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ÖZET 

 

 

Ül ke mi zde sı k aralı klarla  meydana gel en doğal afetleri n i nsan hayatı nı ne  kadar 

et kiledi ği  açı ktır.  Bu t ür afetleri n nasıl  önl enebileceği ne yada ol dukt an sonra nasıl 

müdahal e edilebileceği ne dair bir planl a ma yapıl ması gerekti ği de açı ktır. 

Her  t ürl ü afeti n önceden t ahmi n edilebil mesi,  bunl ara ilişki n t edbirlerin alı nması, 

afeti n ol uşumundan sonra da yapılabilecek büt ün f aali yet  pl anl a mal arı nı n yapıl ması 

hayati öne m t aşır.  

Günü müzde gelişen t eknol oji  il e birli kte afet  öncesi nde yada sonrası nda 

yapılabilecek faali yetlerin pl anl a ması  daha kol ay ve hı zlı  bir  şekil de yapılabilir. 

Büt ün bu faali yetlere Afet Yöneti mi’ni n içerisi nde göz at mak mü mkün ol abilir. 

Af et  Yöneti mi  i çi n en öne mli  unsurlar  mevcut  dur umda böl geden t oplanabil ecek 

bil gileri n geçerli  ve doğr u ol ması,  bunl arı n gel ecek i çi n güncellenebilir  hal e 

getiril mesi,  bunun yanı  sıra el de edilen bu bil gileri n doğr u bir  şekil de 

değerlendiril mesi dir. 

Büt ün bu aşa mal arda en öne mli  bil gi  t opl a ma kaynağı mı z günü müzde kl asi k öl ç me 

yönt e ml eri ni n yanı  sıra GPS öl ç mel eri  ve uzaktan al gıla ma  yönt e mi yl e el de edil en 

sonuçl ardır.  Bu bil gilerin değerlendiril mesi  ve kullanılabilir  hâl e getirilebil mesi 

içi nde Coğrafi Bil gi Sistemi ( CBS) kapsa mı nda ele alı nması gerekir.  

CBS il e el deki  verileri n değerlendiril mesi,  çeşitli sor gul a mal ar  yapıl ması  ve bunl ara 

dayalı  ol arak pl anl arı n oluşt urul ması  ve bir  afet  yöneti mi  bil gi  siste mi  i çin gerekli 

bil gi yi verebil mesi mü mkün ol abilecektir. 

Bu çalış mada Çor um Organi ze Sanayi  Böl gesi  içi n bir  afet  yöneti mi  altyapısı nı n 

nasıl  ol uşt urul abileceği  ve el deki  veriler  ışı ğı nda ne t ür  pl anl a mal ar  yapılabileceği 

açı kl anmı ştır.  Ayrı ca ne tür  afetleri n ol uşabileceği  ile il gili  bazı  t ahmi nl er yapıl mı ş 

ve bunl arla ilgili varsayım ve önerilerde bul unulmuşt ur. 
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SUMMARY 

 

It  i s  cl ear  t hat  t he di sasters  effecti ng t he hu man life often occur  i n our  country. 

Pl anni ng of  precauti ons  is vital  i mport ant  before or  after  di sasters.  It  i s  also vit al  t o 

esti mat e any ki nd of  di sasters,  precauti ons  and i nterfere operati ons  and pl anni ng aft er 

the disasters. 

No wadays,  it  i s  possi bl e to pl an t he acti vities  more easil y and qui ckl y before or  aft er 

the di sasters  wit h t hei mprovi ng t echnol ogy.  All  of  t hese operati ons  may be i ncl uded 

in t he Di saster  Manage ment  syst e ms.  The most  import ant  co mponents  f or a  Di sast er 

Ma nage ment  are t he col lection of  t he i nfor mati on t hrough t he environment  of  t he 

pl anni ng zone, t o make these infor mati on updat eble, and also a true anal ysis of t he m.  

 

In all  of  t hese phases  t he most  i mport ant  dat a collecti on mechanis ms  are t he cl assi cal 

surveys  wit h GPS and remot e sensi ng.  Al so,  Geographi c I nfor mati on Syste ms( GI S) 

are t he key syst e ms t o make t hese infor mati on useful. 

 

Eval uti on,  produci ng new querries,  pl anni ng accor di ng t o t hese fact ors  and gat heri ng 

infor mati on about t he Di saster Manage ment are possi bl e duri ng GI S phases. 

 

Thi s  st udy expl ai ns  how to est ablish an i nfrastructure and how t o make a  plan usi ng 

the availabl e dat a f or  the Cor um Or gani zed I ndustrial  Zone ( OSB).  In additi on, 

possi bl e di sasters  and hypot hesis and suggesti ons  t hat  can affect  t he regi on i n t he 

fut ure are present ed.  
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1. GĠ RĠ ġ 

1. 1. ÇALI ġ MANI N AMACI  

Ül ke mi zde meydana gelen afetlerde en çok göze çarpan konu,  can kayı pları nı n çok 

fazla ol ması dır.  Bu afetleri n başı nda da depre m gel mekt edir.  Ayrıca meydana gel en 

di ğer  afetlerde i nsan hayatları nı n yanı  sıra i nsanl arı n yaşa m al anl arı nı,  üreti m i çi n 

kullandı kl arı tesisleri ve benzeri bir çok ol guyu köt ü yönde et kile mekt edir.  

Günü müzde afetleri n büyük kı s mı nı n önceden alı nacak t edbirlerle önlenebil mesi 

mü mkün ol sa da,  kısa yada uzun vadede bu afetleri n i nsanl arı n yaşam kalitesi ni 

düşür mesi çoğu za man kaçı nıl maz ol makt adır. 

Bu gi bi  dur uml arla başa çı kabil mek,  gerekli  önle ml eri  önceden al abil mek ve  gerek 

afet  sırası nda,  gerekse sonrası nda yet erli  ve hızlı  müdahal eleri  yapabi l mek i çi n 

pl anla mal arı n yapıl ması şarttır.  Ayrı ca afetler  doğa ol ayl arı  ile sı nırlı değil dir. 

İnsanoğl unun geçti ği mi z yüzyıl  i çerisi nde göst erdi ği  t eknol oji k il erle meler,  doğal 

afetleri n yanı  sıra i nsan kaynaklı  ve i nsanl arı n üretti ği  yada geliştirdi ği  teknol ojiler 

içi nde bir  risk ol duğunu ve bunl arı n afetlere dönüşebileceği ni  göst er mektedir.  Buna 

ör nek ol arak Çer nobil  Nükl eer  Enerji  Santrali’nde  1986 yılı nda meydana gel en 

nükl eer  sı zı ntı yı  göst erebiliriz.  Bu kazanı n et kileri çok büyük ve köt ü ol muş,  sadece 

meydana gel di ği  al anda değil;  büyük bir  coğrafyada et kisi ni  göst er miş,  bu et ki ni n 

yansıla mal arı  da günü müze kadar  ul aş mı ş  ve hal en deva m et mekt edir  [1].  Buna 

benzer  bir  çok i nsan kaynaklı  kazanı n meydana gel di ği  ve gel ecekt e de bu ri ski n 

bul unduğu açı ktır. 

Bu gi bi  afetleri n önl enebil mesi  i çi n pl anla mal arın doğr u,  düzgün,  anl aşılabilir  ve 

ortak paydal ara sahi p,  hatta gerekirse t ek merkezden yür üt ül mesi  daha veri mli 

sonuçl ar  ortaya koyacaktır.  Burada çok başlılığı  engelle mek,  ort ak bir  siste m 

ol uşt urabil mek ve afetlere ilişki n pl anla mal arda st andartları  ol uşt urabil mek i çi n 

Tür ki ye geneli nde uygulanabilecek bir  pr oj e geliştiril mi ştir.  Bu siste min adı  i se 

Türki ye Afet Bil gi Sistemi ( TABĠ S)’dir [2]. 
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TABİ S,  ül ke mi zde meydana gel en afetleri n önlenebil mesi  yada gerekli t edbirleri n 

bunl ara göre alı nabil mesi a macı yl a İçişleri  Bakanl ığı  ve İst anbul  Tekni k Üni versitesi 

arası nda Mayıs 2001 tarihi nde i mzal anan bir anl aş ma ile hayata geçiril mi ştir.  

TABİ S :  ‘ ‘ Uzakt an Al gılama Si stemi  ( UAS),  Gl obal  Konum Belirleme Si stemi  ( GPS) 

ve di ğer  veri  t opl ama t ekni kleri ni  kull anarak özellikle acil  durum pl anlaması nda, 

uygul aması nda ve herhangi  bi r  af et  durumunda,  af et  yöneti mi  ve hasar  tahmi ni nde 

kull anıl abilecek,  ayrı ca nor mal  zamanl arda merkezi  ve t aşra i daresi  (bakanlıkl ar, 

valilikler,  kay makamlı klar,  bel ediyel er)  i çi n karar  dest ek sistemi  ol arak 

yararl anıl abilecek Türkiye geneli nde uygul amal ara t emel  ol uşt uran CBS ( Coğrafi 

Bil gi  Sistemi)  t abanlı  bir bil gi  ve yöneti m siste mi  modeli ne ilişki n st andartl arı n 

sağl andı ğı bir projedir. 

Kurul an sistem,  kull anı cısı  ol an kurumun güncel,  doğru,  st andart  ve t utarlı  veri ye 

ul aş ması nı  sağl ayacaktır.  Bil gi  f azl alı ğı  kar maşasını  engelleyen bir  anl ayışla gerekli 

bil gileri n payl aşı mı  ve ilgili  bil gileri n bi r  araya getiril mesi  ve bu bil gilerin karşılıklı 

et kileşi m sonuçl arı nı n planl ama ve yöneti m amaçlı kull anı mı gözet mekt edir.  

Günümüzde hızl a güncellenebilen sistematik bilgi ye sahi p ol mak i çi n geliştirilen 

teknol ojiler  bi rçok ül kede kull anıl maya başl anmı ştır.  Bu t eknol ojilerden olan ilişkisel 

veri  t abanı  il e çeşitli  kuruml ardan alı nan bil giler  kull anışlı  bir  şekil de 

güncellenebilecek ve coğrafi  bil gi  sisteml eri  de (CBS)  bu bil gileri n kull anıl ması  ve 

farklı analizleri n el de edil mesi nde yardı mcı ol acaktır‘ ‘ [2]. 

Tanı m i çerisi nde bahsedilen siste mati k bil gi nin t anı mı  çok geniş  kapsa mlı dır. 

Uzayda belirli  bir  haci m kapl ayan ve konu mu olan obj eler  il e meydana gel mi ş  yada 

gel ecek ol ayl ar  bu kapsa m i çerisi ndedir  [3].  Burada afet  yöneti mi ni  ilgil endiren 

konul ar  ol arak,  il gili  bölgedeki  arazi  yapısı,  i nsanl arı n sonradan i nşa ettiği  her  t ürl ü 

obj e;  bunun yanı  sıra geçmi şt e meydana gel en ve gel ecekt e gerçekl eş mesi  muht e mel 

her t ürl ü afet gözönüne alınmalı dır. 

TABİ S’i n t anı mı nda kullanılan veri  t opl a ma t eknikl eri  UAS,  GPS,  arazi de doğr udan 

yapılan öl ç mel er,  fot ogra metri k yönt e ml e t oplanan veriler  ve eski den yapıl mı ş 

öl çüleri n sayısallaştırılarak bil gisayar  orta mı na akt arıl ması yl a söz konusu çalış ma 

içi n yet erli  bir  alt yapı nın ol uşt urul ması  sağl anır.  Bunun ar dı ndan kullanılan karar 

ver me dest ek siste ml eri yar dı mı yl a  - ki  bunu i çin en çok kullanılanl ar, bi r  CBS 
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ol uşt urul ması  i çi n geliştirilen ti cari  yazılı ml ar dır-  bir  afet  yöneti mi  ol uşt urul ması 

mü mkündür.  

TABİ S,  t e mel  ol arak CBS bazlı  bir  pl anl a ma ol arak düşünül ebilir.  Bu dur umda  en 

öne mli  avant ajları  da sürekli  güncellenebilir  ol ması,  çalış ma yapılan böl geyi 

ilgilendiren ka mu yada özel  sekt ör  kur ul uşl arı nı n ortakl aşa çalışabil mesi ni  sağla ması 

ve afetlere hı zlı  bir  şekilde müdahal e i mkânı nı  getir mesi dir.  Sadece afetlerle il gili 

değil,  i stendi ği nde bazı özel  konul ar  ve çalışmal ar  i çi nde  ( nüf us  sayı mı,  ver gi 

tahsilatı, vb.) yet kili maka ml ara yardı mcı ol abilecektir.  

Af et  yöneti mi ni n öncelikli  hedefi  i nsan hayatı nın kor un ması dır.  Bununla beraber, 

insan hayatı nı n kor unması nı n yanı  sıra i nsanl arın yaşa m kaliteleri ni n afetlerden 

önceki düzeye yada daha iyi bir konuma yükselt mektir [4].  

Günü müzde afet  yönetimi ni n konusunu il gilendiren böl gel er  genel  ol arak i nsanl arı n 

hayatları nı n sürdürdükl eri  al anl ar  ol arak değerlendirilebilir.  Bu dur umda en öne mli 

unsurlar  ol arak da bir  afet  sırası nda acil  müdahal e yapılabil mesi  i çi n kullanılan kriti k 

tesisler  göz önüne alı nmalı dır(hast anel er,  polis ve j andar ma karakolları,  fabri kal ar  ve 

di ğer  üreti m t esisleri,  karayolları,  vb.).  Bu t ür  tesisleri n afetlerden önce ve  sonra 

sağlı klı  ve veri mli  bir  şekil de kullanılabil mesi;  i nsan hayatı nı  ve yaşa m f aali yetleri ni 

yür ütebil mesi içi n çok öne mli dir. 

TABİ S’  i n kapsa mı  göz önüne alı ndı ğı nda,  herhangi  bir  afet  yöneti mi  pl anlaması  i çi n  

yaşa m al anl arı nı n yanı sıra üreti m faali yetlerini n yür üt ül düğü al anl ar  da çok 

öne mli dir.  Bu faali yetleri n yür üt ül düğü al anl ar,  özelli kle bul unduğu böl gedeki 

insanları n ekono mi k ve sosyal  düzeyl eri ni n belirlenmesi  ve yükseltilebil mesi  i çi n 

kriti k durumdadırlar.  

Ül ke mi zde bul unan ve  bu t ür  faali yetleri n yür üt üldüğü al anl ar  ol arak ül ke geneli nde 

bir  çok yerde  Sanayi  ve Ti caret  Bakanlı ğı  i zni  ve t ahsisi yle t esis edi l mi ş  ol an 

Or gani ze Sanayi  Böl gel eri’ni n( OSB)   o böl gedeki  iş,  ekono mi k kal kı nma ve  sosyal 

yaşa mı  yakı ndan il gilendirdi ği  açı ktır  [5].  Bu nedenl e OSB kapsa mı nda ele alı nacak 

bir afet yöneti mi çalış ması, o şehirde yaşayanl arı da doğr udan il gilendirecektir. 

Çalış mada,  Çor um OSB uygul a ma al anı  ol arak seçil mi ştir.  Çor um OSB,  İç Anadol u 

Böl gesi  i çi n kriti k al anl ardan ol up ül ke geneli nde f aali yet  göst eren belli  başlı  bir  çok 

fir maya ev sahi pli ği  yapmakt adır.  Ayrı ca,  böl gede faali yet  göst eren fir maları n ül ke 

geneli nde ve özelli kle yurtdışı  ile yaptı kları  i hracat  ve it hal atın ekono mi k büyükl üğü 
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de azı msana mayacak kadar  büyükt ür  [ 6].  Bu böl gede ol uşt urul acak bir  Af et  Yöneti m 

Bil gi  Siste mi  il e böl geyi et kileyebilecek doğa ve i nsan kaynaklı  af etler  incel enmi ş, 

bu afetlerden önce alınabilecek t edbirler  ort aya konul muş,  afetleri n ol uş ması 

sırası nda ve sonrası nda da  yapılabilecekl eri  ve uygul a mal arı  i çeren strateji k bir 

pl anl a ma i çi n alt yapı  ol uşt urul muşt ur.  Bu böl gede ol uşt urul acak bir  afet  yöneti mi ni n 

üreti m kayı pl arı nı ve hasarları nı en aza indirebil mesi nde öne mi büyükt ür.  

Ayrı ca Af et  Yöneti mi  Bil gi  Siste mi’ni n güncellenebil mesi  i çi n Çor um OSB 

Müdürl üğü’nce yür üt ül ebilecek ve gel ecekt e ekl enecek di ğer  pl an ve pr oj eler  i çi n bir 

alt yapı  ol uşt urul muşt ur. Buna benzer  siste ml erin geliştirilip,  özelli kl e Çor u m ve 

ci varı ndaki  pr oj eleri n hazırlanması  i çi n kullanılabilecek bir  ör nek pr oj ede meydana 

gel mi ştir. 
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2. AFET YÖNETĠ MĠ BĠ LGĠ SĠSTEMĠ  

Çalış manı n a macı  Çor um OSB i çi n bir  Afet  Yöneti mi  Bil gi  Siste mi  altyapısı nı n 

ol uşt urul ması  ol duğundan,  önceli kl e afetler  ve bunl arla il gili  di ğer t anı ml arı n 

veril mesi uygun ol acaktır. 

2. 1. AFET NEDĠ R? 

Af et,  en genel  t anı mı  il e i nsanl arı n hayatları nı  ve yaşa m kaliteleri ni  ol umsuz yönde 

et kileyen,  sona erdiren yada kesi nti ye uğrat an her t ürl ü doğal,  i nsan yada t eknol oji k 

kaynaklı olayl ardır [4]. 

Bunun yanı  sıra di ğer  itfai ye yada polis gi bi  yerel devl et  güçl eri ni n t ek başına gerekli 

düzelt mel eri  yapa mayacağı,  büyük i nsan ve maddi  kayba yol a açan kriz dur uml arı 

ol arak da tanı ml anabilir [7]. 

Af et  yasası nda i se bahsedilen kri z hali  i se şu şekil de t anı ml anmı ştır  :  ‘ ‘Devl eti n ve 

milleti n böl ünmez  büt ünlüğü il e milli  hedef  ve menf aatlere yönelik has mane t ut um ve 

davranışl arı,  Anayasa ile kurul an hür  de mokrasi  düzeni ni  veya hak ve hürriyetleri 

ort adan kal dır maya yönelik dı ş  t ehditleri n,  yaygı n şi ddet  hareketlerini n,  t abîi 

af etleri n,  büyük yangı nl arı n,  iltica ve büyük nüf us hareketleri ni n ayrı  ayrı  ve bi rlikte 

vukû bul duğu halleri tarif eder’ ’ [8] .  

Af etler,  o böl geni n ekono mi k sevi yesi,  endüstrileş me oranı  ve nüf us  yoğunl uğu 

arttı kça daha fazl a zarar ver mekt edirler. Bu kayı plar ise :  

- Can kayı pl arı, 

- Sosyal faaliyetleri n köt üleş mesi yada bit mesi,  

- Çevre yaşa m koşulları nı n değiş mesi,  

- Yaşa m yada üreti m yapıları nı n zarar gör mesi, 

ol arak sayılabilir [2]. 

Bunun yanı sıra ;  

 - Az geliş mişli k,  
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 - Hı zlı nüfus artışı, 

 - Deneti msi z endüstrileşme,  

 - Çevreni n tahri p edil mesi 

 - Eğiti m eksi kli ği, 

gi bi  et kiler,  afetleri n büyükl ükl eri  ve yerleş me  alanl arı na ol an uzaklı klarından daha 

fazla maddi ve manevi kayı pl ara sebep ol makt adır [4]. 

2. 2. AFET YÖNETĠ MĠ NĠ N AġAMALARI  

Bi r  afeti n ol uş ması  dur umunda bir  acil  dur umun söz konusu ol duğu açı ktır  ve kri z 

yöneti mi ni  gerektirir.  Bunun i çi n bir  afeti n ne t ür  bir  ol ay ol duğuna bakı l maksı zı n 

çeşitli aşa mal arda incel enebilir. Bunl ar ilk aşa mada:  

1.  Hazırlı klı ol ma,  

2.  Zarar azalt ma,  

3.  Müdahal e,  

4.  İyileştir me,  

ol arak sı nıflandırılabilir [7]. 

Bunun yanı sıra bir afet dur umu şu aşa mal arda da incel enebilir: 

1.  Zarar azalt ma,  

2.  Önceden hazırlı k,  

3.  Kurt ar ma ve il k yardı m,  

4.  İyileştir me,  

5.  Yeni den i nşâ safhası [4]. 

Burada yapılan her  i ki  t anı ml a ma da  aynı  safhal arı  i çer mekt edir.  Ayrı ca bu safhal ar 

birbirleri  il e doğr udan bağl antılı  ol up,  çoğu za man birbirleri  ile kesişebilirler. 

Yapıl an çalış mada genel ol arak il k tanı ml a madaki  dört safha göz önüne alınabilir. 

 2. 2. 1. HAZI RLI KLI OL MA 

Bu safhada böl ge i çi n öngör ülen afetleri n t espiti  çok öne mli dir.  Böl ge il e ilgili  doğr u, 

hı zlı  ve güvenilir  bir  çalış ma  i çi n bu afetleri n önceden belirlenmesi  ve bunlara ilişki n 
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önl e ml eri n bel er  ol duğunun ort aya çı karıl ması  gerekir.  Bu t ür  çalış mal arda, geç mi şt e 

ilgili  böl gedeki  meydana gel en afetleri n incel enmesi,  gel ecekt e yapıl acak 

pl anla mal ar  i çi n öne mli  bir  veri  kaynağı  ol acaktır. Ayrıca t espit  edilen bu afetleri n 

ol uş ması  dur umunda çevreye  ve i nsan yaşa mına ne gi bi  zararlar  verebileceği 

konusunda yet erli bil giler sağlanmalı dır [7]. 

El de edilecek bu verilerin ı şı ğı nda;  gerekli  pl anlamal ar,  bir  afet  sırası nda görevli 

ol acak yada görevl endirilebilecek personeli n eğiti mi  ve böl gede gerekli  gör ül düğü 

yerlerde arazi çalış mal arını n yapıl ması bu safhada mü mkün ol abilir.  

Bu aşa mada il gili  kişilerin t anı ml anması,  görevli  personeli n il gili  yerlere sevki  yada 

alı mı,  gerekli  donanımı n belirlenmesi,  gereki yorsa t ahmi n siste ml eri ni n 

ol uşt urul ması ve uyarı siste ml eri ni n kurul ması sağl anabilir [7]. 

Bu konuda sadece yerel  yöneti ml er  değil,  böl gede bul unan ve bir  afet sırası nda 

öne mli  ol an büt ün biri mler  (okul,  hast ane,  fabrika,  vb.)  ol ası  afetlerle ilgili  ol arak 

bil gilendiril meli  ve gerekli  t edbirleri n alı nması  konusunda bu kur u ml arla eşgüdü m 

sağlanmalı dır. 

 2. 2. 2. ZARAR AZALTMA  

Af etleri n yada onl arı n sonucunda ort aya çı kabilecek dur uml arı n sonucu ol arak can 

ve mal  kayı pl arı nı n önl enebil mesi  i çi n yapılan ve i çerisi nde süreklili ği  ol an 

faali yetleri  de barı ndıran çalış mal ardır  [7].  Bu aşa mada zarar  azalt ma çalış mal arı 

yapıl dı ğı  i çi n yapılacak her  t ürl ü faali yet,  bir  afeti n ol uş ması ndan önce yada sonra 

yapılabilir.  

Bu konuda yapılabilecekler faaliyetlerde:  

- Büyük oranda yerleş me ol an böl gel er  i çi n gerekli  i mar  çalış mal arını n 

yapıl ması ( i mar pl anları, vb.), 

- Hangi  böl gel eri n yerleşi me uygun ol duğunun t espit  edil mesi  (jeol ojik 

araştır mal ar ve arazi de jeodezi k öl çüml er, vb.) 

- Acil  dur uml arda hangi  böl gel eri n yada yapıların faali yet  göst erilebilecek 

al anl ar  ol duğunun t espiti  (çadırlar  i çi n yerleşi m al anı,  geçi ci  sağlı k 

kli ni kl eri ni n ol uşt urul ması, vb.) [7]. 

- Af etlere karşı  önl eyi ci  ve zarar  azaltıcı  faali yetleri n yapıl ması  (bi nal arın 

depre ml ere karşı güçl endiril mesi, vb.) 
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- Böl gedeki  büt ün i nsanları n afetlerle il gili  ol arak eğitil mesi  ve ne  gibi 

önl e ml eri n alı nabileceği nin göst eril mesi, 

ol arak sıralanabilir [4]. 

Ayrı ca afet  anı nda yapı lacak hayatî  faali yetler  içi n il gili  yasa ve yönetmeli kl eri n 

uygun ol up ol madı ğı  araştırıl malı,  gerekli  gör ül düğü yerlerde düzelt me ve geliştir me 

çalış mal arı da yapıl malı dır. 

Zarar  azalt ma safhası  bir afet  ol uşsun yada ol uş ması n,  bir  yerleşi m böl gesinde daha 

önce bahsedilen afet  olayl arı nı n büt ün safhal arında yapıl ması  gereken f aali yetler 

ol arak göze çarpar. 

2. 2. 3. MÜDAHALE 

Bu aşa mada,  bir  afeti n he men sonrası nda can ve mal  kaybı nı  önl e mek i çin yapıl acak 

büt ün faali yetleri içerir. Burada en öne mli unsurlar:  

- Acil duruml arda müdahale edecek personeli n tespiti, 

- Gerekli  donanı m ve kaynakl arı n veri mli  kullanılması  ve hı zlı  bir  şekil de afet 

böl gesi ne i ntî kal ettiril mesi, 

- Yi yecek, içecek, barı nak ve sağlı k gi bi büt ün faaliyetleri n sağlanması,  

- Gerekli duruml arda i nsanları n tahli yesi, 

- Ar a ma ve kurtar ma çalışmal arı nı n tahli yesi, 

- Gerekti ği nde böl ge dışı ndan yardı m t alep edil mesi, 

ol arak ortaya çı kar [7]. 

Yar dı m istenmesi ile ilgili olarak kanunda belirtilen maddel eri ise şu şekil dedir:  

‘ ‘Tabîi Afet ve Sal gı n Hast alıkl arda Yardı m İstemi  

Madde 20.  Böl gel eri nde bu kanunun( 2935 sayılı,  25/ 0/ 1993 t ari hli,  Ol ağanüst ü Hal 

Kanunu)  3.  maddesi ni n bi ri nci  fıkrası nı n ( a)  bendi  gereği nce ol ağanüstü hal  il ân 

edilen Böl ge Valileri,  kendi  mül kî  i dare böl ümleri ndeki  ‘ ‘Acil  Kurt ar ma Yardı m 

Ör gütleri’ ’ni n i htiyacı nı  karşıl ayamayacağı nı n anl aşıl ması  üzeri ne çevredeki  böl ge 

valilikleri ne başvururl ar.  
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Böl ge Valileri,  ani  ve ol ağanüst ü ol ayl arl a karşıl aş mal arı  veya yakı n böl ge 

valilikleri ni n göndereceği  yardı m geli nceye kadar,  böl gedeki  en büyük askerî 

komut anlıkt an yardı m isteyebilir.’ ’ [8]. 

Bu kanunda belirtil di ği üzere bazı  dur uml arda afeti n ol uşt uğu böl gedeki  yerel 

yöneti ml er  yet erli  bir  müdahal e i mkânı na  sahi p ol a mayabilir.  Bunun i çi n böl gedeki 

ol ası  afetlere müdahal e sırası nda kullanılacak personel  ve eki pmanı n yet erli  ol up 

ol madı ğı nı n t espiti  de büyük öne m t aşır.  Pl anl ama  sırası nda herhangi  bir  afet  i çi n 

yerel  yöneti m kendi  bünyesi nde yet erli  müdahale i mkânı  ol madı ğı nı  görürse;  o t ür 

bir  afeti n ol uş ması  dur umunda doğr udan çevre illerden yardı m i st e me  seçeneği ni 

biri ncil olarak göz önüne al malı dır. 

2. 2. 4. Ġ YĠ LEġTĠ RME 

Bu aşa mada i nsanl arı n eski den ol duğu gi bi  yada daha i yi  ol anakl arla sosyal 

hayatları na ve üreti m faali yetleri ne deva m edebil mel eri  i çi n gerekli  olan büt ün 

çalış mal arı kapsar [7]. 

Burada önceli kli  hedef  altyapı  t esisleri ni n (el ektrik,  su,  barı nak,  yol,  hastane,  okul, 

vb.)  i yileştiril mesi  yada yeni den i nşâ edil mesi dir. Yapılacak bu çalış mal ar uzun bir 

za manı(ayl ar  yada yıllar)  kapsayabilir.  Bu yüzden uzun za manlı  ve kapsa mlı  bir 

çalış ma yapılabil mesi  içi n bir  afet  ol ayı nı n büt ün safhal arı  göz önüne alı narak 

pl anla ma yapıl malı dır. 

Ayrı ca bu aşa mada bazı çalış mal arda yeni den i nşâ safhası  araştır macılar  tarafı ndan 

ayrı bir kapsa mda i ncel en mi ş ve i yileştir me safhası ndan ayrı tut ul muşt ur [4]. 

2. 3. AFET YÖNETĠ MĠ  

Af et  yöneti mi,  afet  ol ayl arı nı n safhal arı yl a doğr udan bağl antılı  ol masına  rağ men 

ayrıca i ncel enmeli dir.  Zi râ afet  yöneti mi  afet  ol ayl arı nı n bahsedilen büt ün 

çalış mal arı n yapıl masını,  yönl endiril mesi ni, koor di ne edilebil mesi ni  ve 

uygul anması nı içerir [4, 9]. 

Af et  yöneti mi  kapsa mı nda bu çalış mal arı  doğr udan koor di ne edebil mek i çi n bir  Af et 

Yöneti m Mer kezi  ol uştur ul malı dır.  Bu mer kez büt ün çalış mal arı  kontrol  et meli, 

gerekli  yerlere müdahal e yapıl ması nı  sağl a malı  ve büt ün bu çalış mal arla i lgili  ol arak 

gerekli  gör ül düğünde yardı m i stenecek yerleri  belirle meli dir.  Yar dı m kapsa mı nda 

sadece çevre illerden alı nacak yardı ml ar  deği l,  bir  afet  sırası nda diğer  ka mu 
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kur ul uşları nı n yanı  sıra özel  sekt örden t e mi n edilebilecek i nsan yada donanı ml arı nda 

bir envant eri ni n çı karıl ması bu konu içerisi nde yer alır. 

Alı nabilecek t edbirlerle ve yerel  yöneti ml erle özel  sekt ör  kur ul uşları nı n yapacağı 

ortakl aşa çalış mal arla,  afetlerden sonra ortaya çı kabilecek hasarları  en aza i ndir mek 

ve nor mal  faali yetlere deva m et mek mü mkündür.  Bu aşa ma da  yapılacak büt ün 

faali yetleri n t ek el de topl anması  ve or gani ze edil mesi  daha doğr u ol acaktır. 

Yapıl acak faali yetlerle ilgili  Şekil  2. 1’de ki  gi bi  yada benzer  bir  organi zasyon pl anı 

da yapılabilir [10]. 

 

ġekil 2. 1: Planla mada kullanılabilecek organi zasyon pl anı  

Bu t anı mdan anl aşılabileceği  üzere afet  yönetim mer kezi;  afeti n ol duğu böl geni n 

soruml ul uğu altı nda bul unan en büyük i darî  böl üm ol arak anl aşıl malı dır.  Bu aşa mada 

afeti n ol duğu böl geni n genel  koor di nasyonu üst  maka ml arca yapılacak ve  di ğer 

aşa mal arda da bu maka ma bağlı olan di ğer alt bölü ml er görevlendirilecektir.  

Burada i darî  yapı nı n göz önüne alı nması  gerekir.  Valili kler,  kaymaka mlı kl ar, 

bel edi yel er,  muht arlar  bu yet ki  sırala ması nda soruml ul uk al acak maka mlardır.  Bu 

faali yetler  afet  yönetimi  yasası nda belirtildiği  gi bi  valilikleri n başkanlı ğı nda 

yür üt ül meli dir.  Ayrıca bu faali yetler  sırası nda bu kur ul uşl ar  arası ndaki  pl an ve 

koor di nasyonun eş za manlı olarak sağlanabil mesi büyük öne m t aşır. 

Bi r  afet  sırası nda en öne mli  unsur  önceli kli ol an kaynakl arı n,  t akip edil ecek 

pr osedürleri n ve gerekli ol an eki pmanl arı n belirlenmesi dir.  Ayrı ca hazırlanacak 

pl anlar  i çi n,  söz konusu böl ge i çerisi nde belirlenecek bir  al anı n seçil mesi ve  burada 

yapılacak müdahal eleri n dene mesi,  pl anl a mal ar  i çin yol  göst erici  bir  unsur ol acaktır 

[11]. 

Af et  yöneti mi  pl anl a masında,  or gani zasyonun başında bul unan kişi  yada kurul uşl arı n 

göz önüne al ması  gereken ve pl anl a ma aşa ması nda di kkat  et mesi  gereken hususl arda 

şu şekil de sıralanabilir: 

- Tehli ke analizi ve riski n belirlenmesi, 
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- Çalış ma böl gesi nde ilgili  ol abilecek bütün kur ul uşl arı n 

ihtiyaçl arı nı n göz önüne alı nması, 

- Af et yöneti mi nde görevli personeli n denetlenmesi, 

- Ort aya çı kabilecek koşullara göre karar  değişi klikleri  ve bunl ara 

ilişki n uygul a mal arı n değiştiril mesi, 

- Müdahal e i çi n yapılan pl anl a mal arı n ve pr osedürl eri n 

tanı ml anması  ve değişmesi  muht e mel  çevre koşulları na göre 

düzenl enmesi, 

- Yöneti mi n değiş mesi  dur umunda,  önceki  çalışmal arı n bunl ara 

göre düzenl enmesi ve devredil mesi, 

- Di ğer disi pli nlerde çalışan kişilerle fi kir alışverişi ve işbirli ği,  

- Gör evli  personeli n,  il gili böl gedeki  i hti yaçl ara göre çalış mal arı nı n 

sağlanması ve organi ze edil mesi. 

Burada sıralanan maddeleri n,  pl anl a ma ve uygul ama  safhal arı nı n her  aşa ması nda göz 

önüne alı nması  daha i yi bir  Af et  Yöneti mi  Bil gi  Siste mi’ni n ol uşt urul abil mesi nde 

kilit rol oynayabilir [12]. 

Ayrı ca bir  afeti n meydana gel mesi  dur umunda,  önceli ği  ol an unsurl arı nda 

belirlenmesi  ve bunl ara i lişki n bir  sırala manı n yapıl ması  da zararları n azaltıl ması nda 

et kili  ol abilir.  Öne mli  yapılar,  can güvenli ği  ve alt yapı  il e il gili  bütün unsurl ar 

sırala ması  yapılabilir  yada böl geni n kendi  i çerisindeki  önceli kl ere göre buna benzer 

tanı ml a mal ar yapılabilir [13].  

Tez çalış ması  sırası nda il gili  böl ge ol arak Çoru m OSB seçil di ği  i çi n,  doğr udan 

müdahal eleri n ve uygulamal arı n yapıl ması nda Çor um OSB Müdürlüğü yet kili 

dur umdadır.  4562 sayılı yasa gereği nce OSB Müdürl ükl eri  t üzel  ki şili k st at üsünde 

ol up,  il gili  duruml arda doğr udan valili klere  yada kay maka mlı kl ara bağlı dır  [5]. 

Bunun sonucu ol arak,  böl ge geneli ni  il gilendiren bir  afet  dur umunda müdahal eleri 

OSB Müdürl üğü yeri ne getir meli  ve bu konu i le il gili  ol arak Çor um Valili ği  il e 

koor di neli bir şekil de çalış malı dır. 
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2. 4. CBS VE TABĠ S 

TABİ S,  CBS t abanlı  bir karar  dest ek siste mi dir.  Bu konuyl a il gili  ol arak kull anılan 

CBS uygul a mal arı  bir  afet  yöneti mi  pl anl a ması i çi n gerekli  alt yapı yı  oluşt uracak 

şekil de tasarlanmalı ve kullanı m duru muna göre ihti yaca cevap ver meli dir [14]. 

CBS si ste ml eri ni n en yaygı n ol arak kullanıl dı ğı  ve uygul a ma ol anağı  bul duğu al anl ar 

genel olarak şu şekil de sıralanabilir: 

- Kent ve alt yapı bil gi sisteml eri (Su, kanalizasyon, trafi k, vb.),  

- Ar azi kullanı mı na ilişki n uygul a mal ar ( Yerleşi m alanları planl a ması, vb.), 

- Çevre uygul a mal arı ( Çevre et kileri ni değerlendirilmesi, vb.),  

- Jeol oji k uygul a mal ar ( Depre m, hi drol oji, vb.), 

- Or mancılı k ve tarı m uygul a mal arı ( Or man envanteri, rekolte tahmi ni, vb.),  

- Ti cari uygul a mal ar (taşımacılı k, vb.), 

- Güvenli k uygul a mal arı (Emni yet, si vil savun ma, vb.) [3]. 

Gör ül düğü üzere CBS’ ni n kapsa mı  çok büyüktür.  TABİ S i se burada söz edil en 

konul arı n bir  kı s mı  yada t a ma mı nı n t opl a mı  ol arak düşünül ebilir.  CBS,  bir  TABİ S 

çalış ması na  alt yapı  ol uştur ması  i çi n araçtır.  Ayrıca yukarı da bahsedilen konul ar 

harici nde çok çeşitli  amaçl arla da CBS ol uştur ul ması  mü mkün ol abilir  ( Adres 

sorgul a mal arı,  vb.).  TABİ S pr oj esi  sayesi nde bir  afet  yöneti mi  sırası nda 

kullanılabilecek büt ün CBS verileri  i çi nde bir  st andart  ol uşt urul ması  da sağl anmı ştır 

[15]. 

CBS sırası nda kullanılan veri  yapısı,  daha sonra bir  afet  yöneti mi  i çi n karar  dest ek 

siste mi ni n ol uşt urul masında et kili dir.  CBS si ste mi  ol uşt urul urken Tür ki ye Af et  Bil gi 

Si ste mi  Obj e Kat al oğu (TABİ S- OK)  t e mel  alı narak mevcut  böl ge il e il gili  bil gileri n 

toplanması,  afet  yöneti mi  siste mi ne  akt arıl ması  ve bunl ar  t e mel  alı narak yapılan obj e 

sorgul a mal arı  ve pl anl amal ar;  TABİ S mer kezli hazırlanan afet  yönetimi  si st e mi 

içi nde en öne mli unsuru ol uşt urur. 

TABİ S- OK i ncel endi ği nde,  böyl e bir  çalış ma  i çin gerekli  ol an bil gileri n toplanması 

uzun za man al an ve di kkatli  pl anl a ması  gereken unsur  ol arak göze çarpar.  Bu veriler 

çok fazl adır  ve çeşitliliği  yapılan çalış manı n amacı na göre değiş mekt edir.  Ayrı ca 

verileri n t opl anması nı n tek el den yür üt ül mesi,  bu konu il e il gili  verilerin doğr u ve 
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düzgün bir  şekil de TABİ S’e akt arıl ması  i mkânı nı  sağl ayacaktır.  Tek el den kasıt, 

çalış ma  yapılan böl genin il gili  i darî  böl üml erce ve i yi  bir  pl anl a ma i le gözden 

geçiril mesi ve veri topl ama işi ni n buna bağlı olarak yapıl ması dır [2]. 

TABİ S- OK’  da  yer  alan verileri n t opl anması i şle mi,  bir  afet  yönetimi  si st e mi 

ol uşt urabil mesi  i çi n en fazla göz önüne alı nması  gereken ve di kkatli  planl anması 

gereken unsurdur.  Mal iyet  açısı ndan bakılırsa,  bu i şle ml eri n CBS mali yeti 

içerisi ndeki yeri çok büyükt ür (Şekil 2. 2) [2]. 

 

 
Şekil 2.2: Veri toplamanın to4plam CBS maliyeti içerisindeki yeri 

Veri  t opl a ma ve bunl arın siste me  akt arıl ması nda yapılacak i şle ml erde bu verileri n 

sağlı klı  ol ması nı n sağl an ması  ve bunl arı n korunabil mesi  çok öne mlidir.  Bunun 

içi nde uygun bil gisayar donanı ml arı ve yazılı ml arı siste me ekl enmeli dir.  

CBS yakı n geç mi şt en beri  kadar  bir  çok mesl ek dalları nda(eğiti m,  çevre,  tı p,  vb. ) 

temel  bir  kavra m ol arak kullanıl maya başl anmı ştır.  Te mel de harita bil gisi ne dayalı 

bir  siste m ol sa da,  siste me  girilen verileri n değerlendiril mesi yl e ort aya  çı kacak 

sonuçl arı n doğr u ol arak değerlendirilebil mesi  de CBS f onksi yonl arı nı n (amaca bağlı 

veri  girişi,  siste mdeki  verileri n-depre m,  vb. -  dur uml ar  i çi n ayrı  ayrı  değerlendiril mesi 

ve sorgul anması,  vb.)  et ki n ol arak kullanılabilmesi yl e mü mkündür.  Günü müzde 

mevcut  bir  çok pr oj e CBS il e gerçekl eştiril mi ş,  bunun yanı  sıra bu siste mi n kull anı mı 

ile karar  ver me  za manını n kı saltıl ması  ve çalışmal ar  sırası nda karşılaşılan maddi 

kayı pl arı n önl enebil mesi mü mkün ol muşt ur [3]. 

Böyl e bir  siste mi n t e mel  kullanı cıları  da ;  si vil savun ma  biri ml eri,  i dari  biri ml er 

(valilikler,  kaymaka mlı klar,  bel edi yel er),  hi z met  sekt örü ( bankal ar,  si gorta şirketleri, 

inşaat  şirketleri),  araştırma  kur uml arı,  ka mu yararına çalışan si vil  t opl um ör gütleri dir 

[3]. 
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2. 5.  TABĠ S Ġ ÇĠ N KULLANI LABĠ LECEK TĠ CARĠ  BĠLGĠ SAYAR 

YAZI LI MI N SEÇĠ MĠ  

Günü müzde bir  CBS si stemi ni n ol uşt urul ması  ve i şletil mesi  gereken yazılı mı n ana 

bileşenleri,  CBS yazılımı ,  veri  t abanı  yazılı mı  ve  i şleti m siste mi  yazılı mı dır  [3]. 

Yapıl an çalış mada,  özellikle verileri n girilerek bi r  CBS ol uşt urul ması  i çi n kull anı mı 

kol ay ol an,  bir  çok i şletim si ste mi  pl atfor munda ve bil gisayarda çalış ması öngör ül en 

bir bil gisayar yazılı mı nı n seçil mesi gerekli dir. 

Çalış ma i çi n pi yasada bulunan ticari  yazılı ml ar  i ncel enmi ş  ve MapI nfo progra mı nda 

karar  kılı nmı ştır.  Kullanılan pr ogra m i se MapI nfo Pr ofessi onal  v7. 5 orijinal  lisanslı 

sürümüdür.  

Ma pI nfo pr ogra mı  harita ve  coğrafi  analizlerde,  bunl arı n uygul a mal arı nda ve karar 

ver mede daha i yi  sunu mlar,  analiz ve strateji  sağla makt adır.  Ayrı ca büt ün Wi ndows 

pl atfor ml arı yl a çalışabilir.  Bunun yanı  sıra daha önce el de bul unan değişik öl çekt eki 

(1/ 1000,  1/ 5000 vb. )  haritaları n siste m i çi n altlık ol uşt ur mak üzere bil gisayara 

akt arıl ması,  bunl ara il gili  daha det aylı  haritaları n üretil mesi,  l ojisti k pl anlar  ve acil 

dur uml ara hazırlı k ol anakl arı sağl a makt adır [16]. 

Ma pI nfo Pr ofessi onal  i se i nt ernet  dest eği,  t e matik haritaları n hazırlanması,  haritada 

el de edilen obj elere veri ekl enmesi  ve i lişkilendiril mesi,  karışı k Struct ured Quer y 

Language ( SQL)  sor gul a mal arı,  coğrafi k ara mal ar,  sunu mu geliştir mek ve 

zengi nl eştir mek i çi n di ğer  Wi ndows  t abanlı  progra ml ara ( MS Wor d,  Excel,  vb. ) 

dönüşüm,  server  t abanlı veri  depol a ma ol anakları  ve di ğer  bir  çok CBS yazılı m 

pr ogra ml arı nı n kullandı ğı for mat a dönüşüm gi bi olanakl ar sunar [16]. 

Ancak,  arazi de el de edilen verileri n değerlendirilmesi  ve bunl ardan CBS i çi n gerekli 

alt yapı  haritaları nı n hazırlanması nda başka bir  ti carî  progra m ol an Net cad v2. 92b’ ni n 

lisanslı  sürümü  kullanıl mı ştır.  Net cad pr ogra mı  arazi de yapılan öl çülerden el de 

edilen ha m verileri n değerlendiril mesi,  bunl ardan altlı k haritaları nı n ol uştur ul ması, 

ayrıca arazi de yapılan ölçüml er  sırası nda kur ul an poli gon ve nirengi  güzergâhl arı nı n 

hesapl arı nı n yapıl ması  ve kontrolleri,  koor di nat  siste ml eri  arası nda Hel mert  ve Afi n 

dönüşüml eri ni n yapılabilmesi gi bi bir çok ol anak sağla makt adır [17].  
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2. 6.  TABĠ S OLUġTURUL MASI  Ġ ÇĠ N ARAZĠ  ÖLÇÜMLERĠ  SIRASI NDA 

KULLANI LAN JEODEZĠ K ÖLÇME ALETLERĠ  

Bi r  CBS ol uşt urul abil mesi  i çi n arazi de yapılan j eodezi k öl ç mel er  yet erli bi r  öl ç me 

prezisyonu ve bil gilerde doğr ul uk sağl ar.  Çalış ma böl gesi  ile il gili  yapılan 

gözl e mel erde ve el de edi len haritalara dayanarak arazi de doğr udan yapılan j eodezi k 

öl ç mel erde kullanılacak el ektroni k aletler seçil mi ştir. 

Ar azi  öl ç mel eri nde kullanılan j eodezi k öl ç me  al etleri  i ki  adet  ol up,  bunl ar  Topcon 

fir ması  t arafı ndan üretilen 1997 model  GTS- 212 ve  1998 model  GPT- 1004 mar ka 

nu maralı elektroni k t otal stati onl ardır. 

GTS- 212 ci hazı nda bul unan dahilî  hafıza il e arazi de açı  ve kenar  şekli nde yapıl an 

öl ç mel er  kayıt  edilebil mekt edir.  Bu ci hazl a 1200 m. ye kadar  t ek pri z ma  ile öl çüm 

yap ma i mkânı vardır [18]. 

GPT- 1004 ci hazı nda da dahilî  hafıza bul unmakt adır.  GTS- 212 ile benzer  özelli kleri 

göst er mekt e ol up,  bunun harici nde 130 m. ye kadar  pri z masız öl çüm,  7000 m. ye 

kadar da tek priz ma ile ölçüm ol anağı sağlar [18]. 

2. 7.  ÇALI ġ MA BÖLGESĠ  OLARAK ÇORUM ORGANĠ ZE SANAYĠ 

BÖLGESĠ’ NĠ N SEÇĠ LMESĠ  

Tez konusu ol arak danış man hoca m Sayı n Pr of.  Dr.  Muha mmed Şahi n’l e 

gör üş me mden sonrası  ‘ ‘Af et  Yöneti mi  Alt yapısını n Ol uşt urul ması’ ’ ol arak belirlendi. 

Gerek Çor um’ da i kâ met  et me m,  gerekse 1991 yılından bu yana burada kurduğu muz 

şirkette ve son 4 yıl dır  jeodezi  ve f ot ogra metri  mühendisi  sıfatı yla çalışıyor  ol ma m,  

çalış ma  al anı n Çor um ol arak belirlenmesi nde en öne mli  et ken ol muştur.  Sürekli 

Çor um’ da bul unma mı z ve bu surette çalış ma şartları nı n ve ort a mı nı n bili nmesi, 

ayrıca Tapu ve Kadastro Müdürl ükl eri  ve Çor um OSB Müdürl üğü’nde bölge il e il gili 

bil gilere ulaşabil me kol aylı ğı bu böl geni n seçil mesi içi n yet erli sayıl mı ştır. 

Konu il e il gili  ol arak Sayı n Pr of.  Dr.  Muha mmet  Şahi n’le gör üştüğü müzde 

Çor um’ daki  kriti k t esislerin yada belirlenecek başka her hangi  bir  böl geni n yapıl acak 

çalış mada seçil mesi öngörül müşt ür.  

Tez çalış ma m sırası nda karar  verilen konul ardan birisi  Çor um İl  Merkezi’nde 

bul unan kriti k t esisleri n i ncel enmesi ydi.  Ancak,  gerek çok fazl a sayı da bu t ür den 
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sayılabilecek t esisi n olması  ( okullar,  sağlı k ocakl arı,  karakollar,  vb.),  gerekse bu 

yapılarla il gili  bil gileri n t ek el de t opl anma mı ş  ol ması,  çalış ma al anı  içi n büt ün 

bil gileri n t ek mer kezde topl anabileceği  bir  al an olarak seçil mesi nde di ğer bir  et ken 

ol muşt ur. 

Bunun yanı  sıra Çor um’da bul unma m ve bu böl ge i çi n bazı  çalış mal ar  yaparak 

burada gel ecekt e yapılacak buna benzer  pr oj el ere ör nek bir  altlık ol uşt urabil mesi  i çi n 

Çor um OSB seçil mi ştir. 
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3. AFET YÖNETĠ MĠ  BĠ LGĠ  SĠ STEMĠ  Ġ LE Ġ LGĠ LĠ  BĠLGĠ LERĠ N 

TOPLANMASI  

3. 1. ÇORUM ORGANĠ ZE SANAYĠ BÖLGESĠNĠ N YERĠ VE YAPI SI  

Çor um Or gani ze Sanayi  Böl gesi,  Çor um- Ankara karayol unun 20. kil omet resi nde 

karayol una yakl aşı k 1500 metre mesafeden başl ayarak,  t akri bî  2. 500. 000 m2’li k bir 

al an üzeri ne kur ul muştur.  Böl geye ul aşı m i se;  yakl aşı k 40 metre genişli ği nde 

böl ünmüş  çift  yolla sağl anmakt adır.  Bu yol  hali hazırda asfalt  ol arak 

kullanıl makt adır. 

Or gani ze Sanayi  Böl gesi’ndeki  ortala ma  arazi eği mi  %5- 6 ci varı ndadır.  Ar azi 

yerleşi mi  ol arak i se;  böl geni n t a ma mı  dışarıdan gözl enirse Pı narçay köyü 

arazisi ndeki mevcut ve tarı m a maçlı kullanılan tarlal arı n ortası nda kalır. 

Me vcut  yerleşi m pl anı  1984 yılı nda yapıl mı ş  ve o günden bu güne kadar da yi ne 

hazırlanan pl anda mevcut  ol duğu üzere kullanıl mıştır.  Hazırlanan 1/ 1000 ve  1/ 5000 

öl çekli  i mar  pl anları nda parsel  sayısı  kısıtlı  t ut ulmuş  ol up;  za man i çerisinde  yapıl an 

tevhitler  ve çoğunl ukl a ifrazlar  dol ayısı yla parsel  sayısı  mevcut  hal de 88 adet e kadar 

çı kmı ştır.  Parsel  kullanım al anl arı  i se;  büyük t esisleri nde kur ulabil mesi  amacı yl a il k 

başt a ortala ma ol arak en az 20 dönü m ve üzeri şeklinde pl anlanmı ştır. 

Buna ek ol arak,  Or ganize Sanayi  böl gesi ne bitişi k ve doğu t arafı nda olmak üzere 

yeni  bir  i mar  pl anı  daha hazırlanmı ştır.  Söz konusu böl gede henüz bir yerl eşi m 

ol madı ğı ndan; hazırlanan Afet Yöneti mi Bil gi Siste mi’ne dahil edil me mi ştir.  

3. 2. BÖLGEYE AĠ T BĠLGĠ LERĠ N TOPLANMASI  

Çalış manı n Or gani ze Sanayi  Böl gesi  i çerisi nde yür üt ül ebil mesi  i çi n öncelikle yet kili 

maka ml ardan i zi n alı nması  zorunl ul uğu doğ muştur.  Bu konuda Çor um Or gani ze 

Sanayi Müdür ü Sayı n Salih Aydı n’ı n sözl ü izni yeterli ol muşt ur. 

Böl ge ile il gili  hazırlanan Nazı m İ mar  Pl anl arı  1/ 1000 ve 1/ 5000 öl çekli  haritalar 

şekli nde hazırlanmı ştır. Ayrıca paft alarda kul lanılan koor di nat  sist emi ;  Çor u m 

Bel edi yesi  t arafı ndan kullanılan mevzi  koor di nat si ste mi  il e ilişkilendirilerek mevzi 
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koor di natlar  veril mi ştir. Her  ne kadar  Çor um Bel edi yesi  kendi ne ait yerel  bir 

koor di nat  siste mi  il e çalışı yor  ol sa da;  nirengi  ağında kullanılan ana nirengileri n he m 

yerel,  he m de ül ke koor di nat  siste mi ndeki  3 dereceli k haritalarda kull anılan 

koor di natları  da bul unmakt adır.  Bu nedenl e;  herhangi  bir  afet  dur umunda pl anl anan 

konul arı n hayat a geçirilebil mesi  i çi n,  daha sonra kriti k nokt al ar  ol arak anı lacak ol an 

böl gel eri nde ül ke koor dinat  siste mi ndeki  koor di natları  belirtil mi ştir.  Bu sayede afet 

yöneti m mer kezi  ve diğer  biri ml er;  ul aşılabilecek nokt alara pi yasada  hali hazırda 

satışta bul unan GPS el alıcıları kullanılarak yönl endirilebilecekl erdir. 

Böl ge ile il gili  Nazı m İmar  Pl anı’nı n 1984 yılı nda hazırlanmı ş  ol ması  dolayısı yl a;  o 

za man yapılan bu gi bi  proj eleri n sayısal  koor di natları nı n belirlenebil mesi  t a m ol arak 

mü mkün ol ma mı ştır.  Gerek Çor um Kadastro Müdürl üğü’nde,  gerekse Çorum Tapu 

Si cil  Müdürl üğü’ nde yapılan araştır mal ar  sonucu  mevcut  böl geni n hazırlanan il k 

pl anl arı na ul aşıl mı ş;  ancak herhangi  bir  koor di nat  listesi  dosyası na ul aşıla ma mı ştır. 

Bu nedenl erden dol ayı,  Or gani ze Sanayi  Müdürlüğü’ nden t e mi n  edilen 1/ 1000 ve 

1/ 5000 öl çekli  haritalar  kullanılarak,  parselasyon pl anl arı  sayısal ort a ma 

akt arıl mı ştır.  El de edilen bu paft alar;  önceli kle t arayı cı  ile bil gisayar ort a mı na 

akt arıl mı ş,  ardı ndan paftal arı n karel er  ağı  esas  alınarak geniş  çaplı  bir  dönüşü m il e 

gerekli koordi natlar el de edil mi ştir. 

Bu dönüşüm i çi n Net cad pr ogra mı  kullanıl mı ştır. Net cad pr ogra mı  il e dijital  ort a ma 

(jpeg)  yada (tiff)  uzantılı  raster  for matı nda dosyalar  ol arak kaydedilen pl anl ar 

yükl eni p;  üzerleri ndeki karel er  ağı  nokt aları nın (en az 4 t ane ol mak üzere) 

koor di natları  elle girilmi ş  ve Afi n Transformasyonu yapılarak ül ke koor di nat 

siste mi nde de kullanılabilir hâle getiril mi ştir.  

Yapıl an transfor masyon işle mi nde,  genel  ol arak 5 karel er  ağı  nokt ası  seçil mi ş  ol up, 

paftaları n dönüşüm sonrası  ortala ma hat a mi ktarları  0. 30 metre il e 0.65 metre 

arası nda değiş mekt edir. Ayrıca 1/ 1000 öl çekli  paftalarda za manla ol uşan 

defor masyonl ar  göz önüne alı narak;  daha i yi  duru mda ol an 1/ 5000 öl çekli  paftalar-

özelli kle de Or gani ze Sanayi  Böl gesi’ni n dı ş sı nırları nı n koor di natları nı n el de 

edil mesi nde-  kullanıl mı ştır.  1/ 5000 öl çekli  paftalar  t opl a m 4 adet  olup,  anıl an 

işle ml erle yapılan transfor masyonl ar  sonucu ortal a ma  hat a mi kt arı  1. 30 met re il e 

2. 10 metre arası nda değiş mekt edir.  Özellikle elle yapılan koor di nat  okumal arı nda 

yapılabilecek hat a mi ktarları  göz önüne alı ndığı nda;  bu sonuçl ar  daha i yi  bir 

koor di nat doğrul uğu sağla mı ştır. 
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Yapıl an bu i şle ml erden sonra yi ne  Net cad pr ogra mı  kullanılarak büt ün parsel asyon 

pl anları  sayısallaştırıl mı ş;  parsel  köşel eri ne,  yollara ve OSB sı nırları na koor di natlar 

verilerek,  söz konusu nokt alar  yi ne pr ogra mı n içeri ği nde bul unan düz çi zgil erle 

birleştirilerek kapalı alanlar ol uşt urul muşt ur.  

Söz konusu i mar  pl anlarında bul unan parsel  nu maraları  OSB Müdürl üğü’ nden t e mi n 

edil mi ş  ol up;  bu parsellere ait  mâli k,  al an ve vasıf  bil gileri  Çor um Tapu Si cil 

Müdürl üğü’nden alı nmı ştır. 

Burada yi ne bazı  sorunl ar  ort aya çı kmı ştır.  Tapu Si cil  Müdürl üğü’ nden alı nan 

bil gilerle,  yapılan sayısallaştır ma çalış mal arı nın karşılaştırıl ması  sonucu parsel 

al anl arı nda öngör ül e meyen bazı  hat alar  ortaya çı kmı ştır.  Parsel  al anl arını n genel 

ol arak öngör ülen al anlardan büyük ol ması  ve geç mi şt e yapılan ve bil gisayar 

kullanıl madan hesapl anan al anl ar,  yapılan sayı sallaştır ma çalış mal arı  il e uyu ml ul uk 

göst er me mi ştir.  Bazı  parselleri n al anl arı nda 200-300 m2’li k hat alar  ortaya  çı kmı ş 

ol up;  söz konusu bil gi si ste mi ne t apuda kayıtlı  ol an al anl arı n girilecek ol ması 

sebebi yl e bu hat alar göz ar dı  edil mi ştir.  Ayrıca böl geni n paft al ardan 

sayısallaştırıl ması  dol ayısı yl a ort aya çı kan hat a mi kt arları;  Net cad’de hazır  ol arak 

bul unan ve ‘ ‘ Büyük Öl çekli  Haritalar  Yapım Yönet meli ği’ ’nde bulunan hat a 

sı nırları na göre hazırlanmı ş  ‘ ‘hata sı nırı’ ’na göre hesapl anmı ş  ve bu hat a mi kt arı 

içerisi nde kal dı ğı sapt anmı ştır [19]. 

İ mar  pl anları nı n sayısallaştırıl ması ndan sonra,  yi ne OSB Müdürl üğü’nden el de 

edilen ‘ ‘ Kanalizasyon’ ’,’ ’İç me  Suyu’ ’  ve ‘ ‘ Orta Gerili m El ektri k Hatl arı’ ’ 1/ 2000 

öl çekli  pl anl arı  da yi ne Net cad pr ogra mı  kullanılarak sayısallaştırıl mı ş  ve si ste me 

giril mi ştir. 

Böl ge üzeri nde kur ulan bi nal arı n nazı m i mar  pl anl arı nda -sonradan kur ulan sosyal 

tesisler  ve el ektri k trafoları  hariç-  herhangi  bir  çizi mi ne rastlanma mı ştır.  Bu yüzden 

arazi  üzeri ndeki  t üm yapılar  el ektroni k t akeo metre kullanılarak ölçül müşt ür. 

Böl gedeki  bi nal arı n halihazır  dur uml arı nı n öl çülebil mesi  i çi n 2 adet  di zi ni rengi  ve 

11 adet  poli gon güzergâhı  arazi yi  kapl ayacak şekil de pl anlanmı ş  ve hesapl arı 

yapılarak mevcut  duru mun öl çül mesi  yol una gi dil mi ştir.  Kur ul an poli gon 

güzergâhl arı  böl gede mevcut  ol arak bul unan ve daha önce belirtilen nirengilere 

dayandırıl mı ş ve poli gon hesapl arı yi ne Net cad progra mı kullanılarak yapılmı ştır.  
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Böl ge  ve çevresi nde bul unan nirengi  nokt aları  çeşitli  za manl arda Çor u m 

Bel edi yesi’ni n t alebi  üzeri ne İller  Bankası  Genel  Müdürl üğü’nce yapılan i hal el er 

sonrası nda yapılan çalışmal ar  sonucu arazi ye t esis edil mi ştir.  Hesapl arda kull anılan 

nirengiler  arazi ye haki m böl gel ere pil ye ol arak tesis edil mi ş  ol up,  bahsedilen bu 

çalış mal ar  çeşitli  za manlarda yapıl mı ştır  (1983 ve 1987 ka mpanyal arı).  Bu nokt al arı n 

koor di natları,  ül ke genelinde kadastro çalış mal arında kullanılan ve 1/ 5000 öl çekli 

haritaları n yapıl ması nda ana unsur  ol an koor di nat  siste mi ne dayalı  ol arak 

hesapl anmı ş,  bunun yanı  sıra Çor um Bel edi yesi  tarafı ndan il k ol arak 1963 yılı nda 

ol uşt urul an mevzi i mar koor di nat siste mi ndeki koor di natları da veril mi ştir [20]. 

Ar azi de yapılan öl çül er  açı  ve mesafe şeklinde,  kullanılan el ektroni k t ot al 

stati onl arda yerleşi k ol arak bul unan hafızal ara kaydedil mi ş  ve daha sonra bu öl çül er 

akt ar ma kabl osu yardı mıyla bil gisayara akt arıl mıştır.  Daha sonra bu bilgil er  yi ne 

Net cad pr ogra mı  kullanılarak değerlendiril mi ş  ve ha m verilerden gerekli  koor di natlar 

hesapl anmı ştır. 

Bununl a birli kte,  arazi deki  mevcut  bi nal arı n stati k ve mi marî  proj el erine  ul aş ma 

i mkânı  bul una ma mı ştır. Bu pr oj eler  doğr udan mevcut  şirketleri n yöneti ml eri ni 

ilgilendirdi ği nden,  adı  geçen pr oj elerle il gili  bil giler  bu maka ml ardan i stenmi ş;  ancak 

bul una madı ğı  yönünde bil gi  veril mi ştir.  Bunun sebebi  ol arak,  böl gede  kur ul an 

bi nal arı n genelli kle eski  yapılar  ol ması  yada daha önceden bi nayı  yaptıran şirketleri n 

bu bi nal arı  kullanma ması  yada kiraya ver mesi,  ayrı ca bazı  bi nal arı n hizmet  dı şı 

ol ması  ol duğu anl aşıl mı ştır.  Söz konusu pr oj eler, bir  depre m sırası nda oluşabilecek 

hasarları n t espiti  i çi n gerekli  ol up bunl ara ul aşıla madı ğı  i çi n t üm bi nal ar,  özelli kl e 

depre m sırası nda ol uşabilecek hasarlar  göz önünde bul undur ularak ‘ ‘olası  ağır  hasarlı 

yapılar’ ’ ol arak değerlendir meye t abî  t ut ul muş  ve depre mden sonra uzun süre yada 

sürekli  ol arak kullanıla mayacağı  varsayı mı nda bul unul muşt ur.  Bu dur u mda 

yapılabilecek ol an işle ml er içi n çalış ma sonuçl arında bazı öneriler veril mi ştir. 

Çalış ma  hazırlanırken,  TABİ S- OK’  da öngör ül en afetleri n yanı  sıra;  bazı  sıra dı şı  ve 

öngör üle meyecek afetlerinde meydana gel ebileceği  göz önüne alı nmı ştır.  Çalış ma 

içerisi nde değerlendir mede bul unul an di ğer bir konuda savaş durumudur.  

Hazırlanan bu bil gileri n bir  GI S pr ogra mı nda i şlen mesi  ve sor gul anması  zor unl ul uğu 

ol duğundan,  Net cad progra mı nda yapılan değerlendir me ve sonuçl arın ar dı ndan 

hazırlanan dosya Aut ocad pr ogra mı  il e uyu ml u ol acak şekil de ( dxf)  for mat ında kayıt 
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edil mi ştir.  Ar dı ndan bu dosyal ar  MapInf o v7. 5 pr ogra mı  kull anılarak 

değerlendiril miştir. 

Ma pI nfo pr ogra mı  il e Net cad’de hazırlanan ve ( dxf)  ol arak kayıt  edilen dosya 

pr ogra ma yükl enmi ş,  progra mda kullanılabil mesi  i çi n daha önceden düz çi zgilerle 

göst erilen obj el er  nokt a,  çokl u çi zgi(pol yli ne)  ve kapalı  al anl ara dönüşt ürül müş  ve 

siste me  TABİ S- obj e katal oğunda öngör ülen ve kayıt  edil mesi  gereken bil giler 

giril mi ştir.  Bu bil giler,  önceli kl e bi na bazı nda;  ardı ndan da parsel  ve kapalı  yoll ara 

ayrılan kapalı alanl arla siste me giril miştir. 

Ma pI nfo pr ogra mı  kullanılarak arazi deki  mevcut  dur um üzeri nde sorgula mal ar 

yapılabil mesi  mü mkün ol muşt ur.  TABİ S- OK’  da  bahsedilen kodl ar  siste me giril mi ş, 

bunun yanı  sıra obj e katal oğunda kullanılan bil giler,  kısalt mal arı  ve açı kla mal arı  ek 

ol arak sunul muşt ur.  Bir  ortak birli k sağl a mak a macı yl a TABİ S- OK kullanıldı ğı ndan,  

verilen kodl ar  dı şı nda ayrıca bir  açı kl a ma  yada ek yapıl ma mı ştır.  Za man za man 

verilen ör nekl erle bu kodl arı n ne anl a ma  gel di ği  de ayrıca pr oje i çerisi nde 

açı kl anmı ştır. 

Pr oj e i çerisi nde genel ol arak öngör ül en afetleri n ol uş ması  dur umunda nel er 

yapılabileceği  il e il gili  öneriler  sunul muş,  kriti k böl gel eri n bir  afet  sırası nda nasıl  ve 

ne a maçl a kullanılabileceği  hakkı nda varsayı ml arda bul unul muş  ve yerleri  bir  GPS el 

alıcısı  kullanılarak bulunabil mesi  i çi n ül ke koor di nat  siste mi ndeki  orta nokt a 

koor di natları  da verilmi ştir.  Buna ilâve olarak,  bu böl gel eri n daha rahat 

bul unabil mesi  i çi n etrafında bul unan yerleşi m il e il gili  bil gilerde veril mi ş  ve pl anları 

da söz konusu açı kl a malar içerisi ne ekl enmi ştir. 

Yapıl an pl anla ma sırasında hi z met  veren bi nalar  di kkat e alı nmı ş  ve bu kriti k 

böl gel ere ul aşı m sırası nda mevcut  nüf usun yoğun ol abileceği  varsayılan binalardaki 

ki şileri n t opl anması,  t ahli yesi  yada benzer  faali yetleri n yapılabil mesi i çi n bazı 

‘ ‘merkezler’ ’ öngör ül müşt ür.  Bu mer kezler  anılan kriti k nokt al ardan ol up; 

etrafları ndaki  yerleşi m göst eril mi ş  ve harit alarda anılan afet  dur uml arı i çi n pr oj e 

içerisi nde sunul muşt ur.  

Bununl a beraber  böl ge i çerisi nde bul unan yapılarda afet  yöneti mi  i çi n gerekli  ol an 

bazı  bil giler  edi nile me mi ştir.  Bunl ar  özelli kle de mografi k bil gilerdir  (gündüz nüf usu, 

gece nüf usu,  yaz nüf usu,  kı ş  nüf usu,  vb.).  Mi mari ve  st ati k pr oj elere benzer  şekil de, 
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bu bil gileri n t ek el de t opl anma mı ş  ol ması  bu konu ile il gili  ol arak karşılaşılan en 

büyük sorundur.  

Ayrı ca,  böl ge i çi n za man i çerisi nde herhangi  bir afet  envant eri  t ut ul madığı ndan  bu 

verilerde siste me giril memi ştir. 

Yapıl an pl anla mada esas ol arak yapılan bir  afet  yöneti mi  pl anla ması  i çi n bir  altlı k 

ol uşt urul ması  işle mi dir.  Çevredeki  t üm yapılarla ilgili  bil giler  siste me  giril mi ş;  gerek 

TABİ S- OK’  da,  gerekse öngör ül e meyen afetlerin öncesi nde ve  sonrasında nel er 

yapılabileceği ile ilgili çalış mal ar yapıl mı ştır. 

3. 2. 1. AFĠ N TRANSFORMAS YON 

Çalış ma i çerisi nde bahsedilen Afi n Transfor masyon basit  ol arak başl angı ç nokt aları 

ve konu ml arı  birbiri nden farklı  i ki  koor di nat  siste mi nde bul unan nokt al arı n 

koor di natları nı n birbirlerine dönüşümüdür.  Bu dönüşüm sırası nda bi r  siste mde 

bul unan nokt al arı n birbirleri ne göre ol an konu ml arı (açı ve mesafe) korunur [21]. 

Afi n dönüşümü matris göst eri mi ile aşağı daki bi çi mde ifade edilebilir; 

x - x cosα(x - x ) +sinα(y - y )cosα sinαx 0 0 0
= s = s (3.1)

-sinα cosα y - y -sinα(x - x ) +cos(y - y )y
0 0 0

      
      
          

 

Daha açı k bir göst eri m ile  

0 0' ( cos ) ( sin ) ( cos sin ) (3.2)x s x s y s x y        

0 0' ( sin ) ( cos ) ( sin cos ) (3.3)y s x s y s x y         

(x) ve (y) değerleri ne ait katsayılar düzenl enirse:  

' (3.4)x ax by c    

' (3.5)y bx ay d    

Burada  

cos (3.6)a s   

sin (3.7)b s    

ol arak hesapl anacaktır. Ölçek fakt örü : 

2 2 (3.8)s a b   
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ve dönükl ük açısı da:  

1tan (3.9)
b

a
   
  

 
 

şekli nde t anı ml anır  [22]. Bu yönt e m kullanılarak bir  koor di nat  siste mi nden di ğeri ne 

koor di nat  dönüşümü  sağl anabilir.  Çalış ma sırası nda  paft aları n sayısal ort a mda 

kullanılabil mesi  i çi n Netcad pr ogra mı  i çerisi nde halî hazırda bul unan bu dönüşü m 

yönt e mi  kullanıl mı ş  ve çalış ma kapsa mı nda kullanılan altlı k harital arı n 

sayısallaştırıl ması işle mi de buna dayalı olarak yapıl mı ştır. 

Ayrı ca,  İller  Bankası  t arafı ndan hazırlanan ve sunul an nirengileri n koor dinatları  da 

bu yönt e m kullanılarak Çor um Bel edi yesi  t arafı ndan kullanılan yerel  i mar koor di nat 

siste mi ne dönüşt ürül müş ve yeni koordi natları el de edil mi ştir [20]. 
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4. AFET YÖNETĠ MĠ  PLANLAMASI  Ġ ÇĠ N KULLANI LAN BĠ LGĠ LER VE 

PLANLAR 

4. 1. BÖLGENĠ N GENEL DURUM HARĠ TALARI NI N HAZI RLANMASI  

Af et  Yöneti mi  Bil gi Si ste mi  ol uşt urul urken,  bahsedilen i mar  planl arı ndan 

sayısallaştırılan ve arazide hali  hazır  alı mı  yaparak el de edilen böl ge haritası 

ol uş muşt ur (Şekil 4. 1). 

 

ġekil 4. 1: Çor um OSB’ nin genel durumu  

Daha önceden hazırlanan parsel asyon pl anı nda ve  bunl arı n t apuya t escilleri nde, 

günü müzde kullanılan ‘ ‘ Ada ve Parsel’ ’ numar al arı  şekli ndeki  t escil  yol una 

gi dil me mi ş,  adal ara nu maralar  veril me mi ş  ve parsel  nu mar al arı  ile t apuya t escilleri 

yapıl mı ştır.  Bu nedenl e ve yapılacak açı kl a mal arında daha kol ay ol ması  içi n şekil de 

gör ülen adal ar, kendi içlerinde 1’den 10’a kadar nu maral andırıl mı ştır. 



 25 

 Hazırlanan bu pl anı n gör ünü münde karışı klık ol ma ması  i çi n di ğer  haritalar 

hazırlanırken göst erilen parselasyon pl anı  ve yapılar  göst eril me mi ş,  buna karşılı k 

daha sonra böl ge nu maraları na göre yapılan incel e mel erde il gili  bütün al anl ar 

ayrı ntıları yla göst eril mi ştir. Bu pl anlarda Şekil 4. 2’de göst eril mi ştir: 

 

ġekil 4. 2: Çor um OSB’ nin altyapı durumu ( İç me suyu, El ektri k, Kanalizasyon ) 

Bu pl anl arı n göst eri mi  Net cad pr ogra mı  il e hazırlanmı ş  ve  genel  gör ünü mü 

göst er mesi içi n OSB sı nırları da ayrıca planda gösteril mi ştir. 

Bu böl gede yapılan arazi  çalış mal arı  i çi n kullanılan poli gonl ar,  dayandırıl dı ğı 

nirengiler ve bunl arı gösterir kanavalarda Şekil 4.3’te göst eril mi ştir. 
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ġekil 4. 3: Böl gede tesis edilen poli gon ve nirengi güzergâhl arı 

Ayrı ca poli gon nokt al arını n öl ç meye uygun ol madı ğı  yerlerde,  araları na hat  üzeri nde 

bağl a ma nokt al arı  (bi nder)  t esis edilerek öl ç mel er yapıl mı ştır.  Kullanılan nirengi  ve 

poli gonl arı n koordi natları Tabl o 4. 1’de göst eril mi ştir [20]. 
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Tabl o 4. 1: Arazi ölçüml eri nde kullanılan nirengi ve poli gonl arı n koordi natları 

( Çor um Bel edi yesi Yerel İ mar Siste mi)  

Nokt a No Y X Nokt a No Y X 

N. 1 14322. 424 13531. 480 N. 2 14146. 411 14401. 826 

N. 3 15720. 279      13505. 703 N. 4 15815. 609      14376. 326  

N. 5 15550. 204      15558. 899 N. 199 15480. 070      12565. 160 

N. 200 14188. 730      15398. 580 N. 275 13894. 110      10990. 890 

P. 101 14703. 748      13853. 608   P. 102 15003. 218      14010. 535 

P. 103 15384. 887      14176. 624   P. 104 15750. 396      14719. 974 

P. 105 15700. 920      14977. 134   P. 106 15639. 724      15279. 145 

P. 107 15117. 208      15496. 688   P. 108 14732. 966      15420. 536 

P. 109 14541. 377      15380. 598   P. 110 14229. 450      14677. 967 

P. 111 14398. 250      15188. 857   P. 112 14242. 210      13927. 076 

P. 113 14192. 996      14154. 690   P. 114 14508. 001      14745. 741 

P. 115 14859. 561      14812. 776   P. 116 15254. 194      14869. 975 

P. 117 14616. 024      14121. 001   P. 118 14572. 850      14408. 864 

P. 119 14460. 273      14973. 583   P. 120 14958. 942      14234. 687 

P. 121 14900. 922 14495. 778   P. 122 14820. 482      14994. 031 

P. 123 14791. 839      15117. 812   P. 124 14767. 287      15247. 731 

P. 125 15337. 487      14343. 347     P. 126 15294. 379      14582. 396 

P. 127 15173. 079      15182. 105    

Sayısallaştırılan i mar  planl arı nı n ül ke koor di nat si ste mi ndeki  koor di natları nı  el de 

edilebil mesi  i çi n Net cad pr ogra mı  il e Afi n dönüşümü yapıl mı ştır.  Elde edil en 

sonuçl ar  ve yeni  siste mdeki  koor di natları  da Tabl o 4. 2’de veril mi ştir.  Dönüşü m 

sonrası el de edilen bazı değerlerde şu şekil dedir: 

- Öl çek katsayısı = 0. 999976136  

- Dönükl ük = 0. 799489218                                          

- Ort al a ma hat a = 0. 001367604 m.  
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Tabl o 4. 2: Afi n Transformasyonu sonrası, çalış ma sırası nda arazi ye tesis edilen 

nokt aları n ül ke koordi nat siste mi ndeki koordi natları 

Nokt a No Y X Nokt a No Y X 

N. 1 402257. 970    4482712. 346 N. 2 402092. 907    4483584. 811 

N. 3 403655. 356    4482669. 019 N. 4 403761. 611    4483538. 354 

N. 5 403511. 086    4484724. 136    

P. 101 402643. 300    4483029. 652 P. 102 402944. 710    4483182. 803 

P. 103 403328. 425    4483344. 082 P. 104 403700. 721    4483882. 785 

P. 105 403654. 480    4484140. 540 P. 106 403597. 083    4484443. 288 

P. 107 403077. 354    4484667. 369 P. 108 402692. 195    4484596. 050 

P. 109 402500. 125    4484558. 522 P. 110 402179. 405    4483859. 881 

P. 111 402354. 604    4484368. 598 P. 112 402182. 733    4483108. 908 

P. 113 402136. 383    4483337. 116 P. 114 402458. 778    4483924. 150 

P. 115 402811. 144    4483986. 764 P. 116 403206. 454    4484039. 001 

P. 117 402558. 944    4483298. 119 P. 118 402519. 390    4483586. 494 

P. 119 402413. 917    4484152. 568 P. 120 402903. 254    4483407. 487 

P. 121 402848. 519    4483669. 279 P. 122 402774. 345    4484168. 490 

P. 123 402747. 260    4484292. 618 P. 124 402724. 342    4484422. 832 

P. 125 403283. 124    4483511. 382 P. 126 403243. 023    4483750. 948 

P. 127 403129. 268    4484352. 117    

Her  ne kadar  koor di nat  transfor masyonu yapılarak böl geni n t a ma mı nı n koor di natları 

ül ke koor di nat  siste mi ne uyu ml u ol arak verilebilecek olsa da,  söz konusu böl geni n 

Çor um Bel edi yesi  Mücavir  Al anı  i çerisi nde ol ması  ve gel ecekt e ort akl aşa 

pl anlanabilecek ol an bazı pr oj eleri n bel edi ye çalışmal arı  ile uyu ml u ol ması ve  za man 

kaybı nı  önl e mek i çi n,  poli gon ve nirengileri n i mar  siste mi ndeki  koor di natları 

hesapl a mada kullanıl mı ştır. 

4. 2. TABĠ S OBJE KATALOĞU VE BÖLGE PLANLAMASI NDA 

KULLANI LAN BÖLÜMLERĠ  

TABİ S- OK’  da verilen tü m bil giler  ve t abl ol ar,  genel  ol arak kullanılabilecek büt ün 

unsurları  i çer mekt edir.  Doğal  ol arak herhangi  bir  böl gede obj e kat al oğunda belirtilen 
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büt ün öğel eri n kullanılabil mesi  i çi n şehirler,  böl gel er  yada ül kel er  göz  önüne 

alı nmalı dır. 

TABİ S- OK’  da, obj e t ürleri  i çi n:’ ’A. A. 1. 06 dan başl ayarak A. A. 1. 17 arasındaki  kod 

veril miş  obj e t ürleri  A. A. 1. 02, A. A. 1. 03,  A. A. 1. 04 ve A. A. 1. 05 kodl u obj e türl eri ni n 

bi ri ni n i çi nde yer  alır.  A. A. 1. 06 ve A. A. 1. 17 arası nda kod veril miş  obj e t ürl eri  t ek 

başı na bul unuyorsa bunları n üst obj e t ürü dai ma ‘ ‘A. A. 1. 03 Hi z met Sekt örü’ ’dür.’ ’ 

açı kl a ması  göz önüne alınmı ş  ve A. A. 1. 06- A. A. 1. 17 arası  kodl ar  il e ifade edil en 

obj eler,  doğr udan kendi  kodl arı yla yazıl mı ş  ve üst  obj e gur upl arı  il e ayrı ca ifade 

edil me mi ştir  [2].  Çor um OSB’  de bul unan yapılar i çi nde kat al ogdaki  büt ün unsurl ar 

yer  al ma makt adır.  Obj e kat al oğunda karşılı ğı  bul unan ve MapI nfo progra mı  il e 

hazırlanan bil gi siste mi içi n kullanılan obj eleri n sayısı kısıtlıdır. 

Buraya kadar  sayılan obj eler  ve kullanılan haritalar,  hali hazırda bul unan yapıl ara 

göre hazırlanmı ştır.  

4. 3.  MAPI NFO PROGRAMI  Ġ LE VERĠ LERĠ N GĠ RĠ LMESĠ  VE COĞRAFĠ 

BĠ LGĠ SĠSTEMĠ NĠ N OLUġTURUL MASI  

Hesapl a ma kol aylı ğı  i çin Net cad ile hazırlanan bu pl anl ar,  daha sonra ( *. dxf) 

for matı nda kayıt  edilerek MapI nfo pr ogra mı nda da kullanabilecek Aut ocad 

for matı na dönüşt ürül dü.  Ar dı ndan,  bu dosya MapInfo pr ogra mı  il e yükl enerek pr oj e 

üzeri nde gerekli düzenl emel er yapıl dı. 

TABİ S- OK’  da belirtilen ve arazi de öl çümü yapılan yada el deki  pl anl ardan 

sayısallaştırılarak siste me aktarılan obj el er şu şekilde sıralanabilir: 

- Parsel ( A. H. 1. 01 - sayfa 186), 

- Sosyal tesisler ( A. A. 1. 02 - sayfa 6) 

- Fabri ka ( A. A. 1. 14 - sayfa 20), 

- İdari bi nal ar ( A. A. 3. 10 içerisi nde yer alır - sayfa 50) 

- Müşt e mil at ( A. A. 3. 10 içerisi nde yer alır - sayfa 50) 

- Enerji nakil hattı ( A. C. 1.02 - sayfa 72), 

- Di rek ( A. C. 6. 01 -- sayfa 119), 

- Tr afolar ( A. A. 1. 12 - sayfa 18), 
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- İç me suyu şebekesi ( A. C. 1. 01 içerisi nde yer alır - sayfa 71), 

- Kanalizasyon şebekesi (A. C. 1. 04 - sayfa 74), 

- Karayol u ( A. C. 4. 01 - sayfa 96), 

- Kavşak ( A. C. 4. 03 - sayfa 99) 

- Ca mi ( A. A. 3. 10 içerisi nde yer alır - sayfa 52), 

- Baraka ( A. C. 3. 10 içerisinde yer alır - sayfa 50), 

- Su deposu ( B. C. 0. 33 - sayfa 286), 

Bu obj el eri n karşıları na obj e kat al oğunda belirtilen kodl arı  ve sayfa nu maral arı  da 

yazıl mı ştır.  Mevcut  OSB i çerisi nde bul unan büt ün bu obj el er  ölçül müş  ve 

ol uşt urul an siste me  girişleri  yapıl mı ştır.  Bu obj el erin siste me  girişi  yapılan özelli kleri 

ise şu şekil dedir: 

Parsel: 

- Referans türü : Nokt a 

- Kı salt ması  

- Adı : Parsel numarası 

- Öznit elikleri : 

o SAL : Senet alanı  

o TAP : Tapu müdürl üğü 

o ADA : Ada numarası 

o PAR : Parsel numarası 

o DEG : Değeri 

o ZSV : Ze mi n sı vılaş ması  

o DLG : Dol gu alanı  

 

 

 

Sosyal Tesisler: 
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- Referans türü : Al an 

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri :   

o I MD : İ mar durumu 

o I MI : İ mar izni  

o YDZ : Yapı düzeni  

Fabri ka:  

- Referans t ürü : Al an 

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri : 

o URN : Ür ün 

o I YK : İyeli k 

o DRM : Dur umu 

o EI Z : Emi syon izni 

Bi na: 

- Referans türü : Nokt a yada alan 

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri : 

o FNK : Fonksi yon (201) 

o I YK : İyeli k 

o DRM : Dur umu 

o YAU : Yeraltı, yerüst ü 

o TRD : Tari hi değeri 
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o I MI : İ mar izni  

o KAT : Kat sayısı 

o YCS : Yapı ci nsi 

o YYT : Yapı m yönet meliği  

o HDR : Hasar durumu 

o KSL : Konsol  

o KNB : Konut sayısı 

o YGM : Yangı n mer di veni 

o ZKY : Ze mi n katta yüksekli k farkı  

o GUN : Gündüz nüfusu 

o GEC : Gece nüfusu 

o HI N : Haft a içi nüfusu 

o HSN : Hafta sonu nüfusu 

o YAZ : Yaz nüfusu 

o KI S : Kış nüfusu 

o OZR : Özürl ü sayısı 

o YAB : Yabancı sayısı 

o COS : Çocuk sayısı 

o EVC : Evcil hayvan sayısı 

Enerji nakil hattı: 

- Referans türü : Çi zgi  

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri :  

o YAU : Yeraltı, yerüst ü 

o GDR : Gerili m değeri 
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Di rek: 

- Referans türü : Nokt a 

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri :  

o FNK : Fonksi yon 

o YUK : Yüksekli k 

o YCS : Yapı ci nsi 

Traf ol ar:  

- Referans türü : Al an 

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri : 

o DRM : Dur umu 

Ġç me suyu Ģebekesi: 

- Referans türü : Çi zgi  

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri : 

o I YK : İyeli k 

o DRM : Dur umu 

o YAU : Yeraltı, yerüst ü 

o URN : Ür ün (708) 

 

 

Kanalizasyon Ģebekesi: 
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- Referans türü : Çi zgi  

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri :  

o KNR : Kanal t ürü (101)  

Karayol u: 

- Referans türü : Çi zgi yada alan 

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri :  

o DRM : Dur umu 

o I DS : İdari sınıfı (104)  

KavĢak:  

- Referans türü : Ko mpl eks 

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri :  

o KTP : Kavşak ti pi 

o KRM : Kur umu 

Su deposu: 

- Referans türü : Nokt a yada alan 

- Kı salt ması  

- Adı : Res mi adı  

- Öznit elikleri :  

o I YK : İyeli k 

o YUK : Yüksekli ği 
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o I TR : İnşaat türü 

Si ste me  girişi  yapılan büt ün obj eleri n listesi  ekt e sunul muşt ur.  Li stede verilen 

parselleri n bazıları  başka şahıs  yada kur uml ara ait  ol ması na rağmen,  kirâl a ma 

yol uyl a başka kişi yada kur uml arca kullanı ml arı na deva m edil mekt edir.  

Ma pI nfo pr ogra mı nda yapılan sorgul a mada,  özellikle bi na ol arak gör ülen obj el eri n 

ortak özniteli kleri ni n olduğu gör ül müşt ür.  Bu yüzden,  bi nal arla il gili  sorgul a ma 

ekranı  genel  ol arak pl anlanmı ş  ve hepsi  i çi n gerekli  özniteli kler  giril mi ş;  bi na il e 

ilgili  ol an bil gilerde özniteli kler  ekl enmi ş,  o obj e i çi n gerekli  ol mayan bil gileri n 

değerleri sıfır (0) olarak at anmı ştır. 

Bu durumda bi nal ar içi n kullanılan ortak pencere şu şekil de ol uşt urul muşt ur: 

- ADI : Res mi adı, 

- URN : Ür ün,  

- I YK : İyeli k durumu,  

- DRM : Dur umu,  

- EI Z : Emi syon izni, 

- I MD : İ mar durumu,  

- I MI : İ mar izni, 

- YDZ : Yapı düzeni, 

- FNK : Fonksi yon (201) 

- I YK : İyeli k 

- YAU : Yeraltı, yerüst ü 

- TRD : Tari hi değeri 

- I MI : İ mar izni  

- KAT : Kat sayısı 

- YCS : Yapı ci nsi 

- YYT : Yapı m yönet meliği  

- HDR : Hasar durumu 

- KSL : Konsol  
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- KNB : Konut sayısı 

- YGM : Yangı n mer di veni 

- ZKY : Ze mi n katta yüksekli k farkı  

- GUN : Gündüz nüfusu 

- GEC : Gece nüfusu 

- HI N : Haft a içi nüfusu 

- HSN : Hafta sonu nüfusu 

- YAZ : Yaz nüfusu 

- KI S : Kış nüfusu 

- OZR : Özürl ü sayısı 

- YAB : Yabancı sayısı 

- COS : Çocuk sayısı 

- EVC : Evcil hayvan sayısı 

Çalış mada  daha önceki  böl üml erde  söz  edil di ği  gi bi  el de edilen bu t ür  veriler  CBS 

siste mi  i çerisi ne dahil  edil mi ştir.  Bunl ar  böl ge ile il gili  bir  Af et  Yönet i mi  Bil gi 

Si ste mi’ni n içi n altlık ol uşt urul ması nda kullanılacaktır.  

Her  ne kadar  pr oj e bir altlı k ol uşt ursa da,  bundan sonra ol ması  ol ası  afetleri n 

önl enebil mesi  a macı yl a da TABİ S- OK’  da bahsedilen afetleri nde ol uş ma ol asılı kları 

ve öncesi nde  ve sonrası nda yapılabilecek ol an faaliyetler  i çi n bir  ön fi kir  verebil mesi 

a macı yl a i ncel enmi ştir.  İncel enen bu başlı kl ar  altında bazı  pl anl anan kriti k nokt al arı n 

haritaları nı n yanı  sıra,  daha önceden bahsedil diği  gi bi  bunl ara ait  ül ke koor di nat 

siste mi ndeki koordi natları da veril mi ştir. 

Bunl arı n yanı  sıra,  böl ge il e bir  sonraki  konuda deği nilecek ol an afetlerle il gili 

(özelli kle depre m)  pl anlama yapılabil mesi  i çi n,  el de edile meyen bil giler  yeri ne 

varsayı ml arda bul unulmuşt ur.  Bu sayede Afet  Yöneti mi  kapsa mı nda ne  t ür 

pl anl a mal ar  yapılabileceği ne yöneli k fi kirler  öngör ül müş,  gel ecekt e yapıl abilecek 

faali yetleri n ne ol acağına dair  bir  ön yol  gösteril miştir.  Bunl arla ilgili  gerçek 

bil gileri n gel ecekt e sisteme  dahil  edil mesi yl e daha i yi  bir  pl anl a ma yapma  i mkânı 

ol acaktır.  Fabri ka bi naları  i çi n TABİ S- OK’  da öngör ülen bil gileri n yanı  sıra, 
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ol uşt urul an siste ml e il gili  daha i yi  bir  fi kir  verebil mek i çi n bu yapılarında  nüf us 

bil gileri  ile il gili  varsayıml arda bul unul muş  ve bu değerleri n karşılı ğı  ol arak sıfır(0) 

yeri ne varsayılan değerler giril miştir. 

Varsayı mda bul unul an değerler şunl ardır: 

- GUN ( Gündüz nüf usu)  :  Fabri ka bi nal arı  i çi n ortal a ma  değer  ol arak 25, 

idari  bi nal ar  i çi n 5;  müşt e mil ât,  baraka ve ca mi  i çi n sıfır  ol arak 

varsayıl mı ştır. 

- GEC ( Gece nüf usu)  :  Fabri ka bi nal arı  i çi n ortalama  değer  ol arak 25,  i dari 

bi nal ar içi n 5; müşte mil ât, baraka ve ca mi içi n sıfır olarak varsayıl mı ştır.  

- HI N ( Haft a i çi  nüf usu)  :  Fabri ka bi nal arı  i çi n ortal a ma  değer  ol arak 25, 

idari  bi nal ar  i çi n 5;  müşt e mil ât,  baraka ve ca mi  i çi n sıfır  ol arak 

varsayıl mı ştır. 

- HSN ( Haft a sonu nüf usu)  :  Fabri ka bi nal arı  i çi n ortala ma  değer  ol arak 25, 

idari  bi nal ar  i çi n 5;  müşt e mil ât,  baraka ve ca mi  i çi n sıfır  ol arak 

varsayıl mı ştır. 

- YAZ ( Yaz nüf usu)  :  Fabrika bi nal arı  i çi n ort ala ma değer  ol arak 25,  i dari 

bi nal ar içi n 5; müşte mil ât, baraka ve ca mi içi n sıfır olarak varsayıl mı ştır.  

- KI S ( Kı ş  nüf usu)  :  Fabrika bi nal arı  i çi n ort ala ma değer  ol arak 25,  i dari 

bi nal ar içi n 5; müşte mil ât, baraka ve ca mi içi n sıfır olarak varsayıl mı ştır.  

- OZR ( Özürl ü sayısı) : Bütün bi nal ar içi n sıfır(0) değeri varsayıl mı ştır. 

- YAB ( Yabancı sayısı) : Büt ün bi nal ar içi n sıfır(0) değeri varsayıl mı ştır. 

- COS ( Çocuk sayısı) : Bütün bi nal ar içi n sıfır(0) değeri varsayıl mı ştır. 

- EVC ( Evcil  hayvan sayısı)  :  Büt ün bi nalar  i çi n sıfır(0)  değeri 

varsayıl mı ştır. 

Çalış ma kapsa mı nda kul lanılan ana kaynak TABİ S- OK’  dur.  Bu nedenle çalış ma 

kapsa mı ndaki  ve obj elere ait  bazı  özelli kleri n ve özniteli kleri n açı kl anması  i çi n 

kat al ogda bul unan t abl oları n biri  Tabl o 4. 3’te verilerek,  burada bahsedilen konul arı n 

ne ol duğu açı kl anmı ştır. 

Tabl o 4. 3: TABİ S- OK, sayfa 186’da bul unan tablo 
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Bu t abl oda bahsedilen başlıkl ar şu şekil de açı kl anabilir: 

- Kodu :  Bu kı sı mda verilen kodl a ma TABİ S- OK ol uşt urul urken verilen 

sıraya göre veril mi ştir.  Söz konusu t abl oda bahsedilen obj e parsel  ol duğu 

içi n A. H. 1. 01 şekli nde bir tanı ml a ma yapıl mı ştır. 

- Kı salt ması  :  Burada il gili  parselin belirleyi ci  bir özelli ği  ile il gili  bil gi 

girilebilir. 
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- Adı  :  Bu kı sı mda parsel e verilen özel  i si m harici nde,  res mi  adı nı n 

giril mesi  gerekli dir.  Bu çalış ma i çi n res mi  adı ndan kasıt,  o parseli n kayıtlı 

ol duğu Tapu Si cil Müdürlüğü’nde bul unan numarası olarak alınmı ştır. 

- Öznit elikleri  :  Bu sütunda verilen kı salt malarla il gili  açı kl a mal ar, 

çalış maya eklenen tabl olarla beraber veril mi ştir. 

- Tabl oda bul unan ‘ ‘Zemi n Sı vılaş ma  Değeri’ ’(ZSV)  ve  ‘ ‘ Dol gu 

Al anı’ ’( DLG)  değerleri  içi n,  arazi de t espit  edilen dur u ma  göre,  CBS 

hazırlanırken ol uşt urul an t abl ol ara giril mesi  gereken sayısal  değerlerde 

doğr udan veril mi ştir.  

- Kar di nalli k :  Bir  özniteli ği n kardi nalli k derecesi,  il gili  öznit eli k 

değerleri ni n il gili  obje t ürüne at anması ndaki  sayısal  dur umunu 

göst er mekt edir  [2].  Bununl a il gili  ol arak at anabilecek değerl er  ve 

açı kl a mal arı şu şekil dedir [23]. 

o 1: 1  :  İl gili  özniteli ği n il gili  obj eye mutl aka at anması  gerekir 

ve sadece t ek değerli  olabilir  ( Mesel a bir  fabri kanı n ‘ ‘ Dur umu’ ’ 

DRM özniteli ği  değeri nin ‘ ‘110 Çalışı yor’ ’ yada ‘ ‘111 Hi z met  dı şı, 

kapatıl dı’ ’ ol ması). 

o 0: 1  :  İl gili  özniteli k değeri  o obj e i çi n i stenirse at anabilir 

( Mesela A. A. 3. 10 bi na obj esi  i çi n ‘ ‘ Bi nanı n gece nüf usu’ ’  ( GEC) 

değeri). 

o 0: ?  :  İl gili  özniteli k il gili  obj eye at anmayabilir  yada çok 

değerli  ol arak at anabilir. Bu dur um t a ma men çalış manı n a macı na 

yöneli k ol arak belirlenebilir  ( Mesela A. A. 3. 10 hastane obj esi  i çi n 

böyl e bir durum söz konusudur). 

- Öznit elik bil gileri atanırken, seçilen değerler şu şekil de atanabilir: [2]  

o Sayı ( Nu mber) 

o Gerçel sayı ( Real) 

o Ta m sayı (Integer) 

o Ma ntı ksal ( Logi cal)(and,  oder, or vb.) 

o Anaht ar ( Bool ean)(yanlı ya da doğru) 
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o Karakt er dizgesi (Stri ng) 

o İkili siste m ( Bi nary) 

o Di zge ( Array) 

o Tari h ( Dat e) 
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5. OLASI AFETLERĠ N TESPĠ TĠ VE DURUMU 

Günü müzde üreti m faaliyetleri nde bul unan kur uml ar  kendi  bünyel eri nde meydana 

gel ebilecek afetlerle il gili  ol arak ön bil gilere ve müdahal e sırası nda yapılacakl ara 

karşılı k yet erli  bil gi ye sahi ptirl er.  Ayrı ca bu konuda yerel  yöneti ml erle sı kı  bir 

işbirli ği  i çerisi nde olma  şansl arı  da bul unmakt adır.  Buna göre, acil  dur um 

pl anla ması nda el e alı nacak konul arda önceli kli  olarak ol ası  doğal,  t eknoloji k yada 

insan yapı mı objelerden kaynakl anabilecek afetlerdir [24]. 

TABİ S- OK’  da i se bununl a il gili  ol arak öngör ülen ol ası  afetler  şu başlı klar  altı nda 

toplanmı ştır: 

- Çı ğ 

- Depre m,  

- Dol u,  

- Soğuk hava, don,  

- Fırtı na, kasırga,  

- Hort um,  

- Kar,  

- Kaya yuvarlanması, 

- Kur aklı k,  

- Or man yangı nı, 

- Sel, 

- Sı cak hava,  

- Si s, 

- Şi ddetli yağmur,  

- Toprak kayması, 
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- Zararlı böcek istilâsı, 

- Yanar dağ patla ması. 

Kat al ogda bu t ür  afetlerin gerçekl eştiği  böl ge ve t ari hl eri n siste me  giril mesi  gerekti ği 

belirtil mi ştir.  Ancak,  bölge i çi n daha önce afetlerle il gili  herhangi  bir envant er 

tut ul madı ğı  i çi n siste me  girişler  yapıl ma mı ştır.  Ancak kat al ogda verilen afet 

başlı kları nı n çalış ma  merkezli  böl ge yada he men yakı nl arı nda gerçekleşebil eceği 

varsayıl mı ş  ve yapılan ön çalış mal ar  ve öner melerde bu başlı klar  altı nda ayrı  ayrı 

incel enmi ştir.  

Böl geni n bir  çalış ma sahası  ol ması  ve çalış ma yapılan al anl arı nda t a ma mı nı n kapalı 

al anl ar  (bi nal ar)  ol ması dol ayısı yl a,  kat al ogda öngör ülen afetlerden bir  kı s mı 

doğr udan üreti mi  il gilendir mez.  Ancak dol aylı  yol dan ve uzun süre deva m et mesi 

dur umunda faali yetleri  engelleyebilecekl eri nden bu dur uml ar  i ki nci  mertebede el e 

alı nmı ştır. 

Böl geyi doğrudan il gilendiren afet konul arı şu şekilde sayılabilir:  

- Depre m,  

- Dol u,  

- Fırtı na ve kasırga,  

- Hort um,  

- Sel. 

Bunun hari ci nde böl geyi  il gilendiren ve dol aylı  yol dan ol umsuz ol arak 

et kileyebilecek afetlerde şu şekil de sayılabilir: 

- Kar,  

- Sı cak hava,  

- Si s, 

- Şi ddetli  yağmur  ( Bu duru m dol aylı  ol arak sayılabilecek olsa da, sonuçl arı 

açısı ndan sel e dönüş mesi  büyük ol asılı k ol abileceği nden sel  başlı ğı 

altı nda i ncel enmi ş; ayrıca bir açı kl a ma yapıl ma mı ştır), 

- Kur aklı k 

- Soğuk hava ve don.  
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Bunun hari ci nde ol ması muht e mel  gör ül meyen yada gerçekl eşse bile böl gedeki 

faali yetleri engelleye meyeceği öngörülen afetlerde şunlardır: 

- Çi ğ :  Faali yetler  kapalı  alanl arda gerçekl eş mekt edir.  Bu yüzden bu t ür  bir 

ol ayı n faali yetleri et kileyebileceği bir durum yoktur.  

- Kaya yuvarlanması  :  Böl gede bu dur umu göst erir  herhangi  bir  doğal  yada 

yapay ol uşum bul unma makt adır. 

- Or man yangı nı  :  Böl gede pl anl anmı ş  park al anları nı n bazıları na kı s mî 

ol arak ağaç di ki mi  yapıl mı ştır.  Anılan böl gedeki  ağaçl ar  ça ml ardan 

ol uş makt adır.  Çor um ve böl gesi nde kara i kli mi  koşulları  gözl enmekt edir 

ve ağaçl arı n büyü me  hı zları  sı nırlı dır.  Bu yüzden bu yeni  di kilen ağaçl arı n 

yetişebil mesi  ve bir  or man yangı nı  riski  ol uşt urabil mesi  i çi n en az 10- 15 

yıl  gerekmekt edir.  Ayrı ca ağaçl andırılan al anl arın büyükl üğü göz önüne 

alı ndı ğı nda bu t ür  bir  afet  pl anl a ması na gerek duyul ma mı ştır.  Toprak 

kay ması  :  Böl gede bu dur umu göst erir  herhangi  bir  doğal  yada yapay 

ol uşum bul unma makt adır. 

- Yanar dağ patla ması  :  Bölge ve çevresi nde herhangi  bir  sön müş  yada faal 

dur umda vol kan bul unma makt adır. 

- Zararlı  böcek i stilâsı :  Böl gede herhangi  bir  t arı m faali yeti 

yür üt ül me mekt edir.  Bu tür  bir  istilânı n sadece t arı m ür ünl eri ne zarar 

verebileceği  öngör ül müş  ve böl gede gör ül mesi  mü mkün ol madı ğı 

varsayı mı nda bul unul muşt ur. 

TABİ S- OK’ da siste me giril mesi gerekti ği belirtilen di ğer afetlerde şöyl edir: 

- Bul aşıcı hastalık,  

- Tr afi k kazası, 

- Gaz zehirlenmel eri, 

- Gı da zehirlenmel eri, 

- Hayvan hastalıkları, 

- Bi na yangı nı, 

- Ter örist sal dırı. 
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Bu konul arla il gili  elde herhangi  bir  veri ol madı ğı  i çi n siste me girişleri 

yapıl ma mı ştır.  Bu böl ümde  verilen bil giler  ve yapılan öneriler  böl ge geneli nde 

incel endi ği  i çi n,  yukarıda bahsedilen konul arla il gili  herhangi  bir  açı kl a mada 

bul unul ma mı ştır. 

Ayrı ca böl ge i çi nde meydana gel ebilecek yanı cı  yada patlayı cı  madde kaynaklı 

patla ma riski  de mevcut  ol abilir.  Ancak 4562 sayılı  OSB kanununda bu konuyl a il gili 

bir  maddede bul unmakt adır.  Kanunun yür üt mesi  ile il gili  ol arak 01. 04. 2002 t ari h ve 

24713 sayılı  Res mi  Gazet e’de yayı nl anan yönet meli ği ni n il gili  maddesi  şu 

şekil dedir: 

‘ ‘Organize Sanayi Böl geleri Uygul ama Yönet meliği  

Kurul amayacak Tesisler 

Madde 93- Katılı mcıl arın kuramayacakl arı tesisler: 

 a) Kar ma ve i htisas OSB’lerde ; 

1) Rafi neriler, gazl aştır ma ve sıvıl aştır ma tesisleri, 

    a) Ham petrol rafi nerileri, 

    b) Kömür veya bit üml ü şisti n sıvıl aştırıl dı ğı ve gazl aştırıl dı ğı tesisler,  

    c) Sıvılaştırıl mış petrol gazı dol um ve depol ama tesisleri, 

2) Çi ment o f abri kal arı, bet on santralleri, kli nger üret en tesisler,  

3) Sıvı ve gaz yakıtl a çalış mak üzere kurul acakl ar hari ç, ter mi k güç santralleri,  

4) Nükl eer güç santralleri ile di ğer nükleer reakt örler,  

5) Radyoaktif atıkl arı n depol anması, bert arafı ve işlenmesi amacı yl a proj elendirilen 

tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 

6) Nükl eer yakıtl arı n üretil mesi veya zengi nl eştirilmesi ile ilgili tesisler,  

7) OSB’ ni n kendi katı atıkl arı nı ve müşt erek arıt ma tesisi nden çı kan çamurları n 

bert erafı içi n kuracağı yak ma ve uzakl aştır ma tesisleri hari ç, çöp, t oksik ve tehlikeli 

artıkl arı n yakıl ması ki myasal yoll a arıtıl ması, ni hai depol anması veya araziye 

gömül mesi ile ilgili atık uzakl aştır ma tesisleri, 

b) Kar ma OSB’lerde ; 

1) Parl ayı cı/patl ayı cı maddel eri n üretil di ği tesisler,  

2) Petroki mya kompl eksleri, 

3) Tuğl a ve kiremit f abrikal arı , kömür yıkama kireç, alçı ve zı mpara tesisleri, 

( Üreti mi nde, kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynakl arı nda filtre sisteml eri ni 
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kull anan tesisler hari ç) 

4) Ent egre şeker f abri kaları, 

5) Gliseri n , yağ asitleri, sülf ürik asit, hi drokl orik asit, kl or ve benzeri ki myasal 

maddel er üret en yerler ile azot sanayi ve gübre f abri kal arı, 

6) Zirai mücadel e il açl arı içi n  hammadde üreti mi  yapan tesisler,  

7) Asbest, asbest içeren ürünl eri n işlenmesi veya dönüşt ürül mesi yapıl an tesisler,  

8) Sel ül oz ve sel ül oit üreti mi yapan tesisler,  

 9) Kağıt hamurundan her çeşit kağıt üreti mi yapan tesisler ( OSB Kanal deşarj  

st andardı na uygun atıksu tesisi kuran tesisler hariç),  

10) Ham deri işleme, hayvan kesi mi yapıl an ve padok tesisleri, 

11) Maya ve tuz üreti m tesisleri. 

OSB Müt eşebbis heyeti, yukarı da belirtilen tesislerin dışı nda kurul ması nda sakı nca 

gördüğü di ğer tesisler için Bakanlık görüşü alır.’ ’ 

Ma dde i çerisi nde bahsedilen katılı mcı  kavra mı  OSB’l erde parsel  t ahsisi  veya satışı 

yapıl mı ş  gerçek yada t üzel  ki şileri  t e msil  eder.  Ayrıca i htisas  OSB’l er,  sadece bir  ana 

ür ün ve bunun yan ür ünleri  ve geliştiril mesi  ile ilgili  al anl ar;  kar ma  OSB’ de birden 

çok dal da üreti mi n yapıldı ğı sahal ar dır [8, 25]. 

Bu kanunl a,  böl ge i çerisinde yapılan t esisleri n patla ma  riski  t aşı ma ması  ve  çevreye 

yada üreti me verilebilecek muht e mel  zararların önüne geçil mesi  öngör ül müşt ür. 

Bununl a beraber,  böl geye kur ul mak i stenecek bu t ür  yapılarla il gili  olarak OSB 

tarafı ndan i ncel e mel eri n yapıl ması  gerekir.  Her hangi  bir  patla manı n böl geye ne  t ür 

zararlar  verebileceği,  bunl arı n önl enebil mesi  içi n nel er  yapıl ması  gerekti ği  ve 

müdahal e anı nda yapılacakl arı n belirlenmesi yol una gi dil meli dir.  

Çor um OSB i çerisi nde ilgili  bakanlı k gör üşü alı narak faali yetleri ne i zi n veril mi ş  bu 

türden t esislerde bul unmakt adır.  Ekl erde listesi  verilen ve t ehli keli  madde üret en bu 

tür  t esisleri n sayısı  4 ol arak t espit  edil mi ştir. Ancak bu şirketleri n kur ul ması 

aşa ması nda pl anl anan üreti m faali yetleri ni n yür ütül üp yür üt ül meyeceği  t a ma men o 

kur ul uşları n i nisi yatifi ndedir.  Bu gi bi  faali yetlerin gerçekl eş mesi  dur umunda bil e 

büt ün OSB’ ye  büyük bir  zarar  ver mesi  öngör ül meyebilir.  Bunun i çi n il gili 

kur ul uşları n kendi  bünyel eri nde patla mal ara karşı  t edbirleri n alı nması  ve çalış ma 

orta ml arı nı n buna göre düzenl enmesi  önceli kli  olarak pl anl anmalı dır.  Ayrıca bu ön 

çalış mal ar  sırası nda OSB il e eşgüdü ml ü çalışılmalı,  gerekti ği nde ol ası t edbirleri n 
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alı nabil mesi  i çi n önceli kli  ol arak buna yöneli k çalış mal ar  yapıl malı,  gerekli  eki pman 

ve donanı m t e mi n edil meli dir.  Ayrı ca bu t ür  bir  dur umda müdahal e edecek eki pl eri n 

iyi  eğiti m bir  eğiti mden geçiril mel eri  de şarttır. Bu gi bi  afetlere öncelikli  ol arak 

böl gedeki  itfai ye t eşkilatları nı n müdahal e edeceği  göz önüne alı nmalı  ve afetler 

öncesi nde yapılacak planla mal arda önceli kli ol arak bu eki pl eri n dur uml arı 

incel enmeli dir [26]. 

Bununl a beraber, daha önce anılan bazı  afetleri n oluşabil mesi  i hti mâli de  söz konusu 

ol abilir.  Çalış ma i çerisinde daha önce bahsedilen bu konu i se savaştır. Bi r  savaş 

dur umu,   üreti mi,  i nsan hayatı nı  ve faali yetleri n yapıl dı ğı  yapıları doğr udan 

et kile mekt edir. 

Yakı n za manda yada gelecekt e ol uşabilecek bu gibi  afetleri n hepsi  ayrı  ayrı  başlı kl ar 

altı nda i ncel enmi ştir.  İncel e mel erde de afeti n ol uşabil me i hti mâli,  afetten önce 

alı nabilecek t edbirler ve  afetten sırası nda ve sonrası nda yapılabilecekl er 

incel enmi ştir.  

Burada bahsedilen ve önceden t ahmi n edilebilecek ol an ve met eorol oji t arafı ndan 

belirlenebilecek afetleri n önceden uyarısı nı n yapıl ması  çok öne mli dir.  Bunun i çi n 

konu başlı kları  altı nda sı k sı k deği nileceği  üzere Met eorol oji  Genel  yada Böl ge 

Müdürl ükl eri  il e bir  eşgüdü m,  özelli kle hava ol ayl arı  sonucu ol uşabilecek afetlerle 

ilgili gerekli önl e ml eri n alınabil mesi ol anağı nı sağlayabilir. 

Ayrı ca burada bahsedilen,i ncel enen ve öner mel erde bul unul an afetleri n,  daha sonra 

bir  pl anl a ma esnası nda kullanılabil mesi  i çi n ol uşt urul an Af et  Yönet i mi  Bil gi 

Si ste mi’ne giril mesi  zorunl udur.  Bu sayede olasılı k hesapl arı,  afetlerin ol uş ma 

tari hleri,  ol uşabilecek hasarlar  ve yapılabilecek faali yetlerle il gili  karışı k sorgul a ma 

ve önl e m al ma mü mkün ol abilecektir. 

Bununl a beraber,  bir  kurul uş  kendi  bünyesi nde  yada böl gesi ndeki  ol ası  afetlere karşı 

alı nacak önl e ml erl e il gili  pl anl a mal arı   t a ma ml adı kt an sonra,  bunl arı  mutlaka t est 

et meli dir.  Bu sayede yapılabilecekl eri n listesi ni n yanı  sıra,  bunl ara karşı yapıl acak 

müdahal eleri nde ne gibi  aşa mal ardan geçeceği  anl aşılabilir  ve aksaklı kl ar 

anl aşılabilir.  Ayrı ca,  ol uşt urul an acil  dur um pl anı  il e il gili  gerçekçi  düzelt mel er, 

ekl e mel er ve çı kar mal arda yapılabilir [26]. 



 47 

Pl anl a mal ardan sonra,  afetlere karşı  yapılan hazırlıklara ilişki n t estler  yapılırken i ki 

farklı  yönt e m denenebilir.  Bu dene mel erde ayrıca seçilen böl geni n nasıl bi r  t epki 

göst ereceği ve aksaklı klarda bul unabilir: 

- Ön habersiz test, 

- Senaryo testi. 

Ön habersiz t est  aşa ması nda,  afet  yöneti mi  il e il gili  ol arak il gili  bölgede daha 

önceden bil gilendiril mi ş ol an kişi  yada kur ul uşları n,  bu müdahal e safhal arı nı  ne 

şekil de yada ne kadar anladı kl arı anl aşılabilir. 

Senaryo t esti nde i se sadece müdahal e aşa masında görevli  ol acak personeli n,  afet 

dur umdaki  davranışları  ve yapacakl arı  her  t ürl ü organi zasyon gözden geçirili p bir  ön 

fi kir el de edilebilir [28]. 

5. 1. DEPRE M 

Tür ki ye’ni n t ekt oni k yapısı  göz önüne alı ndı ğı nda,  sı k aralı klarla Ri cht er  öl çeği ne 

göre 6 ve üzeri  şi ddette depre ml eri n meydana gel di ği  söyl enebilir. Bu gi bi 

dur uml arda ortaya çı kan can kayı pl arı azı msana mayacak kadar çok ol abilmekt edir.  

Çor um ve havalisi ni  il gilendiren depre m fay hatları  i ki  t anedir.  Biri ncisi,  Kuzey 

Anadol u Fay Hattı’nı n t espit  edilen ve Çor um’ un kuzeyi nden geçtiği  anl aşılan 

böl ümüdür  [ 29].  Bu bölü m Çor um’ a karayol u ile 1- 1. 5 saat  mesafede ve uzaklı ğı 

yat ay ol arak yakl aşı k 70- 80 kil ometre ci varı nda değiş mekt edir.  Anılan fay Tosya, 

Kar gı,  Merzifon hattı nı  taki p ederek Doğu Anadol u Böl gesi’ne kadar  uzanmakt adır 

[30].  Bununl a beraber Çor u m ve çevresi nde meydana gel en depreml er  ekt e 

sunul muşt ur ( Tabl o A. 12) [31] . 

Çor um ve  çevresi nde meydana gel en geç mi şt eki  depre ml er  esas  alı narak,  depre ml er 

ol uş  bi çi ml eri,  meydana getirdi ği  hasarlar,  vb.  gibi  konul arda bir  i ncel eme  yapılı p; 

OSB i çerisi nde yapılacak bi nal arda bu hususl arı nda di kkat e alı nması sağlanabilir. 

İki nci  fay hattı  i se Çoru m doğusunda kal maktadır.  Bu fay Kuzey Anadol u Fay 

Hattı’nı  kes mekt edir  ve geçti ği  böl gede Çor um’ un Mecit özü ilçesi ni n doğu t arafı nda 

kal makt adır.  Fay hatlarını  göst erir  harita Şekil  5. 1’de göst eril mi ştir.  Ayrıca çalış ma 

hazırlandı ğı  sıralarda Çor um’ da meydana gel en depre mi n yeri  ve büyükl üğü de 

haritada belirtil mi ştir [32]. 
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ġekil 5. 1: Çor um İli çevresi ndeki fay hatları 

Çor um İli  i çi n Şekil  5.2’ de  göst erilen ve Depre m Ar aştır ma Dairesi  tarafı ndan 

hazırlanan bir depre m durum haritası da hazırlanmı ştır [33].  
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ġekil 5. 2: Çor um İli depre m risk haritası 

Çor um’ da t ari h i çerisinde ol uşan büyük depre ml eri n bazıları nı n kayıtları  da 

tut ul muşt ur.  Her  ne kadar  bu yakı n t ari ht e  meydana gel en depre ml er  haricinde el de 

fazla bir  bil gi  ol masa da,  meydana gel en büyük depre ml eri n bu böl gede çok sayı da 

can ve mal kaybı na yol açtı ğı eski kaynakl ardan tespit edilebil mi ştir [6]. 

Konu il  il gili  ol arak yapılan gör üş mel erde, Çorum ve böl gesi ni  et kileyebil ecek 

herhangi  bir  büyük depre mi n Ri cht er  öl çeği ne göre 6- 6. 5 ol arak öngör ül düğü 

belirtil mi ştir.  Her  ne kadar  bir  depre mi n şi ddeti ni önceden t ahmi n et mek t a m ol arak 

mü mkün ol masa da, bu tür  bir  bil gi  daha sonradan yapılacak bi nal arı n proj eleri  i çi n 

gerekli bir bilgi olabilir [30]. 

Ancak daha önce çalış ma i çerisi nde anıl dı ğı  gi bi bi r  depre m sırası nda oluşabilecek 

hasarları n t espiti  i çi n stati k ve mi mârî  proj eleri n el de edil me mesi  dol ayısı yl a 

ol uşabilecek depre ml er  içi n büt ün yapılar  ‘ ‘olası  ağır  hasarlı’ ’ kabul  edil mi ştir.  Bu t ür 

bir  dur uma  karşılı k,  el bette bi nal ar  i çerisi nde depre ml er  sonrası nda hafif  hasarlı  yada 
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hasarsız bi nal arı n ol abileceği  de göz önüne alı nmalı dır.  Ancak öneriler  ve sonuçl arı 

en köt ü duruml ar göz önüne alınarak hazırlanmı ştır. 

5. 1. 1. DEPRE MDEN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Af etten önce böl gedeki  mevcut  yapıları n st ati k ve mi marî  proj el eri  i ncelenerek ve 

ze mi n et ütleri  yapılarak ol uşabilecek depre ml ere göre ne t ür  hasarlar  ol uşabileceği 

ile il gili  bir  bil gi  el de edilebilir.  Bunun i çi n depre m büyükl ükl eri ne göre çeşitli 

aralı klar  öngör ül ebilir.  Mesel â;  Ri cht er  öl çeği ne göre 4- 5,  5- 6,  6- 7 büyükl üğünde 

depre m aralı kl arı  gi bi.  Bu gi bi  dur uml arda ol uşabilecek depre ml eri n hangi  yapıl ara 

daha fazl a hasar  vereceği hesapl anı p,  depre mden sonra  yapılacak ara ma ve kurt ar ma 

çalış mal arı içi n önceli kle daha fazl a riskli olan bölgel ere il gili eki pl er gönderilebilir.  

Ol uşabilecek büyük depre ml eri n ardı ndan büt ün binalar  ol ası  ağır  hasarlı  olabileceği 

varsayıl dı ğı  i çi n,  öncelikl e her  yapı nı n kullanım a macı,  nüfus  yoğunluğu ve  bi na 

dur uml arı  göz önüne alınarak her  kur ul uşun kendi  i çerisi nde bir  t ahli ye pl anı 

ol uşt urul ması  zorunl udur.  Bu t ür  bir  pl anl a mada,  eğer  varsa değişi k böl üml erde 

çalışanl arı n nüf usl arı  göz önüne alı nmalı,  aynı  za manda vardi yalı  çal ışan 

kur ul uşları n,  vardi ya saatleri  i ncel enerek bu saatler  aralı ğı nda depre ml er  ol duğunda 

ne t ür  önl e ml er  al abileceği  saat  dili ml eri  i çerisi nde belirlenebilir  ( mesel â 08- 16,  16-

24,  00- 08 saatleri  arası  gi bi).  Bununl a beraber  planl a mada kişi  bazı nda çalışanl ara 

görevl er  yükl enmeli  ve kişilerden ol uşabilecek en az 3 farklı  gur up ol uşt urul malı dır. 

Bunl ar: 

- Af et  sonrası nda öne mli evrak,  maki ne,  vb.  ci hazl arı n belirli  bir  yer de 

toplanarak korunması görevi, 

- Af et  sonrası nda ara ma ve  kurt ar ma çalış mal arını n yapacak eki pl eri n 

belirlenmesi ve bunl ar için gerekli olan ci hazl arı n te mi ni,  

- Af et  sonrası nda yaralıların bakı mı,  kurt ul anlara gerekli  l ojisti k dest eği n 

yapıl ması,  eğer  can kaybı  varsa cesetleri n belirli  yerlerde t opl anması  yada 

gerekirse defi n işle ml eri nin yapıl ması, 

ol arak sayılabilir. 

Büyük bir  depre mden sonra yaralıları n bakı mı,  ara ma- kurt ar ma çalışmal arı nı n 

yapılabil mesi  ve or ganizasyonun sağl anabil mesi  i çi n;  büt ün bu faali yetleri n bir 
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mer kezde t opl anması  zorunl udur. Böyl e bir  dur umda  yet kili  maka m Çorum OSB 

Müdürl üğü’dür. 

Müdürl ük bi nası nı n da ağır  hasar  görebileceği  göz önünde bul undur ul ursa,  önceli kl e 

yeni  bir  mer kez ol uşt urulması  zorunl udur.  Bu merkez i se Müdürl ük bi nasını n he men 

yanı nda yer  al an ve ‘ ‘ mi safir  ot oparkı’ ’ ol arak kullanılan yer  ol arak pl anlan mı ştır  ve 

Şekil 5. 3’te ( A) harfi ile göst eril mi ştir. 

 

ġekil 5. 3: Büyük bir depre m sırası nda kullanılabilecek Afet Yöneti m Mer kezi’nin yeri ( A)  

Yapıl an bu pl anl a mada bi nal arı n kullanı m dur uml arı  göz önüne alı nmı ştır.  Burada 

depre mden önce t esis edilecek bir  mer kez bi na zor unl udur.  Burada yapılabilecek bir 

bet onar me  bi nada hasar  görebileceği  i çi n,  söz konusu mer kezi n bir  depodan ol uş ması 

daha i yi  ol acaktır.  Böylece depre mden sonra da kullanılabilecektir.  Bu mer kezde 

böl geni n nüf usuyl a doğru orantılı  ol arak yet erli  sayı da çadır,  battani ye,  ayrıca tı bbî 

mal ze me ve kuru gı da ve su depol anmalı dır. 

Bu böl geni n orta nokt a koor di natları ise; 

- İ mar Y = 15 255; X = 14 315 

- Y = 403 209; X = 4483 484 
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ol arak hesapl anmı ştır. 

Bu t ür bir depoda bul undur ul ması gereken ci hazl ar: 

- Böl ge telsiz vericisi, 

- Lojisti k,  kor uma,  ara ma-kurtar ma  ve kri z yöneti mi  başkanı  ve di ğer 

yet kilileri n kullanabil mesi içi n yet erli sayı da telsiz,  

- Jenerat ör, 

- GPS el alıcıları, 

vb.  gereçl er  sayılabilir.  Bu araç ve gereçl er  kullanı ma  uygun ol malı  ve bir  afetten 

önce bu ci hazl arı kullanabilecek kişileri n eğitil mesi gerekmekt edir.  

Bi r  depre mden sonra,  sadece ka mu araç yada personeli ni n yapılacak büt ün 

müdahal elere yet erli  olmayacağı  dur uml ar  ol abilir.  Bunun i çi nde özel  sekt örden 

istenebilecek yardı ml arı nda belirlenmesi gerekli dir. Bunl ar: 

- Enkaz kal dır ma,  

- Donanı m kirala ma,  

- Pl asti k ört ül er, vb. mal zemel eri n temi ni,  

şekli nde ol abilir.  Bir  depre m sonrası nda o bölgedeki  gerekli  ol an ekipman ve 

mal ze mel eri n fi yatları nın hı zlı  bir  şekil de art acağı  da düşünül ürse,  bu unsurl arı n 

sağlandı ğı  ti cari  kur um ve kur ul uşlarla hazır  kontratları n yapıl ması  da müdahal e 

anı nda et kili  ol acaktır. Hazır  kontratlar  ile depre m öncesi ndeki fi yatlardan 

yararlanılacak ve anl aş mazlı kl arla birli kte ortaya çı kabilecek za man kayı pları nı n da 

önüne geçil mesi mü mkün ol acaktır [34]. 

Böl ge i çerisi ne İstanbul’da ol duğu çeşitli  yerlere depre m depol arı  kurul arak bir 

depre m sırası nda kullanılabil mesi  i çi n,  depoya en yakı n yerdeki kur ul uşun 

yet kilileri ne anaht arları  tesli m edilebilir.  Pr oj e kapsa mı nda bu konu il e il gili  i ki  farklı 

yol dan pl anl a ma yapıl mı ştır. Bunl ar: 

- Bi nal arı n kullanı m duruml arı na ve arazi deki dağılı ml arı na göre planla ma,  

- Varsayılan nüfus yoğunlukl arı na göre yapılan pl anl a ma.  

Her  i ki  dur um i çi nde Ma pI nfo pr ogra mı  kullanılarak sorgul a mal ar  yapıl mı ş  ve 

depol arı n yerleştirilebileceği  muht e mel  yerleri  planl anmı ştır.  Yapılan sorgul a ma  da 
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ise değişi k dur uml ar  göz önüne alı nmı ş,  bunl ar  da konu i çerisinde ayrı ca 

belirtil mi ştir. 

5. 1. 1. 1. Bi nal arı n kull anı m duruml arı na ve arazi deki  dağılı ml arı na göre 

pl anl a ma 

Bi nal arı n kullanı m dur uml arı na göre(çalışı yor/ hiz met  dı şı, kapalı)  depre m depol arı nı n 

kur ulabileceği  yerler  pl anl anmı ştır.  Her  deponun ort ala ma 200 ki şi ni n i htiyaçl arı nı 

karşılayabileceği  öngör ülürse,  buna göre yerleştirilebilecekl eri  yerler  planl anabilir 

(Şekil 5. 4). 

 

ġekil 5. 4: Depre mden önce kurul abilecek depre m depol arı n muht e mel yerleri 

Her ne kadar bu pl anl a mada öngör ülen parseller gerçek duruml arı ndan farklı olsa da, 

ul aşı m kol aylı ğı açısı ndan depre m depol arı nı n yerleri şekil deki gi bi ol muştur.  

Pl anl anan depo sayısı  7 adettir.  Bu depol arı n pl anl anan yerl eri  i se;  şu an kull anı mda 

bul unan bi nal arı n birim al an başı na düşen yoğunl ukl arı  ortala ma alı narak 

bul unmuşt ur.  Depol arı n kur ulabileceği  muht e mel  al anl ara ait  bil gilerde Tabl o 5. 1’de 

veril mi ştir. 
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Tabl o 5. 1: Planlanan duru ma göre depol arı n bul unduğu yerlere ait bil giler 

No Parsel 

No 

Sor uml u Kur ul uş İ mar Y İ mar X Y X 

1 700 Yıl- Pen Pl astik 

San. ve Ti c. Lt d. Şti. 

14745 15215 402701 4484390 

2 Oyun 

al anı  

Çor um O. S. B. 

Tüzel Kişili ği 

15170 14915 403122 4484085 

3 717 Yağ maksan 

Yağlılar Maki ne 

San. ve Ti c. Lt d. Şti. 

15600 15240 403556 4484404 

4 633 Al apal a Maki ne 

Gı da San. ve 

Ti c. A. Ş.  

15740 14540 403688 4483702 

5 640 Çor um O. S. B. 

Tüzel Kişili ği 

15300 14320 403245 4483488 

6 Yeşil 

al an 

Çor um O. S. B. 

Tüzel Kişili ği 

14570 14700 402520 4483877 

7 670 Ayda Tekstil 

Konfeksi yon 

Ti c. A. Ş.  

14270 13950 402210 4483131 

Bu böl gel ere konul acak depre m depol arı nı n güvenli kl eri  ve bakı ml arı  da içerisi nde 

bul undukl arı  arazi yi  kul lanan kur ul uşl ara devredilerek sağl anabilir.  Pl anl anan bu 

böl gel er  aynı  za manda kriti k mer kezler  ol arak öngör ül üp,  t ahli ye sırası nda 

kullanılacak t opl anma alanl arı olarak da kullanılabilecekl erdir.  

Bural ara yerl eştirilecek eki pmanl arsa za man zaman yet erli  gel meyecektir.  Bunun 

içi n her  kur ul uşun kendi  içerisi nde ayrı ca kullanabileceği  ara ma- kurt ar ma gereçl eri ni 

temi n et mel eri  daha da uygun ol acaktır.  Bu gibi  araç ve gereçl eri n yi ne il gili 

kur ul uşun sı nırları  i çerisinde ve kendi  pl anl ayacakları  yerlere yi ne depol ar  koyul arak 

topl anması,  can kaybı nın azaltıl ması  konusunda gerekli dir.  Ayrı ca bu depol arı n 

içerisi ne yi ne acil  müdahal elerde gerekli  sağlı k ekipmanl arı,  kur u gı da,  su,  j enerat ör 

vb. ci hazl arı n bul undur ulması gerekmekt edir. 
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Kur ul acak sağlı k mer kezl eri ni n çadırlardan ol uş ması  daha uygundur.  Böyl e bir 

dur umda depre m afeti ni n kı şı nda ol abileceği  göz önüne alı narak kış  i çi n özel  ol arak 

üretil mi ş çadırları n OSB bünyesi nde bul undur ul ması gerekli dir. 

Burada sağlı k eki pl eri nin en yakı n mer kezl erden gel mesi  sırası nda za man kaybı nı n 

ol acağı  kesi ndir.  Bunun i çi n,  yi ne her  kur ul uşun kendi  i çerisi nde bel irleyeceği 

lojisti k gurubuna il k yardı m eğiti ml eri ni n veril mesi gerekir. 

Yaralıları n sevk ve t ahliyesi  i çi nde za man bazlı bi r  pl an öngör ülebilir.  Böl gedeki 

kur ul uşları n elleri nde mevcut  ol arak bul unan ulaşı m araçl arı,  ayrıca bölgeye giriş-

çı kış  yapan araçl arı n ni teli ği  ve hareket  saatleri  mer keze bil dirilerek,  depre mi n 

meydana gel me  saatlerine göre de pl anl a ma yapılabilir; depre m anı nda araçl arı n 

istenilen yerlerde t opl an ması  i çi n t âli matlar  verilebilir.  Bu konu ile il gili  bir 

bil gisayar  ağı  ol uşt urul ması  ve böl ge geneli ne yayıl ması  ol dukça za man kazandırıcı 

ve işle ml eri kol ayl aştırabilecek bir siste m ol acaktır. 

Af et  Yöneti m Mer kezi’ni n yet kili  kur uml arla  ( Valili k,  Bel edi ye,  hast anel er,  vb. 

kur ul uşlar)  iletişi mi ni n sağl anabil mesi  i çi n sadece OSB i çi nde değil,  Çor u m 

geneli nde de bir  uydu t el efonu alt yapısı nı n kur ul ması  zor unl udur.  Geç mi ş 

depre ml erde gör ül düğü üzere,  kullanılan sabit  ve GS M t el efon şebekel eri ni n 

kapasiteleri  sağlı klı  bir  iletişi m i çi n yet ersiz kal makt adır.  Bunun i çi n bahsedil en  

mer kezl erde en azı ndan birer  adet  uydu t el efonunun bul undur ul ması,  iletişi mi n hı zlı 

yapıl ması ve za man ve can kayı pl arı nı önle mesi açısı ndan öne mli dir.  

5. 1. 1. 2. Varsayıl an nüf us yoğunl ukl arı na göre yapıl an pl anl a ma  

Bu pl anl a ma da  i se bi nalar  i çi n öngör ül en nüf uslar  göz önüne alı nmı ş  ve bir  önceki 

konuda belirtildi ği  gi bi  bir  ortala ma  ağırlı k hesapla ma yönt e mi  kullanıl mı ştır.  Bunun 

içi n :  

- Fabri ka bi nal arı n içi n ortal a ma 25,  

- İdari bi nal ar içi n ortala ma 5,  

- Di ğer büt ün bi nal ar içi n ortal a ma sıfır(0), 

nüf us  değerleri  öngör ülmüşt ür.  Aynı  za manda bu bi nal ardaki  nüf usun gece,  gündüz, 

yaz ve kış za manl arı nda değiş medi ği varsayı mı nda bul unul muşt ur.  
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Yapıl an ort ala ma  nüf us hesapl arı na göre,  daha önceden nu maral andırıl mı ş  her 

al an(böl ge) içi n varsayılan nüfuslarda hesapl anmı ştır( Tabl o 5. 2).  

Tabl o 5. 2: Yapılan varsayı ml arda böl gel ere göre nüf us dağılı mı  

Böl ge Nüf usu 

1 205 

2 335 

3 5 

4 165 

5 435 

6 25 

7 125 

8 375 

9 130 

10 180 

TOPLAM  1980 

Bu sayılara göre,  en fazl a nüf us  barı ndıran ve muht e mel  bir  şi ddetli  depre m 

sonrası nda en fazl a can kaybı nı n yaşanabileceği  böl ge ol arak 5 nu maralı  böl ge 

öngör ülebilir.  Bunun içi n bir  depre mden sonra yapılacak ara ma- kurt ar ma 

faali yetleri ni n bu böl gede yoğunl aştırıl ması daha doğr u ol acaktır. 

Bununl a beraber  kur ulabilecek depre m depoları nı n bul unduğu böl gel er,  aynı 

za manda birer t oplanma mer kezi olarak da öngörül ebilir.  

Bu kı sı mda yapılan pl anla mada önceli kle ada,  sonrada büt ün böl ge bazı nda genel  bir 

pl anl a ma yapıl mı ştır.  Önce her  ada i çi n ort ala ma 1 depo kur ul ması  öngörül müş  ve 

bul unabileceği  muht e mel  yerler  veril mi ş;  ardı ndan da büt ün böl ge i çi n bir  genel 

toplanma  mer kezi  öngörül müş  ve burada şi ddetli bir  depre mden sonra yapıl abilecek 

büt ün faali yetleri n (afet  yöneti m mer kezi nin kur ul ması,  sağlı k çadırları nı n 

ol uşt urul ması,  ara ma- kurtar ma faali yetleri  içi n gerekli  ol an malze mel eri n 

depol anması, vb.) buradan yürüt ül ebileceği öngörül müşt ür.  

Ada  bazı nda yapılan planl a ma  ve  sorgul a mada,  şu genel  dur um ort aya çı kmı ştır 

(Şekil 5. 5): 
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ġekil 5. 5: Ada bazı nda yapılan ortala mal ar sonucunda pl anl anan yerler( MapInfo) 

 

 

Burada öngör ülen büt ün depre m depol arı nı n kur ulabileceği  al anl ar  ol arak öngör ül en 

parsellerde sıralanmı ştır (Tabl o 5. 3). 
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Tabl o 5. 3: MapI nfo ile yapılan hesapl a mal ara göre depol arı n muht e mel yerleri 

Ada Hesapl anan Parsel No Mâli ki  

1 623 776 Çor um Tekstil  Ür ünl eri  İnş. Taah. San.  ve  Dı ş 

Ti c. A. Ş.  

2 636 636 Hançerliler  Bakır  Al ümi nyu m ve  Toprak 

San. Ti c. Lt d. Şti. 

3 640 640 Çor um O. S. B. Tüzel Kişiliği 

4 783 783 Atl an Maki ne İ mâl at Tic.Lt d. Şti. 

5 665 672 Çor um O. S. B. Tüzel Kişiliği 

6 677 677 Polifor m Met al San. ve Tic. Lt d. Şti. 

7 719 Yeşil alan Çor um O. S. B. Tüzel Kişiliği 

8 701 780 Çenesi zler Sera mi k San.ve Ti c. A. Ş.  

9 644 613 Çor um O. S. B. Tüzel Kişiliği 

10 643 646 Çor um O. S. B. Tüzel Kişiliği 

Yapıl an bu pl anl a mada 1,  5,  7,  8,  9 ve 10 nu maralı  parseller  i çi n ağırlı klı  ortala ma  il e 

bul unan parseller  yeri ne,  yerleşi me daha uygun olan ve daha geniş  bir  al an sağl ayan 

ve listede verilen di ğer parselleri n daha uygun ol abileceği öngörül müşt ür.  

Ayrı ca büt ün böl ge i çi n yapılan bir  pl anl a ma i çi nde ort ala ma  ağırlı k alı nırsa;  4 

nu maralı  adanı n i çerisi nde bul unan yeşil  al an en  uygun yer  ol arak öngör ül müşt ür 

(Şekil 5. 6). 
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ġekil 5. 6: Böl ge bazı nda yapılan ortala mal ar sonucunda pl anlanan genel merkez  

Bu al an i çerisi nde kur ulabilecek ol an Af et  Yönetim Mer kezi  ve di ğer  biriml er(sağlı k 

çadırları,  araç-gereç st okla ma  depol arı),  şi ddetli  bir  depre m sonrası nda büt ün böl geye 

et kili bir müdahal e içi n uygun koşulları sağl ayabilir. 

5. 1. 2. DEPRE MDEN SONRA YAPI LABĠ LECEK FAALĠ YETLER 

Bi r  depre m sırası nda oluşabilecek hasarlar  konusunda herhangi  bir  el de mevcut 

değil dir.  Bunun i çi n binaları n hasar  gör mesi dur umunda t opl anma mer kezl eri 

pl anl anabilir.  Bu mer kezlerde daha önce bahsedil diği  gi bi  kur ul acak deprem depol arı 

daha hı zlı müdahal e i mkânı verecektir. 

Bi nal arı n kullanı m duru ml arı na göre yapılan pl anla mada öngör ül en 1 nu maralı 

böl gedeki  deponun bul unduğu al an bir  t opl anma  al anı  ol arak kullanıla mayabilir.  Söz 

konusu parsel  al anı  bir  topl anma  faali yeti  i çi n yet erli  al anı  sağl a mayabilir.  Bunun 

içi n 700 nu maralı  parselin karşısı ndaki  2 nu maralı  böl gede bul unan 618 nu maralı 

parsel  t opl anma  al anı  olarak kullanılabilir,  ayrı ca depodan karşılanacak ihtiyaçl ar 

mesafe kısa ol duğu içi n rahat ça sağl anabilecektir (Şekil 5. 7).  
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ġekil 5. 7: 1 numaralı bölgeni n alternatifi olan t oplanma böl gesi  

Bu yerlerde yapılacak faali yetlerde önceden pl anl anan mer kezden sağlanmalı dır. 

Gerekli  gör ül en dur uml arda yaralıları n acil  ol arak çevre hast anel ere gönderebil mek 

içi n sayıları nı n ve durumları nı n tespiti çok öne mlidir.  

Çor um- Ankara karayol u il e bağl antı  yol unda meydana gel ebilecek hasarlarda eğer 

yol  kullanıla mayacak duru mda  i se;  Şekil  5. 8’de  göst erilen ve bağl antı  yoluna paral el 

ol an bu yol  kullanılabilir.  Yapılan arazi  i ncel e mel eri nde pl anlanan bu yol un 

geçebileceği  yerlerde t arlaları n bul unduğu t espit  edil mi ştir.  Bu böl gede arazi ni n 

eği mi ni n sıfıra yakı n ol ması  dol ayısı yla buradan nakli ye i şle ml eri  gerçekl eştirilebilir. 

Ayrı ca,  t arlalar  arası ndaki  sı nırları n mevcut  zemi nde neredeyse ol ma ması;  ul aşı m 

açısı ndan avant ajlar  sağlayabilir.  Ze mi nde yol  aç ma  çalış ması  yapıl madan da  yol 

güzergâhı kurul up kullanılabilir. 
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ġekil 5. 8: Pl anl anan yol (                          ) 

Ar a ma  kurt ar ma çalış maları  i çi n,  öngör ülen 10 farklı  böl geyi  kapsa ması  i çin en az 10 

ara ma- kurt ar ma  eki bi  ve görev al acak kişiler  pl anl anmalı dır.  Bunun yanı  sıra, daha 

fazla hasarı n ol abileceği  ve yapıları n daha fazl a olduğu ( 8)  ve ( 5)  nu maralı  böl gel er 

öne mli  can kayı pl arı nı n ol abileceği  yerler  ol arak öngör ül mekt edir.  Bununl a beraber 

varsayılan nüf usl ara göre yapılan pl anla mada da bu i ki  böl ge nüf usun yoğunl aştı ğı 

böl gel er  ol arak ön pl ana çı kmı ştır.  Çalış mal arını  bitiren eki pl eri n acil ol arak bu 

böl gel ere sevkl eri  gerekir.  Bununl a beraber  kurul acak ek eki pl er,   önceli kl e bu 

böl gel ere gönderilerek ara ma- kurtar ma çalış mal arına katıl malı dır. 

Yaralıları n t ahli yesi  i çi n böl gede bul unan her  t ürlü araç kullanılabilir.  Bu dur u mda 

toplanma  mer kezleri nde bul unacak yet kili  kişilerin,  hali hazırda kaç aracı n ell eri nde 

mevcut  ol arak kullanılabileceği ni  afet  yöneti m mer kezi ne bil dir mel eri  gerekir.  Bu 

sayede özelli kle ( 8)  ve (5)  nu maralı  böl gel erdeki  t ahli ye çalış mal arı  i çin mer kez 

tarafı ndan yönl endirilebilirler. 

Depre m sırası nda kurul acak sağlı k biri ml erini n çadır  ol arak t esis edil mesi 

öngör ül müşt ür.  Böl gedeki  yaralı  sayısı  ve bunl arı  mer keze il eten araçl arda göz önüne 
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alı ndı ğı nda,  sağlı k mer kezi ni n kur ulabil mesi  i çin uygun gör ül en ve  afet  yöneti m 

mer kezi ne en yakı n ol abilecek yer olarak haritadaki böl ge işaretlenmi ştir (Şekil 5. 9).  

 

ġekil 5. 9: Sağlı k çadırlarını n kurul ması planl anan böl ge( B).  

Pl anl anan bu yeri n orta nokt a koor di natları olarak da;  

- İ mar Y = 15410; X = 14325,  

- Y = 403355; X = 4483492,  

koor di natları  hesapl anmı ştır.  Bu yeri n mâli ki  ( Çi vtelsan Çi vi  San. ve Ti c. Ltd. Şti.)’dir. 

Me vcut  dur umda arazi  üzeri nde bu kur ul uşa ait her hangi  bir  yapı  yada depol a ma 

faali yeti bul unma makt adır. 

Bu mer kezde yapılacak hast a bakı ml arı  ve gerekirse çevre sağlı k kurul uşl arı na 

sevkl eri, merkez tarafı ndan biri nci el den yapılabilecektir. 

Ayrı ca gerekli  gör ül ürse,  el ektri k,  su,  vb.  alt yapı  hi z metleri ni n acil  ol arak 

dur durul ması  gerekebilir.  Bu dur umda ol abilecek alt yapı  hasarları  göz  önüne 

alı nmalı ve buna göre karar veril meli dir. 

Bi r  depre mden sonra oluşabilecek kargaşa ve yapıları n güvenli k zâfi yetleri  ort aya 

çı kabilir.  Bu gi bi  bir  duru mda,  çevre j andar ma  karakolları ndan yardı m i stenmeli  ve 
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böl geye giriş-çı kışlar  kontrol  altı nda t ut ul malıdır.  Böl geye i stenecek güvenli k 

güçl eri ni n sayısı,  böl genin o anki  nüf usuna bağlı  ol arak ( gece nüf usu, gündüz nüf usu, 

vb.) yet erli sayı da artırılabilir. 

Bununl a beraber,  böl gedeki  büt ün bi nal arı n şi ddetli  bir  depre mden sonra ağır  hasarlı 

ol acağı  varsayıl dı ğı ndan,  söz konusu bi nal arın depre mden sonra uzun süreli 

kullanıla mayacağı  öngörül müşt ür.  Yeni  kur ul acak bi nal arı n,  söz konusu parseller 

içerisi nde uygun yerlere yapıl ması  ve enkaz kaldır ma çalış mal arı nı n bir an evvel 

başl a ması  gerekir.  Bununl a birli kte yet erli  al anı  ol mayan kur um ve kur ul uşl ara,  daha 

önceden bahsedilen ve OSB’  de pl anl a ması  t a ma ml anan yeni  böl gede,  kullandı kl arı 

parsel  al anl arı na eş  yada yakı n al anlı  parseller  tahsis edilerek i nşaat  çalış mal arı na 

za man kaybet meksi zi n başl a mal arı  sağl anabilir. Yeni  t ahsis  edilecek parsellere 

karşılı kta eski den kullanımda  ol an parselleri n Çoru m OSB Tüzel  Ki şili ği’ne devirleri 

yapılarak yeni  parsellerin o kur um yada kur ul uş  adı na t ahsisleri  yapıl abilir.  Bu 

sayede de herhangi bir zaman ve maddi kaybı n önüne geçilebilir. 

5. 2. DOLU 

Bu t ür  bir  fel âketi n ol ması  üreti mi  belirli  yerlerde doğr udan et kileyebilir.  Bi r  dol u 

felâketi ni n sebep ol abileceği hasarlar şunl ardır: 

- Dol u sırası nda yapıların,  araçl arı n yada i nsanları n zarar  gör mesi,  bu 

sebepl e faali yetleri n aksaması, geci kmesi yada durması,  

- Dol unun ar dı ndan yollarda meydan gel ebilecek hasarları n ul aşı mı 

engelle mesi. 

5. 2. 1. DOLUDAN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Bu t ür  bir  afeti n ol abilirli ği  önceden hava dur umunun yakı n t aki bi  il e mü mkün 

ol abilir.  Met eorol oji  ile yapılacak bir  eşgüdü m sayesi nde böyl e bir  afeti n 

ol uş ması ndan önce gerekli  uyarılar  böl ge i çerisi nde yapılı p kapalı al anl arda 

bul unmayan personeli n ve  mü mkünse araç-gereçl eri n kapalı  al anlara sevki 

sağlanabilir. 
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5. 2. 2. DOLU SI RASI NDA VE S ONRASI NDA YAPI LABĠ LECEK 

FAALĠ YETLER 

Dol unun ar dı ndan en öne mlisi  yaralı  ol abilecek insanl arı n t espiti dir.  Ayrıca bunl arı n 

yerleri ni n t espiti  i çi n böl ge i çerisi nde bir  eşgüdü m s ağl anmalı dır.  Yaralıları n 

gerekirse acil  ol arak sevkl eri ni n sağl anabil mesi  içi n kur ul uşları n bünyesi nde bul unan 

araçl ar  yada böl ge merkezi nde bul undur ulabilecek bir  a mbul ans  yaralıları n acil 

ol arak çevre hast anel eri ne gönderil mesi içi n uygun ol abilir. 

Bununl a beraber  eğer  varsa yaralıları n sayıları nı n t espiti,  gel ecekt e ol abilecek bu t ür 

afet  i çi n gerekli  pl anl amayı  yap mada kullanılabilir.  Ayrı ca kur ul uşların kendi 

bünyesi nde eğitilebilecek personeli n il k yardı m ve acil  müdahal e konusunda eğiti m 

al mal arı da uygun ol acaktır. 

5. 3. FI RTI NA VE KASIRGA 

Ül ke mi zde ve özelli kle bu böl gede kasırga felâketi ne rastlanma makt adır.  Ancak 

ol uşabilecek bir  fırtı na,  böl gedeki  faali yetleri  doluda ol duğu gi bi, hatta daha fazl a 

et kileyecektir: 

- Fırtı na sırası nda yapıların,  araçl arı n yada i nsanları n zarar  gör mesi,  bu 

sebepl e faali yetleri n aksaması, geci kmesi yada durması,  

- Fırtı nanı n ardı ndan yol larda meydan gel ebilecek hasarları n ul aşı mı 

engelle mesi. 

5. 3. 1. FI RTI NADAN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Fırtı nadan önce en öneml i  sorun böl gedeki  yapıları n böyl e bir  afet e karşı  hazırlı klı 

ol up ol a mayacağı nı n belirlenmesi dir.  Bir  fırtına sırası nda ort aya çıkabil ecek 

hasarları n genel olarak yapı düzeyi nde ol abileceği öngörülebilir. 

- Çatıları n uç ması, 

- Çeşitli obj el eri n yerleri nden koparak i nsanl ara ve etrafa zarar ver mesi, 

- Ağaç,  direk,  vb.  yapay yada doğal  obj el eri n ul aşımı  engelleyecek şekil de 

yerleri nden kop ması, 

bu t ür bir afetten sonra oluşabilecek zararlar olarak öngör ül ebilir. 

Bi r fırtına afeti nden önce alınabilecek önl e ml er şu şekil de sıralanabilir: 
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- Her  kur ul uşun kendi  bünyesi nde bul unan bi nal arın fırtı na dur umuna göre 

güçl endiril mesi (çatı, vb. kısı ml arı) yapılabilir. 

- Tesisi  sırası nda ol masa da,  daha sonradan meydan gel ebilecek bazı 

ol ayl ar  sonucunda (trafi k kazası,  i nşaat  faali yetleri,  vb.)  çevrede bul unan 

el ektri k direkl eri,  su vanal arı  ve kanalizasyon bor ul arı  gi bi  yapay 

obj eleri n böl ge içerisi nde tespiti, bunl arı n onarı mı yapılabilir. 

- Böl gedeki  park al anl arına di ki mi  yapılan ağaçları n henüz genç yaşt a 

ol ması  dol ayısı yla büyük hasarlara yol  açabilecekl eri  öngör üle mez. 

Bunun harici nde,  park al anl arı nda di kil mi ş  ol an bu ağaçl arı n ol ası 

hasarları nı  engelle mek i çi n;  bul undukl arı  böl geleri n etrafları  ort al a ma 

ağaç yüksekli ği boyunda tel çitle çevrilebilir. 

- Acil  dur uml ara müdahale et mek ve ol ası  i nsan yaral anmal arı nda can 

kaybı nı n ol ma ması nı  sağl a mak yada önl e mek üzere,  her  kur umun kendi  

bünyesi nde bul unduracağı  yada ol uşt uracağı il k müdahal e eki pl eri 

kur ulabilir. 

5. 3. 2. FI RTI NA SI RASI NDA VE S ONRASI NDA YAPI LABĠ LECEK 

FAALĠ YETLER 

Fırtı na sonrası  böl ge i çerisinde eşgüdü m sağl anmalı,  hasar  ol an yerleri n kur ul uşl arı n 

yet kilileri  t arafı ndan afet  yöneti m mer kezi ne bildiril mesi  gerekli dir.  Bu sayede bir 

kargaşanı n önüne geçili p yapılacak t üm f aali yetler  t ek bir  el den yür üt ül ebilir.  İnsan 

yaral anmal arı  dur umunda a mbul ans  sevkı yâtı,  ayrıca eğer  böl gede yı kıl ma ol ayları 

yaşanmı şsa ara ma kurt ar ma çalış mal arı nı n başlatılabil mesi,  yollardaki  hasarl arı n 

gi derilerek ul aşı mı n t ekrar  nor mal  hâl e dön mesi ni  sağl ayabil mek mü mkün 

ol abilecektir. 

5. 4. HORTUM 

Her  ne kadar  ül ke mi zde genelli kle kı yı  şeritleri nde vukû bul an hort um afetleri  ol sa 

da,  böl geni n arazi  yapısı  göz önüne alı ndı ğı nda ( genelli kle düz bir  yapı  ve vadi 

içerisi nde ol ması) böl gede hort um yada hort uml arın görülebileceği öngörülmüşt ür.  
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5. 4. 1. HORTUMDAN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Hort uml ar  ani  hava olayl arı dır  ve bunl arla ilgili  yapılabilecek t üm faali yetler, 

özelli kle hort umun et ki  al anı nda bul unan yapılar  i çi n yet erli  ol mayabilir.  Hort um 

böl ge i çerisi nde ve et rafı nda ol uşabileceği  içi n bu dur umda  met eor ol oji ni n 

öngöre meyeceği  dur umlar  ol abilir.  Bu dur umda böl ge i çerisi nde bi r  gözl e m 

istasyonu kurulabilir. 

Böyl e bir  afetten önce yapılabilecek en öne mli  eyle m böl geni n uyarıl ması dır.  Bunun 

içi n böl ge geneli nde bir sesli  uyarı  siste mi  kurul arak,  t üm kur ul uşl arı n böyl e bir 

dur umda  nasıl  uyarılacakl arı  ile il gili  bil gi  verilebilir. Ayrıca t üm kur ul uşları n kendi 

kullanı m al anları nda uygun yerlere yer altı sı ğı nakları yapılabilir. 

Bununl a beraber,  daha önce depre m böl ümünde bahsedil en önl e ml er  alı nabilir.  Her 

kur ul uş  kendi  i çerisi nde kor uma,  ara ma- kurt ar ma ve l ojisti k hi z metleri  yür üt ecek 

böl üml eri ol uşt ur malı dır. 

5. 4. 2. HORTUM SI RASI NDA VE S ONRASI NDA YAPI LABĠ LECEK 

FAALĠ YETLER 

Böyl e bir  fel âketten sonra,  yapılacak faali yetler  içi n büt ün hasarları n afet  yöneti m 

mer kezi nde t opl anması  zor unl udur.  Bunun i çi n,  haberleş meni n kısıtlanabileceği  göz 

önüne alı nırsa,  bir  t elsiz siste mi ni n böl ge i çerisi nde kur ul ması  bu t ür hasarl arı n 

mer keze bil diril mesi içi n uygun ol abilir. 

Hort umdan sonra acil  müdahal e gereki yorsa,  bununl a il gili  ol arak s u,  elektri k,  vb. 

alt yapı faali yetleri ni n acil olarak durdurul ması gerekebilir.  

Ayrı ca gerekli  gör ül düğü t akdirde Çor um Merkez’den itfai ye,  a mbul ans,  vb. 

yardı ml ar acil olarak merkez tarafı ndan istenebilir. 

5. 5. SEL 

Böl geni n kur ul u ol duğu al an eği mli  bir  yapı ya sahi ptir.  Bu yüzden bir  sel  felâketi ni n 

ol ması  muht e mel dir.  Tabîi  böyl e bir  afet  dur umunun çok fazl a mi kt arda yağacak bir 

yağ mur  sonrası  ortaya çı kması  bekl enebilir. Sel  fel âketi  yüzünden böl geni n 

tama mı nı n su altı nda kal ması  gi bi  bir  dur um s öz konusu  ol mayabilir.  Ancak 

gerçekl eşebilecek sel  fel âketi  kuzey-güney yönünde ve arazi  eği mi  ile al âkalı 

ol duğundan geçi ci su baskı nl arı ndan bahsedilebilir. 
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5. 5. 1. SELDEN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Seli n et kileyebileceği  muht e mel  al anl ar,  bölge i çerisi nde bul unan ve çalışır 

dur umdaki  he men he men büt ün yapılar  ol arak gör ül meli dir.  Arazi ni n eğimi  de  göz 

önüne alı ndı ğı nda özellikl e güney kısı ml arı nda bul unan yerleşi ml eri n bu afetten 

et kilenebileceği  gör ül ebilir.  Bu kı sı ml ar,  il k haritada belirtilen 2, 5 ve 6 nu maralı 

böl gel eri n güneyi nde kalan kısı ml ar,  3 nu maralı  böl ge ol an sosyal  t esisl er  ve 4 

nu maralı böl geni n en güneyi nde kal an park alanına tesis edil mi ş trafo merkezi dir.  

Bu böl gel erdeki  kanalizasyon alt yapısı nı n yet erli  ol up ol madı ğı  araştırıl malı,  ayrı ca 

siste mde herhangi  bir  t ıkanı klı k ol up ol madı ğı özelli kle kı ş  ayl arı ndan önce ve 

böl gede her  sene gör ül en ve et kili  ol an Ni san yağ murl arı ndan önce kontrol  edil meli 

ve gerekirse tadîlat ve tami rat çalış mal arı yapıl malıdır. 

5. 5. 2. SEL SI RASINDA VE S ONRASI NDA YAPI LABĠ LECEK 

FAALĠ YETLER 

Bu öngör ül en böl gel erin sel den et kilenmesi  daha muht e mel  ol acağı ndan,  acil 

müdahal e eki pl eri ni n önceli kl e bu böl gel ere gönderil mesi  gerekebilir. Ayrı ca 4 

nu maralı  böl geni n güneyi nde kal an trafo bi nasını n da et kilenebileceği  göz  önüne 

alı nırsa,  böl ge geneli nde kı s mi  ol arak bir  el ektrik kesi ntisi  uygul a ması na gi dil mesi 

uygun ol abilir. 

5. 6. DOLAYLI YOLDAN ETKĠ SĠ OLABĠ LECEK AFETLER 

5. 6. 1. KAR 

Böyl e bir  dur umda,  kar yal nı zca ul aşı mı  et kileyebilir.  Böl gedeki  t esisleri n ı sıt ma 

sorunu i çi n böyl e bir  duru m göz önüne alı narak yapıları n i nşâ edil di ği  varsayıl mı ştır. 

Geç mi şt e gözl enen kar  yağışları  genelli kle kı sa süreli  ol up ul aşı mı  geçi ci  ol arak 

engelle mesi  harici nde başka bir  et kisi  gör ül me mi ştir.  Çor um böl gesi nde ölçül en en 

düşük sı caklı k 1985 yılını n Şubat  ayı nda - 27. 2 ° C ’ dir.  Kar  yağışı  i se özelli kl e 

Ar alı k- Şubat  ayl arı nda gör ülebileceği  gi bi  2004- 2005 döne mi nde ol duğu gibi  Kası m 

ve Ni san ayları arası nda da görül ebilir. 

5. 6. 1. 1. KARDAN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Düzenli  ol arak hava duru mu t aki p edil meli,  böl ge met eorol oji  i stasyonl arından yada 

Met eorol oji  Genel  Müdürlüğü’nden en az 3 günü kapsayacak şekil de hava dur umu 
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raporları  alı nmalı dır.  Gerekli  gör ül düğü dur umlarda met eorol oji  müdürlükleri  il e 

temasa geçilerek;  anî  hava değişi ml eri ni n bil diril mesi  hususunda i şbirli ği 

sağl anmalı dır.  Ayrı ca bölgede soruml u ol an OSB Müdür ü’nün yada görevlendireceği 

ki şileri n GS M t el efonl arı  verilerek bu gi bi  dur uml ar  i çi n önceden haber alı nması 

sağlanmalı dır. 

Böyl e bir  dur umun önceden t espit  edil mesi yl e bölge i çerisi ndeki  kur um ve kur ul uşl ar 

önceden uyarılarak gerekli  önl e ml eri n kendi  bünyel eri nde alı nması  sağlanmalı dır. 

Buna ör nek ol arak sevkiyat  ve nakli ye i şle ml eri nde kullanılacak araç sürücül eri ni n 

uyarılarak;  zi ncir,  t akoz,  çekme hal atı,  vb.  gereçl eri n araçl arda bul undur ul ması, 

gerekirse temi n edil mesi sağlanabilir. 

Bununl a beraber  alı nan raporl ar  doğr ult usunda Karayolları  Müdürl üğü yada Çor u m 

Bel edi yesi  il e de haberleş me  sağl anı p,  kar  yağışın ol abileceği  za manl arda bağl antı 

yol unda ve böl ge i çerisi nde t uzl a ma  çalış mal arı nı n yapılacağı  ol asılı ğı  i çi n 

or gani zasyona girişil melidir.  

Ayrı ca böl gede pl anlanan ve  haritada göst erilen yer de t uz st okl arı nı n yada di ğer 

ür ünl eri n depol anması  i çin bir  bi na i nşaatı nı n yapıl ması,  bunun yanı  sıra imkânl arı n 

el verdi ği  sürece yol  açma  çalış mal arı  i çi n kepçe,  greyder,  vb.  araçl arın t e mi nî  ve 

böl gede bul undur ul ması yol una gi dilebilir (Şekil 5. 10).  
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ġekil 5. 10: Gerekli araç-gereçl eri n ve mal ze mel erin depol anabileceği alan ( C).  

Pl anl anan bu yeri n koordinatları: 

- İ mar Y = 15070; X = 14135,  

- Y = 403013, X = 4483306,  

dır ve mâli ki Çor um OSB Tüzel Kişili ği’dir. 

Bu konuyl a il gili  ol arak eli mi zde böl gede hangi  şahıs  yada kur ul uşta bu gi bi 

araçl arı n ol duğuna dair  bir  bil gi  yokt ur.  Eğer  araçlar  böl ge i çerisi nde faali yet  yür üt en 

kur ul uşlarda varsa,  bunları n hangi  yerlerde ol duğu ayrı ca siste me  girilebilir,  gerekli 

gör ül düğü dur uml arda bu araçl arı n hazır  bulundur ul ması  il e il gili  tali matl ar 

yet kililere haber  verilebilir. Bu konuda bir  eşgüdü m sağl anarak Karayolları  yada 

Bel edi ye araçl arı na i hti yaç duy madan yol  aç ma  ve t uzl a ma  çalış mal arı  i çin pl anl a ma 

yapılabilir. 

Ayrı ca böl ge i çerisi ndeki  kur um ve kur ul uşların hangi  saatlerde faaliyetleri ni n 

deva m etti ği öğrenili p buna göre ön tedbirlerde alınabilir. 
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5. 6. 1. 2. KAR SI RASINDA VE  S ONRASI NDA YAPI LABĠ LECEK 

FAALĠ YETLER 

Bi r  kar  yağışı nı n et kileyebileceği  en öne mli unsur,  ul aşı mı n aksaması  yada 

dur ması dır.  Bu gi bi  bir  dur umda  önceli kle böl genin hangi  böl üml eri nde faali yetleri n 

deva m etti ği  anl aşıl malı  ve yol  aç ma  ve t uzl a ma  çalış mal arı nda buna göre bir  önceli k 

sırası veril meli dir. 

5. 6. 2. SI CAK HAVA 

Sı cak hava böl geni n kara i kli mi  yapısı nda ol ması  dol ayısı yla,  özelli kle Te mmuz  ve 

Ağust os  ayl arı nda daha sı k gör ülebilir.  Böl gede en yüksek sı caklı k 2000 yılı nı n 

Te mmuz  ayı nda 42. 7° C ol arak öl çül müşt ür.  Bu dur umda  ort aya çı kabilecek sor unl ar 

ise i nsan sağlı ğı nı  il gilendir mekt edir.  Bu gi bi  duru ml arda özelli kle güneş  çarpmal arı, 

tansi yon düş mesi,  vb.  sor unl ar  böl gede bul unan yada çalışan kişi  yada ki şilerde 

ortaya çı kabilir. 

5. 6. 2. 1. SI CAK HAVADAN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Sı cak hava ile il gili  t ah mi nl eri n met eorol oji den el de edilerek sı cak hava öncesi 

böl gede genel  uyarı  yapılabilir.  Genel  ol arak bölgedeki  faali yetleri n sı cak havanı n 

daha çok et kili  ol abileceği  za manl arda ve dı şarı da deva m ettiril me mesi,  deva m et me 

mecburi yeti  varsa;  bunlarla il gili  t edbirleri n alın ması  gerekti ği  ile il gili  bir  uyarı 

yapılabilir. 

Bununl a beraber, böl ge içi nde en az bir adet a mbul ans bul unması bu t ür bir durumun 

yanı sıra, di ğer afet duruml arı nda da hı zlı müdahale i mkânı sağlayabilir. 

5. 6. 2. 2. SI CAK HAVA SI RASI NDA VE S ONRASI NDA YAPI LABĠ LECEK 

FAALĠ YETLER 

Sı cak havanı n et kileyebileceği  en büyük risk al anı  i nsan hayatı dır.  Sı cak havanı n 

insanları  et kile mesi  dur umunda,  il k müdahal e i çin her  kur ul uşun kendi  bünyesi nde 

ol uşt urabileceği  bir  il k yardı m eki bi  kullanılabilir.  Gerekti ği nde yaralı  sayılabilecek 

ol an bu ki şileri n acîlen çevre sağlı k kur ul uşl arına sevki  yapılabilir.  Bunun i çi nde 

böl ge bünyesi nde bul undur ulabilecek en az bir a mbul ans,  he m il k müdahal eni n 

yapıl ması nı  sağl ayabilir, he m de  hast a yada hast aları n sevki  hı zlı  bir  şekil de 

tama ml anabilir. 



 71 

5. 6. 3. SĠS 

Böl gede sis,  genelli kle sonbahar  ayl arı nı n sonu ve kı ş  ayl arı nda gözl enmekt edir.  Si s 

dur umu sabah saatleri nden başl ayarak öğl e 12 suları na kadar  deva m edebil mekt edir. 

Bu gi bi duruml arda sis, sadece geçi ci bir süre içi n ul aşı mı et kileyebilecektir. 

5. 6. 3. 1. SĠSTEN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Böyl e bir  dur umda ul aşı mı n aksa ma ması  i çi n, böl ge bazı nda düşünül ürse Çor um-

Ankara karayol undan böl geye giriş  yapılan kavşaktan böl geni n girişi ne kadar  bi r 

si nyal  siste mi  kur ulabilir.  Ankara-İstanbul  karayol unun Bol u Doğu mevkiî nde 

kur ulan si nyalizasyon siste mi  ör nek alı narak araçl arı n hasar  ol maksı zın böl geye 

girişleri  sağl anabilir.  Yol un genişli ği  ortala ma  40 metre ci varı nda ol duğundan,  giriş 

ve çı kışları n rahat ça sağlanabil mesi  i çi n si nyalizasyon siste mi  yol un her  iki  t arafı na 

ci hazl arı n yerleştiril mesi yol uyl a çözül ebilir.  Yerleştirilebilecek bu ci hazl arı n ara 

mesafel eri  yakl aşı k 100 met re ci varı nda ol up yolun ana eksenl eri ne yerleştiril mesi  ve 

yol un dış  kenarları na olan mesafel eri ni n de sıfır ol ması  öngör ül müşt ür.  Bu sayede 

herhangi bir şahıs yada kur umun arazisi ne tecavüz durumu engellenebilir. 

El ektri k hattı,  bağl antı yol unun kenarları nda bul unan kal dırı ml arı n he men dı ş 

tarafları ndan ve yer  altından geçirilerek kapalı  siste m bir  güzergâh ol arak 

öngör ülebilir. 

Si si n ol madı ğı  dur uml arda,  özelli kle sonbahar  ve kı ş  ayl arı na -- özelli kle Eyl ül  ve 

Eki m ayl arı nda-  girilirken ve pl anl anacak za manl arda -- mesel â Eyl ül  ve  Eki m 

ayl arı nı n bazı  günl eri nde-  siste mde dene me yayı nl arı  yapılarak mevcut  dur um 

gözl enmeli,  çalış mayan si nyal  ci hazl arı nı n bakı m ve onarı ml arı yapıl malı, 

gerekti ği nde i se değiştiril meli dir.  Si nyal  ci hazl arı i çi n böl gede görevl endirilecek ki şi 

yada kişileri n siste mi n yerl eştirildi ği  sıralarda yada sonrası nda eği ti ml eri ni n 

yapıl ması  sağl anabilir.  Si ste mi n el ektri ği  ise yine ( D)  il e göst erilen ve böl gedeki 

mevcut orta gerili m hattında kullanılan trafo sayesi nde alınabilir (Şekil 5. 11).  
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ġekil 5. 11: Si nyalizasyon siste mi ni n elektri k bağlantısı nı n sağlanabileceği Tedaş 

trafo bi nası ( D).  

Bu trafo bi nası nı n bul unduğu yeri n orta nokt ası nın koordi natları: 

- İ mar Y = 15410; X = 14210,  

- Y = 403353; X = 4483377,  

dır ve mâli ki Çi vt elsan Çivi San. ve Ti c. Lt d. Şti.’dir. 
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6. GELECEKTE GERÇEKLEġ MESĠ MUHTEMEL BAZI AFETLER: 

Bu t ür  ol ası  bir  afet  i çin daha önce çalış ma i çerisi nde bir  t anı ml a ma  yapıl mı ştı. 

Bununl a ilgili olarak bir savaş durumu ile ilgili bir incel e mede bul unul muştur.  

Buna benzer  di ğer  afetleri n za man i çerisi nde daha çok yeni  çeşitleri  muht e mel 

ol duğunda,  bunl arı nda oluşt urul an bil gi  siste mi ne giril mesi  mü mkündür.  Bu sayede 

daha hı zlı bir planl a ma yapılabilecektir. 

Ayrı ca savaş  dur umu dı şında t eknol oji k geliş mel er  ve yapılacak yatırı ml arla beraber 

bazı  di ğer  afetleri nde böl ge yada ci varı nda gerçekl eş mesi  dur umunda üreti m 

faali yetleri ni ve insan hayatı nı ol umsuz et kile mesi muht e mel dir: 

- Büt ün il yada İç Anadol u Böl gesi’nde meydana gelebilecek güç 

kesi ntileri, 

- Haberleş me alt yapısı nı etkileyebilecek muht e mel ol ayl ar (güneş 

fırtınal arı, vb.), 

- Böl ge geneli nde gel ecekte kurul abilecek bil gisayar ağı alt yapısı nı n zarar 

gör mesi, virüs yada hacker(korsan) sal dırıları. 

Burada bahsedilen konular  ve di ğer  bazı  ol ayl ar  tam ol arak bir  afet  sayılmayabilir. 

Ancak gel ecekt e meydana gel mel eri  dur umunda üreti m faali yetleri ni 

engell eyebileceği  i çi n,  böl ge  i çi n ol uşt urul an afet  yöneti mi  bil gi  sistemi nde göz 

önüne alı nması  gereken acil  dur uml ar  ol arak nitelendirilip,  bunl ara ilişki n 

pl anla mal ar  yapıl ması  ve bunl arı n za man i çerisinde gözden geçiril mesi  de  uygun 

ol acaktır. 

6. 1. SAVAġ  

Her  ne kadar  i ste mesek de,  yakı n t ari hi mi zde savaşl ara t anı k ol muş  bir  coğrafyada 

yaşı yoruz.  Bu nedenl e gel ecekt e ol abilecek bir  mi ll etlerarası  kriz sonrası  bu t ür  bir 

ol ayı n gerçekl eşebileceği varsayı mı nda bul unabiliriz.  Yi ne de böyl e bir  ol ayı n hi çbir 

za man ortaya çı kma masını dili yorum.  
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Savaşı n her  şeyden önce yaptı ğı  en büyük t ahri bat i nsan hayatı nadır.  Ayrı ca i nsanl arı 

kara msarlığa sürükl eyeceği,  ül ke mi zde yaşanabilecek bir  savaş  fel âketi nden sonra 

hayatları mı zı  deva m ettir mek i çi n yeni den i nşâ aşa ması na  geç me mi z gerekeceği 

açı ktır. 

Savaşl ar  birdenbire yaşanabilecek ol aylar  değildir.  Bunun i çi n bir  savaşt an önce 

ül kel eri n bir  ‘ ‘ön hazırlık’ ’  safhası ndan geçeceğini  düşünebiliriz.  Ol ayl arın ül kel er 

al eyhi ne tır man ması  ve 1. Dünya Savaşı’ndan önce ol duğu gi bi  bir  sui kast  ol ayı nı n 

yaşanması ardı ndan başlaması olasılığı da vardır. 

Günü müzde yaşanan t eknol oji k geliş mel er  sonrası  bili m ada ml arı nın yaptı ğı 

varsayı ml ara da deği nmek gerekir.  Gel ecekt e yaşanabilecek bir  savaş  i çi n öngör ül en 

en ağır ve yı kı cı  olanı nın bir nükl eer savaş ol abileceği ni de düşün mek gerekebilir. 

6. 1. 1. SAVAġTAN ÖNCE ALI NABĠ LECEK ÖNLE MLER 

Savaş  öncesi nde milletlerarası  krizleri n yaşanabileceği  ve muht e mel  bir  savaş 

dur umunun gel ecekt e ort aya çı kması  durumunda alı nabilecek önl e ml ere 

deği nilebilir. 

Savaş  sırası ndaki  en kötü dur um ol arak ül ke mi zin hava sal dırıları na uğraması  ol arak 

öngör ülebilir.  Bu dur umda sal dırı  böl gel eri nde önceli k Körfez Savaşı  sırası nda ve 

sonrası nda yaşanan Irak Savaşı  sırası nda sı k sı k t ekrar  edil di ği  gibi  alt yapı 

tesisleri ni n i mhâ edil mesidir. 

Ül ke mi zde bir  çok sanayi  böl gesi,  kriti k t esisler  ve alt yapı  unsurları  bul un makt adır. 

Bu dur umda  da önceli k daha fazl a nüf usu i çeren şehirler  ol acaktır.  Yi ne de bir  sal dırı 

dur umunda böl ge bazı nda pl anl a ma yapmak gerekecektir. 

Bi r  sal dırı  durumunda Çor um Mer kez’i n alt yapı  tesisleri ni n yanı  sıra bu böl geni n de 

sal dırı ya uğrayacağı  açıktır.  Savaş  dur umunda ül ke mi zde genel  bir  sıkı yöneti m 

uygul a ması na gi dileceği ve  buna benzer  t edbirleri nde alı nabileceği  öngör ülebilir. 

Bunl ar  arası nda yaş  sı nırı  i çerisi ndeki  çoğu i nsanın acil  ol arak askere alı nması,  her 

şehirde gece karart mal arını n uygul anması sayılabilir. 

Buna göre muht e mel  bir savaş  dur umunda böl geni n sal dırı ya uğrayabileceği  de  göz 

önüne alı nırsa,  acil  ol arak büt ün i nsanl arı n t ahli yesi ni n yapıl ması  gerekecektir. 

Bunun i çi n bir  t ahli ye planı  hazırlanmalı,  t ahli ye sonrası  böl gede hi çbir ki mseni n 

bul unmayacağı  varsayılırsa gerekli  güvenli k önle ml eri n alı nması  gerekecektir.  Bu 
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dur umda  güvenli k önl e mleri  ol arak Çor um ve bölge ul aşı m yolları nı n kapatıl ması  il k 

başt a yapılabilecek faaliyet  ol arak göz önüne çarpacaktır.  Bu dur umda  sıkı yöneti m 

ilânı nı n yapılacağı  za manl a başl ayarak acil  ol arak böl gedeki  herkesi n t ahliye  edil erek 

Çor um’ a nakilleri gerekecektir. 

Böyl e bir  t ahli ye i şle mi  içi n böl ge bünyesi ndeki  kur um ve kur ul uşlarda bulunan her 

türl ü ul aşı m aracı  kullanılabilir.  Tahli yeni n kı sa za manda t a ma ml anabil mesi  i çi nde 

kur um bazı nda ve saatlere göre de bir planl a ma yapılabilir. 

Genel kur may Başkanlı ğı’nı n askerli ğe al ma i şle ml eri ni n de bu arada yapılacağı 

açı ktır.  Bu dur umda or duya yardı mcı  ol mak i çi n, böl gede çalışan büt ün şahıslara ait 

bil giler  Çor um OSB Me rkezi  bünyesi nde ol uşt urul acak bir  bil gi  siste mi  aracılı ğı yl a 

toplanabilir.  Bu bil gilere adres  bil gileri  de il âve  edilerek bir  t ahli ye dur u munda, 

araçl arı n izleyecekl eri güzergâhl arı n planları da oluşt urul abilir. 

Bi r  savaşı n ardı ndan böl gedeki  he men büt ün yapıları n hasar  görebil eceği 

öngör ülebilir.  Bunun i çi n alt yapı  çalış mal arını n yapıl ması  ve üretime  deva m 

edilebil mesi içi n geneli fabri ka ol an bi nal arı n yeniden i nşası gerekecektir.  

Bunun i çi n böl gede halihazırda pl anl a ması  yapılan,  proj eye dahil  edilen kı s mı n 

doğusunda kal an yeni  yerleşi m yeri  haricinde böyl esi  bir  acil dur umda 

kullanılabil mesi  i çi n bölgeye ko mşu yeni  bir  yeri n i mar  pl anları nı n hazırlanması 

faali yetlere tekrar başlanması içi n yet erli bir ze mi ni ol uşt uracaktır.  

6. 1. 2. SAVAġ SI RASI NDA VE SONRASI NDA YAPI LABĠ LECEK 

FAALĠ YETLER 

Savaş  sonrası nda büt ün bi nal arı n ağır  hasarlı  yada kullanıla maz dur umda ol abileceği 

göz önüne alı nırsa,  eski yapıları n yı kılarak yerleri ne yenileri ni n yapıl ması  ol dukça 

za man kaybettirici  bir  unsur  ol acaktır.  Bu duru mda yapıl ması  gereken faali yet 

önceli kl eri şu şekil de sıralanabilir: 

- Gerekli araç gereçl eri n hasarlı yapılardan çı karıl ması, 

- Yeni böl gede yeni bi nal arın i htiyaca göre yerleri nin pl anlanması, 

- Eski  böl gedeki  parsellerin al anl arı na eş  değer  parselleri n yeni  yerl eşi m 

içi n baz alı nması  ve buna göre kur um ve kur ul uşl ara yerl eri nin 

göst eril mesi, 
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- Enkaz kal dır ma çalış maları nı n yapıl ması, 

- Kur ul uşlara göst erilen yeni  yerleri n bu kur ul uşlar  adı na t apu t escilleri ni n 

yapıl ması ve eski yerlerini n Çor um OSB Tüzel Kişiliği’ne devirleri, 

- Alt yapı çalış mal arı nı n yapıl ması. 
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7. SONUÇLAR 

Or gani ze Sanayi  Böl gesini n Çor um ili ni n ekonomi si ne yaptı ğı  kat kılar  yadsı na maz.. 

Böyl e bir   böl ge i çi n öngör ülebilecek en öne mli  dur uml ar  bir  afeti n meydana gel mesi 

ve bunun sonucunda ortaya çı kabilecek can kaybı  ve ağır  maddi  hasarl ardır.  Çor u m 

OSB,  bul unduğu konum ve  bünyesi nde barı ndırdı ğı  kur ul uşl ar  itî bariyl e sadece 

Çor um i çi n değil çevre iller içi n de, büyük öne me sahi ptir. 

Af etleri n zararları nı n azaltıl ması,  gi deril mesi  yada yaşa m kalitesi ni n daha da  fazl a 

artırıl ması,  il gili  böl gel er i çi n yapılacak bir  CBS bazlı  Af et  Yöneti mi  Bilgi  Si st e mi 

ile mü mkün ol abilecektir.  Bu nedenl e özellikl e bu t ür  üreti m faaliyetleri ni n 

yür üt ül düğü al anl arda önceli kl e böyl e bir  sistemi n kur ul ması  ve belirli aralı kl arl a 

güncelle mel eri ni n yapılması da çok öne mli dir. 

Bu çalış ma  il e Çor um OSB il e il gili  bir  afet  yöneti mi  i çi n alt yapı  ol uşt urul ması 

sağlanmı ştır.  Daha sonra el de edilecek di ğer  verileri n,  özelli kle depre mi  ve yapıları 

ilgilendiren bil gileri nde siste me giril mesi yl e sadece afetler  i çi n değil;  diğer  bir  çok 

a maçl a da siste mi n kullanılabil mesi  mü mkün ol abilecektir.  Ancak özelli kle afetlere 

yöneli k hazırlı klar(öncesi nde)  ve uygul a mal ar(sonrası nda)  pl anl anabilir.  Af et 

Yöneti mi  uzun za manlı hatta sürekli  bir  pl anl ama  ol anağı  sağl ar.  Böl geni n genel 

yapısı nı n gör ül mesi,  buna ilişki n valili kler  yada ül ke geneli nde yapılabilecek afet 

pl anl a mal arı nda daha i yi sonuçl ar verecektir. 

Ayrı ca bu çalış ma  il e gel ecekt e gerek bu t ür  OSB’  l er  i çi n,  gerekse her  yerl eşi m 

böl gesi  i çi n kriti k öne me sahi p obj elere ilişki n bir  TABİ S ol uşt urul ması nda ne gi bi 

aşa mal arı n ol acağı,  hangi  kriterleri n göz önünde bul undur ul ması  gerekti ği  ve 

teknol oji k geliş mel erle beraber  böyl e bir  siste m i çi n el de edilecek verileri n 

çeşitliliği n ne gi bi boyutlarda ol acağı ortaya çı karıl maya çalışıl mı ştır.  

Burada ort aya konan çalış ma ile gel ecekt e Çorum ve hatta çevre iller  ve ül ke 

geneli nde yapılabilecek büt ün afet  yöneti mi  çalışmal arı  i çi n bir  ör nek ol uşt urul ması 

a maçl anmı ştır. 

Bunun yanı  sıra,  TABİ S-OK’  da bul unan ve sisteme  girişi  yapılan bil giler, gel ecekt e 

yet erli  ol mayabilir  yada ihti yaca cevap vere meyebilir.  Bunun i çi n Af et  Yöneti mi’ni n 
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hazırlanan sunu ml arı,  sonuçl arı  ve özelli kle kat al og i çerisi ndeki  bil giler  za man 

içerisi nde ve belirli  aralıklarla mutl aka yeniden gözden geçiril mel i;  gerekli 

düzelt mel er,  çı kar mal ar  ve il âvel er  yapıl malı dır.  Teknol oji ni n getireceği  yenili klerle 

ne t ür  bil gileri n girilebileceği ni  za man i çerisi nde gör me mi z mü mkün ol acaktır.  Af et 

yöneti mi ni n i nsan bazlı  bir  siste m ol duğu düşünül ürse,  i nsan hayatı  kurtar mak i çi n 

yapılabilecek her  t ürl ü faali yeti n mali yetleri ni n göz ardı  edil mesi  ve gerekli kaynağı n 

devl et yada özel sekt ör tarafı ndan karşılanabil mesi de gerekli dir.  

Ayrı ca,  bir  TABİ S çalışması  i çi n yapılabilecek faali yetler  kı sıtlıdır.  Özellikle sağlı klı 

verilere ul aşılabil mesi  i çin büt ün çalış mal arı n t ek el den yür üt ül mesi  gereklidir.  Söz 

konusu çalış mal arda en öne mli  unsur  ka mu kur um ve kur ul uşl arı  olacağı ndan, 

hazırlanacak bir  TABİ S pr oj esi  i çi n çalış mayı  yapacak kur ul uşl arı n ka mu il e 

ortakl aşa bir  şekil de çalış ması  ve pl anla mal arı  yapabil mesi  çok öne mlidir.  TABİ S 

ol uşt urul ması nda ve verileri n el de edil mesi  sırası nda ort aya çı kabilecek kanunî 

sorunl arı n ve engelleri nde gözden geçirilip bunlara ilişki n düzenl e me,  düzelt me  ve 

uygul a mal arı nda yapıl ması gerekeceği de açı ktır. 
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ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  ADI  FNK I YK DRM YAU TRD I MI  KAT YCS YYT HDR KSL KNB YGM ZKY NFS 

717I (717) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

717 M (717) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

624 M (624) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

733 M1 (733) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

733 M2 (733) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

633I (633) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

784I (784) 201 203 110 301 102 101 3 101 101 104 102 0 102 102 5 

784 M (784) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

612I (612) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

612 M (612) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

614 M (614) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

643I (643) 201 203 110 301 102 101 3 101 101 104 102 0 102 102 5 

644 M (644) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

713 M (713) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

641 M (641) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

697I (697) 201 203 111 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 0 

698I (698) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

700I (700) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

701I (701) 201 203 111 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 0 

702I (702) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

606 M1 (606) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

606 M2 (606) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

606 M3 (606) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

706 M (706) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

706B (716) 516 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

780I (780) 201 203 110 301 102 101 3 101 101 104 102 0 102 102 5 

780 M (780) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

647I (647) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

647 M (647) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

TABLO A. 1: Bi na bazı nda siste me girişi yapılan bil giler 
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ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  ADI  FNK I YK DRM YAU TRD I MI  KAT YCS YYT HDR KSL KNB YGM ZKY NFS 

648 M (648) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

648 M (648) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

649I (649) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

649 M (649) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

783 M1 (783) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

783 M2 (783) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

651I (651) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

655 M (655) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

647I (647) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

647 M (647) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

727 M (727) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

663 M (663) 517 203 111 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

664I (664) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

664 M (664) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

666I (666) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

772 M (772) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

772B (772) 516 203 111 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

670I (670) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

671I (671) 201 203 111 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 0 

671 M (671) 517 203 111 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

672 M (672) 517 203 111 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

674I (674) 201 203 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

675I (675) 201 203 111 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 0 

677 M (677) 517 203 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

640I 1 (640) 201 201 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

640I 2 (640) 201 201 111 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 0 

640I 3 (640) 201 201 110 301 102 101 2 101 101 104 102 0 102 102 5 

640C (640) 576 201 110 301 102 101 1 101 101 104 102 0 102 102 0 

640K1 (640) 210 201 111 301 102 101 3 101 101 104 102 4 102 102 0 
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ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  ADI  FNK I YK DRM YAU TRD I MI  KAT YCS YYT HDR KSL KNB YGM ZKY NFS 

640K2 (640) 210 201 111 301 102 101 3 101 101 104 102 4 102 102 0 

640K3 (640) 210 201 111 301 102 101 3 101 101 104 102 4 102 102 0 

640K4 (640) 210 201 111 301 102 101 3 101 101 104 102 0 102 102 0 

 

 

TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- Kı salt ması : Yapı ya verilen kısa isi m. Burada yapılan pl anla mada i dari bi nal ar içi n (I), barakalar için ( B), müşte mil âtlar içi n ( M), 

Ca mi içi n ( C), konutlar içi n ( K) kısalt mal arı kullanıl mı ştır. 

- ADI : Burada yapı nı n ismi ni n üzeri nde bul unduğu parsel den alınacağı belirtil mi ştir 

- FNK : Fonksi yonu 

- I YK : İyeli k durumu 

- DRM : Dur umu 

- YAU : Yer altı, yerüst ü 

- TRD : Tari hi değeri 

- I MI : İ mar izni  

- KAT : Kat sayısı 

- YCS : Yapı ci nsi 

- YYT : Yapı m yönet meliği  

- HDR : Hasar durumu 

- KSL : Konsol  

- KNB : Konut sayısı 

- YGM : Yangı n mer di veni 
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- ZKY : Ze mi n katta yüksekli k farkı  

- NFS : Burada özel bir ekleme yapıl mı ştır. Proj e içerisi nde depre m başlı ğı altında örnekl eri verilen planl a mal arla ilgili olarak yapılan 

varsayı ml arda; gece, gündüz, yaz, kış, vb. nüfusun hiç değiş medi ği varsayılmı ştır. Bu nedenl e büt ün bu nüfus bil gileri yeri ne (NFS) 

başlı ğı altında bir kısalt ma getiril mi ş ve tek bir hanede giril mesi sağlanmı ştır. 
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ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  ADI  URN I YK DRM EI Z 

731F1 Ki myasal Yapı El e manl arı ve Ambal aj 

Sanayi A. Ş.  

999 203 111 101 

731F2 Ki myasal Yapı El e manl arı ve Ambal aj 

Sanayi A. Ş.  

999 203 111 101 

731F3 Ki myasal Yapı El e manl arı ve Ambal aj 

Sanayi A. Ş.  

999 203 111 101 

732F Ravelli Gö ml ek İ mâl at Sanayi A. Ş.  603 203 111 101 

623F1 Yet san Ot omoti v ve Yan Parça İ mâl at 

A. Ş.  

605 203 110 101 

623F2 Yet san Ot omoti v ve Yan Parça İ mâl at 

A. Ş.  

605 203 110 101 

624F1 Yıl dırı m Ot omoti v A. Ş.  605 203 110 101 

624F2 Yıl dırı m Ot omoti v A. Ş.  605 203 110 101 

625F Cazgır İnşaat Isı Siste ml eri Ti c. ve 

San. A. Ş.  

999 203 110 101 

776F Çor um Tekstil Ür ünl eri İnş. Taah. San. ve 

Dı ş Ti c. A. Ş.  

603 203 110  101 

733F Er de mli Maki ne San. ve Ti c. Lt d. Şti. 613 203 110 101 

629F1 Net eks Tekstil Ür ünl eri San. ve 

Ti c. Lt d. Şti. 

603 203 110 101 

629F2 Net eks Tekstil Ür ünl eri San. ve 

Ti c. Lt d. Şti. 

603 203 110 101 

630F Kurt Maki ne San. ve Ti c.A. Ş.  613 203 110 101 

631F Bal koç Tekstil San. ve Tic. A. Ş.  603 203 110 101 

633F1 Al apal a Maki ne Gı da San. ve Ti c. A. Ş.  613 203 110 101 

633F2 Al apal a Maki ne Gı da San. ve Ti c. A. Ş.  613 203 110 101 

634F1 Elt es El ektri k San. ve Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

634F2 Elt es El ektri k San. ve Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

784F1 Duduoğl u Çeli k Dökü m San. Ti c. A. Ş.  602 203 110 101 

784F2 Duduoğl u Çeli k Dökü m San. Ti c. A. Ş.  602 203 110 101 

784F3 Duduoğl u Çeli k Dökü m San. Ti c. A. Ş.  602 203 110 101 

637F1 Ar El ektri k San. Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

637F2 Ar El ektri k San. Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

611F İkra Gı da San. ve Ti c. A. Ş. 604 203 111 101 

612F Kri stal Şeker San. A. Ş.  604 203 110 101 

614F Or kisan Mer mer San. ve Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

615F1 Akça Kar deşler Or man Ür ünl eri Pal et 

İnşaat Tic. ve San. Lt d. Şti. 

999 203 110  101 

615F2 Akça Kar deşler Or man Ür ünl eri Pal et 

İnşaat Tic. ve San. Lt d. Şti. 

999 203 110  101 

617F Çor um O. S. B. Tüzel Tüzel Kişiliği 999 203 111 101 

641F Rekor Çi vi Tel ve met al San. ve Ti c. Lt d. Şti. 602 203 110 101 

642F1 Bilsar Tekstil San. ve Dı ş Tic. A. Ş.  603 203 110 101 

642F2 Bilsar Tekstil San. ve Dı ş Tic. A. Ş.  603 203 110 101 

642F3 Bilsar Tekstil San. ve Dı ş Tic. A. Ş.  603 203 110 101 

643F Er ksan Ot o Egzos Radyatör ve Kal orifer 

San. ve Ti c. Lt d. Şti. 

605 203 110 101 

Tabl o A. 2: Fabri ka bazında siste me girişi yapılan bil giler 
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ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  ADI  URN I YK DRM EI Z 

644F Çeksan San. ve Ti c. Lt d. Şti. 999 203 110 101 

713F Anadol u Mühendisli k Müşavirli k Gı da 

San. ve Ti c. A. Ş.  

604 203 110 101 

767F1 Sel a m İnşaat ve İnş. Mal z. Taah. San. ve 

Ti c. A. Ş.  

999 203 110 101 

767F2 Sel a m İnşaat ve İnş. Mal z. Taah. San. ve 

Ti c. A. Ş.  

999 203 110 101 

697F Ma hsut Ural 999 203 111 101 

698F Gör al Tarı m Al etleri Maki ne İ mal at 

San. ve Ti c. Lt d. Şti. 

613 203 110 101 

699F İ maret çi oğl u Tı bbi Al etler San. ve 

Ti c. Lt d. Şti. 

608 203 111 101 

700F Yıl- Pen Pl astik San. ve Tic. Lt d. Şti. 999 203 110 101 

701F Bayarlar Ot omoti v San. ve Ti c. Lt d. Şti. 605 203 111 101 

702F Akt elsan Met al San. ve Tic. Lt d. Şti. 602 203 110 101 

703F Ünel Ye m San. Ti c. Lt d. Şti. 604 203 110 101 

704F Çor um Makarna San. ve Ti c. Lt d. Şti. 604 203 110 101 

606F Esse Maki ne ve Kalı p San. Lt d. Şti. 613 203 110 101 

706F Selteks Tekstil San. Lt d. Şti. 603 203 110 101 

780F1 Çenesi zler Sera mi k San.ve Ti c. A. Ş.  606 203 110 101 

780F2 Çenesi zler Sera mi k San.ve Ti c. A. Ş.  606 203 110 101 

780F3 Çenesi zler Sera mi k San.ve Ti c. A. Ş.  606 203 110 101 

780F4 Çenesi zler Sera mi k San.ve Ti c. A. Ş.  606 203 110 101 

648F1 Sanpl ast Elekt opl astik San. ve Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

648F2 Sanpl ast Elekt opl astik San. ve Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

649F Çeli ksoy Ayçi çek Yağl arı Üreti m San. ve 

Ti c. A. Ş.  

604 203 110 101 

783F1 Alt an Maki ne İ mâl at Tic.Lt d. Şti. 613 203 110 101 

783F2 Alt an Maki ne İ mâl at Tic.Lt d. Şti. 613 203 110 101 

651F Emi n Maki ne Dökü m San. ve Ti c. Lt d. Şti. 613 203 110 101 

655F Aksu Maki ne ve Ti c. A. Ş.  613 203 110 101 

656F Doğa Süt ve Gı da Ma mulleri San. ve 

Ti c. Lt d. Şti. 

604 203 111 101 

647F Deni z Değir mencili k Un Fabri kal arı 

Ma ki ne İ mâl at San. ve Tic. Lt d. Şti. 

604 203 110 101 

659F Tekni k At eş At eşe Mukâvi m Mal ze me 

San. ve Ti c. Lt d. Şti. 

999 203 110 101 

719F1 Tez Oksijen San. ve Ti c.A. Ş.  999 203 110 101 

719F2 Tez Oksijen San. ve Ti c.A. Ş.  999 203 110 101 

718F1 Yusuf oğl u İnşaat Taah. San. Ti c. Lt d. Şti. 999 203 110 101 

718F2 Yusuf oğl u İnşaat Taah. San. Ti c. Lt d. Şti. 999 203 110 101 

728F Seri ye İnşaat Nakli yat San. Ti c. ve Dı ş 

Ti c. A. Ş.  

999 203 110 101 

727F1 Yıl dırı ml ar Boya San. Ti c. Lt d. Şti. 999 203 110 101 

727F2 Yıl dırı ml ar Boya San. Ti c. Lt d. Şti. 999 203 110 101 

663F1 Mutl u Or man Ür ünl eri San. Ti c. Lt d. Şti. 999 203 111 101 
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ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  ADI  URN I YK DRM EI Z 

663F2 Mutl u Or man Ür ünl eri San. Ti c. Lt d. Şti. 999 203 111 101 

664F Kent Yapı El e manl arı San. Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

665F1 Öz- Ak Gı da Ma mull eri San. Ti c. A. Ş.  604 203 111 101 

665F2 Öz- Ak Gı da Ma mull eri San. Ti c. A. Ş.  604 203 111 101 

666F Beğenal Or man Ür ünl eri Ti c. A. Ş.  999 203 110 101 

772F1 Ek mekçi oğulları Met al ve Ki mya 

San. Ti c. A. Ş.  

602 203 110 101 

772F2 Ek mekçi oğulları Met al ve Ki mya 

San. Ti c. A. Ş.  

602 203 110 101 

772F3 Ek mekçi oğulları Met al ve Ki mya 

San. Ti c. A. Ş.  

602 203 110 101 

772F4 Ek mekçi oğulları Met al ve Ki mya 

San. Ti c. A. Ş.  

602 203 110 101 

772F5 Ek mekçi oğulları Met al ve Ki mya 

San. Ti c. A. Ş.  

602 203 110 101 

670F1 Ayda Tekstil Konfeksi yon Ti c. San. A. Ş.  603 203 110 101 

670F2 Ayda Tekstil Konfeksi yon Ti c. San. A. Ş.  603 203 110 101 

671F Li der Bisküvi ve Gı da San. A. Ş.  604 203 111 101 

672F Kal e Ot omoti v San. ve Tic. A. Ş.  605 203 111 101 

769F1 Çor um O. S. B. Tüzel Kişiliği 999 203 111 101 

769F2 Çor um O. S. B. Tüzel Kişili ği 999 203 111 101 

674F T. S. E. Böl ge Müdürl üğü 999 203 110 101 

675F Çor um O. S. B. Tüzel Kişiliği 999 203 111 101 

677F Polifor m Met al San. ve Tic. A. Ş.  602 203 110 101 

773F1 Hitit Tekstil San. ve Ti c.A. Ş.  603 203 111 101 

773F2 Hitit Tekstil San. ve Ti c.A. Ş.  603 203 111 101 

773F3 Hitit Tekstil San. ve Ti c.A. Ş.  603 203 111 101 

773F4 Hitit Tekstil San. ve Ti c.A. Ş.  603 203 111 101 

 

 

TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- Kı salt ması  :  Verilen kı salt ma i si m.  Her  bir  parsel deki  fabri ka bi nası  içi n F harfi 

veril mi ş  ol up,  aynı  parselde birden fazl a fabri ka bi nası  bul unması  dur umunda bunl ar 

(F1, F2, …) şekli nde sıralanmı ştır. 

- ADI : Fabri kayı fiilî olarak kullanan kurul uş yada kurumun adı yazıl mı ştır. 

- URN : Ür ün kodu 

- I YK : İyeli k durumu 

- DRM : Dur umu 

- EI Z : Emi syon izni 
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ADI  Özniteli kl eri  

SAL TAP ADA PAR DEG ZSV DLG 

606 16694 ÇORUM  0 606 0 103 103 

611 20041 ÇORUM  0 611 0 103 103 

612 19546 ÇORUM  0 612 0 103 103 

613 21454 ÇORUM  0 613 0 103 103 

614 21449 ÇORUM 0 614 0 103 103 

615 21571 ÇORUM 0 615 0 103 103 

616 21803 ÇORUM 0 616 0 103 103 

617 21901 ÇORUM 0 617 0 103 103 

618 22074 ÇORUM 0 618 0 103 103 

623 28029 ÇORUM 0 623 0 103 103 

624 25542 ÇORUM 0 624 0 103 103 

625 24990 ÇORUM 0 625 0 103 103 

629 26415 ÇORUM 0 629 0 103 103 

630 27625 ÇORUM  0 630 0 103 103 

631 29368 ÇORUM  0 631 0 103 103 

632 29376 ÇORUM  0 632 0 103 103 

633 29392 ÇORUM  0 633 0 103 103 

634 25843 ÇORUM 0 634 0 103 103 

636 27787 ÇORUM 0 636 0 103 103 

637 27616 ÇORUM 0 637 0 103 103 

638 27831 ÇORUM 0 638 0 103 103 

640 101321 ÇORUM 0 640 0 103 103 

641 20551 ÇORUM 0 641 0 103 103 

642 18851 ÇORUM 0 642 0 103 103 

643 21832 ÇORUM  0 643 0 103 103 

644 19961 ÇORUM  0 644 0 103 103 

646 24008 ÇORUM 0 646 0 103 103 

647 16354 ÇORUM  0 647 0 103 103 

648 17146 ÇORUM  0 648 0 103 103 

649 17044 ÇORUM 0 649 0 103 103 

651 15305 ÇORUM 0 651 0 103 103 

652 15300 ÇORUM 0 652 0 103 103 

653 17316 ÇORUM 0 653 0 103 103 

654 16339 ÇORUM 0 654 0 103 103 

655 13900 ÇORUM 0 655 0 103 103 

656 13920 ÇORUM 0 656 0 103 103 

658 16182 ÇORUM 0 658 0 103 103 

659 17256 ÇORUM 0 659 0 103 103 

661 9259 ÇORUM 0 661 0 103 103 

663 20679 ÇORUM 0 663 0 103 103 

664 20468 ÇORUM  0 664 0 103 103 

665 20300 ÇORUM  0 665 0 103 103 

666 20361 ÇORUM  0 666 0 103 103 

669 26941 ÇORUM  0 669 0 103 103 

670  26381 ÇORUM 0 670 0 103 103 

671 20480 ÇORUM 0 671 0 103 103 

Tabl o A. 3 Parsel bazı nda siste me girilen bil giler 
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ADI  Özniteli kl eri  

SAL TAP ADA PAR DEG ZSV DLG 

672 20270 ÇORUM 0 672 0 103 103 

674 17260 ÇORUM 0 674 0 103 103 

675 10168 ÇORUM 0 675 0 103 103 

676 16890 ÇORUM 0 676 0 103 103 

677 21537.  ÇORUM 0 677 0 103 103 

686 13440 ÇORUM 0 686 0 103 103 

697 9333 ÇORUM 0 697 0 103 103 

698 8943. 06 ÇORUM 0 698 0 103 103 

699 9972. 65 ÇORUM 0 699 0 103 103 

700 9956. 35 ÇORUM  0 700 0 103 103 

701 9973. 31 ÇORUM  0 701 0 103 103 

702 9965. 69 ÇORUM  0 702 0 103 103 

703 10010. 03 ÇORUM  0 703 0 103 103 

704 10006. 97 ÇORUM 0 704 0 103 103 

705 8584. 04 ÇORUM 0 705 0 103 103 

706 8214. 96 ÇORUM 0 706 0 103 103 

713 10841. 15 ÇORUM 0 713 0 103 103 

714 11086. 85 ÇORUM  0 714 0 103 103 

717 28057 ÇORUM  0 717 0 103 103 

718 13979. 46 ÇORUM 0 718 0 103 103 

719 10830. 54 ÇORUM 0 719 0 103 103 

727 7073. 56 ÇORUM 0 727 0 103 103 

728 111521. 44 ÇORUM 0 728 0 103 103 

731 57059 ÇORUM 0 731 0 103 103 

732 25000 ÇORUM 0 732 0 103 103 

733 25000 ÇORUM 0 733 0 103 103 

767 22832. 34 ÇORUM 0 767 0 103 103 

768 9535. 58 ÇORUM 0 768 0 103 103 

769 10639. 42 ÇORUM 0 769 0 103 103 

772 52977 ÇORUM 0 772 0 103 103 

773 106740 ÇORUM 0 773 0 103 103 

776 55839 ÇORUM 0 776 0 103 103 

780 40277. 56 ÇORUM 0 780 0 103 103 

783 34150 ÇORUM 0 783 0 103 103 

784 20072. 77 ÇORUM 0 784 0 103 103 

 

 

TABİS- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI  :  Pr oj e kapsa mı ndaki  büt ün parsellerin birbiri nden farklı  nu maral arı 

ol duğundan, bu numaral ar isi m olarak da kullanılmı ştır. 

- SAL : Senet alanı  

- TAP : Tapu müdürl üğü 

- ADA : Ada numarası 

- PAR : Parsel numarası 
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- DEG : Değeri 

- ZSV : Ze mi n sı vılaş ması  

- DLG : Dol gu alanı  
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Tabl o A. 4: El ektri k direkl eri içi n siste me girilen bil giler 

 

ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  FNK YUK YCS 

DR1 653 30 101 

 

 

TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI  :  Böl gede bul unan büt ün el ektri k direkl eri aynı  özelli klere sahi p ol duğundan 

hepsi ne sıradan nu mara veril mi ş  ve ( DR1,  DR2,  …)  şekli nde kı salt mal ar 

kullanıl mı ştır. 

- FNK : Fonksi yon  

- YUK : Yüksekli ği 

- YCS : Yapı ci nsi 
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Tabl o A. 5: Enerji nakil hattı içi n siste me girilen bil gi  

ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  YAU GDR 

ENH 303 3000 

 

TABİS- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI  :  Her  bir  direk arası ndaki  enerji  nakil  hatları na ayrı  ayrı  i si ml er  veril me mi ş, 

hepsi nde ortak ol arak ENH kısalt ması kullanıl mı ştır. 

- YAU : Yeraltı, yerüst ü 

- GDR : Gerili m değeri 
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Tabl o A. 6: İç me suyu şebekesi içi n siste me girilen bil gi  

ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  I YK DRM YAU URN 

I CH 201 110 301 708 

 

TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI : Tüm i ç me suyu şebekesi içi n I CH kısalt ması kullanıl mı ştır. 

- I YK : İyeli k  

- DRM : Dur umu 

- YAU : Yeraltı, yerüst ü 

- URN : Ür ün 

 

 

 



 96 

Tabl o A. 7: Kanalizasyon şebekesi içi n siste me girilen bil gi  

ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  KNR 

KAN 101 

 

TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI : Tüm kanalizasyon şebekesi içi n KAN kısaltması kullanıl mı ştır. 

- KNR : Kanal t ürü  
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Tabl o A. 8: Böl gedeki karayolları içi n siste me girilen bil giler 

ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  DRM I DS UKR PTS FNK KAL KRM YGN 

KR1 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR2 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

40. 0 

KR3 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

20. 0 

KR4 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

20. 0 

KR5 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR6 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR7 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR8 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

40. 0 

KR9 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

40. 0 

KR10 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

20. 0 

KR11 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR12 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

20. 0 

KR13 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR14 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

20. 0 

KR15 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR16 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

20. 0 

KR17 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR18 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

32. 5 

KR19 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

32. 5 

KR20 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

25. 0 

KR21 110 114 102 1 643 101 Çor um 

Bel edi yesi 

20. 0 
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TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI  :  Böl gede bul unan ve neredeyse t a ma mı nı  kapl ayan büt ün ana ve arayoll ar 

kavşakl arla birbirleri nden ayrıl mı ş  ve bu dur uma  göre nu maral ar  veril mi ştir.  Yol 

geneli nde t opl a m 20 farklı  yol  bul unmakt adır.  Yol lar  i çi n ( KR1,  KR2,  …)  kısalt mal arı 

kullanıl mı ştır. 

- DRM : Dur umu  

- I DS : İdari sınıfı 

- UKR : Ul uslar arası karakt eri 

- PTS : Platfor m sayısı 

- FNK : Fonksi yon 

- KAL : Yaya kal dırı mı  

- KRM : Kur umu 

- YGN : Genişliği 
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Tabl o A. 9: Böl gedeki kavşakl ar içi n siste me girilen bil giler 

ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  KTP KRM 

KA1 102 Çor um Bel edi yesi 

 

TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI  :  Böl gede bul unan t opl a m 13 kavşak i çi n ( KA1,  KA2,  …)  kısalt mal arı 

kullanıl mı ştır. 

- KTP : Kavşak ti pi 

- KRM : Kur umu 
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Tabl o A. 10: Böl gedeki 2 su deposu içi n siste me girilen bil giler 

ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  I YK YUK I TR 

SD1 201 0 102 

SD2 201 0 102 

 

TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI  :  Böl gede bul unan i ki  ayrı  su deposu i çi n SD1 ve  SD2  kı salt mal arı 

kullanıl mı ştır. 

- I YK : İyeli k 

- YUK : Yüksekli ği 

- I TR : İnşaat t ürü 
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Tabl o A. 11: Böl gedeki 7 trafo bi nası içi n siste me girilen bil giler 

ADI  ÖZNİ TELİ KLERİ  

Kı salt ması  DRM 

TR1 110 

TR2 110 

TR3 110 

TR4 110 

TR5 110 

TR6 110 

TR7 110 

 

TABİ S- OK AÇI KLAMALARI:  

- ADI : Böl gede mevcut 7 adet trafo bi nası na sırasıyl a isi m veril mi ştir. 

- DRM : Dur umu 
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Tabl o A. 12: Çor um ve çevresi nde meydana gel mi ş depre ml er 

Tari h Mer kez Üssü 
Ol uş 
Saati Enl e m(º) Boyl a m(º) 

Deri nli k 
(km)  Magnit ude Şi ddeti  

11, 12, 1942 Os mancı k 02: 39 40. 76 34. 83 40 5. 9 6 

26, 11, 1943 Ladi k Samsun 22: 20 41. 05 33. 72 10 7. 2 8 

14, 08, 1996 Meci t özü 01: 55 40. 76 35. 38 10 5. 6 6 

9, 03, 1902 Çankırı         5. 5   

25, 06, 1910 Os mancı k 19: 26 41 34   6. 1 7 

21, 11, 1942 Os mancı k 14: 03 40. 6 35     8 

2, 12, 1942 Os mancı k 19: 04 40. 6 35   5. 9 8 

13, 08, 1951 
Kur şunl u 
Çankırı 18: 33 40. 8 33. 4   6. 9 9 

24, 01, 1916 Tokat Samsun 06: 55 40. 27 36. 83 10 7. 1   

6, 6, 2000 Ort a Çankırı 02: 41 40. 65 32. 92 8 6   

6, 6, 2000 Ort a Çankırı 02: 41 40. 621 32. 967 33 6. 1   

6, 6, 2000 Ort a Çankırı 02: 41 40. 63 33. 03 10. 5 5. 9   

6, 6, 2000 Ort a Çankırı 02: 41 40. 75 32. 7 15 6   

26, 11, 1943 Ladi k Samsun 22: 20 40. 97 33. 22   7. 3   

7, 9, 1953 
Kur şunl u 
Çankırı 03: 58 40. 94 33. 13   6. 1   

5, 10, 1977 Çankırı 05: 34 41. 02 33. 57 8 5. 8   

14, 08, 1996 Meci t özü 01: 55 40. 75 35. 3 15 5. 7   

14, 08, 1996 Meci t özü 02: 59 40. 78 35. 31 15 5. 7   
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Me h met  Nur ullah ALKAN,  1978 yılı nda Amasya’nı n Merzifon il çesi nde doğdu. 

İl köğreti mi ni  Çor um’ da bitirdi kt en sonra lise öğreni mi ni  de Çor um Anadol u Li sesi’nde 

tama ml adı.  1997 yılı nda İ. T. Ü.  İ nşaat  Fakültesi,  Jeodezi  ve Fot ogramet ri  Mühendisli ği 

Böl ümüne  girdi  ve eğitimi ni  2001 yılı nda t a maml ayarak aynı  yıl  yüksek lisans  eğiti mi ne 

başl adı. Hal en bu öğrenimi ne deva m et mekt edir. 


