremde 117 kişi hayatını kaybetmiştir. Yine aynı depremin yol 

açtığı tsunami Ege Bölgesi Doğu kıyılarında etkisini göstermiş, balıkçı 

barınağından 20 tekne batmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir. AFAD tarafından 

afet risklerini azaltmaya yönelik çalımalar sürdürülmektedir (T.C. İZMİR 

VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ, 2021). 

Türkiye’de sunulan afet ve acil durum toplanma alanı veri setlerinin 

incelenmesi ve yakın tarihli afet geçmişi nedeniyle İzmir ili çalışma alanı olarak 

seçilmiştir. Depremden etkilenen Bayraklı ilçesinin Mansuroğlu mahallesi 

üzerinde toplanma alanlarına ilişkin veriler toplanmıştır. Mahallede toplam 14 

toplanma alanı bulunmaktadır. Mahalle nüfusu 20,3093’dur. AFAD verilerine 

göre kişi başı azami toplanma alanı kabulü 2,5 m2’dir (T.C. İZMİR VALİLİĞİ 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ, 2021).  

İlk olarak Atlas Basic uygulaması üzerinden mahalle sınırları içerisinde 

kalan toplanma alanlarına (Resim 6) ilişkin veri tabloları indirilmiştir.  

 
2 TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021. 
3 https://www.endeksa.com/tr/analiz/izmir/bayrakli/mansuroglu/demografi Erişim Tarihi: 

10.06.2022  

6 Harumi district                                       1.054.773 383.832 47.324 8,11 0,8

7 Guest house area - 迎賓館一帯                                        89.472 66.423 14.188 4,68 1,0

8 Shiba Park / Keio University area             632.952 353.614 97.966 3,61 0,9

14
Arisugawanomiya Memorial Park 

area                          
93.922 50.191 20.798 2,41 0,9

15 Aoyama Cemetery area                               372.800 262.963 18.665 14,09 1,0

number Evacuation site name
Area area

(m2)

Evacuation effective 

area (m2)

Evacuation plan

Population (people)

Evacuation effective area 

per person (m2 / person)

Farthest distance

(km)

12
Takanawa 3-chome, 4-chome, 

Gotenyama district            
235.437 118.318 50.382 2,35 1,4

13
Nature Education Garden / Sacred 

Heart School in Tokyo        
337.028 185.375 56.864 3,26 0,8
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Resim 6: Atlas Basic Uygulaması Mansuroğlu Mahallesi Afet ve Acil Durum 

Toplanma Alanları (URL 1, 2022) 

Atlas Basic uygulamasında sağlanan veri tablosunda Name sütunu 

altındaki bilgilerin değerleri Value sütunu altında ilgili satıra girilmiştir. 

Erişime açık olan veriler toplanma alanı adı, il adı, id, adres verileridir. Diğer 

veri değerlerinin dolu olsa dahi vatandaş kullanımına açık olmadığı 

görülmektedir (Tablo 3).  
 

Tablo 3: Atlas Basic Uygulaması İzmir Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları Veri 

Tablosu (URL 1, 2022) 

 

 

Name Value

HizmetKonumTipi_adresIleHizmetKonumu

HizmetKonumTipi_binaIleHizmetKonumu

HizmetKonumTipi_DugumNoktasiIleHizmetKonumu

HizmetKonumTipi_faaliyetKompleksiIleHizmetKonumu

Ad Bayraklı İlçesiİ Mansuroğlu Mahallesi 1 No'lu Afet ve Acils Durum Toplanma Alanı

hizmetTipi acilDurumToplanmaAlaniHalk

tucbsNo 59189440

ilUavt 35

ilAd İZMİR

Iletisim_telefon

Iletisim_eposta

Iletisim_faks

Iletisim_webAdresi

Iletisim_adres İzmir ,Bayraklı ,Mansuroğlu Mh.

Iletisim_calismaSaatleri

Iletisim_iletisimTalimatlari

surumBaslangicZamani 2021-12-09T16:05:35.296Z

SorumlulukAlanTipi_AgReferansi_eleman

SorumlulukAlanTipi_cografiYerAdlariIleSorumlulukAlani

SorumlulukAlanTipi_idariBirimIleSorumlulukAlani

SorumlulukAlanTipi_poligonIleSorumlulukAlani

id 59189440
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan açık veri ile elde edilen 

veri tablosu İzmir kenti için hazırlanmıştır. İlçe, Mahalle, Toplanma Alan Adı, 

Enlem-Boylam sütunlarının dolu olduğu görülmektedir. Ek olarak yer alan Yol 

sütununda ise veri bulunmamaktadır (Tablo 4). 
 

Tablo 4: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı Afet ve Acil Durum Toplanma 

Alanları Veri Tablosundan bir Parça (URL 2, 2022) 

 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı, Atlas Basic uygulaması 

ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Rehberi Sistemlerinden elde edilen 

veriler ArcMap 10.5 uygulamasında toparlanmıştır. Kent Bilgi Sisteminden 

mahalle sınırları elde edilmiştir. Afet ve acil durum toplanma alanları veri 

tabloları Google Earth üzerinden kontrol edilerek uygulamaya aktarılmıştır. 

Ayrıca Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) internet sitesi 

üzerinden depremde yıkılan ve olası hasarlı binalarda veri tabanına işlenmiştir 

(Resim 7). 
 

 
Resim 7: Çalışma Alanı ArcGIS Üzerinden Oluşturulan Toplanma Alanları Görseli 

ILCE KAPINO ENLEM ACIKLAMA ILCEID MAHALLE MAHALLEID ADI BOYLAM YOL

BAYRAKLI 38,466081 11 TEPEKULE Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,178389

BAYRAKLI 38,494341 11 YAMANLAR Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,146729

BAYRAKLI 38,457511 11 MANSUROĞLU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,197559

BAYRAKLI 38,465181 11 MANAVKUYU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,194519

BAYRAKLI 38,477101 11 CENGİZHAN Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,168779

BAYRAKLI 38,495137 11 KÖRFEZ Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,135936

BAYRAKLI 38,462421 11 MANAVKUYU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,191759

BAYRAKLI 38,483681 11 ONUR Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,128989

BAYRAKLI 38,456111 11 MANSUROĞLU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,189319

BAYRAKLI 38,45335 11 MANSUROĞLU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,184999

BAYRAKLI 38,466481 11 GÜMÜŞPALA Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,141419

BAYRAKLI 38,476935 11 SOĞUKKUYU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,117137

BAYRAKLI 38,476291 11 SOĞUKKUYU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,115709

BAYRAKLI 38,454281 11 MANSUROĞLU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,188449

BAYRAKLI 38,451792 11 MANSUROĞLU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,182026

BAYRAKLI 38,453529 11 MANSUROĞLU Bayrakli Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı 27,186762
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Veri tabanı hazırlanırken göze çarpan en önemli fark İzmir şehri için 

oluşturulmuş veri tabanlarındaki bilgilerin toplanma alanı ismi ve adresi gibi 

temel düzeyde kalmış olmasıdır. Japonya verisi incelendiğinde ise daha detaylı 

bir bilgi sunulduğu görülmektedir. Veri tabanında toplanma alanlarına ilişkin 

alan büyüklükleri, alanda barınabilecek kişi sayısı gibi veriler sunulmaktadır. 

Ayrıca verilerin dijital ortamda pdf ve excel formatında sunulmasının yanı sıra 

shapefile formatı şeklinde de veri paylaşımı yapılmıştır. Bu sebeple Tokyo afet 

ve acil durum toplanma alanları veri tabloları incelenerek veri tablolarını 

geliştirilmesi adına çeşitli öneri sütunlar eklenmiştir: 
 

• Toplanma alanı kapasitesi 

• Toplanma alanının hizmet ettiği alan 

• Tahliye yolları 

• Tahliye edilmesi planlanan nüfus 

 

Tablo 5: Toplanma Alanı Veri Tabanı Güncelleme Sonrası Hali 

 

 

7. DEĞERLENDİRME 

Afete bağlı can ve mal kayıplarının yaşandığı ülkemizde afet yönetimi 

oldukça önem kazanmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri kullanımıyla afet 

yönetimi sürecinde etkin ve doğru kararlar geliştirebilmek mümkün olmaktadır. 

Afet yönetiminde öne çıkan başlıklardan biri olan toplanma alanları deprem, 

sel, heyelan, yangın gibi afet durumlarında halkın ilk tahliye edileceği alanlar 

olarak belirlenmiştir. Bu alanlar kent içindeki park, spor tesisleri, okullar, pazar 

alanları gibi açık ve yeşil alanlar tercih edilmektedir. Toplanma alanlarına 

tahliye aşamasında tahliye güzergahlarının belirlenmesi ile sürecin güvenli ve 

sorunsuz sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Japonya örneği 

incelendiğinde toplanma alanlarına yönelik gelişmiş bir veri tabanı olduğu 

görülmüştür. Ayrıca tahliye güzergahlarına ve bu alanların altyapılarına 
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oldukça önem verdikleri görülmüştür. Ülkemizde toplanma alanlarının ait 

verilerin yayınlanması açısından belediyelere ait açık veri portalları ve Atlas 

Basic uygulaması faydalanılmaktadır. İzmir ili afet ve acil durum toplanma 

alanları mevcut mahalle nüfusunun 4 katına kadar hizmet verebilecek 

durumdadır. Ancak Tokyo örneği ile karşılaştırıldığında üzerinde durulması ve 

geliştirilmesi gereken bazı noktalar da bulunmaktadır. Bunlar: 
 

• Veri setleri arasındaki uyuşmazlıklar 

• Toplanma alanlarına ilişkin detaylı verinin elde edilememesi 

• Veri formatı çeşitliliğinin zayıf olması 

• Mekânsal verilerin elde edilememesi 

Tespit edilen eksik noktalar ışığında; 

• Kurumlar arası paylaşılan verilen niteliğinin ve uyumluluğunun 

tespitine yönelik çalışmaların artırılması 

• Toplanma alanlarına ilişkin paylaşılan verilerin içerik açısından 

zenginleştirilerek, kamuoyunu bilgilendirici yönlerinin geliştirilmesi, 

• Paylaşılan verilen, akademik ve kurumsal çalışmaları destekleyecek 

şekilde çeşitli veri formatlarında paylaşılması, 

• Afet öncesi ve afet anında kullanılmak üzere CBS uygulamaları ve 

mobil uygulamalar geliştirilmesi, 

• Ülkemizde paylaşılan mekânsal verilen incelenmekten öte 

kullanılması açısından ortaya çıkan ve zaman kaybına yol açan teknik 

prosedürlerin ortadan kaldırılarak mekânsal veriye kolay ve hızlı 

erişim imkânı sağlanması gibi çeşitli öneriler geliştirilmiştir 
 

Açık veri üretimi ve paylaşımı konusunda eksiklikler olsa da ülkemizde 

bu konuda kısa zamanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler devam 

ederken Japonya gibi ülkelerin kurmuş oldukları veri paylaşım portallarını 

takip etmek veri tabanlarının içeriğinin zenginleştirilmesinde önemli rol 

oynayacaktır. Veri tabanlarının hızla güncelleştirilmesi olası bir afet anında can 

ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesine 

olanak sağlayacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Bilgi teknolojilerinin zaman içinde gelişmeye başlaması sonucunda 

klasik veri işleme yöntemleri yetersiz kalmaya başlamış ve karmaşık dijital 

sistemler gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Karar vericilerin daha 

etkin yönlendirilebilmesi için ortaya çıkan sistemlerden biri de Adres Bilgi 

Sistemidir. Adres Bilgi Sistemi; haritaların ve veri sistemlerinin bulunduğu 

bir yerleşimde araziye ilişkin bilgileri toplama, isimlendirme yapma, analiz ve 

sorgulama işlemlerini yürütme, bilgi sistemine ilişkin paftalar ve levhalar 

hazırlama gibi uygulamaların ve coğrafi bilgi sistemlerine temel oluşturan 

çalışmaların bütünüdür. Adres Bilgi Sisteminin temeli mevzuata uygunluğa 

dayanmaktadır. 

Her alanda güncel ve doğru bilgi, bilgi sistemlerinin temelini 

oluşturmakta ve oluşturulan bilgi sistemleri hem dünyada hem de Türkiye’de 

birçok kullanıcıyı yönlendirmektedir.  Uygulamalarla hızlı bir şekilde 

yayılmakta olan adres bilgi sistemi verileri kimlik numarası niteliğinde 

bireysellik taşımakta ve doğru ve güncel bilgi barındırması bu açıdan ayrı bir 

önem taşımaktadır.  

Adres Bilgi Sisteminin inceleneceği bu çalışmada, yapılacak literatür 

taramasının ardından dünyadaki ve Türkiye’deki adres bilgi sistemi uygulama 

örnekleri incelenecek, seçilecek pilot bir bölgede Adres Bilgi Sistemi tasarımı 

yapılacak, yapılan tasarıma ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Adres Bilgi Sisteminin incelendiği bu çalışmanın amacı; Adres Bilgi 

Sistemi (ABS) gereksinimlerini tespit etmek, yapılan ve yapılmakta olan ülke 

içi ve ülke dışı ABS çalışmalarını incelemek, iyi bir ABS için gereklilikleri 

ortaya koymak, küçük ölçekte, seçilecek pilot bir bölgede, örnek bir ABS 

çalışması yaparak ABS’nin uygulanabilirliği açısından genel bir sonuca 

varabilmektir. 

3. METODOLOJİ 

Oluşturulacak ABS için yapılan literatür taramasının ardından konunun 

önemi dahilinde ABS’nin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi açısından hangi gereksinimlere ihtiyaç duyduğu, bu 
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gereksinimlerin kurumlar içinde nasıl giderildiği ve koordinasyonun nasıl 

sağlandığı, dünyadan ve Türkiye’den ABS örneklerinin incelendiği, 

karşılaştırmaların yapıldığı, avantajların ve dezavantajların sunulduğu, pilot 

bölge seçilen küçük ölçekli bir alanda örnek ABS çalışmasının 

yapılabilirliğinin test edildiği ve bu bağlamda gerekli sonuçlara varıldığı bir 

çalışma yöntemi izlenecektir. 

Çalışma ArcGIS üzerinden yapılacak olup mahalle, ada, parsel, bina, 

cadde, sokak, apartman adı, bina kapı no gibi parametreler veritabanı 

üzerinden birbiriyle ilişkilendirilecek ve aynı veritabanı üzerinden öznitelik 

bilgilerine ulaşılmasına imkân tanınacaktır.  

4. ADRES BİLGİ SİSTEMİ 
Adres Bilgi Sistemi (ABS); “Adres ve Numaralandırmaya İlişkin 

Yönetmelik” kapsamında verileri işlenmiş bir yerleşimde, mevzuata uygunluk 

dikkate alınarak yapılan numaralandırma, isimlendirme, arazi verileri 

toplama, toplanan verileri işleme, adres verilerine ilişkin pafta ve levha 

hazırlama, coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin temelini oluşturma 

çalışmalarının bütünüdür. 

Adres, temel anlamda haritadaki coğrafi konum bilgisidir. Adres Bilgi 

Sistemleri ile sistemde oluşturulmuş veriler üzerinde analiz ve sorgulama 

işlemleri mümkün hale gelmektedir. Yerel ve ulusal yönetimlerde Adres Bilgi 

Sistemlerinin yer aldığı adres tabanlı sistemler, karar vericileri etkin 

yönlendirebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Adres Bilgi Sistemlerinde numaralandırma ve levhalama çalışmaları, 

sistemin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu verilerin doğru ve eksiksiz 

işlenmesi ve numarataj işleminin hassasiyetle yapılması önemli bir aşamayı 

oluşturmaktadır. Doğru ve eksiksiz yapılmış ABS çalışması, sistemden 

maksimum ölçüde verim alabilmeyi ve coğrafi ve kent bilgi sistemlerine altlık 

oluşturabilmeyi sağlamaktadır (Öztürkçü & Suri, 2019).  

4.1 ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN AMACI 

ABS, kamu ve özel kuruluşların iş birliği içinde farklı formatlarda ve 

farklı yerlerde tutulmuş verilerin doğru ve eksiksiz işlenmesiyle mevcut bilgi 

karmaşıklıklarını en aza indirmeyi veya bu karışıklıkları ortadan kaldırmayı 
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hedeflemektedir. Öznitelik bilgilerinin ve veritabanlarının entegrasyonuyla 

sorgulamaların ve analizlerin yapılmasına imkân tanıyan ABS, diğer bilgi 

sistemlerine de altlık oluşturacak sistemsel bütünlüğü sağlamaktadır 

(Yıldırım, 2003).  

4.2 DÜNYADA ADRES BİLGİ SİSTEMİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

4.2.1 AVUSTRALYA 

ABS, kamu ve özel kuruluşların iş birliği içinde farklı formatlarda ve 

farklı yerlerde tutulmuş verilerin doğru ve eksiksiz işlenmesiyle mevcut bilgi 

karmaşıklıklarını en aza indirmeyi veya bu karışıklıkları ortadan kaldırmayı 

hedeflemektedir. Öznitelik bilgilerinin ve veritabanlarının entegrasyonuyla 

sorgulamaların ve analizlerin yapılmasına imkân tanıyan ABS, diğer bilgi 

sistemlerine de altlık oluşturacak sistemsel bütünlüğü sağlamaktadır 

(Yıldırım, 2003).  

 
Şekil 4.1 Avustralya Adres Bilgi Sistemi 

Kaynak: (AddressFinder, 2022) 

Aynı zamanda bu sistemdeki “Geocode” ile coğrafi olarak kodlanmış 

adresler eşlenebilmekte ve konum tabanlı içerik ve özel ürünler, en yakın 

mağaza ve hizmet gibi seçenekler sunulabilmektedir. Adreslerin GPS 

koordinatlarına dönüştürülmesiyle oluşturulan bu sistemde oluşturulan 
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coğrafi kodlar, kullanıcılarına satış veya hizmet alanlarını görselleştirebilme 

imkânı da tanımaktadır (AddressFinder, 2022). 

 

Şekil 4.2 Avustralya Adres Bilgi Sistemi-Geocode 

Kaynak: (AddressFinder, 2022) 

 

4.2.2 İNGİLTERE 

İngiltere’de Adres Bilgi Sistemi uygulaması genellikle adres sorgulama 

için kullanılmaktadır. Sistem kullanıcılara; posta kodu, sokak adı/numarası 

girme imkânı sağlamaktadır. Bu sistemin kısıtlı yanı, sadece İngiltere için 

çalışır pozisyonda olmasıdır. Başka ülkedeki adresler için genellikle 
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kullanılmamaktadır. Kullanıcılara videolu anlatımla adres aramasının 

gösterildiği sistem, adreslerin tam ve doğru yazılmasını önemsemektedir. 

Aynı zamanda bu sistemde; kullanıcılara çoklu metin girişi, adres arama ve 

metin alanı seçenekleri sunularak sistemin kullanılabilirliği artırılmaktadır 

(GOV.UK, 2022). (Şekil 4.3 İngiltere Adres Bilgi Sistemi) (Şekil 4.4 

İngiltere'de Adres Bilgi Sistemi Sorgulama Ekranı) 

Şekil 4.3 İngiltere Adres Bilgi Sistemi 

Kaynak: (GOV.UK, 2022) 
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Şekil 4.4 İngiltere'de Adres Bilgi Sistemi Sorgulama Ekranı 

Kaynak: (GOV.UK, 2022) 

4.2.3 ALMANYA 
Almanya Adres Bilgi Sistemini diğer ülkelerden ayıran en önemli 

özelliklerden biri, kullanıcılara sistem üzerinden atanan Adres Bilgi Sistemi 

danışmanlarıdır. Kullanıcılar sistemi kullanırken sorun yaşadıkları her anda 

veya alanda danışmanlarına bağlanabilmekte ve sorunu hızlı bir şekilde 

çözebilmektedir. Sistem; yüksek verimli ve yüksek performanslı hizmet 

vermeye çalışırken aynı zamanda diğer alanlarla entegrasyon sağlamakta ve 

bütünleştirici özellik göstermektedir. Veri güvenliğine önem verilen bu 

sistemde, adres verileri hassas bir şekilde korunmakta ve yönetilmektedir. 

Almanya Adres Bilgi Sistemi kullanıcılarına; hızlı araştırma ve bulma ile 
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zamandan tasarruf, farklı veritabanlarının birleşiminde güvenli ve akıllı 

eşleştirme ile hatasız adresleme gibi kolaylıklar sağlamaktadır (addressware, 

2022). (Şekil 4.5 Almanya Adres Bilgi Sistemi) 

 

Şekil 4.5 Almanya Adres Bilgi Sistemi 

Kaynak: (addressware, 2022) 

4.3 TÜRKİYE’DE ADRES BİLGİ SİSTEMİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

4.3.1 ADRES KAYIT SİSTEMİ 

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğünde 2008 yılında gerçekleştirilen çalışma kapsamında; “ad, soyad, 

doğum yeri, doğum tarihi” gibi kişisel bilgilerin T.C. Kimlik Numarası ile 

eşleştiği ve bu kişilerin kayıtlı olduğu yerlerin “köy, mahalle, cilt” gibi adres 

bilgilerinin kaydolduğu Adres Kayıt Sistemi geliştirilmiştir (Adres Kayıt 

Sistemi (AKS), 2008).  

Adres Kayıt Sistemi ile birlikte; 

• Evden yapılan nüfus sayımı sona ermiş, 

• Güncel nüfus verileri ile istatistiksel analizlerin yapılması 

kolaylaşmış, 

• Adres bilgilerinde yaşanan karmaşıklıklar giderilmiş, 

• Vatandaşların yararlandığı kamu hizmetlerinde (eğitim, sağlık vb.) 

maliyet, zaman ve planlama açısından avantajlar sağlanmış, 

• İstatistiksel veriler ile kamu yatırımları planlaması kolaylaşmış, 



KENT PLANLAMADA VERİTABANI TASARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 76 

 

 

• Adres yanlışlıklarından kaynaklanan sorunlar çözülmüştür. 

ABS için doğru, eksiksiz ve hassasiyetle oluşturulmuş veri bilgi karmaşasını 

önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim yanlış ya da eksik bilgi 

verilmesi durumlarında idari cezalar ile caydırıcılık sağlanmaya 

çalışılmaktadır (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2022).  

4.3.2 AFYONKARAHİSAR KENT REHBERİ 

Afyonkarahisar Belediyesi, adres bilgilerinin ve buna bağlı yapılacak 

sorgulamaların üst düzeyde geliştirildiği bir Adres Bilgi Sistemi geliştirmiştir. 

Sistem; adres, serbest adres, yol bilgisi, en yakın eczane bilgisi gibi birçok 

bilgiye erişime olanak sağlamaktadır. (Harita 4.1 Afyon Kent Rehberi) (Şekil 

4.6 Afyon Kent Rehberi Sorgulama Ekranı) 

 

Harita 4.1 Afyon Kent Rehberi 

Kaynak: (Afyon Kent Rehberi, 2022) 

4.3.3 DENİZLİ ADRES BİLGİ SİSTEMİ 
2006 yılında Denizli İl Özel İdaresi, e-Denizli Projesi kapsamında 

geliştirdiği afet, yönetim, yatırım, ruhsat kontrol, araç takip sistemi gibi 

gereklilikler için CBS altyapısı oluşturmuştur. Sistemde yer ve adres 

sorgulamalarının gerçekleştirildiği bir Adres Bilgi Sistemi bulunmaktadır. 

Bunun yanında sistemde mahalle, cadde, sokak, kapı numarası gibi bilgilere 

ulaşılabilmekte ve bu bilgiler üzerinden sorgulamalar yapılabilmektedir. 

(Harita 4.2 Denizli Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi) 



77 | KENT PLANLAMADA VERİTABANI TASARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

 

 

 

 

Harita 4.2 Denizli Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi 

Kaynak: (Denizli Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi, 2022 ) 

Denizli Belediyesi Adres Bilgi Sisteminde ilçe, mahalle, sokak, kapı 

bilgilerine, ulaşım güzergâhlarına, nöbetçi eczanelere ve birçok kent 

bilgisine ulaşılabilmektedir. 

4.3.4 KAYSERİ  
Kayseri ilinde geliştirilen Adres Bilgi Sistemi; güncellenmeye en açık 

sistemlerden biridir. Bunun sebebi, oluşturulan “Adres Talep Başvurusu” 

sekmesiyle vatandaşların adreslerini güncellemelerinde sağlanan kolaylıktır. 

Yapılacak adres talep başvurusunun ardından talebin incelemesi yapılmakta 

ve değerlendirmelerin ardından talep olumlu/olumsuz sonuçlanmaktadır. 

Böylelikle de halk sürece interaktif olarak katılım sağlamaktadır. (Şekil 4.6 

Kayseri Adres Bilgi Sistemi Adres Talep Başvurusu Ekranı) 

 

Şekil 4.6 Kayseri Adres Bilgi Sistemi Adres Talep Başvurusu Ekranı 

Kaynak: (Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022) 
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Kayseri’de yine bir başka hizmet, resmi kurumların numarataj talebinde 

bulunabilme kolaylığıdır. Talebin oluşturulmasının ardından sistem üzerinden 

kimlik numarası, ada/parsel gibi bilgilerin girilmesiyle talebin son durumu 

kontrol edilebilmektedir. (Şekil 4.7 Kayseri'de Numarataj Talep Ekranı) 

 

Şekil 4.7 Kayseri'de Numarataj Talep Ekranı 

Kaynak: (Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022) 

5. ÇALIŞMA ALANINDA ADRES BİLGİ SİSTEMİ 

UYGULAMASI 

5.1 ÇALIŞMA ALANI 
 

• İl: Ankara  

• İlçe: Çankaya  

• Mahalle: Eti Mahallesi 

• Posta Kodu: 06570 

 

Harita 5.1 Çalışma Alanının ArcGIS Uygulaması Kapsamında Görünümü 

Kaynak: (ArcGIS, 2022) 
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Harita 5.2 Pilot Bölgenin ArcGIS Uygulaması Kapsamında Uydu Görüntüsü İle 

Görünümü 

Kaynak: (ArcGIS, 2022) 

 

5.1.1 ADRES BİLGİ SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM  

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu “Adres Kayıt Sistemi”, vatandaşlara adres 

bilgisi girilmesi dâhilinde sorgulama yapabilme imkânı tanımaktadır.  

Çalışma alanı dâhilinde yapılan sorgulamalar; Şekil 5.1 Çalışma 

Alanında Adres Kayıt Sistemi Sorgulaması-1, Şekil 5.2 Çalışma Alanında 

Adres Kayıt Sistemi Sorgulaması-2, Şekil 5.3 Çalışma Alanında Adres Kayıt 

Sistemi Sorgulaması-3, Şekil 5.4 Çalışma Alanında Adres Kayıt Sistemi 

Sorgulaması-4 şekillerinde ifade edilmiştir. 
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Şekil 5.1 Çalışma Alanında Adres Kayıt Sistemi Sorgulaması-1 

Kaynak: (Adres Kayıt Sistemi, 2022) 

 

 

Şekil 5.2 Çalışma Alanında Adres Kayıt Sistemi Sorgulaması-2 

Kaynak: (Adres Kayıt Sistemi, 2022) 
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Şekil 5.3 Çalışma Alanında Adres Kayıt Sistemi Sorgulaması-3 

Kaynak: (Adres Kayıt Sistemi, 2022) 

 

Şekil 5.4 Çalışma Alanında Adres Kayıt Sistemi Sorgulaması-4 

Kaynak: (Adres Kayıt Sistemi, 2022) 

 

5.1.2 ADRES BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI 

ADRES KAYIT SİSTEMİ İÇİN OLUŞTURULAN ANA 

KATMANLAR 

• Mahalle 

Mahalle katmanı oluşturulurken anahtar nitelik olarak 

“MAHALLE_KOD” niteliği seçilmiştir. Buna göre her mahallenin kendine 

özgü bir kodu olacak ve alt özelliklere referans olacaktır. 
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Bunun dışında Mahalle katmanı özellikleri olarak; 

− İl (metin),  

− İlçe (metin),  

− Posta Kodu (tamsayı),  

− Mahalle Adı (metin) nitelikleri yer alacaktır. 

 

• Ada 

Ada Katmanı oluşturulurken anahtar nitelik olarak alt ögeler için 

“ADA_KOD” niteliği, mahalle ögesine bağlanmak için ise 

“MAHALLE_KOD” niteliği seçilmiştir. Buna göre içinde yer aldığı mahalle 

kodu ile aynı kod belirtilecek ve ilişki kurma adımında bu kolon seçilecektir. 

Ada kodu ise aynı mahalle kodunda olduğu gibi ilgili adaya özgün bir ID 

oluşturularak sağlanacaktır. Ayrıca Ada katmanında, Ada No (tamsayı) 

niteliği bulunacaktır. 

• Parsel 

Parsel katmanı oluşturulurken alt ögeler için anahtar nitelik olarak 

“PARSEL_KOD” niteliği, Ada ögesine bağlanmak için ise “ADA_KOD” 

niteliği seçilmiştir. “ADA_KOD” niteliği, içinde yer aldığı adanın kodu ile 

aynı kodu taşıyacaktır. Ayrıca parsel katmanında Parsel_No (tamsayı) niteliği 

bulunacaktır. 

• Cadde 

Cadde katmanı oluşturulurken alt ögeler için “CADDE_KOD” 

niteliği bulunacak ve bina katmanı ile ilişkisi sağlanacaktır. Ayrıca 

nitelik olarak Cadde (metin) niteliği bulunacaktır. 

• Sokak 

Sokak katmanı oluşturulurken “SOKAK_KOD” niteliği 

bulunacak ve bina katmanı ile ilişkisi sağlanacaktır. Buna ilaveten 

nitelik olarak Sokak(metin) niteliği yer alacaktır. 
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• Bina 

Bina katmanı oluşturulurken “BİNA_KOD” niteliği bulunacaktır. Üst 

ögeler ve parsel ile bağlantı sağlamak için “PARSEL_KOD” niteliği, cadde 

ile bağlantı sağlamak için “CADDE_KOD” niteliği, sokak ile bağlantı için 

“SOKAK_KOD” niteliği yer alacaktır. 

Binada ayrıca Apartman Ad(metin),Kapı No(metin), 

Kullanım(metin),Bina Sahibi(metin),Firma Unvan(metin), 

Firma_sektor(metin), Ad_soyad(metin), Daire no(tamsayı),Kat No(tamsayı) 

nitelikleri yer alacaktır. 

Yapılan adres bilgi sistemi tasarımında, ArcCatalog ile ilgili anahtar 

kodlar üzerinden ilişkiler kurulduktan sonra herhangi bir binaya tıklandığında 

veya sistemde ad-soyad sorgulaması yapıldığında kişiyle ilgili adres bilgileri, 

sistem üzerinden erişilebilir hale gelecektir.(Şekil 5.5 Adres Bilgi Sistemi 

Veritabanı Kurgusu) 

 

Şekil 5.5 Adres Bilgi Sistemi Veritabanı Kurgusu 

ÇALIŞMA ALANINDA ADRES BİLGİ SİSTEMİ 
Çalışma alanında yapılan parsel sorgulama işleminin ardından ArcGIS 

uygulaması üzerinden seçilen pilot bölgeye ilişkin adres bilgi sistemi 
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tasarlanmıştır. Sorgulama ekranı; Harita 5.3 Çalışma Alanı, Harita 5.4 

Çalışma Alanında Yapılan Uygulamada Sorgulamalar ve Öznitelik Bilgileri-

1, Harita 5.5 Çalışma Alanında Yapılan Uygulamada Sorgulamalar ve 

Öznitelik Bilgileri-2, Harita 5.6 Çalışma Alanında Yapılan Uygulamada 

Sorgulamalar ve Öznitelik Bilgileri-3 ve Harita 5.7 Çalışma Alanında Yapılan 

Uygulamada Sorgulamalar ve Öznitelik Bilgileri-4 çalışmalarında 

gösterilmiştir.  

 

Harita 5.3 Çalışma Alanı 

Kaynak: (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması, 2022) 
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Harita 5.4 Çalışma Alanında Yapılan Uygulamada Sorgulamalar ve Öznitelik 

Bilgileri-1 

Kaynak: (ArcGIS, 2022) 

Çalışma alanında yapılan adres bilgi sistemi tasarımı; Harita 5.3 

Çalışma Alanında Uygulanan Adres Bilgi Sistemi Çalışması ve Şekil 

5.6 Çalışma Alanında Uygulanan Adres Bilgi Sistemi Çalışması’da 

gösterilmekle beraber ada, parsel, bina, cadde ve sokak gibi önemli 

parametrelerin sayısallaştırılma ve öznitelik bilgilerinin girilme 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle sistemin sorgulamaya ve bu 

tasarım üzerinden yapılacak analizlere imkân tanıması sağlanmıştır.  

 

Harita 5.5 Çalışma Alanında Yapılan Uygulamada Sorgulamalar ve Öznitelik 

Bilgileri-2 

Kaynak: (ArcGIS, 2022) 
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Harita 5.6 Çalışma Alanında Yapılan Uygulamada Sorgulamalar ve Öznitelik 

Bilgileri-3 

Kaynak: (ArcGIS, 2022) 

 

Harita 5.7 Çalışma Alanında Yapılan Uygulamada Sorgulamalar ve Öznitelik 

Bilgileri-4 

Kaynak: (ArcGIS, 2022) 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yapılan araştırmalar ışığında ABS çalışmalarının diğer konumsal bilgi 

sistemlerine altlık oluşturduğu, analizlerde kullanılabildiği, yönetimsel olarak 

etkin karar vermeye yardımcı olduğu, çeşitli birimler ve kurumlar ile 

eşgüdümlü şekilde gerçekleştirildiği için koordinasyonu sağlamada etkin bir 

görev aldığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde ABS çalışmalarının daha çok 

acil durumlarda kullanılmak üzere yapıldığı ve insan sağlığı ya da hayatı söz 

konusu olduğu için ilerlemesinin son derece hızlandığı dikkat çekmektedir. 

ABS ülkemizde ise henüz yeni bir kavram olmakla birlikte gerekli 



87 | KENT PLANLAMADA VERİTABANI TASARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

 

 

 

standartların ve altyapı oluşturma çalışmalarının yapılmaya çalışılması da 

dikkat çeken gelişmelerdendir. Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Mekânsal 

Adres Kayıt Sistemi (MAKS)  bu çalışmalardan bazılarıdır. Ülkemiz sınırları 

içinde Trabzon, Sakarya, İstanbul gibi şehirlerde; ülkemiz sınırları dışında ise 

New York, Toronto, Manchester gibi şehirlerde ABS çalışmaları görülmekte 

ve bu çalışmalar gün geçtikçe dünya geneline yayılmaktadır. 

Sonuç olarak, yönetimsel kararlarda hızlı ve etkin davranılabilmesi, 

işlerin aksamasının önlenmesi ve kentleşmenin kontrol altında tutulabilmesi 

için ihtiyaç duyulan Adres Bilgi Sistemleri; gerekli altyapı ve standartlar 

oluşturularak, yasal düzenlemelerle desteklenerek, kullanıcı ihtiyaçları, 

zaman ve ekonomik maliyeti de göz önüne alınarak optimum sonucu verecek 

ya da optimum yardımda bulunacak şekilde hem ülke içinde hem de ülke 

dışında desteklenmekte ve her geçen gün büyüyerek devam etmektedir. 

Numarataj çalışmaları, halihazır haritalar, uzman personeller, konumsal bilgi 

toplayan mobil cihazlar yöntemleriyle toplanan veriler; oluşturulan veri 

tabanlarına işlenmekte ve karar vericileri yönlendirmektedir. ABS çalışmaları 

ile vergilerin tahsili, sağlık, emniyet gibi birçok alandaki hizmetlerin daha 

verimli şekilde yürütüldüğü, vatandaşların ve kurumların maksimum düzeyde 

fayda elde etmesinin göz önünde bulundurulduğu görülmektedir.  

Adres Bilgi Sistemi özellikle Avrupa Birliğine giriş için uyum 

sürecinde olan ülkemiz adına hem ulusal hem de uluslararası standartlara 

uyum sağlaması açısından önemlidir. ABS, adres standardının oluşturulması, 

koordinasyonu hızlandırması, adreslerin dağınık yapısının önüne geçmesi, 

kimlik bilgileriyle eşleşen adres bilgilerini coğrafi koordinatlarla 

bütünleştirmesi açısından ayrıca önem teşkil etmektedir. 

Adres Bilgi Sistemi tasarımının gerçekleştirildiği bu çalışmada; 

Türkiye ve dünya üzerindeki adres bilgi sistemi örnekleri, adres bilgi sistemi 

üzerinden yapılabilecek sorgulamalar, adres bilgi sisteminin sağladığı 

avantajlar, numarataj bilgilerinin doğru girilmesinin önemi irdelenmiştir. 

ArcGIS üzerinden yapılan mahalle, ada, parsel, bina, cadde, sokak, apartman 

adı, bina kapı no gibi parametreler veritabanı üzerinden birbiriyle 

ilişkilendirilmiş ve aynı veritabanı üzerinden öznitelik bilgilerinin 

sorgulanması sağlanmıştır. Seçilecek bir alanda Adres Bilgi Sisteminin 

uygulanabilir oluşu da böylelikle test edilmiştir. 
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        GİRİŞ 

         Türkiye’de tarım sektörünün git gide değerini yitirdiği son dönemlerde 

hayvancılık sektörününde geri plana düşmesi mera alanlarının işlevselliğini 

yitirmelerine sebep olmuştur. İşlevlerini yitiren mera alanları yerini, taş 

ocakları, enerji santralleri gibi başka başka arazi kullanımlarına bırakarak geri 

dönüşü olmayan bir şekilde kaybedilmektedir. Mera alanları biyoçeşitliliğin 

zenginliğine katkı verici olarak bilindikleri gibi karbondioksiti atmosferden 

yutarak depolaması özelliği ile de önemli karbon yutakları olarak da bilinirler. 

Mera alanlarının karbon yutakları olmaları, iklim değişikliğine uyum sürecinde 

doğanın önemli savunma mekanizlarından biri olacağı anlamına gelmektedir. 

Bu çevresel katkılarına ek olarak mera alanlarının bir diğer özelliği ise kırsal 

kalkınma kaynakları olmalarıdır. Tüm bunlara bağlı olarak sorunlarin 

giderilmesi ve tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliğine 

adaptasyonun sağlanması için mera alanları önemlidir. Ülkemizdeki mera Bilgi 

sisteminin eksik yönlerinin giderilmesi için öneriler sunmak, mera alanlarına 

ilişkin sorunları ortadan kaldırabilmek ve ilgili kullanıcılara doğrudan 

ulaşabilmek için ilk adım olarak görülmektedir. 

1. AMAÇ  

         Bu çalışmanın amacı,  

 

• İklim değişikliği ile etkilenen ve iklim değişikliğini etkileyen, 

tarımsal üretime bağlı olan hayvancılık sektörünün en önemli 

kaynağını oluşturan mera alanlarının ülkemizdeki durumu hakkında 

farkındalık sağlamak,  

• Yurtdışındaki örnek veritabanlarının incelenmesi ve karşılaştırması 

ile ülkemizdeki mera alanlarına ait veritabanlarının eksikliklerine 

değinmek, 

• Mera veritabanlarına eklenebilecek yeni veriler hakkında yurtdışı 

örneklerinden ve konuya ilişkin makalelerden yola çıkarak öneriler 

sunmaktır. 

2. YÖNTEM  

         Öncelikle çalışma konusu olarak mera alanlarına ilişkin veritabanı 

temasının seçilme sebebi, bu alanların iklim değişikliğiyle mücadelede önemli 
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karbon yutakları olmasına rağmen son yıllarda görülen azalmadır. Çalışma 

yapılırken mera alanlarının ülkemizdeki durumu ve önemine ilişkin çeşitli 

okumalar yapılmıştır. Ülkemizde mera alanlarına ait veritabanları araştırılıp, 

çeşitli belediyelerin mera veritabanları incelenmiştir. Türkiye örneği olarak, 

Mera Bilgi Sistemi (MERBİS)2 ve veri bakımından zengin sayılabilecek 

nitelikteki, Ordu Belediyesi’ne ait Coğrafi Veri Portalı’nda3 bulunan mera 

alanlarına ilişkin veritabanı seçilmiştir. Yurtdışı örnekleri ile ilgili de çeşitli 

araştırmalar yapılmış olup, çiftçiler ve mera alanları arasındaki bağlantıyı 

sağlayan Yeni Zelanda’da bulunan bir firmaya ait mera veritabanı örnek olarak 

alınmıştır. Bu örneğin seçilme sebebi, Yeni Zelanda bulunan meraların 

doğallığını önemli ölçüde kaybetmiş, ancak tekrar verimli hale getirilerek 

kullanılabilir hale getirilmiş olmasıdır. Bu örnek, ülkemiz mera alanlarının 

karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları aşmasında yol gösterici bir olarak 

görülmektedir. Çalışmanın devamında, örnekler üzerinden Türkiye’deki 

veritabanı eksiklikleri tespit edilerek, veritabanına ait eklenebilecek öneriler 

tasarlanmıştır. Tüm bunlar yapılırken, 4342 Sayılı Mera Kanunu ve çeşitli mera 

alanlarına ilişkin okumalardan destek alınmıştır. 

3. KIRSAL-EKOLOJIK MÜŞTEREKLER: MERA 

ALANLARI 

         Mera alanları, taban suyunun derinde olduğu bu sebeple erozyonu 

önleyici etkisi ile bilinen, hayvancılıkta otlatma amacı ile kullanılan alanlar 

olarak açıklanmaktadır. Meralar, kısa boylu ve seyrek ot alanları olmakla 

birlikte kaba yem alanlarıdır. Meraların, kontrolsüz ve bilinçsiz otlatma, 

kuraklık, yabancı ot etkisi ve yakma gibi sebeplerden dolayı tahribi ve 

bozulması söz konusudur. Mera alanlarına ilişkin çalışma kapsamında yapılan çoğu 

okumada mera alanlarının ‘’kırsal-ekolojik müşterekler’’ olarak nitelendirildiği 

görülmektedir. Mera alanlarının müşterek olarak nitelendirilmesini, kamunun 

erişimine açık olması ve mülkiyet hakkının, kullanım hakkından üstün olmaması ile 

açıklanmaktadır. (Hazar ve Velibeyoğlu, 2018) 

 

 
2https://merbis.tarim.gov.tr/BUGEM/LoginFW/Login.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fmer

bis.tarim.gov.tr%2FBUGEM%2Fdefault.aspx Erişim Tarihi: 12.04.2022 
3https://portal.ordu.bel.tr/ordubuyuksehirbelediyesi/maps Erişim Tarihi: 12.04.2022 
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3.1. İklim Değişikliğine Uyum Sürecinde Mera Alanlarının 

Önemi 

         Türkiye’nin önemli ekonomik sektörlerinden birisi geçmişte de 

günümüzde de kırsal kalkınma açısından önemli olan tarım sektörüdür. Tarım 

sektörü, kırsal kalkınmanın yanında, Dünya Sağlık Örgütünün 11 Mart 2020 

yılında pandemi ilan ettiği Covid-19 salgını ile birlikte gündeme gelen ‘’Gıda 

Güvencesi’’ için de büyük hayati önem taşımaktadır. Mera alanlarında doğal otla 

beslenen hayvanların, mera alanlarının ve onlara olan erişimin azalması ile GDO 

içeren yemler (mısır silajı ve yem bitkisi) ile beslenen hayvanlara göre daha sağlıklı 

oldukları kabul edilmektedir. (Hazar, 2022) 

         Mera alanlarının tüm bu önemlerine rağmen iklim değişikliği, yetersiz 

uygulamalar ve yanlış politikalar sonucunda artan kırdan kente göç ile tarım 

sektörü oldukça zayıflamaktadır. Tüm bunlar sonucunda işlevsiz hale gelen 

mera alanları, arazi kullanımlarında dönüşmeler ile tamamen kaybedilmektedir.  

         Biyoçeşitlilik, erozyonun önlenmesi ve kırsal kalkınma açılarından önemli doğal 

varlıklarımız ve kırsal-ekolojik müştereklerimiz olan mera alanları, aynı zamanda 

önemli karbon yutakları olarak da bilinir. (Hazar, 2022) 

Tarımsal sera gazı emisyonunun büyük bölümünü üreten hayvancılık sektörü 

için önemli olan mera alanlarının ciddi ölçüde karbon emilimi kapasitesine 

sahip olduğu görülmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede her geçen gün 

yenilgiyi kabul ettirecek uyarılar veren doğa, politikalar ve stratejiler ile bize 

iklim değişikliğine uyum sürecine gitmemiz gerektiğini göstermektedir. Bu 

koşullarda ve kırsal kalkınma politikalarında dikkat çekilmesi gereken önemli 

noktalardan birisi de mera alanlarının bu uyum sürecine başarılı bir şekilde 

dahil edilmesidir. Mera alanlarının uyum sürecine dahil edilmesinde atılacak 

ilk adım ise teknolojinin hızla yaygınlaştığı ve pandemi süreciyle birlikte 

insanların her şeye tek tık uzaklıkta olduğu bu dönemde veritabanını doğru 

eklemeler ile zenginleştirmek olacaktır. 

 

3.2. Türkiye’deki Mera alanlarının arazi kullanımı değişimi 

         Hayvancılık sektöründe yetiştirilen havyanların besin kaynağı olarak 

kullanılan mera alanları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinden4 alınan 

bilgilere göre, 

 
4 https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Cayir-Mera-ve-Yem-Bitkileri  

Erişim Tarihi: 23.05.2022 
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         Bölge bazlı incelendiğinde alan bazında 1970’den 2020 yılına kadar 

azalmıştır. Yüzde bazında ise bu orandaki en dikkat çekici azalmanın 1998-

2020 süreci içinde olduğu açıkça görülmektedir. Mera alanlarındaki bu 

değişim, bir önceki başlık altında bahsedilen bozulma-tahrip sebeplerinden 

(kontrolsüz otlatma, kuraklık, yabancı ot işgali ve yakma) ya da çeşitli kentsel 

sebeplerden (kırdan kente göç, alanların tarım sektöründen turizm sektörüne 

kayma, çarpık ve bilinçsiz yapılaşma) kaynaklı olabilmektedir. 

 
Tablo 1: Mera Alanları Değişimi 

 
 

 

3.3. Türkiye’deki Mera Alanlarına ilişkin Mevzuatın 

İncelenmesi 

         4342 Sayılı Mera Kanunu5 

         Türkiye’de mera alanları özelinde mevzuat incelendiğinde, 4342 Sayılı 

Mera Kanunu karşımıza çıkmaktadır. Kanunun kabul tarihi 25.02.1998, resmi 

gazetede yayınlanma tarihi ise 28.02.1998’dir. Kanun yayınlandığı tarihten 

günümüze çeşitli maddelerinde değişiklikler olmuştur en son değişiklik ise 

2019 yılında yapılmıştır. Kanunun amacı; mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak 

ve çayırların tespiti, tahsislerinin yapılması, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde 

kullandırılması, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılması ve 

sürdürülmesi, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesi, korunması ve gerektiğinde 

kullanım amacının değiştirilmesi gibi konuların kontrollü yapılmasını sağlamaktadır.  

 
5https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4342&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 

Erişim Tarihi: 24.05.2022 

Alanı (ha) % Alanı (ha) % Alanı (ha) % Alanı (ha) %

Ege 1.027.900 1.32 615.900 0.79 802.879 1.03 440.166 0.56 600

Marmara 463.600 0.59 564.100 0.72 552.662 0.71 287.943 0.37 600

Akdeniz 1.002.400 1.29 434.300 0.56 659.334 0.85 569.546 0.73 500

İç Anadolu 5.884.200 7.54 3.890.300 4.99 4.570.182 5.86 4.297.862 5.51 450

Karadeniz 1.993.100 2.56 1.556.000 1.99 1.533.605 1.97 1.315.925 1.69 1000

Doğu Anadolu 9.162.100 11.75 4.573.400 5.86 5.485.449 7.03 4.976.736 6.38 900

Güneydoğu Anadolu 2.165.100 2.78 743.600 0.95 1.012.576 1.30 1.057.158 1.36 450

Toplam 21.698.400 12.377.600 14.616.687 12.945.335

Mera Alanları Değişimi

Kuru Ot 

Verimi 
Bölgeler

1970 Köy Hizmetleri 1991 Tarım Sayımı 2001 TUIK Sayımı 1998-2020
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         5057 Numaralı Mera Yönetmeliği6 

         Mera alanlarına ilişkin bir diğer mevzuat ise 5057 numaralı 31.07.1998 

Resmi Gazete Tarihli Mera Yönetmeliğidir. Yönetmelikte yayınlandığı tarihten 

günümüze çeşitli değişiklikler yapılmıştır. En son değişiklik ise 2021 yılında 

yapılmıştır. Yönetmeliğin amacı, Mera Kanunu'nun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Yönetmeliğin hukuki dayanağı, 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 31. Maddesidir.  

3.4. Türkiye’de bir Adım: Anadolu Meraları 

         Merkezi ABD'de bulunan küresel bir hareket olarak adlandırılan, amacı 

otlakların çölleşmesine dikkat çekmek ve canlandırma çalışmalarını arttırmak 

olan Uluslararası Savory Enstitüsü’nün7 Türkiye’deki farkındalığı sağlamak 

amacıyla kurulan bir oluşum olarak Anadolu Meraları8, 2014 yılından beri 

Uygulama Arazisi'nde gerçekleştirmiş oldukları yenilikçi çalışmalar, verdikleri 

eğitim ve danışmanlıklar, oluşturduğu projeler ve sistem altyapıları ile 

otlaklardaki bozulmaların önüne geçmeye çalışmaktadır. 

         Enstitüye bağlı dünyanın farklı bölgelerindeki oluşumlar ile işbirliği 

içinde çalışmalarına devam eden Anadolu Meraları, Türkiye'deki mera alanları, 

çiftlikler, işletmeler ve bireylerle danışmanlık, eğitim ve proje çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bu oluşumun amaçlarına bakıldığında, Türkiye başta olmak 

üzere tüm dünyada onarıcı tarım anlayışının hem teorik olarak yerleşmesi hem 

de uygulama olarak yaygınlaşmasını sağlamak, tarımda ve hayvancılıkta gıda 

güvencesini sağlayıcı ve destek verici çalışmalarda bulunmak, tarımı iklim 

değişikliğinin ve toprak bozunumunun en önemli sebeplerinden biri olarak 

gösterilmesinin aksine iklim değişikliğine uyum sürecindeki önemine dikkat 

çekmek, çiftçilerin ekolojik onarım ve dönüşüm sürecinin en önemli aktörü 

olmaları için uygulamalar ve projeler oluşturmak, tarımsal arazileri onarıcı 

yöntemlerle beslemek ve desteklemektir. 

 

 
6https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5057&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5   
Erişim Tarihi: 24.05.2022 
7 https://savory.global/ Erişim Tarihi: 22.06.2022 
8https://www.anadolumera.com/anadolu-meralari Erişim Tarihi: 16.06.2022 
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3.4.1. Türkiye’de Bir İlk Onarım Doğrulama Protokolü  

         Ekolojik Onarım Doğrulama Protokolü (EOV)9, Savory Enstitüsü'nün 

toprak bilimi, ekoloji uzmanları, tarım uzmanları ve onarıcı arazi yöneticileri 

işbirliğinde geliştirilmiştir. Protokol, dünyanın pek çok ülkesinde Enstitüsü 

temsilcileri tarafından uygulanmaktadır. Uluslararası Savory Enstitüsü 

tarafından geliştirilen ekolojik onarım doğrulama protokolünün (EOV), 

Türkiye’deki sorumlusu Anadolu Meraları’dır. EOV, bir üretimin doğaya olan 

etkisini inceleyen ve belgelendiren, aynı zamanda toprak sağlığı, biyoçeşitlilik 

ve ekosistem işlevlerinin takibini yapan, ölçeklendirilebilir toprak ve arazi 

sağlığı değerlendirme yöntemi olarak tanımlanır.  EOV protokolünde, tür 

çeşitliliği bilgileri ve arazilerden alınan toprak numuneleri 1 yıllık ve 5 yıllık 

gözlem ile kontrol edildikten sonra ekolojik onarımın doğrulaması yapılır. 

Yapılan çalışmalardan sonra alınan sonuçlar raporlanarak iş birliği içinde olan 

aktörler süreç ile ilgili bilgilendirilir ve öneriler sunulur. Bu sayede, onarım 

sürecinde aktörlere yol gösterici olacak ve süreci hızlandıracak yönetimsel 

destek sağlanması hedeflenir.  

        Protokolün sonucunda olumlu ilerleme göstermiş olan üreticiler, "Onaylı 

Onarıcı Tedarik Programı’na katılır. Anadolu Meraları’nın bir markası olan 

SafiMera ile hayata geçirilen bu programda yer alan üreticiler, onarımı 

doğrulanmış, yüksek kaliteli ve sağlıklı gıdaların üretimini destekleyerek 

onarıcı tarımın yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.  

4. MERA ALANLARI VERITABANI ÖRNEKLERİ 

         Çalışma kapsamında ülkemizdeki mera alanlarına ilişkin zengin 

sayılabilecek bir veritabanı olan Ordu Belediyesi Coğrafi Veri Portalı içinde 

yer alan mera alanları veritabanı ile yurtdışı örnekleri arasında gelişmiş 

sayılabilecek bir örnek olan Yeni Zelanda’ya ait, çiftliklerle işbirliği içinde olan 

bir firmanın oluşturmuş olduğu mera alanlarına ilişkin veritabanı incelenmiştir. 

Bunun sebebi Yeni Zelanda meralarının da doğallığını büyük oranda 

kaybetmiş, ancak verimleri arttırılarak yoğun olarak kullanılabilir hale 

getirilmiş olmasıdır. 

 

 
9https://www.anadolumera.com/post/eov_calismalari_basladi Erişim Tarihi: 16.06.2022 
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4.1. Mera Alanları Veritabanı: Türkiye Örneği 

4.1.1. Türkiye Mera Bilgi Sistemi (MERBİS) 

         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Netcad ile ortak şekilde 

yürüttüğü bir proje olan Mera Bilgi Sistemi Projesi (MERBİS) 2012 yılında 

gündemde olmuştur ve günümüze kadar ülkemizdeki mera alanlarının işlendiği 

proje 23.10.2020 tarihinde Netcad tarafından ‘’Başarı Hikayeleri’’ 

kategorisinde yayınlanmıştır.  

         MERBİS’e giriş yapmak için incelendiğinde Netcad hesabı, kullanıcı adı 

ve şifresi olmayan bir kullanıcının bu bilgi sistemine erişemediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Fakat Netcad’in sayfasında yayınlanan ekran görüntüsü (Şekil 1) 

incelendiğinde ve çeşitli haber kaynakları tarandığında, mera alanlarına ilişkin 

sayısal veriler sistem üzerinden görüntülenebilmektedir. Mera alanlarına ilişkin 

arazi yüzeyi ise uydu görüntüsü üzerinden görüntülenebilmektedir. Oluşturulan 

sistem sayesinde mera kiralamak amacı ile bilgi edinmek isteyen bir yatırımcı, 

yurt genelinde ıslah edilen meralar, meraların işgal durumu, meraların ot 

verimi, meralarda ne kadar hayvan otlayabileceği gibi bilgilere erişim 

sağlandığı görülmektedir.  

Projenin Kazandırdıklarına10 bakacak olursak, veritabanının oluşumu 

için gerekli altyapının sağlanması, veri üretiminin ve düzenlenmesinin 

hızlandırılması ve veritabanının gerekli kurumlar tarafından kullanılması için 

hizmete sunulması konuları yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 1: Mera Bilgi Sistemi (MERBİS)11 

 
10 https://www.netcad.com/blog/merbis-projesi Erişim Tarihi: 16.06.2022 
11 https://www.netcad.com/blog/merbis-projesi Erişim Tarihi: 16.06.2022 
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4.1.2. Türkiye Mera Bilgi Sistemi: Ordu Belediyesi Örneği 

         Veritabanı incelemesinde Türkiye örneği olarak Ordu iline ait mera 

alanları veritabanı seçilmiştir. Ordu ilinin seçilme sebebi, mera bilgi sisteminin 

açık veri olarak belediyenin coğrafi veri potalında kullanıcıya doğrudan 

sunulmasıdır. 

      Ordu ilinin mera alanları veritabanı Belediye tarafından hazırlanan Coğrafi 

Veri Portalı’nda12 bulunmaktadır. Seçilen ilin veritabanı sisteminde 4342 sayılı 

mera kanunu uyarınca tescilli meralar bulunmaktadır. Bu sistem Ordu 

Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 

tarafından Ordu Tarım İl Müdürlüğü'nden temin edilen verilerle hazırlanmıştır. 

         Sistem üzerinde ilk olarak Coğrafi Veri Portalı başlığı altında bulunan 

çeşitli alanlara ait veritabanları bulunmaktadır. (Şekil 2) 

 
 

Şekil 2: Ordu Belediyesi Coğrafi Veri Portalı Genel Görünüm13 

         Ordu Belediyesi Coğrafi Veri Portalı Başlığı altında bulunan Mera Bilgi 

Sistemine giriş yapıldığında Ordu iline ait bir uydu görüntüsü üzerine mahalle 

sınırları belirtilmiş ve üzerine mera alanları turuncu renkle işlenmiş bir sistem 

görülmektedir. (Şekil 3) 

 

 
12 https://portal.ordu.bel.tr/ordubuyuksehirbelediyesi/maps Erişim Tarihi: 12.04.2022 
13 https://portal.ordu.bel.tr/ordubuyuksehirbelediyesi/maps Erişim Tarihi: 24.05.2022 
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Şekil 3: Mera Bilgi Sistemi Genel Görünüm14 

         Veri sisteminde genel görünümdeki sayfada sistemde yakınlaşıldığında 

ilçelerde bulunan yaylalar isimleriyle ve mera alanları numaraları detay şekilde 

verilmektedir. (Şekil 4) 

 

 

 

Şekil 4: Mera Bilgi Sistemi Yakınlaştırılmış Görünüm15 

 
14 https://portal.ordu.bel.tr/ordubuyuksehirbelediyesi/maps/105965/mera-bilgi-sistemi#  Erişim 

Tarihi: 24.05.2022 
15https://portal.ordu.bel.tr/ordubuyuksehirbelediyesi/maps/105965/mera-bilgi-sistemi#  Erişim 

Tarihi: 24.05.2022 
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         Mera bilgi sistemi içinde en detaya inildiğinde meralar alansal şekilde ve 

daha sık numaralarla görünmektedir. Uydu görüntüsü üzerinden numara ya da 

yayla ismi üzerinden herhangi bir mera alanına tıklandığında Şekil 4’te sol 

tarafta bulunan mera alanının, adı, mevkiisi, bulunduğu mahalle, ilçe, 

ada,parsel, arazi alanı, arazi topo, otlatma katsayısı (ot kapasitesine bağlı olarak 

ne kadar hayvan otlatabileceği) ve toprak yapısına erişilmektedir. (Şekil 5) 

 

 
 

Şekil 5: Mera Bilgi Sistemi Detay Görünüm ve Nitelik Açıklaması16 

4.2. Mera Alanları Veritabanı: Yeni Zelanda Örneği 

         Yeni Zelanda’da, bir firmanın oluşturduğu ve pastoral çiftliklerle de 

işbirliği içinde işleyen bir sistem olarak incelenen ticari amaçlar da içeren bir 

veritabanı örneğidir. Çalışmada yurtdışı örneği olarak Yeni Zelanda seçilme 

sebebi, ülkemiz gibi doğallığını büyük oranda kaybetmiş ve tahrip ile yüzyüze 

kalmış mera alanları bulunmasıdır. Ancak bu durumun önüne geçilmiş ve 

verimleri arttırılarak yoğun olarak kullanılabilir hale getirilmiş meralar söz 

konusudur. Bu açıdan ülkemizin mera alanlarının tekrar veriminin arttırılması 

ve kullanılabilir hale getirilmesi için bir yol gösterici adım olarak düşünülebilir.  

 

 
16 https://portal.ordu.bel.tr/ordubuyuksehirbelediyesi/maps/105965/mera-bilgi-sistemi#  Erişim 

Tarihi: 24.05.2022 
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4.2.1. Farmax: Yeni Zelanda Pastoral Çiftçiler İçin Karar 

Destek Aracı 

         Farmax17, 1993 yılında ticari olarak piyasaya sürülmüş, AgResearch 

tarafından geliştirilmiştir. Farmax, sanayi tarafından sektör için geliştirilmiş 

kanıta dayalı bir yazılım sistemidir. Farmax bölge pastoral çiftçilerine karmaşık 

biyolojik sistemi doğru bir şekilde modelleyerek ve veritabanına dökerek 

benzersiz bir avantaj sağlamaktadır. Açıklandığı gibi Farmax, pastoral 

çiftçilerin çiftlikleri ile işbirliği içinde işleyen ticari bir firmanın veritabanıdır. 

Farmax’ın firma olarak verdiği hizmet, Toprak Bilgi Sistemi (SIS) için de 

Trimble18 firması tarafından geliştirilen sisteme ve yine Yeni Zelanda da 

bulunan Pasture Coach19 oluşumuna benzerdir. Farmax’ın oluşturmuş olduğu 

veritabanına Türkiye örneğinde olduğu gibi halka açıkveri olarak erişilemiyor. 

Çiftçilerin oluşturmuş oldukları üyelik ve hesaplar ile bu sisteme giriş 

yapabilmeleri mümkün olmaktadır. Fakat diğer firmalardan farkı herhangi bir 

üyeliğimiz olmadığı için web sitesinde bulunan veritabanına ait video ve ekran 

görüntülerinden sistem ara yüzüne erişebilmekteyiz. Ticari bir firmaya ait 

olması herhangi bir kamu hizmeti amacı taşımaması bunun kabul edilebilir 

olma boyutunu arttırmaktadır. Bu çalışmada bu veritabanının alınma sebebi 

mera alanları veritabanı temasına ilişkin ne gibi bilgilerin önerilebileceği 

konusunda yol gösterici olabileceğidir. 

         Mera Türleri veri tabanı, FARMAX mera modelinin temel 

bileşenlerinden biridir ve zaman içinde ortalama mera kalitesinde meydana 

gelen değişiklikleri belirlemek için kullanılan iki faktörden biridir. Çiftlik 

genelinde ortalama mera kalitesindeki değişiklikler, Kalite raporu kullanılarak 

ölçülebilir. 

         Mera Türü veritabanı, her biri belirli bloklara uygulanabilen birkaç mera 

türünden oluşur. Bu, bir çiftliğin farklı alanlarındaki çeşitli mera kalite 

özelliklerini temsil etmek için mevcut mekanizmadır, örneğin bir tepe bloğunda 

düşük kaliteli mera ve bir düzlük bloğunda yüksek kaliteli mera. Mevcut her 

mera türü üç bölümden oluşur: Kontrollü % , Kontrolsüz % ve Enerji 

(MJME/kgDM) . 

 
17 http://www.farmax.co.nz/about Erişim Tarihi: 22.06.2022 
18 https://tr.agriculture.trimble.com/ Erişim Tarihi: 20.06.2022 
19 https://www.pasturecoachnz.co.nz/ Erişim Tarihi: 22.06.2022 
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         Mera kontrol durumu, otlaktaki yeşil, gövde ve ölü materyal oranlarını 

tahmin etmek için kullanılır. Mera kuru maddesinin bu formlarının her biri, 

mevsim boyunca biraz değişen, atfedilen bir enerji değerine 

sahiptir. Metabolize edilebilir enerji rakamlarıyla birleştirilmiş mera kontrol 

durumu daha sonra çiftlik için ortalama bir MJME (metabolize edilebilir enerji) 

tahmininde kullanılabilir. (Tablo 2) 

 

Tablo 2: Mera Alanı Türleri Aylara Göre Durum Tablosu20 

 

 
        

Merada bulunan ekinler ve beslemeler, mera tipi, engebeli mi düzlük mü 

olduğu, mera örtüsü (oluşumunda etkili baskın bitki türü), meranın aylara göre 

potensiyel büyüme grafiği, meranın besleyeceği hayvan cinsi ve kapasitesi gibi 

 
20 https://www.farmax.co.nz/story/pasture-types-database Erişim Tarihi: 25.05.2022 

Green Stem Dead Green Stem Dead Green Stem Dead

Jan 60 10 30 40 35 25 10.9 9.4 7.9

Fab 60 5 35 40 20 40 10.9 9.4 7.9

Mar 65 35 45 10 45 10.7 5.8 6.3

Apr 70 30 55 45 10.7 5.8 6.3

May 75 25 60 40 10.7 5.8 6.3

Jun 80 20 70 30 10.4 5.0 5.4

July 85 15 80 20 10.4 5.0 5.4

Aug 85 15 85 15 10.8 5.0 5.4

Sep 85 15 85 15 11.3 10.9 8.1

Oct 85 15 85 15 11.3 10.9 8.1

Nov 75 5 20 75 5 20 11.3 10.9 8.1

Dec 60 20 20 55 20 25 10.9 9.4 7.9

Controlled % Uncontrolled % Energy MJME/kgDM
Month
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hizmet verdiği profile yol gösterici olacak ve meranın daha kontrollü 

kullanımını sağlayacak veriler bulunmaktadır. (Şekil 6-7) 

 
 

Şekil 6: Mera Türleri Veritabanına Giriş21 

 
 

Şekil 7: Meranın Aylara Göre Potansiyel Büyüme Grafiği22 

5. ÖNERİ MERA ALANLARI VERİTABANI TASARIMI 

Çalışma kapsamında yapılan araştırmalar, 

• İklim değişikliğine uyum sürecinde mera alanlarının önemi, 

• Türkiyedeki mera alanlarının arazi kullanımındaki değişim, 

 
21 https://www.farmax.co.nz/story/entering-pasture-covers Erişim Tarihi: 25.05.2022 
22 https://www.farmax.co.nz/story/entering-pasture-covers Erişim Tarihi: 25.05.2022 
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• Mera alanlarına ilişkin mevzuatın incelenmesi, 

• Türkiyede bir adım olarak Anadolu Meraları oluşumu ve bu 

oluşumun attığı bir adım olarak ekolojik onarım çalışmaları, 

• Türkiye mera bilgi sistemi, 

• Yurt dışında mera alanlarının veritabanına nasıl aktarılmış olduğu, 

konuları hakkındaki incelemelerdir.  
      

Tüm bunların sonucunda kısaca, iklim değişikliği ile uyum sürecinde ve 

bunun sonucu tehdit olarak görülen erozyon ile mücadelede ülkemizin savunma 

mekanizmalarından birisi olan mera alanlarının ne kadar önemli arazi 

kullanımları olduğu görülmektedir. Sistemli ve doğru ve eksiksiz veriyi içeren 

mera alanları veritabanı oluşturulması, mevzuatın sistemli bir şekilde işlemesi, 

halkın açıkveriye erişiminin kolaylaşması, kır nüfusunun önemli geçim kaynağı 

olan hayvancılığın gelişim bölgelerinin planlarda doğru tespiti ve arazi 

kullanımı değişiminde gördüğümüz mera alanlarındaki azalışın önüne 

geçilerek onarıcı çalışmaların başlaması ve devamı için oldukça önemlidir.  

         Mera alanları veritabanı, günümüzde oluşturulan haliyle, bulunduğu ilçe, 

mahalle, alanı, parsel bilgisi gibi sabit veriler dışında, ot verimi ve hayvan 

kapasitesi bilgilerini de içermektedir. Fakat Yeni Zelanda örneğinde görüldüğü 

gibi ot verimi, hayvan kapasitesi gibi bilgiler mevsimsel ya da aylara göre 

değişen dinamik verilerdir. Veritabanında tek bir sınıfta bunları kullanıcıya 

sunmak uygun değildir. Böylece kullanıcı profiline göre doğru yönlendirmeler 

sağlanarak mera alanlarının tahribi ve bozulmaları önlenebilir.  

Tüm bunlara ek olarak mera alanlarının önemli karbon yutakları olduğu 

araştırmalar sonucunda edinilen bilgiler arasındadır. Oluşturulacak mera 

alanları bilgi sistemine buna ilişkin bilgilere de yer verilmeli, topraktaki azot 

nitrojen miktarı, sera gazı emisyonu sağlama kapasitesi gibi veriler sisteme 

eklenmelidir. Aynı zamanda araştırma sürecinde ülkemiz mera alanlarında 

yaşanan azalma dikkat çekici bir diğer konudur. Bunun önüne geçilmesi ve 

farkındalık yaratılması için önerilebilecek bir diğer unsur ise mera bilgi 

sistemine yıllar içinde mera alanları değişimini mekansal ve alanlasal 

gösterildiği bir içerik oluşturulmasıdır. Bu durum için araştırmada konu edilen 

Anadolu Meraları oluşumunun yapmış olduğu ekolojik onarım faaliyetlerinin 

kamu ile işbirliği içinde sürdürülmesi bozulmaya ya da tahribe uğrayan mera 

alanlarının yeniden kazanımını sağlayabilir. 



107 | KENT PLANLAMADA VERİTABANI TASARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

 

 

         Örnek veritabanı tasarımı çalışmada incelenen Ordu Büyükşehir 

Belediyesi’nin oluşturmuş olduğu Mera Bilgi Sistemine katkı niteliğinde 

olması için coğrafi veri portalının ekran alıntıları kullanılarak oluşturulmuştur. 

Belediye Portalında turuncu rankle gösterilen mera alanları kırmızı renkte iki 

örnek ile gösterilmiş, öneri başlıkların bir kısmı öznitelik tablosuna aşağıdaki 

gibi kısaca eklenmiştir.  

 

 
 

Şekil 8: Tasarlanan Veri Tabanı Öznitelik Tablosu Oluşumu 

         Ekolojik onarım çalışmalarının sonucu hayata döndürülen ve 1970 

yılından itibaren kaybedilen meraları kullanıcıya yansıtmak için birbiri ile 

‘’alan’’ başlığında ilişkili tablolar oluşturulup katmanlar birbiri ile 

bağlanmıştır. Böylece önerildiği gibi geçmişten günümüze bozulma ve tahrip 

yaşayan mera alanları ve gelecekte onarımı sağlanmış olan mera alanları mera 

alanında görülebilecektir. Önerilere göre aynı ilişki sistemi üzerinden 

oluşturulan aylara göre mera alanlarının verimliliğini yansıtan bir tablo ile öneri 

veri tabanı oluşturulabilecektir. 

 



KENT PLANLAMADA VERİTABANI TASARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 108 

 

 

 
 

Şekil 9: Tasarlanan Veri Tabanında İlişkili Katman Görünümü 

 

         Mera Bilgi Sisteminin yalnızca kullanıcıya değil kontrolü sağlayan kamu 

kurumlarına ve araştırmacılara da yol gösterici olması, açık veri sunması kamu 

yararına olacaktır. Aynı zamanda kırdan kente göç ile kentleşmenin arttığı bu 

dönemlerde, zengin ve erişilebilir mera alanları veritabanı oluşturularak kırsal 

nüfusun geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın da tekrar canlandırılması 

mümkün olacaktır. 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDIRME 

         Mera alanlarının iklim değişikliği ile mücadelede, erozyonu önlemede ve 

kırsal alanlardaki yerleşimlerin önemli geçim kaynaklarından birisi olduğu 

bilinmektedir. Bu durumda ülkemizdeki mera alanlarının yıllar içindeki 

azalışını önemli bir ekolojik tehdit olarak görülmesi olası bir durumdur. 

Azalışın sebebi kontrolsüz kullanım, kentleşme gibi unsurlardır ve bunların 

önlenmemesi takdirde mera alanlarının geri dönülemez bir şekilde kaybı söz 

konusudur.           

         Onarıcı çalışmaların çeşitli yollarla ve enstitü destekleriyle 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı da görülmektedir. Bu çalışmaların kamu 

kurumları ve özel sektör kuruluşları ile sistematik bir biçimde yürütülmesini 

destekleyici bir araç olarak veritabanı oluşturulması gerekmektedir. 

Veritabanının yerel yönetimler ya da ticari amaçla kurulan firmalar özelinde 
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birbirlerinden bağımsız değil, ülkenin mera alanlarından oluşturulan ortak bir 

dilde oluşturulan açık veri sunulan bir altyapı kurulması gerekmektedir.  

         Çalışmada öneri veritabanının basitleştirilmiş bir ilk adımının uygulaması 

görülmektedir. Bu yapılırken ArcGIS programı kullanılmıştır. Herhangi bir 

üyelik ve internet bağlantısı gerektirmeyen kırsal yerleşimlerden, kent 

merkezinden ortak erişimi olan bir program olduğu için bu program seçilmiştir. 

Bunun geliştirilerek gerekli aktörlerle birlikte geliştirilmesi kamu yararına 

olacaktır ve mera alanları özelinde tekrar tekrar veri üretiminin önüne geçilmesi 

sağlanmalıdır. 
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https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4342&MevzuatTur=1&MevzuatT

ertip=5 Erişim Tarihi: 24.05.2022 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5057&MevzuatTur=7&MevzuatT

ertip=5   Erişim Tarihi: 24.05.2022 

https://savory.global/ Erişim Tarihi: 22.06.2022 

https://www.anadolumera.com/anadolu-meralari Erişim Tarihi: 16.06.2022 

https://www.anadolumera.com/post/eov_calismalari_basladi  

Erişim Tarihi: 16.06.2022 

https://www.netcad.com/blog/merbis-projesi Erişim Tarihi: 16.06.2022 

https://merbis.tarim.gov.tr/BUGEM/LoginFW/Login.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fmerbis.tarim.gov.tr%2FBUGEM%2Fdefault.aspx
https://merbis.tarim.gov.tr/BUGEM/LoginFW/Login.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fmerbis.tarim.gov.tr%2FBUGEM%2Fdefault.aspx
https://portal.ordu.bel.tr/ordubuyuksehirbelediyesi/maps
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Cayir-Mera-ve-Yem-Bitkileri
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Cayir-Mera-ve-Yem-Bitkileri
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4342&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4342&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5057&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5057&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://savory.global/
https://www.anadolumera.com/anadolu-meralari
https://www.anadolumera.com/post/eov_calismalari_basladi
https://www.netcad.com/blog/merbis-projesi
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https://portal.ordu.bel.tr/ordubuyuksehirbelediyesi/maps/105965/mera-bilgi-sistemi#  

Erişim Tarihi: 24.05.2022 

http://www.farmax.co.nz/about Erişim Tarihi: 22.06.2022 

https://tr.agriculture.trimble.com/ Erişim Tarihi: 20.06.2022 

https://www.pasturecoachnz.co.nz/ Erişim Tarihi: 22.06.2022 

https://www.farmax.co.nz/story/pasture-types-database Erişim Tarihi: 25.05.2022 

https://www.farmax.co.nz/story/entering-pasture-covers Erişim Tarihi: 25.05.2022 
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GİRİŞ 

Hızlı kentleşme ve nüfus artışı, tüm dünyada çevre üzerine olan baskıyı 

hızla artırmaktadır. Tüm dünyada üretim ve pazarlama faaliyetleri 

genişlemekte, bunun sonucunda da artan tüketim eğilimi görülmektedir. 

Tüketim sonucu oluşan atıklar hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle 

insan sağlığını ve çevreyi tehdit etmektedir. Bu çalışma kapsamında 

Ankara\Çankaya Belediyesi Geri Dönüşüm Hizmetleri biriminin geri dönüşüm 

projelerinden birisi olan; atık çeşitleri, atık yönetimi ve geri dönüşüme dikkat 

çeken atık bilgi sistemi incelenmiştir. 

Belediye, geri dönüşüm atıkları için kent sakinlerinin ulaşabileceği bir 

bilgi sistemi oluşturmuştur. Çankaya Belediyesinin sitesinde yer almaktadır. Bu 

bilgi sistemine erişen sakinler ayrıştırdıkları atıklar için geri dönüşüm 

kutularının konum bilgilerine ulaşmaktadır. 

Aynı şekilde, İsviçre’de yapılmış olan ve ülkedeki bütün geri dönüşüm 

konteynerlerin yerini gösteren bir bilgi sistemi bulunmaktadır. Oldukça 

kapsamlı ve geniş bir alanda yapılmış olan bu çalışma da incelenerek, Çankaya 

Belediyesinin atık bilgi sistemi ile karşılaştırılmıştır. 

1. ÇEVRE YÖNETİMİ VE ATIK 

İnsanlık tarihi boyunca yaşadığımız doğal çevre, özellikle de 

sanayileşme döneminden sonra hızlı bir şekilde kirletilmeye ve tahrip edilmeye 

başlanmıştır. Bu tahrip ve kirletilmenin sonucu olarak, çevrenin korunması ve 

bu sorunların giderilmesi ihtiyacı çevre yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır. 

(U. Ç. Yıldız ve H. Yıldız, 2015) 

Ülkemizde atık tanımı ilk olarak 1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’nda “Herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye atılan veya bırakılan 

zararlı maddeler” olarak yapılmıştır. (Çevre Kanunu, 1983). Atıklar; tüketim, 

üretim, kimyasal, fiziksel özellikler gibi farklı değişkenler ele alınarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırılmalar çeşitli yöntemlere göre 

yapıldığında, atık çeşitlerinin birden fazla olduğu, her bir atık çeşidinin farklı 

özelliklerde olduğu görülmüştür. Atık çeşitlerinin yarattığı çevresel, ekonomik, 

fiziksel, biyolojik etkinin de farklılaştığı ve farklı bir şekilde yönetilmesi 

gerektiği ortaya çıkmıştır. (A. A. Gündüzalp ve S. Güven, 2016) 

Çevre yönetiminde, atıklar ile ilgili her türlü verinin toplanması ve 

bunların analiz edilmesi, artan ve değişen ihtiyaçlara göre şekillenmektedir. 
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Çevre yönetimi konusunda Bilgi sistemleri içerisinde yer alan Coğrafi Bilgi 

Sistemleri; yeryüzüne ait tüm verilerin koordinat sistemlerine göre saklandığı 

ve analizlerin yapılabildiği yeni bir bilgisayar teknolojisidir. Çevre 

yönetiminde atıklar ile ilgili verilerin kullanılabilmesi konusunda bilgi 

sistemleri gittikçe artan bir öneme sahiptir. (V. Tecim, 1999) 

2. ATIK BİLGİ SİSTEMLERİ 

Herhangi bir konunun belirli bir sembol grubu ile ifade edilmesine veri, 

herhangi bir konuya ilişkin açıklama yapan veriye bilgi denilmektedir.  

Verilerin bir amaç doğrultusunda toplanması, saklanması ve işlenmesini 

sağlayan sistemler de bilgi sistemleridir. (V. Tecim, 1999) 

Günümüz dünyasında bilgi kadar bilginin akışı da oldukça önemlidir. 

Toplumlar, var olan her bilgiyi toplayıp amaçları doğrultusunda işleyecek ve 

kullanıma hazır halde bulabilecekleri bilgi sistemleri oluşturmaktadırlar. Bilgi 

sistemleri günümüzde, bilgisayar desteği ile verileri, belirli bir amaç için 

işleyerek bilgi üreten sistemlerdir de denebilir. Bilgi sistemlerinin günümüz 

şartlarında hızlı, etkin ve doğruluğu yüksek olabilmesi için özelikle gelişmiş 

bilgisayar teknolojilerinden yararlanılmaktadır. (V. Tecim, 1999) 

Dijital kütüphanelerde bilgi ararken kullanılan en önemli anahtarlardan 

birisi mekânsal veridir. Arama sorgularının beşte ikilik bir bölümü coğrafi-

konumsal bilgi ile gerçekleşmektedir. Direkt mekânsal veri sorgulamanın 

dışında birçok sorgu konum ile ilişkilendirilerek yapılmaktadır. (S. B. 

Gürleyen, 2016)  

Bilgi sistemlerinin çoğunluğu da konum bilgisi içermekte veya konumla 

ilişkili olmaktadır. Veri sayısının ve çeşidinin sürekli artmasının sonucunda, 

verilerin saklanması ve birbirleri ile ilişkilendirilmesinin önemli bir hal 

almıştır. Ve verilerin ilişkilendirilebilecekleri en önemli verilerin başında 

coğrafi-konumsal veri gelmektedir. Konumsal veriler karmaşık bir veri türüdür 

ancak konumsal olmayan verilerle ilişkilendirildiklerinde kısmen daha kolay 

ve anlaşılabilir veriler haline dönüşmektedirler. (V. Tecim, 1999) 

3. ÇANKAYA BELEDİYESİ ATIK BİLGİ SİSTEMİ 

Çevre sorunlarının küresel boyutta olması ama çıkış kaynağı bakımından 

yerel olmaları çözüm sürecinde en çok yerel yönetimlere sorunluluk arz 

etmektedir. Herhangi bir sorunun daha ortaya çıkmadan kaynakta önlenmesi 
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veya en kısa sürede çözülmesi; yerel yönetimlerin çevre yönetimindeki görev, 

sorumluluk ve önemini arttırmaktadır. (U. Ç. Yıldız ve H. Yıldız, 2015) 

Türkiye’de çevre yönetimi konusunda, merkezi yönetimdeki 

bakanlıklarda yapılan örgütlenmelerden daha fazla belediyeler 

yetkilendirilmektedir.  Bu yetkilendirme 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre 

düzenlenmiş durumdadır. Belediyelerin görev ve sorumlulukları içerisinde su 

ve kanalizasyon, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, ağaçlandırma, 

park ve yeşil alanlar gibi çevre yönetimi açısından önemli hususlar yer 

almaktadır. Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine göre; 

belediyelere katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, 

ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ya da 

yaptırmak, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan işyerlerini kentin belirli 

yerlerinde toplamak ve bu yerlerin çevre kirliliği oluşturmaması için gerekli 

tedbirleri almak gibi birçok çevre ile ilgili olan yetkiler belediyelere verilmiştir. 

(U. Ç. Yıldız ve H. Yıldız, 2015) 

Belediyelerin bu sorumluluklar dahilinde etkin bir çevre yönetimi 

izleyebilmesi için var olan teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri kullanmasını 

kaçınılmazdır. Bilgi sistemleri de bu sürecin yönetimindeki en etkili yol 

olmakta ve başta yerel yönetimler olmak üzere bu bilgi sistemlerine duyulan 

ihtiyaç artmaktadır. (U. Ç. Yıldız ve H. Yıldız, 2015) 

Çankaya Belediyesi Geri Dönüşüm Hizmetlerinin oluşturduğu Bilgi 

Sistemi, en basit tanımlama ile geri dönüştürülebilecek atıkların atılabileceği 

çöp kutularının konumsal bilgilerinin olduğu bir veritabanıdır. Belediye 

sitesinde yer alan “Geri Kazanılabilir Atık Konteyner Yerlerini Gösteren 

Harita” ibaresine tıkladığınızda sizi Google Maps üzerinde oluşturulmuş atık 

bilgi sistemine yönlendirmektedir. Bu bilgi sistemine internet üzerinden 

erişildiği ve konum bilgisi içerdiği için web tabanlı konumsal veritabanı 

sınıfına girmektedir. Açılan sistem içerisinde atık kutuları, atıkların türlerine 

göre farklı sembollerle gösterilmiştir. Geri Dönüşüm Hizmetleri biriminin 

sitesinde daha fazla atık türü tanımlanmakta ancak erişilen haritada daha az atık 

türü görülmektedir. Atık kutuları nokta (point) verisi olarak sistemde 

bulunmaktadır. Semboller üzerine tıklandığında “Ad” ve “Açıklama” bilgileri 

de görüntülenebilmektedir. Şekil 1.’de atık bilgi sistemi haritasından bir 

görüntüsü yer almaktadır. 
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Şekil 1: Çankaya İlçesi Atık Bilgi Sistemi Haritası (Çankaya Belediyesi Geri Dönüşüm 

Hizmetleri,https://www.cankaya.bel.tr/pages/186/GERI-DONUSUM-HIZMETLERI/, 

2022.07.12) 

Bilgi sistemleri oluşturulmasında bilgilerin toplanması, depolanması, 

analiz edilmesi adımları önemlidir çünkü bu adımlar sonrasında kullanıma 

sunulmaktadır. Bilginin kullanılmak istenen amaç doğrultusunda kendinden 

beklenen değeri verebilmesi için, doğru bilginin, doğru yere ve zamanında, 

hızlı ve güncel olarak sunulması gerekmektedir. (V. Tecim, 1999) 

Çankaya Belediyesinin bilgi sistemi .kml uzantılı veri olarak 

indirilebilip, sistem içerisinde yer alan coğrafi konum ve öznitelik bilgisi 

incelenebilmektedir. Sistemin veritabanına girdiğimizde; her bir atık kutusu 

için verilmiş olan numara, veri tipi, isim ve adres bilgilerine ulaşılmaktadır.  

Şekil 2.’de öznitelik tablosu görülmektedir. 

 
Şekil 2: Çankaya Belediyesi Atık Bilgi Sistemi Öznitelik Tablosu (Çankaya Belediyesi 

Geri Dönüşüm Hizmetleri, https://www.cankaya.bel.tr/pages/186/GERI-DONUSUM-

HIZMETLERI/, 2022.07.12) 

Atık kutularının konumsal verisine aynı anda birçok kişi ulaşabilmekte 

ve kullanabilmektedir. Dinamik bir gösterime sahiptir. Ayrıca okunabilmesi 

için oldukça basit bir yapıda hazırlanıp hizmete sunulmuştur. Ancak; oldukça 
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basit tutulan bu sistemde maalesef bir lejant oluşturulmamıştır. Semboller ile 

atık kutusunun hangi atık türüne ait olduğu gösterimi yapılmıştır. 

Ayrıca, ortak bir dil öznitelik bilgileri için de oluşturulamamıştır. 

Sistemde, seçilen atık kutusu için açılan bilgiler farklılıklar göstermektedir. 

“Açıklama” olarak karşımıza çıkan bilgi kutucuğundaki bilgiler mahalle bazlı 

değişmektedir. “Açıklama” kısmında bazı atık kutuları için adet bilgisi, bazıları 

için açık adres bazıları için de atık türü bilgisi girildiği görülmektedir. Buradan 

hareketle atık kutuları için elde olan verilerin değerlendirilmesi ve sınıflanması 

aşamasında yetersiz kalındığı ve verilerden maksimum düzeyde 

faydalanılamadığı görülmektedir. 

4. İSVİÇRE ATIK BİLGİ SİSTEMİ  

Yaşam kalitesi göstergelerinde başarılı bir performans sergileyen İsviçre, 

OECD’ye göre kişi başına yıllık düşen ortalama 700 kilogramdan fazla atıkla, 

atık üretiminde Avrupa’da birinci sıradadır. İsviçre’de atık üretimi son 25 yılda 

üç kat artmıştır. Ancak ülkede izlenen çevre politikaları bu durumu avantaj 

haline getirmiş ve ülkenin geri dönüşüm performansını hızla yükseltmiştir. 

Avrupa’da atıkların geri dönüşüm oranı ortalama %28 iken, İsviçre’de bu oran 

neredeyse Avrupa’yı ikiye katlamış ve %50’yi bulmuştur. (F. Çelik, 2018). 

İzlenen politikaların yanı sıra günümüz dünyasına ayak uydurması ve atık 

yönetimi için oldukça başarılı bir bilgi sistemi oluşturmuş olması bu sonuca 

ulaşmada katedilen önemli bir yoldur.  

İsviçre’de oluşturulmuş olan atık bilgi sitemi, bütün ülke genelinde yer 

alan geri dönüşüm kutularının konumlarını gösteren ve bunlarla ilgili olarak 

bilgi sunan bir veritabanıdır. Ülke genelinde olduğu için oldukça geniş 

kapsamlı bir çalışmadır. 

Öncelikli olarak kendi bünyesinde yer alan bütün geri dönüşüm kutuları 

harita üzerinde nokta olarak görülmektedir. Harita üzerindeki nokta verileri, 

haritaya yakınlaşıp uzaklaşıldıkça detaylandırılmaktadır. Büyük ölçekte 

bakıldığında ise noktaları birleştirerek göstermekte ve kutuların sayılarını 

içermektedir. Atık türlerine göre kutuların görsel anlatımında bir farklılık 

bulunmamaktadır. Hepsi aynı renk ve şekilde nokta verisi olarak konumlarında 

yer almaktadırlar. 
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Şekil 3: İsviçre Atık Bilgi Sistemi Üst Ölçek-Arazi Kullanımı Seçili Harita (Recycling 

Map, https://recycling-map.ch/en/map/, 2022.07.12) 

Bilgi sisteminde, kullanıcı için seçenek olması adına kişinin kullanma 

ihtiyacına göre iki farklı altlık harita sunmaktadır. Haritalardan birisi arazi 

kullanım haritasıdır. Diğeri de uydu görüntüsüdür. Uydu görüntüsü altlığına 

yakınlaştıkça harita üç boyutlu dokuda bir görüntü sunmaktadır. 

 
Şekil 4: İsviçre Atık Bilgi Sistemi Alt Ölçek-Uydu Görüntüsü Seçili Harita (Recycling 

Map, https://recycling-map.ch/en/map/, 2022.07.12) 
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Oluşturulmuş atık bilgi sistemiyle oldukça fazla sayıda sınıflandırılmış 

bilgi içermektedir. Kutuların üzerine tıkladığınızda pencere açılmaktadır. Bu 

pencerede atık türü bilgisi, yol tarifi, uydu görüntüsü ve diğer detaylar başlıklı 

seçenekler bulunmaktadır. Diğer detaylara tıkladığınızda; atıkların toplanma 

saatleri, açık adres, irtibat numarası, öneri ve şikayetlerinizi iletebileceğiniz 

geri bildirim seçeneği yer alır. İlk açılan pencerede olduğu gibi tekrardan yol 

tarifi, sokak görüntüsü gibi seçenekler de bulunmaktadır. 

 
Şekil 5: İsviçre Atık Bilgi Sistemi Arayüzü (Recycling Map, https://recycling-

map.ch/en/map/, 2022.07.12) 

Açılan ilk pencerede haritayı kullanmadan önce detaylandırabileceğini 

seçenekler yer almaktadır. Adres veya konum aratma kısmı, dil seçeneği, 

ambalaj türüne göre seçenek seçerek sadece o konteynerlerin verisine 

ulaşabilme gibi seçenekler sunmaktadır. Kullandığınız kutuları favorilere 

ekleme, sistemle ilgili detaylı bilgi alma seçenekleri ile mobil uygulamasını 

indirebileceğiniz linkler gibi sistemin içerisinde detaylı bilgilere 

ulaşabileceğiniz sekmeler bulunmaktadır. 
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Şekil 6: İsviçre Atık Bilgi Sistemi Diğer Sekmeler (Recycling Map, https://recycling-

map.ch/en/map/, 2022.07.12) 

İsviçre atık bilgi sisteminde, Çankaya Belediyesi atık bilgi sistemi ile 

karşılaştırıldığında; oldukça detaylı, düzenli ve doğru bilgilerin yer aldığı 

görülmektedir. Ayrıca farklı seçenekler ile kullanıcıya özel haritaların 

oluşturulmasını, yapılabilecek analizler için detaylı veriye ve bilgiye ulaşımı 

sağlamaktadır. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Artan oranda karşımıza çıkan atık sorunu; toplumu, aileyi ve bireyi 

etkilemektedir. Bu nedenle atıkların toplanması, toplanan atıkların yeniden 

işlenmesi, üretilmesi ve kullanılacak hale getirilmesi günümüz dünyasında 

oldukça önemlidir. 

Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanmış olan atık bilgi sistemi İsviçre 

örneği ile karşılaştırıldığında oldukça yetersiz kalmaktadır. Alan olarak 

bakıldığında, ülke geneline göre daha kısa sürede halledilebilecek bilgi toplama 

halledilebilmiş ama bilgilerin işlenmesi süreci iyi yönetilememiştir. Farklı 

mahalleler için farklı formatlarda verilerin girilmesi, sonraki süreçte haritanın 

geliştirilmesi için de bir engel teşkil etmektedir. 

İsviçre örneğinde olduğu gibi çok fazla detay içermemesine rağmen, 

eldeki veriler ile de ortak bir dil oluşturulduğunda oldukça kullanışlı bir sistem 

oluşturulabilir. Çankaya’da, İsviçre’de atıkları sınıflandırmıştır. Ancak 

Çankaya’da sınıflar tabakalar olarak ayrılmamıştır ve biz sadece görmek 
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istediğimiz atık türü ile işlem yapamamaktayız. Veri tabanında bu bilgiler yer 

almasına rağmen işlenememiştir. Aynı şekilde açık adres bilgisi de 

bulunmaktadır ancak bunu, İsviçre’de olduğu gibi adres arama çubuğu koyarak 

direkt olarak bulabileceğimiz bir sınıflama yapılmamıştır. 

Öncelikle, eldeki verilerin düzenlenerek kullanılması sağlanmalıdır. Bu 

aşama halledildiğinde zamanla sisteme ek olarak, diğer örnekte olduğu gibi; 

kullanıcı geri dönüşleri, atıkların toplanma saatleri, sokak görüntüleri vb. 

eklenebilir. 

Tablo 1: Çankaya Atık Bilgi Sistemi Değerlendirme Tablosu  

OLUMLU YÖNLER OLUMSUZ YÖNLER 

Detaylı veri bilgisi bulunmakta 

Atık türleri, hangi atık nereye 

Veriler düzensiz. 

Açıklayıcı broşürler var Veri kullanımında sorunlar ortaya 

çıkıyor 

Erişimi ve kullanımı kolay Ortak bir dil oluşturulamamış.  

Özelikle mahalleler arasında 

Girilen konum verileri doğru Broşürde bahsedilen bazı atık türlerinde 

eksiklikler var (florasan, ahşap vb.) 

Yönetmelik kapsamında gerekli olan 

dönüşüm kutusu erişim mesafesi 

sağlanmış 

Harita güncel değil 

GELİŞTİRİLEBİLECEK YÖNLER 

Atıkların toplama saatleri bilgisi eklenebilir 

Yol tarifi butonu ile mevcut konumdan kutuya yönlendirmede yardımcı olunabilir 

Sokak görüntüleri maps sistemi ile entegre edilebilir 

Farklı altlık haritaları ile kullanıcıya seçenek sunulabilir (uydu görüntüsü, arazi 

kullanım vs.) 

Kullanıcı geri dönüşleri için telefon, mail gibi irtibat hatları eklenebilir 

Farklı kullanıcılar için dil seçenekleri eklenebilir 

Ayrıca Çankaya’da bulunan konteynerler için, Ambalaj Atıklarının 

Kontrolü Yönetmeliği’nde atık kutuları ile ilgili olarak; 400.000 ve üzeri nüfusa 

sahip belediyelerde her yüz konuta en az bir adet biriktirme ekipmanı veya her 

400 metrede en az bir adet biriktirme ekipmanı bulunması gerektiği 

belirtilmiştir. Ankara\Çankaya ilçesinde bulunan geri dönüşüm kutularının 

verileri düzenlenmiş ve erişim mesafesi ile ilgili analiz yapılmıştır. 
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Şekil 7: Çankaya Belediyesi Geri Dönüşüm Kutuları Erişim Mesafesi Analizi 

Bu bağlamda da ilçe içerisinde erişim mesafesi açısından yeterli 

konteynır bulunduğu söylenebilmektedir. Harita üzerinde sadece ODTÜ 

ormanı ve Çankaya köşkünün bulunduğu alanlar erişim mesafesi dışında kalan, 

boş alanlar olarak görülmektedir. 
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