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AFET YÖNETĠMĠNE YÖNELĠK AÇIK VERĠ MODELĠ VE KONUMSAL 

ANALĠZ ARAÇLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ: HEYELAN VE SEL ÖRNEĞĠ 

ÖZET 

Afet-acil durum yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri‟nin (CBS) kullanılması; afet 

zararlarının azaltılması, yaĢamların ve kaynakların korunmasına, etkin müdahale ve 

yıkımların kontrolüne yardımcı olmaktadır. Afetlerin birbirini tetikleyen doğası 

dikkate alındığında depremden kuraklığa, selden ulaĢım kazasına birçok afet tipinin 

bütünleĢik yönetimine yönelik yaklaĢımların belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

çalıĢmada, afet-acil durum yönetim sisteminin kurulması için sel ve heyelan afet tipi 

örneğiyle afet yönetiminin zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileĢtirme 

aĢamalarındaki “Aktivite” „ler analiz edilmiĢtir. Her bir aktivitenin CBS ile 

yönetimine yönelik alt “ĠĢ” adımları tanımlanmıĢ, bu iĢlerde üretilecek ve 

kullanılacak veri içeriği belirlenmiĢtir. Tanımlanan veri içeriği, ilgili sektör 

çalıĢanları ve örnek CBS uygulamaları ile irdelenmiĢtir. Tez kapsamında geliĢtirilen 

Afet-Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) veri modeli, sel ve heyelan afet tiplerinin 

yönetimine yönelik açık veri değiĢimine uygun ve birlikte çalıĢabilir yapıda olup 

ISO/TC211 Coğrafi bilgi komitesi standartları temel alınarak model bazlı yaklaĢımla 

UML-Tekil Modelleme Dili kullanılarak geliĢtirilmiĢtir. Hazırlanan modeldeki 

detaylar, iliĢkiler, öznitelikler ve değerler sınıf diyagram ve paket diyagram olarak 

nesneye yönelik iliĢkisel biçimde modellenmiĢtir. ADYS Veri Modeli, GML-Coğrafi 

ĠĢaretleme Dili özeliklerine göre açık veri değiĢim formatına dönüĢtürülmüĢtür. 

ADYS veri modeli, ulusal düzeyde birlikte çalıĢabilirliği sağlamak amacıyla TUCBS 

ve KBS projeleri kapsamında hazırlanan veri modelleri ile uyumlu tasarlanmıĢtır. 

Bunun yanında TABĠS obje kataloğundaki tanımlamalar da dikkate alınmıĢtır. 

Sel ve heyelan afetlerine yönelik olarak hazırlanan aktivitelerin gerçekleĢtirilmesi 

amacıyla ADYS coğrafi veri modeli ile uyumlu ADYS konumsal analiz araçları 

geliĢtirilmiĢtir. Bu analiz araçları ilgili aktivitelerin gerçekleĢtirilmesinde 

kullanıcılara kolaylık sağlaması hedeflenmektedir. Açık kaynaklı CBS yazılımı olan 

Quantum GIS ortamında Sextante eklentisi ile SAGA GIS, GRASS GIS konumsal 

analiz araçları kullanılarak geliĢtirilmiĢ olup; tehlike, zarar görebilirlik, vb. afet 

yönetimi aktivitelerinin gerçekleĢtirilmesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca açık 

kaynaklı olmalarından dolayı kullanıcıların bu analiz araçlarına ihtiyaçları 

doğrultusunda değiĢiklik yapabilmeleri mümkündür. Tez çalıĢması kapsamında 

geliĢtirilen ADYS veri modeli ve konumsal analiz araçları çeĢitli pilot çalıĢma 

alanlarında örnek veri setleri kullanılarak, oluĢturulan afet yönetimi aktiviteleri ile 

test edilmiĢtir. 
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DEVELOPING OPEN GEO-DATA MODEL AND ANALYSIS TOOLS FOR 

DISASTER MANAGEMENT: LANDSLIDE AND FLOOD CASE 

SUMMARY 

Emergency management aims to reduce potential losses from emergency cases, 

provides essential assistance to victims, and achieves rapid and effective recovery. 

Emergency management includes several activities for pre-disaster, during and post- 

disaster phases. So an emergency management work illustrates a cycle of process for 

developing policies, activities with mitigation, preparedness, response, recovery 

phases. Mitigation and preparedness are pre-disaster phases. Mitigation phase 

includes activities for reducing impact of disasters. Preparedness involves some 

activities how to respond in case of a disaster. Response phase includes activities for 

minimizing effects during disaster case. And recovery phase includes several 

activities for returning life to normal after a disaster. 

Today, the realization of an effective emergency management, geographic 

information system (GIS) has an important role. There are a lot of application field of 

GIS in emergency management studies such as landslide, flood, avalanche, wildfire 

disasters. Considering nature of disasters that triggers each other emergency 

management approaches should be determined. Disasters are events that occur 

depending on a location. In this regard geographic information system can provide 

solutions to disasters quickly and effectively. By modeling disasters in GIS 

environment we can get results very close to reality. Based on these results can be 

used as input data in defined activities of emergency management phases. So the 

emergency management plan which is supported by GIS could be more efficient in 

comprising different cases. 

In emergency management studies, GIS is used mostly in spatial analysis and 

mapping operations. In these studies not only static data but also dynamic data has 

very important role. Maps and base geo-data sets such as buildings, roads and 

boundaries are included in static data category. Beside decision makers may need 

dynamic data such as meteorological data, earthquake data, flow etc. for generating 

hazard and risk maps of disasters even can perform real time analysis by using 

spatial analysis tools. 

Today different GIS software and several data sources have been using in emergency 

management works. In this case interoperability couldn't established between 

incompatible software and data sources. And the data used for these works effects 

directly the accuracy of the results. In this regard the successful functioning of the 

emergency management system, geo-data content standards should be defined that 

provide interoperability and it should be independent from any software and 

hardware. Otherwise the emergency management system which works with 

unsuitable data will be ineffective in the case of disasters. 



xviii 

 

This study describes the development of interoperable geo-data model and spatial 

analysis tools for landslide and flood disasters. For this purpose, emergency 

management “activities” have been determined within the scope of fight against 

landslide and flood disasters. These activities were defined at mitigation, 

preparedness, response, and recovery phases. Then, “tasks” were defined for each 

activity. After that geo-data requirements were defined by “data necessity analysis“ 

to cope with each task. This lists includes detailed definitions and associations of the 

geo-data which will be used in the tasks. 

The definitions and associations of the geo-data which in the activity-task-data 

analysis have been  modeled according to ISO/TC 211 modeling standards by using 

Unified Modeling Language (UML). UML is a modelling language used for software 

development process, data modelling, business modelling, object modelling in object 

oriented view. By the way the conceptual schemas that describe the real world have 

been developed. After this step application schemas have been generated from 

conceptual schemas. These schemas establish interoperability of the geo-data 

between different applications. Application schemas are XML schemas with 

definitions in the field of use of geo-data. In this study UML models have been 

transformed by using ShapeChange tool and generated Emergency Management 

Geo-Data Model (ADYS). And different data sets such as building, roads, 

administrative boundaries etc. converted to GML open geo-data exchange format. 

ADYS geo-data model was developed for emergency management activities with 

flood and landslide example. The geo-model is compatible with Turkey National GIS 

(TUCBS) and Urban Information System of Turkey (KBS) geo-data models. And the 

specifications of Turkish Disaster Information System (TABIS) have been taken into 

account. So interoperability is provided at conceptual level. TUCBS and KBS base 

geo-data themes such as Address, Land Cover, Building, Administrative Unit, 

Hydrography, Geodesy, Orthophoto, Land Registry-Cadastre, Topography, and 

Transportation are associated with ADYS. And, each activity use or produce 

emergency management related geo-data sets in ADYS geo-data model. 

Considering ADYS emergency management activites, open source spatial analysis 

tools have been developed. As an example of this study; landslide hazard analysis, 

flood vulnerability analysis and disaster early warning system analysis have been 

performed. During analysis ADYS geo-data model has been used. Analytic 

Hierarchy Process (AHP) technique, one of the multi-criteria decision analysis 

(MCDA), was applied to generate landslide hazard map and flood vulnerability map. 

GIS based MCDA is used for choosing one or more geographically defined 

alternatives with respect to evaluation criteria. AHP technique deals with complex 

decision making and can help to determine weights of selected criteria for emergency 

management well. And maximum coverage location analysis performed to find 

optimum locations for disaster early warning system. 

Analysis tools using ADYS geo-data model have been developed for the several 

tasks in the activity list by using open source GIS software. In Quantum GIS open 

source software environment with SEXTANTE plugin, analysis tools were built by 

using GRASS GIS and SAGA GIS tools. These analysis tools are open source so 

users can modified them for their issues. ADYS geo-data model is considered as the 

input for these spatial analysis tools and aimed composing an automated analysis 

system. By the way, the emergency management plans will be more efficient and  
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events could be quickly responded in an emergency situation. ADYS geo-data model 

and analysis tools have been tested for different activites on the pilot regions. 
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1. GĠRĠġ 

Afetlerin meydana getirdiği etkilerin büyüklüğü tespit edilirken baĢta insan hayatı 

üzerindeki etkileri olmak üzere çevresel etkiler, ekonomik etkiler ve kültürel etkiler 

açısından değerlendirilmektedir. Bu bakımdan afetlerin odağında insan hayatı 

bulunmaktadır (Ergünay, 2002). 

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle daima doğal afet riskiyle karĢı 

karĢıyadır. BaĢta deprem üreten pek çok aktif fayın bulunduğu tektonik yapısı olmak 

üzere, sahip olduğu iklimi, bitki örtüsü ve topografyası nedeniyle sel ve heyelan 

doğal afetleri sıklıkla meydana gelmektedir. Bu afetler sonucu her yıl pek çok kiĢi 

yaĢamını yitirmekte ve büyük maddi hasarlar ortaya çıkmaktadır.   

Afet yönetimi; afet gerçekleĢmeden önce muhtemel zararlarından kaçınılması veya 

azaltılmasını hedefleyen, afet gerçekleĢtiğinde ise afetzedelere hızlı ve uygun 

desteğin sağlanmasına yönelik çalıĢmalar bütünüdür (Warfield, 2008). Afet yönetimi 

çalıĢmaları afet halinde meydana gelebilecek her türlü zararın azaltılması için afet 

öncesi, afet esnası ve afet sonrasını kapsayan çalıĢmaların belirlenmesi ve 

yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Böylece zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve 

iyileĢtirme aĢamaları ile ilgili politikalar geliĢtirilmesi ve uygulanması süreci olarak 

tanımlanabilir (Petak, 1985). 

Günümüzde afet yönetiminin etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinde Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) oldukça önemli bir role sahiptir. Afetler herhangi bir konuma bağlı 

olarak gerçekleĢen olaylardır. Bu bakımdan CBS sahip olduğu bileĢenler sayesinde, 

çok kullanıcılı ortamda veri üretimi, web teknolojileri sayesinde eĢ zamanlı güncel 

veriye eriĢim olanağı ve yüksek veri iĢleme kapasitesi ve geliĢmiĢ konumsal analiz 

iĢlemleri ile afet yönetiminde hızlı ve etkili çözümler sunulabilmektedir. Afet 

yönetimi çalıĢmalarında CBS daha çok konumsal analizlerin gerçekleĢtirilmesinde ve 

haritalama çalıĢmalarında kullanılmaktadır. Bu alanda ticari birçok yazılımlar olduğu 

açık kaynaklı yazılım araçları kullanılabilir ve herkesin eriĢimine yönelik analiz 

araçları geliĢtirilebilir (Yomralıoğlu, 2000; Aydınoğlu vd. 2012). 
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CBS „de konumsal analiz araçları kullanılarak tehlike, risk haritaları üretilebilir ve 

hatta gerçek zamanlı analizler yapabilmek mümkündür. Afet yönetimi çalıĢmalarında 

kullanılan coğrafi veri pek çok üretici tarafından sağlanmaktadır ve buna bağlı olarak 

farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Verilerin farklı özelliklerde olmasına bağlı 

olarak uygulama aksaklıkları ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni üreticilerden gelen 

verilerin uygulama ihtiyaçlarını karĢılamamasıdır. Bu çalıĢmalarda yol, bina, sınırlar 

gibi statik verilerin yanı sıra dinamik yağıĢ, akarsu debisi, deprem gibi anlık 

verilerde kullanılmaktadır. Kullanılacak veriler, elde edilecek sonuçların doğruluğu 

ve kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla CBS ile bütünleĢik afet 

yönetim sisteminin baĢarılı bir Ģekilde iĢleyebilmesi için kullanılacak verilerin 

standartlarının belirlenmiĢ olması ve birlikte çalıĢabilirliği ön plana çıkmaktadır. 

Aksi takdirde yetersiz kalitedeki veriler nedeniyle düzgün çalıĢmayan ve yanlıĢ 

sonuçlar üreten bir sistem afetler karĢısında çaresiz kalacaktır. Bu aĢamada öncelikle 

sel ve heyelan afetine yönelik olarak afet yönetim evrelerinde yapılması gerekenler 

tespit edilmelidir. Ardından bu aktivitelerde gerçekleĢtirilecek iĢler ve bunların 

ihtiyaç duyduğu veriler tespit edilmelidir. Veriler ve bunlara ait öznitelikler, iliĢkiler 

UML (Unified Modelling Language) kullanılarak güncel yaklaĢımla nesneye yönelik 

tasarlanmalı ve afet yönetim evrelerinde kullanılacak konumsal veri modeli 

belirlenmelidir. Afet yönetim çalıĢmalarına yönelik geliĢtirilen UML veri modeli 

farklı platformlar arasında açık veri değiĢimi ve birlikte çalıĢabilirliği sağlanmak 

amacıyla GML uygulama Ģemasına (Application Schema) dönüĢtürülmüĢtür. Veriler 

bu standart modelde üretildiği takdirde gerek konumsal analizlerde gerek diğer 

sistemlerle bütünleĢik bir biçimde oldukça etkin bir Ģekilde çalıĢması sağlanacaktır.  

Ulusal düzeyde uyumluluk sağlamak amacıyla  bu veri modeli baĢta Türkiye Ulusal 

Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) veri standardı olmak üzere, Türkiye Kent Bilgi 

Sistemi (KBS) veri standardı ve diğer bilgi sistemleri uyumlu olmalıdır. Ayrıca afet 

projelerinde Türkiye Afet Bilgi Sistemi (TABĠS) projesi kapsamında hazırlanan obje 

kataloğu da dikkate alınmalıdır. Bu sayede afet yönetim çalıĢmaları diğer sistemlerle 

bütünleĢik ve dinamik bir Ģekilde çalıĢarak afetlerle mücadele de etkinliği artacaktır. 
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1.1 Amaç 

Günümüzde afet yönetimi çalıĢmalarında CBS oldukça etkin bir Ģekilde 

kullanılmaktadır. Tez çalıĢmasının amacı, Afet-Acil Durum Yönetiminde etkin veri-

iĢ yönetimini destekleyen kavramsal yaklaĢımın belirlenerek açık ve ve açık kaynaklı 

CBS yazılım ortamında bütünleĢik bir sistemin geliĢtirilmesidir. Bu kapsamda; 

• Heyelan ve sel afetlerinin yönetimine yönelik gereksinimler ortaya konarak, CBS 

ortamında yönetimine yönelik aktivite-iĢ gereksinim analizlerinin yapılması, 

• Afet yönetim aktivitelerin gerçekleĢtirilebilmesi için yazılım ve donanımdan 

bağımsız ve birlikte çalıĢabilir veri modelinin geliĢtirilmesi,  

• Afet yönetiminde belirlenen heyelan ve sel aktivitelerinde kullanılmak üzere açık 

kaynak kodlu konumsal analiz araçlarının geliĢtirilmesi, 

• Açık ve modeli ve konumsal analiz araçlarının örnek uygulamalarla 

kullanılabilirliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır. 

Afet yönetimi çalıĢmaları, konumsal analiz araçları ve veri modelleri ile 

desteklenerek farklı platformlarda etkin bir Ģekilde iĢleyen bir sistem oluĢturulması 

amaçlanmıĢtır. BütünleĢik afet yönetimi için CBS ile yazılımdan ve donanımdan 

bağımsız olarak iĢleyen açık veri değiĢimine uygun afet yönetimi yaklaĢımının 

belirlenmesi hedeflenmektedir.  

1.2 Metodoloji 

Bu kısımda tez çalıĢmasının kapsamı ve uygulanacak metotlar anlatılacak. 

GeliĢtirilen model doğal afetler üzerine olup ülkemizde meydana geliĢ sıklıklarından 

ötürü jeolojik kökenli bir afet olan heyelan ve meteorolojik kökenlik taĢkın bu 

çalıĢmada örnek olarak seçilmiĢtir. Bu aĢamada öncelikle her iki afete yönelik olarak 

modern afet yönetimi kapsamında yapılması gerekli aktiviteler tespit edilmiĢtir. Bu 

aktiviteler muhtemel bir heyelan afetini CBS ile bütünleĢmiĢ bir yapıda dört farklı 

evrede yönetecek alt iĢleri içermektedir. Tanımlanan bu iĢleri uygulanacak farklı 

coğrafi bölgeler için detaylandırılabilmek mümkündür.  

Sel ve heyelan afetinin yönetimine yönelik aktivite listesi hazırlanmasının ardında 

yapılması planlanan iĢlerde kullanılacak veri türleri ve bunlarla ilgili detaylı 
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açıklamalar aktivite-iĢ veri akıĢı tablolarında tanımlanmıĢtır. Bu tablolarda veri 

tipleri, geometrisi, verinin çözünürlüğü, öznitelikleri ve iliĢkileri detaylı bir Ģekilde 

iĢlenmiĢtir. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan veriler de bu sayede tespit edilebilmektedir. 

Aktivite-iĢ veri akıĢı Ģemaları dikkate alınarak üretilecek veriler belirlenen 

analizlerde kullanılabilecektir.  

Ġlgili afetler için hazırlanan aktivite-iĢ veri akıĢ Ģemalarında tanımlamalar ve 

verilerin yapısı göz önünde bulundurularak ISO/TC 211 tarafından belirlenen veri 

modeli geliĢtirme standartları kapsamında veriler arasındaki iliĢki, öznitelik, 

geometriler UML olarak modellenmektedir. UML; veri modelleri, iĢ modelleri, 

nesne modelleri ve bileĢen modellerinin oluĢturulmasında kullanılan teknikleri 

bünyesinde toplayan bir modelleme dili olup yazılım geliĢtirme süreçlerinin 

tamamında kullanılabilmektedir (Mishra, 1997). Bu aĢamada Türkiye Ulusal Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (TUCBS) ve Türkiye Kent Bilgi Sistemleri (TRKBĠS) standartların 

belirlenmesi projeleri kapsamında oluĢturulan uygulama Ģemaları ve detay sınıfları 

bu modele dahil edilmiĢtir. Bunun yanında yine Türkiye Afet Bilgi Sistemi (TABĠS) 

projesi kapsamında hazırlanan detay kataloğundaki tanımlamalar da dikkate alınarak 

sel ve heyelan afetinin yönetimine yönelik veriler ve iliĢkiler bu kapsamda UML ile 

modellenmiĢtir.  

Aktivite-iĢ akıĢ diyagramındaki veriler ve birbirleri arasındaki iliĢkilerin UML ile 

modellenmesi ardından uygulama Ģemaları XML tabanlı bir değiĢim veri tipi olan 

Geography Markup Language (GML) formatına dönüĢtürülmektedir. OGC 

tarafından geliĢtirilen ve ISO/TC211 komitesi tarafından ISO19136 Coğrafi 

ĠĢaretleme Dili olarak kabul edilen GML, yazılım ve donanımdan bağımsız olarak 

coğrafi veri değiĢimini sağlayan bir veri standardıdır. Sel ve heyelan afetinin 

yönetimine yönelik verilerin uluslar arası bir standart olan GML veri değiĢim 

formatında üretilip depolanmasının ile farklı kullanıcılar arasındaki birlikte iĢlerliğin 

sağlanması hedeflenmektedir. Farklı birimlerin üretmiĢ olduğu coğrafi veriler bu veri 

modeline dönüĢtürüldüğünde heyelan aktivite tablolarındaki iĢlemlerde ve 

analizlerde doğrudan kullanılabilecektir. 

Bu çalıĢmada sel ve heyelan aktivitelerinde tanımlı iĢlerde kullanılmak üzere 

konumsal analiz araçları geliĢtirilmektedir. Konumsal analiz araçlarının geliĢtirilmesi 

aĢamasında; Quantum GIS ortamında Sextante eklentisi ile SAGA GIS, GRASS 
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GIS, GDAL/OGR yazılımlarının sağladığı konumsal analiz araçları kullanılmaktadır. 

Bahsi geçen CBS yazılımları pek çok analiz aracına sahip olup tamamı ücretsiz ve 

açık kaynak kodludur. Sel ve heyelan afetine yönelik geliĢtirilen veri modeli bu 

analiz araçlarında girdi olarak kullanılmaktadır. Bu tez çalıĢmasında tanımlanan afet 

yönetimi aktivitelerinin gerçekleĢtirilmesinde ilgili yazılımlar kullanılarak çeĢitli 

vektör analizleri, raster operasyonları, çok kriterli karar verme analizi gibi pek çok 

analiz gerçekleĢtirilmektedir.  

Plot çalıĢma alanı olarak seçilen Trabzon, Ġstanbul ve Konya „daki test uygulama 

alanlarını temsil eden veriler, belirlenen ADYS.GML veri değiĢim formatına 

dönüĢtürülerek, heyelan ve sel aktivitelerine yönelik geliĢtirilen konumsal analiz 

araçları sonuç ürünlerin geliĢtirilmesidir. 
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2. AFET KAVRAMI VE AFET YÖNETĠMĠ  

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 

doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, 

teknolojik veya insan kaynaklı olaylar afet olarak tanımlanmaktadır (AFAD, 2012).   

ÇeĢitli kaynaklarda geçen tanımlar incelendiğinde afet terimi genel bir ifadeyle; 

“çevreyi ve insan hayatını olumsuz yönde etkileyen, büyük can ve mal kayıplarına 

sebep olan doğal veya yapay kökenli olaylar” olarak tanımlanmaktadır. Doğal veya 

yapay bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için baĢta insan yaĢamını ve çevreyi 

etkileyecek bir büyüklükte olması gerekmektedir.  

Afetlerin meydana getirdiği etkilerin büyüklüğü tespit edilirken baĢta insan hayatı 

üzerindeki etkileri olmak üzere çevresel etkiler, ekonomik etkiler ve kültürel etkiler 

açısından değerlendirilmektedir. Tüm bu kriterlerin temelinde insan hayatı 

bulunmaktadır. Afetlerin büyüklüğüne etki eden faktörler aĢağıda verilmiĢtir 

(Kadıoğlu, 2011); olayın fiziksel büyüklüğü, olayın yoğun yerleĢme alanlarına olan 

uzaklığı, fakirlik ve az geliĢmiĢlik, hızlı nüfus artıĢı, tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve 

denetimsiz ĢehirleĢme ve sanayileĢme, ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlıĢ 

kullanımı, bilgisizlik ve eğitim eksikliği, toplumun afet olaylarına karĢı önceden 

alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin ulaĢabildiği düzeydir. 

2.1 Afetlerle Ġlgili Temel Kavramlar 

2.1.1 Tehlike 

Tehlike; insan hayatına, toplum düzenine, doğal hayata, kültürel mirasa zarar 

verebilecek her türlü doğal veya insan yapısı tehdit unsuru olarak tanımlanabilir. 

Tehlike, insanlara ve çevreye zarar verme ihtimali taĢıdığından dolayı afetin temel 

kaynağıdır. Dolayısıyla afetleri meydana getiren temel unsur olarak kabul edilebilir. 

Ergünay (2002), toplumlar için tehlike oluĢturan olayları dört ana unsurda 

tanımlamaktadır: 
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 Doğa kaynaklı olaylar: Deprem, kuraklık, sel, çığ vb. 

 ġiddete dayalı olaylar: SavaĢ, terör, iç çatıĢmalar vb. 

 Bozulmaya dayalı olaylar: Erozyon, çevre kirlenmeleri, ekonomik ve 

sosyal bozulmalar vb. 

 Eğitim eksikliği ve yetersizliklere dayalı olaylar: Teknolojik kazalar, 

trafik kazaları, yangınlar. 

Tehlike tek baĢına bir olay olabileceği gibi tetiklemelerden sonucu oluĢan zincirleme 

olaylar olarak da karĢımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum daha büyük bir tehdit 

oluĢturmaktadır. Afet yönetimi çalıĢmalarında çoklu tehlike yaklaĢımı oldukça büyük 

önem taĢımaktadır ve çalıĢmalar bu bakıĢ açısıyla gerçekleĢtirilmelidir. Bu duruma 

örnek olarak sel afeti verilebilir. Sel sonucunda bölge sular altında kalarak can ve 

mal kaybına neden olur. Ayrıca sel suları alt yapıya zarar verip kanalizasyon suları 

ile karıĢmakta ve çevredeki katı atıklar ile etkileĢimi sonucu salgın hastalıklara sebep 

olmaktadır. 

2.1.2 Zarar Görebilirlik 

Afet planlaması veya yönetiminde tanımı oldukça karmaĢık bir kavram olan hasar 

görebilirlik kavramını en genel ifadeyle; bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, 

tehlike oluĢturduğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsü olarak 

tanımlamak mümkündür. Afetin tanımında da belirtildiği gibi, afet bir olay veya 

tehlikenin kendisi değil, yol açtığı kayıplar yani olumsuz sonuçlardır (Yılmaz, 2008). 

Zarar görebilirlik; fiziksel, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, ekolojik durum ile 

birlikte yasal mevzuat ve kurumsal kapasite gibi birçok faktörün bir fonksiyonudur. 

Diğer bir deyiĢle zarar görebilirlik, birey, kurum ve toplumun afetler ile baĢ edebilme 

kapasitesi ile ters orantılıdır (Kadıoğlu, 2011).  

Zarar görebilirlik kavramı insanların ve çevrenin herhangi bir tehlike nedeniyle kayıp 

verme ve hasara uğrama derecesini ifade etmektedir. Bu bakımdan zarar görebilirlik 

fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak hem maddi hem de manevi boyutta farklı olarak 

ele alınabilir. Fiziksel zarar görebilirlik kavramı tehlikenin gerçekleĢmesi durumunda 

maddi kayıpların derecesini ifade etmektedir. Depremler için hazırlanan Ģiddet 

cetvelleri fiziksel zarar görebilirliğin ölçülmesini sağlayan araçlardır. Bir diğer 

kavram olan sosyal zarar görebilirlik ise toplumun farklı kesimlerinin tehlike 
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karĢısında zarar görebilirliğini tanımlamada kullanılır. Nüfus yoğunluğu, eğitim ve 

yaĢ gibi sosyal faktörleri içermektedir. Ekonomik zarar görebilirlik kavramı ise 

toplumun refah seviyesiyle iliĢkili bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Ergünay, 2002). Zarar görebilirlik derecesi aynı toplumun içerisindeki farklı gelir 

gruplarından bireyler arasında da farklılık gösterebilmektedir. Buna örnek olarak 

düĢük gelir grubundaki bireylerin muhtemel tehlikelerin daha fazla olduğu heyelan 

bölgesi, dere yatağı gibi bölgelerde yerleĢmeleri ve daha tehlikeli koĢullarda 

çalıĢmaları gösterilebilir. Bu durum tehlikelere maruz kalmayı ve afetler karĢısında 

zarar görebilirliği arttırmaktadır  

2.1.3 Risk 

Risk kavramı yukarıda bahsi geçen tehlike ve zarar görebilirlik kavramlarının birlikte 

var olması durumunda karĢımıza çıkmaktadır. Risk, her zaman insanlar tarafından 

sosyal olarak inĢa edilmiĢtir ve kendi baĢına var olamaz. Belirli bir tehlikenin, belli 

bir mekânda belirli bir zaman süresi içerisinde meydana gelmesi halinde; insanlara, 

yerleĢim birimlerine ve doğaya zarar verebilirliğiyle ile orantılı olası kayıplardır 

(Kadıoğlu, 2011).  

 

ġekil 2.1 : Afetler açısından tehlike, zarar görebilirlik ve risk kavramları arasındaki  

                   iliĢki. 

Riski belirleyebilmek için tehlike altında bulunan unsurların yani zarar görebilirliğin 

belirlenmesi gereklidir. Afetlerle ilgili risk analizi yaparken öncelikle tehlike 

analizleri gerçekleĢtirilmelidir. Böylelikle herhangi bir konuda potansiyel tehlikelerle 

ilgili etki alanı, büyüklük ve süre gibi dinamikler belirlenmeye çalıĢılır. Ardından 

zarar görebilirlik analizleri uygulanır. Bu analizlerde tehlike altındaki kaynakların 

sosyo-kültürel yapı, ekonomi, doğal çevre vb. hassasiyeti belirlenir ve tehlike ile 

mücadele çalıĢmalarında ihtiyaç duyulan “kapasite” tespit edilir. 
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GerçekleĢtirilen tehlike analizleri ve zarar görebilirlik analizleri sonucunda ilgili 

bölge için afet riskleri belirlenmekte ve zarar azaltma çalıĢmalarında, planlamada, 

erken uyarı sistemlerinin geliĢtirilmesinde ve daha genel bir ifadeyle karar-destek 

mekanizmalarında temel girdi olarak kullanılmaktadır. 

2.2 Afet Yönetimi 

Afet yönetimi; afet sonucunu doğurabilecek olayların önlenmesi ve zararlarının 

azaltılması amacıyla afete neden olacak tehlike ve risklerin belirlenmesi, afetlere 

hazırlık ve olası zararların azaltılması ile birlikte afetlerden sonra müdahale etme ve 

iyileĢtirme gibi çalıĢmaların tümünde yapılması gereken aktivitelerin, toplumun tüm 

kesimlerini kapsayacak Ģekilde planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, 

koordine edilmesi, gerekli mevzuat ve kurumsal yapılanmaların oluĢturulması etkin 

ve bir uygulamanın sağlanabilmesi için toplumun tüm kurumların kaynaklarının bu 

ortak amaçlar doğrultusunda yönetilmesidir (Kadıoğlu, 2011).  

Genel bir ifadeyle afet yönetimi; olası bir afet durumunda meydana gelebilecek her 

türlü zararın azaltılması için afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasını kapsayan 

çalıĢmaların belirlenmesi ve yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde afet 

yönetimi afetlerin farklı aĢamalarında uygulanacak Ģekilde; zarar azaltma, hazırlık, 

müdahale, iyileĢtirme olmak üzere dört evrede ele alınmaktadır (ġekil 2.2). Bu 

evreler birbirleriyle bütünleĢik olup dinamik bir iĢleyiĢ halindedir. Her bir evre 

afetlere karĢı mücadele için aktiviteler ve iĢlerden meydana gelmektedir.  

 

ġekil 2.2 : Afet yönetimi evreleri. 
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Afet yönetiminde planlama çalıĢmaları muhtemel tehlikelerin ortadan kaldırılması ve 

zararların azaltılmasında oldukça önem taĢımaktadır. Hangi ölçek ve düzeyde olursa 

olsun bir planlama faaliyeti; öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi, imkan ve kaynakların 

belirlenmesi, eylem yollarının belirlenmesi, gereken insan gücü ve kaynakların 

belirlenmesi, izlenmesi ve ayarlamalar yapılması gibi bir çok faaliyeti kapsamaktadır 

(Ergünay, 2002).  

Afet riskini en aza indirgeyecek eylemlerin baĢarılı olması, ancak etkin bir afet 

yönetim sistemiyle olacaktır. Bu kapsamda günümüzde bütünleĢik afet yönetim 

sistemleri geliĢtirilmiĢtir. BütünleĢik afet yönetim sistemleri olası tehlikeleri tespit 

edip bu tehlikelerin zararlarını en aza indirgemek için var olan kaynakların etkin ve 

verimli bir Ģekilde kullanmalıdır. Burada afet yönetim evreleri birbirleriyle 

bütünleĢik halde dinamik bir iĢleyiĢ içinde olmalıdır. 

2.2.1 Zarar azaltma 

Son yıllarda geliĢtirilen politikalarda afet anı ve sonrasında yapılan çalıĢmalardan 

ziyade, afet öncesinde zararları asgari düzeye indirebilmek için risk kavramı üzerinde 

durulmaktadır. Afete duyarlı planlama olarak tanımlanan zarar azaltma safhası, 

muhtemel tehlikenin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak meydana gelebilecek 

zararların tespit edilmesi ve azaltılması çalıĢmalarını kapsar. Bu kapsamda baĢta 

tehlike analizleri, zarar azaltma analizleri ve risk analizleri yapılarak muhtemel bir 

afetin büyüklük, kapsadığı alan, hassas unsurlar gibi çeĢitli parametreler tespit 

edilerek ilgili karar mekanizmalarına temel girdiler elde edilir. Ancak bu analizler 

ıĢığında gerekli önlemler alınabilir. Hassasiyet tespit edilerek zararı azaltıcı 

güçlendirme çalıĢmaları yapılabilir. 

2.2.2 Hazırlık 

Hazırlık evresi afetin gerçekleĢmesi halinde meydana gelebilecek etkilerin hızlı ve 

etkili bir biçimde bertaraf edilmesi iĢlemlerini kapsamaktadır. Bu evrede daha çok 

afet ile mücadelede kullanılacak kaynaklar tespit edilir. Afetin gerçekleĢtiğinde hangi 

birimlerin olaya müdahale edeceği, kullanılacak ekipman ve donanımların tespit 

edilmesi ve tahliye edilmesi gereken bölgelerin tespiti bu aĢamada gerçekleĢtirilir. 



12 

 

Afet yönetimin evrelerinden ikincisi olan hazırlık, daha çok kaynakların planlanması 

ve yönetimi konusunda öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu evre için planlamalar iyi 

dizayn edilmiĢ olmalı ve olabildiğince tüm durumu kapsamalıdır. Afete müdahale 

edecek profesyonel ve gönüllü ekiplerin tespit edilmesi ve iyi bir eğitim alması 

hazırlık evresinde yerine getirilmesi gereken en önemli görevlerden biridir. 

Yukarıda bahsi geçen iĢlemler için gerekli olan temel girdiler zarar azaltma 

evresinden temin edilmektedir. Elde edilen çıktılar ise bir sonraki aĢama olan 

müdahale evresinde kullanılacaktır. Bu yüzdendir ki afet yönetimi evreleri birbirleri 

ile iĢler ve döngüsel haldedir, tamamen ayrı düĢünülemez.  

2.2.3 Müdahale 

Afetin oluĢundan hemen sonra baĢlayarak, afetin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç 

saat, birkaç gün ila birkaç aylık bir süre içerisinde yapılan acil müdahale 

faaliyetleridir (Kadıoğlu, 2011). Hızlı ve etkili kararların alınması ve afete müdahale 

edecek ekiplerin yönlendirilmesi gibi daha çok organizasyon ön plana çıkmaktadır. 

Bu evre, kurtarma ekiplerinin afet bölgesine erken ulaĢması ve olaya müdahalelerini 

kapsayan süreçtir. Kurtarma ekipleri belirlenirken afet bölgesine ilk müdahale 

gerçekleĢtirecek ekiplerin daha hızlı ve efektif olması gerekir. Bu sayede yaralı ve 

sağ kurtulanlar güvenlik altına alınarak olası kayıplar en aza indirgenebilir. Kurtarma 

aĢamasında sonraki temel görevler sırasıyla tedavinin sağlanması ve afetzedelerin 

yiyecek, içecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının kısa süre içersinde 

karĢılanmasıdır. 

Müdahale evresi, önceki afet yönetimi aĢamalarında gerçekleĢtirilen çalıĢmaların 

sonuçlarının toplandığı evredir. Önceki evrelerde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar ne kadar 

gerçeğe yakın ve olayları kapsayacak nitelikteyse müdahale evresindeki çalıĢmalar 

de o kadar etkili olur.  

2.2.4 ĠyileĢtirme 

Bir acil durum sırasında insanların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere 

tasarlanmıĢ eylemlerin tümü olarak tanımlanır. Müdahale evresinin bitip, iyileĢtirme 

evresinin baĢladığı sınır çok belirgin olmayıp çoğu zaman üst üste çakıĢmaktandır. 

Genellikle müdahale bitmek üzereyken iyileĢtirme safhası çoktan baĢlamıĢ olur. Bazı 
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kaynaklarda rehabilitasyon safhası olarak da geçen iyileĢtirme safhası hayatın 

normale dönme çalıĢmalarının yapıldığı safhadır (Tezer, 2001). 

ĠyileĢtirme çalıĢmaları afet tehlikesinin ortadan kalması ile baĢlamaktadır. Bu evre 

afet enkazının kaldırılması, altyapı, üstyapı ve yolların yeniden inĢası, üretimin tekrar 

baĢlaması için gerekli çalıĢmaları kapsamaktadır. Ayrıca toplumun ekonomik ve 

sosyal bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalıĢmalar da bu evre kapsamındadır. 

Afet yönetiminde iyileĢtirme evresinin temel hedefi, afetten önceki seviyeden daha 

iyiye gelebilmektir. 
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3. AÇIK COĞRAFĠ VERĠ MODELĠ VE VERĠ DEĞĠġĠMĠ 

Günümüzde coğrafi veriler pek çok disiplin tarafından üretilmekte ve 

kullanılmaktadır. Coğrafi verilerin farklı uygulamalarda kullanılabilmesi için birlikte 

çalıĢabilirliği ve açık veri değiĢimini sağlayacak teknolojilerin kullanılması 

gereklidir (Golodoniuc ve Cox, 2010). Bu konuda uluslararası düzeyde Açık Coğrafi 

Bilgi Konsorsiyumu (OGC) ve ISO/TC 211 Coğrafi Bilgi/Geomatik teknik komitesi 

gibi organizasyonlar çalıĢmalar yürütmektedir. Yazılım ve donanımdan bağımsız 

olarak CBS uygulamalarının birbirleri ile iletiĢimi sağlayabilmesini hedefler. ISO 

TC/211 teknik komitesi standartları, coğrafi verinin elde edilmesi, yayınlanması ve 

farklı sistemler arasında transfer edilebilmesi konu baĢlıklarında toplanmaktadır. 

OGC ise web ortamında servis bazlı veri değiĢimi için yazılım standartları 

konusunda çalıĢmalarını sürdürmektedir. Web harita servis standartlarının 

geliĢtirilmesi, veri paylaĢımı ve coğrafi veri değiĢimi gibi hem kavramsal hem de 

uygulama bazlı endüstriyel standartlar üzerinde çalıĢmaktadır.  

3.1 UML ile Veri Modelleme 

Coğrafi veri değiĢiminin ifade edilmesinde ve uygulama Ģemalarının 

modellenmesinde kavramsal Ģema dilleri kullanılmaktadır. UML, nesneye yönelik 

modelleme yaklaĢımına uygun modelleme dili olarak, temel kullanıcı ve 

geliĢtiricilerin coğrafi veri modelini yönetimi ve algılamasını sağlamaktadır 

(Aydınoğlu, 2009). Günümüzde coğrafi veri modeli geliĢtirilmesi konusunda ISO/TC 

211 Coğrafi Bilgi / Geomatik Teknik Komitesinin ISO 19103 Kavramsal ġema Dili 

ve ISO 19109 Uygulama ġema Kuralları standartları kullanılmaktadır.  Diğer 

ISO/TC 211 standartları ile uyumluluk öngörülmektedir. Örneğin ISO 19107 

Konumsal ġema standardında tanımlanan geometri tipleri kullanılmaktadır. Bu 

kapsamda detay sınıfları, öznitelikleri ve değer kümeleri Tekil Modelleme Dili olan 

UML ile modellenmesi öngörülmektedir. GeliĢtirilen UML veri  modelleri, XML 

tabanlı bir değiĢim dili olan GML formatına dönüĢtürülür. ISO/TC211 komitesi 
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tarafından ISO19136 Coğrafi ĠĢaretleme Dili olarak kabul edilen GML, yazılım ve 

donanımdan bağımsız olarak coğrafi veri değiĢimini sağlayan bir veri standardıdır 

UML, BaĢta yazılım modelleme olmak üzere çeĢitli sistem modellerinin 

geliĢtirilmesinde sıklıkla kullanılmakta olan modelleme dilidir. OMG (Object 

Management Group) tarafından geliĢtirilmektedir. OMG „ye göre UML - Tekil 

Modelleme Dili; yazılım yoğun sistemlerin oluĢturulmasında, görselleĢtirilmesinde 

ve dokümantasyonunda kullanılan bir grafik dildir. UML; iĢ süreçleri, sistem 

fonksiyonları gibi kavramsal Ģeylerin yanı sıra daha somut olan programlama dilleri, 

veritabanı Ģemaları, yeniden kullanılabilir yazılım bileĢenleri konularında standart bir 

yöntem sunmaktadır. Bunun yanından Mishra (1997) „ya göre UML; veri modelleri, 

iĢ modelleri, nesne modelleri ve bileĢen modellerinin oluĢturulmasında kullanılan 

teknikleri bünyesinde toplayan bir modelleme dili olup yazılım geliĢtirme 

süreçlerinin tamamında kullanılabilmektedir. Günümüzde ISO tarafından bir endüstri 

standardı olarak kabul edilen UML„nin 2.4.1 versiyonu yayınlanmıĢ bulunmaktadır. 

Mantıksal düzeyde coğrafi veri modelinin geliĢtirme aĢamasından UML modelleme 

tekniklerinden olan “Sınıf Diyagramları” kullanılmaktadır. Bu aĢamada ISO/TC211 

Teknik Komitesi tarafından geliĢtirilen ISO 19103 nolu standartta önerilen UML 

tanımlamaları dikkate alınmalıdır. 

Sınıf diyagramlarının (class diagrams) amacı, model içindeki sınıfları tasvir etmektir. 

Bir nesne yönelimli uygulamada, sınıflara (classes) ait öznitelikler (attributes), 

operasyonlar (operations) ve diğer sınıflarla olan iliĢkiler (associations) mevcuttur. 

UML sınıf diyagramları tüm bunları oldukça kolay bir Ģekilde tasvir edebilir. 

(Martin, R. C.). Sınıf diyagramları yapısı nedeniyle statik modellerin ifade 

edilmesinde kullanılmaktadır. 

Sınıf diyagramını oluĢturan temel unsur sınıflardır. Coğrafi veri modeli geliĢtirme 

çalıĢmalarında gerçek dünyadaki coğrafi nesneleri ifade eden her bir detay sınıfı  

UML sınıfı ile temsil edilmektedir. Bir sınıf temel olarak sınıf adı, öznitelikler ve 

operasyonlardan meydana gelmektedir. Ayrıca kısıtlamalara, etiketlere ve 

stereotiplere (profil/alt-tip) de sahip olabilmektedir (Url-1). ġekil 3.1 „de örnek bir 

UML sınıfı gösterilmektedir. 
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ġekil 3.1 : Örnek bir UML sınıfı ve bileĢenleri. 

Örnekte gösterilen sınıf TUCBS ulaĢım veri teması dahilinde oluĢturulmuĢ bir sınıf 

olup deniz yolu hattının ifade edilmesinde kullanılmaktadır. Sınıfın sahip olduğu tüm 

öznitelikler genel (public) özelliktedir ve (+) sembolü ile gösterilmiĢtir. Denizyolu 

adlı paketine dahil olduğu (::) sembolü kullanılarak belirtilmiĢtir. 

Sınıf diyagramlarında öne çıkan bir diğer unsur da sınıflar arasındaki iliĢkilerdir. 

Gerçek dünyadaki somut nesneler veya soyut bir süreçte nesneler arasındaki 

iliĢkilerin tanımlanmasına yönelik olarak çeĢitli iliĢki türleri mevcuttur. ĠliĢki, 

kalıtım, bütünleme ve oluĢum bu iliĢki türlerine örnek olarak gösterilebilir. 

3.1.1 Bağıntı iliĢkisi 

Ġki veya daha fazla sınıf arasındaki iliĢkiyi ifade etmede kullanılmaktadır. Bu Ģekilde 

kullanılan iliĢki türünde yön, rol, sınırlayıcılar ve kardinallik tanımlanabilir. Nesneler 

arasındaki temel iliĢki türünü oluĢturur (Url-1). ġekilde 3.2 „de iki sınıf arasındaki 

bağıntı iliĢkisi gösterilmektedir. AfetRisk sınıfı afet riskini ifade etmekteyken 

AfetTehlike sınıfı afet tehlikesini ifade eder. Bir bölgede riskin varlığı tehlike ile 

iliĢkilidir. Ancak tehlikenin var olması (1..*) riskin de var olması (0..1) anlamına 

gelmez. Dolayısıyla aralarında bu durum bağıntı iliĢkisi ile ifade edilmiĢ ve her sınıfa 

ait kardinallik değeri tanımlanmıĢtır. 

 

ġekil 3.2 : UML sınıf diyagramlarında bağıntı iliĢkinin gösteriliĢi. 
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3.1.2 Kalıtım iliĢkisi 

Kalıtım iliĢkisi nesneye yönelik programlamada oldukça önemli bir iliĢki türüdür. Bu 

iliĢki türü bir üst sınıf ve ondan türeyen alt sınıf arasında kurulur. Alt sınıf, üst sınıfa 

ait tüm öznitelik ve değiĢkenleri miras almaktadır. AĢağıdaki diyagramda iki sınıf 

arasında kurulan kalıtım iliĢkisi gösterilmektedir. Burada alt sınıf 

EnkazTasimaGuzergahi iken üst sınıf ise Karayolu olarak tanımlanmıĢtır.  

 

ġekil 3.3 : UML sınıf diyagramlarında kalıtım iliĢkisinin gösteriliĢi. 

3.1.3 OluĢum iliĢkisi 

OluĢum iliĢkisi bir bütünü meydana getiren parçalar arasındaki güçlü iliĢkiyi ifade 

etmekte kullanılmaktadır. Bu tür iliĢkiler içi dolu dörtgen Ģeklinde, bütün olmadan 

parça olmaz Ģekilde gösterilmektedir (Url-1).  ġekil 3.4 „te sınıflar ve aralarındaki 

oluĢum iliĢkisi gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.4 : UML sınıf diyagramlarında oluĢum iliĢkisinin gösteriliĢi. 

ġekil 3.4 „te bir kitap sınıfını meydana getiren sayfa ve cilt sınıfları arasında iliĢki 

oluĢum iliĢkisi olarak tanımlanmıĢtır. Burada bir sınıfın birden fazla sınıftan 

meydana gelebileceği görülmektedir.  
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3.1.4 Bütünleme iliĢkisi 

KarmaĢık iliĢkileri ve bütünün daha basit parçalara ayırmada kullanılabilir. 

Böylelikle bir sınıf basit alt parçalara bütünleĢmiĢ hali olarak düĢünülebilir 

(Aydınoğlu, 2009). ġekil 3.5 „deki örnekte görüldüğü gibi EtkilenenYapi ve 

EtkilenenUlasim nesnelerinin toplamı Enkaz sınıfını oluĢturmaktadır. 

 

ġekil 3.5 : UML sınıf diyagramlarında bütünleme iliĢkisin gösteriliĢi. 

3.1.5 Bağımlılık iliĢkisi 

Bir sınıfın diğer bir sınıfa ihtiyaç duyması durumu bağımlılık iliĢkisi kullanılarak 

tanımlanmaktadır. Bağımlı olan sınıftan bağımlı olunan sınıfa doğru gösterilen bir 

iliĢkidir. ġekil 3.6 „da örnek bir bağımlılık iliĢkisi gösterilmektedir. Burada afette 

etkilenecek ulaĢım nesneleri EtkilenecekUlasim sınıfı ile afet tehlikesi de 

AfetTehlike sınıfı ile temsil edilmektedir. Bir ulaĢım nesnesinin afetten etkilenmesi 

afet tehlikesine bağlıdır. Dolayısıyla bu durumu ifade etmek amacıyla aralarında 

bağımlılık iliĢkisi kurulmuĢtur. 

 

ġekil 3.6 : UML sınıf diyagramlarında bağımlılık iliĢkisinin gösteriliĢi. 
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4. COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE KONUMSAL ANALĠZLER 

Coğrafi bilgi sisteminin sahip olduğu fonksiyonlara genel olarak baktığımızda bunlar 

arasında en öne çıkanlarından birinin konumsal analiz fonksiyonu olduğunu 

görmekteyiz (Goodchild, 1987). Geometrik ve nesnel bilgilerin belirli bir koordinat 

sistemi uzayında modellenmesi ve model sonuçlarının irdelenip yorumlanması 

iĢlemlerinin tümü konumsal olarak tanımlanır (Yomralıoğlu, 2000). Konumsal 

analizler yardımıyla coğrafi varlıkların geometrisi, topolojisi ve diğer coğrafi 

varlıklarla olan iliĢkileri incelenebilir ve bunun sonucunda yeni bilgiler elde 

edilebilmektedir. Günümüzde hidroloji, jeoloji, biyoloji, ekonomi, sağlık gibi pek 

çok alanda mevcut problemlerin çözümlenmesinde CBS‟nin konumsal analiz 

yeteneklerinden faydalanılmaktadır.  

Gerçek dünyadaki varlıklar CBS ortamında sahip oldukları özelliklere bağlı olarak 

vektör veya raster veri modelinde temsil edilmektedir. Vektör veri modelinde, 

coğrafi nesneler temel olarak nokta, çizgi ve poligon geometrisinde ifade 

edilmektedir ve her bir detay koordinat referans sisteminde temsil edilmektedir. 

Vektör veri modeli, coğrafi nesneleri arasında topolojik iliĢkilerin tanımlanabilmesini 

sağlamaktadır. Raster veri modelinde ise coğrafi nesneler birbirine komĢu, piksel adı 

verilen hücreler ile temsil edilmektedir. Her pikselin kendine ait bir değeri 

bulunmaktadır. Genellikle yükseklik, sıcaklık, derinlik gibi süreklilik gösteren 

fenomenlerin ifade edilmesinde raster veri modeli tercih edilmektedir. Günümüzde 

CBS yazılımları hem vektör hem de raster veri modeline yönelik oldukça geliĢmiĢ 

konumsal analiz araçlarına sahip bulunmaktadır. Vektör tabanlı analizlerin baĢında 

tampon analizleri, sınır iĢlemleri, istatistiksel sorgulamalar, geometrik dönüĢümler ve 

ağ analizleri gelmektedir. Raster veri modeline yönelik analizlere ise hidrolojik ve 

jeomorfolojik analizler, görülebilirlik analizleri, cebirsel hesaplamalar, interpolasyon 

(ġekil 4.1) örnek verilebilir. Ġstenilen amaca yönelik olarak iki veri modelinden 

uygun olanı seçilebilir yada her ikisi de aynı anda analizlerde kullanılabilmektedir. 
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ġekil 4.1 : Noktasal verinin interpolasyonu sonucu elde edilen raster veri 

         modelindeki yağıĢ haritası. (Neteler ve Mitasova, 2008). 

4.1 Konumsal Analiz Modelleri  

Gerçek dünyadaki çeĢitli problemlerin çözümünde CBS ortamında birden fazla 

konumsal analiz aracına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumda hem vektör hem de 

raster veri modelleri kullanılmakta ayrıca bir konumsal analiz sonucu üretilen çıktı 

diğer bir konumsal analiz için girdi verisi olabilmektedir. Bu ihtiyaca yönelik olarak 

CBS yazılımları, çeĢitli analiz araçlarının bir araya getirilmesiyle oluĢturulan 

kompleks analiz modellerini de desteklemektedir. Böylelikle birden fazla konumsal 

analiz iĢ adımının bir bütün haline getirilmesiyle daha hızlı analiz kabiliyeti elde 

edilecektir. Kullanıcı kaynaklı hataların da büyük oranda önüne geçilecektir.  

 

ġekil 4.2 : Üç farklı iĢlem adımından oluĢan analiz modeli örneği. 



23 

 

Kompleks analiz modellerinin oluĢturulması bilhassa son kullanıcı açısından büyük 

önem taĢımaktadır. Çok sayıda iĢlem adımı içeren analizlerin gerçekleĢtirilmesi 

esnasında gerek doğru parametrelerin seçilmesi gerek iĢlemlerin sırasıyla yapılması 

konusunda çok ciddi sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bu nedenle tüm bütüncül kompleks 

analizler ile gerçekleĢtirilmesi tüm CBS kullanıcılarına büyük bir avantaj 

sağlanmaktadır. Günümüzde ticari CBS yazılımların yanı sıra pek çok ücretsiz ve 

açık kaynak kodlu CBS yazılımı kullanılarak da kompleks analizleri kolayca 

gerçekleĢtiren modeller üretmek mümkündür. Bu aĢamada genellikle nesneye 

yönelik, modüler programlama dili olan Python tercih edilmektedir. Neredeyse tüm 

platformlarda çalıĢabilen Python ile kompleks analizler yapılabilmekte ve CBS 

yazılımlarına eklenti geliĢtirilebilmektedir. Bunun yanında çeĢitli analiz adımlarının 

bir araya getirilip diyagramlar kullanılarak modellenmesini sağlayan eklentiler de 

mevcuttur. Ticari CBS yazılımlarından olan ArcGIS ortamında, ModelBuilder aracı 

ile analiz modelleri oluĢturulabilir. Bunun yanında, GRASS GIS yazılımına ait 

Graphical Modeler ve QGIS ortamındaki Sextante eklentisine ait Modeler aracı aynı 

iĢlevi gören ücretsiz yazılımlardır. 

CBS ortamında gerçekleĢtirilen çok iĢlemli kompleks analizlerin baĢında çok kriterli 

karar verme analizleri gelmektedir. Karar destek mekanizmaları tarafından sıklıkla 

gerçekleĢtirilen bu analizlerde çok sayıda kriter değerlendirilerek çalıĢma amacına 

bağlı olarak en uygun sonuç elde edilmeye çalıĢılır. Bu çalıĢmalarda vektör ve raster 

türde pek çok veri seti kullanılmakta olup, geometrik dönüĢümler, tampon analizleri, 

sınır iĢlemleri, istatistiksel iĢlemler, raster operasyonları gibi çok sayıda analiz 

fonksiyonu bir analiz modeli çatısı altında toplanarak bütüncül bir yapı 

oluĢturulabilir. 

4.2 Çok Kriterli Konumsal Karar Verme Analizleri 

Çok kriterli karar verme analizi, birden fazla kritere bağlı olarak farklı senaryolar 

arasında karĢılaĢtırma yapabilmeyi sağlayan ve çeliĢkili durumlarda karar vericiye en 

akılcı yolu gösteren matematiksel tabanlı bir araçtır (Roy, 1996). Karar verici 

istenilen amaca yönelik olarak çeĢitli kriterleri belirlemektedir. Kriterler çok sayıda 

alternatif arasında yapılacak eleme iĢleminde belirleyici rol oynamaktadır. 



24 

 

Çok kriterli karar verme analizi ise; verinin dönüĢtürülmesi ve birleĢtirilmesi ile 

karar destek mekanizmaların ihtiyacı olan bilgilerin elde edilmesini sağlayan bir 

süreç olarak tanımlanabilir. CBS; konumsal verinin depolanması, düzenlenmesi, 

analiz edilmesi, sunulmasında kullanılan güçlü bir araç durumundayken çok kriterli 

karar verme analizleri ise karar vermeye yönelik pek çok algoritmayı ve iĢlemi 

bünyesinde barındıran yöntemlerdir. CBS tabanlı çok kriterli karar verme analizi; 

karmaĢık karar verme problemlerine farklı açılardan ele almakta ve problemin 

unsurlarını hiyerarĢik yapıda düzenlenmesini öngörmektedir. (Malczewski, 1999).  

Çok kriterli karar verme analizleri temelde; çok öznitelikli karar verme (multi 

attribute decision making) ve çok amaçlı (multi objective decison making) karar 

verme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Drobne ve Lisec, 2009). Çok öznitelikli 

karar verme (ÇÖKV) analizlerinde belirli sayıda alternatifler arasında yapılacak 

seçim iĢlemi özniteliklere bağlıdır dolayısıyla bu analizlerde veri ön plana 

çıkmaktadır (Malczewski, 1999). Çok amaçlı karar verme (ÇAKV) analizleri ise 

matematiksel programlama odaklıdır (Janssen ve Rietveld, 1990).  ÇAKV 

analizlerinde karar modelinin oluĢturmak için alternatifler tanımlanmaktadır. Bu 

alternatifler amaca yönelik değiĢkenlere göre değerlendirilirler (Rosentha, 1985). 

Genel olarak CBS ortamında gerçekleĢtirilen ÇÖKV analizlerinde kullanılan veri 

modeli raster iken ÇAKV analizlerinde ise daha çok vektör veri modelindeki kriterler 

kullanılmaktadır (Malczewski, 1999). 

CBS ortamından çok kriterli karar verme analizleri baĢta afetlere yönelik tehlike, 

zarar görebilirlik ve riskin belirlemesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanında 

çevresel problemlerin çözümünde ve en uygun yer seçimi çalıĢmalarında da 

yararlanılmaktadır. Bu analizlerde çok sayıda ve birbirinden farklı veri setleri 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla önce bu veri setlerinin arasındaki farklılığın ortadan 

kaldırılması yani “normalize” edilmesi gerekmektedir. Analizlerde kullanılacak 

kriterlerin normalizasyonu sonrasında “karar verici” tarafından uygulamaya yönelik 

olarak kriterler değerlendirmeye tabi tutulur. ġekil 4.3 „teki gibi her bir kritere 

uygulamadaki yerine göre “ağırlık değeri” atanmaktadır ve “karar kuralları” ile 

analiz gerçekleĢtirilmektedir (Malczewski, 1999). 
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ġekil 4.3 : CBS tabanlı çok kriterli karar verme analizlerine ait genel süreç 

                          (Boroushaki and Malczewski, 2010). 

4.2.1 Kriterlerin normalizasyonu 

Normalizayon iĢlemi, CBS tabanlı çok kriterli karar verme analizinde kullanılacak 

veri setlerinin yani kriterlerin ortak bir ölçüte göre yeniden düzenlenmesidir 

(Malczewski, 1999). Aksi takdirde farklı ölçütlerdeki kriterler arasından doğrudan 

iĢlem yapılması durumunda elde edilen sonuç doğruluktan uzak olacaktır. 

Çok kriterli karar verme analizlerine yönelik olarak açık kaynaklı CBS ortamında 

raster veri setlerini istenilen aralıkta olacak Ģekilde hazırlayan araçlar mevcuttur. 

GRASS GIS„e ait r.rescale aracı, SAGA GIS„e ait Grid Normalization aracı bu 

iĢlemi gerçekleĢtirirler. Bunun yanında raster hesaplama araçları (calculator) ile bu 

iĢlem kolaylıkla yapılabilmektedir. AĢağıda raster veri modelindeki kriterleri 

normalleĢtirmede kullanılan formül verilmiĢtir (4.1). 

𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑅𝑖− 𝑅𝑚𝑖𝑛   

𝑅𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑅𝑚𝑖𝑛  
 𝑌𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑌𝑚𝑖𝑛  + 𝑌𝑚𝑖𝑛                      (4.1) 

EĢitlikte normalleĢtirme sonucu elde edilen kriter Rnorm ile tanımlanmıĢtır. Girdi veri 

seti Ri ile ifade edilmekte iken Rmaks ve Rmin girdi veri setinin maksimum ve minimum 

değerleridir. Ymaks ve Ymin ise yeniden düzenleme yapılacak aralığa ait maksimum ve 

minimum değerleri ifade eder. Ayrıca eĢitliğin sonunda eklenen Ymin ile düzenlenecek 

aralığın minimum değeri 0„dan farklı olabilmektedir. Bunun dıĢında bulanık mantık 

uygulamalarında kullanılacak bulanık üyelerin elde edilmesi için geliĢtirilen lineer, 

sigmoidal ve j-shaped olarak adlandırılan üyelik fonksiyonları tercih edilmektedir.  
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4.2.2 Kriterlerin ağırlıklandırılması 

Çok kriterli karar verme analizlerinde karar verici kriterlerin önem derecesine göre 

belirlemiĢ olduğu ağırlık değerleri bulunmaktadır. Bu değerler her bir kriter için 

kullanıcı tercihine göre ayrı ayrı üretilmektedir. Bir kriterin ağırlık değerinin büyük 

olması o kriterin öneminin de büyük olduğu anlamına gelmektedir.  

Kriter ağırlık değerleri yüzde (%) cinsinden veya 0 ile 1 arasında olacak Ģekilde 

belirlenmektedir (Drobne ve Lisec, 2009). Genel olarak kabul görmüĢ yöntemlerin 

baĢında sıralama yöntemi, puanlama yöntemi ve ikili karĢılaĢtırma (AHP) 

gelmektedir (Öztürk, 2009). 

Sıralama yöntemi, kriter ağırlıklarının belirlenmesinde en basit yöntem olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Her bir kriter önem derecesine göre sıralanarak ağırlık değeri 

belirlenmektedir. Normal sıralama, ters sıralama ve üstel sıralama olmak üzere üç 

Ģekilde uygulanmaktadır (Malczewski, 1999). Puanlama yönteminde ise karar verici 

her bir kritere yüzde (%) olarak ağırlık atamaktadır. Önem derecesi yüksek olan 

kritere daha fazla yüzde ağırlık değeri verilmektedir. Toplam ağırlık değeri ise 

100„den fazla olmamalıdır (Strager, 2002). Ġkili karĢılaĢtırma, kriterlerin birbirleri ile 

karĢılaĢtırılarak önem derecelerinin belirlenmesi temeline dayanmaktadır. Analitik 

hiyerarĢi yöntemi adıyla bilinen çok kriterli karar verme analizinin temelini 

oluĢturmaktadır. ĠĢlem sonucunda elde edilen ağırlık değerlerinin tutarlılığı yine 

kendi içersinde değerlendirilmektedir.  

4.2.2.1 Analitik hiyerarĢi yöntemi 

Analitik hiyerarĢi yöntemi (AHY), Saaty (1970) tarafından geliĢtirilen ikili 

karĢılaĢtırma yöntemini kullanarak alternatiflere ait ağırlıkların ve önceliklerin 

belirlenmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Temel varsayım, karar vericilerin 

karmaĢık problemlere yönelik hiyerarĢi tanımlamalarını sağlamaktır (Alidi, 1996). 

AHY‟nin temelini oluĢturan ikili karĢılaĢtırma yöntemi, parametrik psikoloji 

alanında öncü bir kiĢilik olan L. L. Thurstone tarafından 1927 yılında ortaya 

konmuĢtur (Holsztyfiski and Koczkodaj, 1996). Ġkili karĢılaĢtırma yönteminde 

alternatifler arasında seçim yaparken her bir alternatifin bir diğeriyle karĢılaĢtırma 

yapılması öngörülmektedir.  Saaty ise bu yöntemi geliĢtirerek pratik olarak 
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uygulanabilir hale getirmiĢtir. AHY„de ikili karĢılaĢtırma iĢlemi Saaty tarafından 

önerilen “önem skalası” ile yapılmaktadır ayrıca elde edilen sonuçlar “tutarlılık 

oranı” ile test edilmektedir (Janicki and Zhai, 2011). 

Çizelge 4.1 : Önem skalası. 

Önem Değeri Tanım 

1 EĢit derecede önemli 

3 Orta derecede önemli 

5 Yüksek derecede öneli 

7 Çok yüksek derecede önemli 

9 Mutlak derecede önemli 

2,4,6,8 Ara değerler 

Ġkili karĢılaĢtırma sonucunda karĢılaĢtırma matrisi adı verilen, satır ve sütun sayısı 

eĢit olan bir matris elde edilmektedir (Strager, 2002). Çizelge 4.2‟de üç kriterli örnek 

bir karĢılaĢtırma matrisi gösterilmektedir. 

Çizelge 4.2 : KarĢılaĢtırma matrisi ve normalleĢtirilmiĢ matris. 

 KarĢılaĢtırma Matrisi 

NormalleĢtirilmiĢ 

KarĢılaĢtırma Matrisi  

  A B C A B C 

A 1,00 3,00 5,00 0,65 0,71 0,50 

B 0,33 1,00 4,00 0,22 0,24 0,40 

C 0,20 0,25 1,00 0,13 0,06 0,10 

Toplam 1,53 4,25 10,00 1,00 1,00 1,00 

KarĢılaĢtırma matrisinin oluĢturulmasından sonra matristeki her bir sütundaki 

değerlerin toplamı “1” olacak Ģekilde normalizasyonu yapılmaktadır. Bu aĢamada 

her bir değer ait olduğu sütundaki elemanların toplamına bölünür. AĢağıdaki gibi her 

bir satıra ait değerlerin aritmetik ortalaması alınarak ilgili kriter için ağırlık değeri 

hesaplanır. AĢağıda ilgili karĢılaĢtırma matrisi için hesaplanmıĢ ağırlık sütun matrisi 

verilmiĢtir (4.2). 
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Ġkili karĢılaĢtırmaların tutarlılığını ölçmek için tutarlılık oranı (consistency ratio) 

hesaplaması önermektedir. Bunun için öncelikle karĢılaĢtırma matrisi ile elde edilen 

ağırlık matrisi çarpılır. AĢağıdaki iĢlemde örnek olarak hazırlanan A karĢılaĢtırma 

matrisi ile W ağırlık sütun matrisi çarpımından elde edilen matris gösterilmektedir 

(4.3). 





















































29,0

88,0

96,1

10,0

28,0

62,0

125,02,0

4133,0

531

xAxW

                         (4.3) 

ĠĢlem sonucunda elemanlar ilgili ağırlık değerleri ile bölünür ve sonuçların kendi 

aralarında aritmetik ortalaması alınarak λ değeri elde edilir. AĢağıda bu iĢlem adımı 

sonucunda elde edilen λ değeri gösterilmektedir (4.4). 

𝜆 =
3,16 + 3,14 + 2,90

3
= 3,07                        (4.4) 

Bu iĢlemin ardından tutarlılık indeksi (consistency index) hesaplanmaktadır. AĢağıda 

tutarlılık indeksini hesaplamada kullanılan eĢitlik gösterilmektedir (4.5). EĢitlikte n 

ile ifade edilen değer kriter sayısıdır.  

𝐶𝐼 =
(λ−𝑛)
(𝑛−1)

=
(3,07−3)

(3−1)
=  0,04                     (4.5) 

Tutarlılık indeksinin de elde edilmesinin ardından tutarlılık oranı hesaplanmaktadır. 

Tutarlılık oranının 0,10‟dan büyük olması karĢılaĢtırmanın tutarsız olduğunu 

göstermekte ve iĢlemin tekrarlanmasını gerektirmektedir (Saaty, 1977).  AĢağıda 

tutarlılık oranının hesaplanmasında kullanılan eĢitlik gösterilmektedir (4.6).  

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼
𝑅𝐼

=  0,04
0,58

=  0,07                           (4.6) 

EĢitlikte RI ile ifade edilen değer tesadüfilik göstergesi olup (Öztürk, 2007) 

çizelgeden ikili karĢılaĢtırma iĢlemindeki kriter sayısına karĢılık gelen değer seçilir 

(Malczewski, 1999). 
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Çizelge 4.3 : Tesadüfilik göstergesi. 

n RI n RI n RI 

1 0,00 6 1,24 11 1,51 

2 0,00 7 1,32 12 1,48 

3 0,58 8 1,41 13 1,56 

4 0,90 9 1,45 14 1,57 

5 1,12 10 1,49 15 1,59 

 

4.2.3 Karar kuralları ve ağırlıklı doğrusal birleĢtirme 

CBS tabanlı çok kriterli karar verme analizleri, konumsal verinin birleĢtirildiği ve 

dönüĢtürüldüğü bir süreç olarak kabul edilebilir. Bu süreçte kriterler arasında 

iliĢkileri tanımlayan karar kuralları oluĢturularak en uygun sonuç elde edilmektedir. 

(Drobne, Lisec, 2009). Bu sürece yönelik olarak ağırlıklı doğrusal birleĢtirme 

(weighted linear combination),  sıralı ağırlıklı ortalama (ordered weighted average), 

bulanık mantık iĢlemi (fuzzy aggregation operation), ideal nokta yöntemi (ideal point 

method) gibi çeĢitli karar kuralları sıklıkla kullanılmaktadır (Öztürk, 2009).  

Bu çalıĢmada ağırlıklı doğrusal birleĢtirme (WLC; Weighted Linear Combination); 

her bir kriterin ağırlık değeri ile çarpılarak toplanması temeline dayanmaktadır. 

Sıralama yöntemi, puanlama yöntemi veya analitik hiyerarĢi yöntemi ile elde edilen 

kriter ağırlıkları bu karar kuralı ile değerlendirilmektedir.     

Kriterler belirli bir sayısal aralığa göre normalize edilir, seçilen ağırlıklandırma 

yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlenir ve bu ağırlık değerleri ile kriterler çarpılır. 

AĢağıdaki gibi elde edilen ağırlıklı kriterlerin hepsi toplanarak iĢlem tamamlanır 

(Malczewski, 1999). 

𝑆 =  𝑤𝑖 𝑥𝑖    (w: ağırlık değerleri, x: kriterler)                 (4.7) 
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5. UYGULAMA 

Bu çalıĢmanın temel amacı CBS ile entegre biçimde iĢleyecek bir afet yönetim 

sistemi geliĢtirilmesidir. Bu sistem ile afet yönetim evrelerinde tanımlanan iĢlerin 

konumsal boyutu ön plana çıkarılarak CBS ortamında tanımlanabilme, 

sorgulanabilme ve bütünleĢik analizlerde kullanılabilmesidir. Bu sayede afet 

yönetimi sistemlerinin karar – destek mekanizmalarında daha etkin ve sağlık bir 

biçimde kullanılabilmesi hedeflenmektedir.   

5.1 Sel ve Heyelan Afet Yönetimi Aktivite Analizi 

ÇalıĢmada sel ve heyelan afetine yönelik olarak afet yönetiminin dört evresi olan 

zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileĢtirme evrelerini kapsayacak Ģekilde 

aktiviteler belirlenmiĢtir. Bu aktiviteler için ayrı alt-iĢler tanımlanmıĢtır. Her bir evre 

ve iĢ için farklı bir kod belirlenmiĢtir. Bu sayede ilgili iĢin hangi evrede bulunduğu 

daha kolay anlaĢılabilecek ve isim karıĢıklıklarına sebebiyet vermeyecektir. EK A‟da 

heyelan ve sel ĠĢ-Veri Analizi tabloları özetlenmiĢtir. 

5.1.1 Sel zarar azaltma çalıĢmaları (SEL.Z) 

Zarar azaltma çalıĢmaları afet yaĢanmadan önce gerçekleĢtirilen ve diğer evreler için 

temel veri girdisi oluĢturan aktiviteleri kapsamaktadır.  O yüzden bu aĢamada 

gerçekleĢtirilen analizlerde kullanılacak verinin doğruluğu ve hassasiyeti oldukça 

önemlidir. 

Bu evre için öngörülen üç adet aktivite ve bunların alt-iĢleri Çizelge 5.1‟de 

gösterilmiĢtir. Aktivitelerden SEL.Z.01 kodlu aktivite sel analiz çalıĢmalarını 

içermektedir. Bu aktivite altında olası sel ve taĢkınlar için tehlike, zarar azaltma ve 

risk analizlerine yer verilmiĢtir. Tehlike analizinde bölgedeki sel ve taĢkın tehlikesi 

belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Zarar görebilirlik analizlerinde ise bölgedeki hassas 

yapılar ve kaynaklar tespit edilir,  zarar görebilir varlıkların olmayıĢı riski de ortadan 

kaldıracaktır. Bu aktivitedeki son iĢ ise risk analizidir. Önceki analizlerden elde 
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edilen tehlike ve zarar görebilirlik verileri belirli parametreler dahilinde risk 

analizinde kullanılmaktadır.    

Çizelge 5.1 : Sel zarar azaltma aktiviteleri ve alt-iĢ adımları. 

SEL.Z. SEL ZARAR AZALTMA AKTĠVĠTELERĠ 

SEL.Z.01 Sel Analiz ÇalıĢmaları 

SEL.Z.01.01 Sel tehlike analizi 

SEL.Z.01.02 Sel zarar görebilirlik analizi 

SEL.Z.01.03 Sel risk analizi 

SEL.Z.02 Sel Risk Azaltma ÇalıĢmalarının Planlanması 

SEL.Z.02.01 Akarsu drenaj düzenleme 

SEL.Z.02.02 Kanal ve kanaletlerin düzenlenmesi 

SEL.Z.02.03 Ağaçlandırma bölgelerinin belirlenmesi 

SEL.Z.02.04 TaĢkın sedde planlama 

SEL.Z.02.05 TaĢkın koruma barajı planlama 

SEL.Z.03 Yeniden Planlama ÇalıĢmaları 

SEL.Z.03.01 Yeni yapılanma bölgesi planlama 

SEL.Z.03.02 Planlarda değiĢiklik yapılması 

SEL.Z.02 kodlu aktivitede ise sel ve taĢkın afetinin yaĢanmasından önce yapılacak 

zarar azaltma iĢleri bulunmaktadır. Bu iĢlerin yapılması için temel girdiler önceki 

aktivitedeki iĢlerin sonuçlarıdır. Buradaki iĢler uygulanacak bölgenin özelliklerine 

bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.  

SEL.Z.03 kodlu aktivitede ise riskin büyüklüğüne bağlı olarak yeni yapılanma 

bölgesinin planlanması ve var olan planlarda tehlikeli bölgelerin imara açılmasını 

engelleyerek risk faktörünü düĢürülmesi için iĢler tanımlanmıĢtır. 

5.1.2 Sel hazırlık aktiviteleri (SEL.H) 

Afet yönetiminde ikinci evre olan hazırlık evresi; afet anında ihtiyaç duyulan 

kaynakların belirlenip bunların önceden tedarik edilmesi, afete müdahale edecek 

ekiplerin belirlenmesi gibi daha çok kayıplarının artmasını engelleyecek aktiviteleri 

içerir. Sel ve taĢkın için belirlenen aktiviteler aĢağıda verilmiĢtir (Çizelge 5.2). 

SEL.H.01 kodlu aktivite müdahale edilecek noktaların tespit edilmesine yönelik iĢi 

barındırmaktadır. SEL.H.02 ise afet anında müdahaleyi gerçekleĢtirecek birimlerin 

belirlenmesi iĢlerini kapsamaktadır. Bu sayede CBS ortamında birimlerin hızlı bir 

Ģekilde yönlendirilmesi için analizler yapılması mümkün olacaktır.  
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SEL.H.03 kodlu aktivite müdahale evresinde ihtiyaç duyulan, sağlık malzemesi, 

temel ihtiyaç malzemeleri ve araçları gibi müdahale kaynaklarının belirlenmesi gibi 

iĢleri kapsamaktadır. Bu iĢlerin planlanması ile var olan kaynakların en iyi ölçüde 

değerlendirilmesi sağlanabilir. 

Çizelge 5.2 : Sel hazırlık aktiviteleri ve alt-iĢ adımları. 

SEL.Z. SEL HAZIRLIK AKTĠVĠTELERĠ 

SEL.H.01 Müdahalenin Planlanması 

SEL.H.01.01 Müdahale edilecek noktaların tespiti 

SEL.H.02 Müdahalenin Birimlerinin Belirlenmesi 

SEL.H.02.01 Emniyet müdahale birimlerinin belirlenmesi 

SEL.H.02.02 Ġtfaiye müdahale birimlerinin belirlenmesi 

SEL.H.02.03 Sağlık nüdahale birimlerinin belirlenmesi 

SEL.H.02.04 Sivil toplum kuruluĢlarının belirlenmesi 

SEL.H.02.05 Acil müdahale birimlerinin tespit edilmesi 

SEL.H.03 Müdahale Kaynaklarının Belirlenmesi 

SEL.H.03.01 Ġhtiyaç malzemelerinin temin noktalarının tespit edilmesi 

SEL.H.03.02 Sağlık malzemesi depolarının konumlarının tespit edilmesi 

SEL.H.03.03 Alet depolarının konumlarının tespit edilmesi 

SEL.H.03.04 Araç konumlarının tespit edilmesi 

SEL.H.04 Tahliye Planlama 

SEL.H.04.01 Tahliye Analizi 

SEL.H.04.02 Tahliye personelin belirlenmesi 

SEL.H.05 Afet uyarı sistemi geliĢtirilmesi 

SEL.H.05.01 Afet uyarı sisteminin geliĢtirilmesi 

Tahliye planlanmasını kapsayan iĢleri içeren SEL.H.04 kodlu aktivite, sel ve taĢkın 

anında tahliye edilmesi gereken bölgelerin ve tahliyeyi gerçekleĢtirecek personelin 

belirlenmesini iĢlerini kapsamaktadır.  

Son aktivite olan SEL.H.05 kodlu afet uyarı sistemi geliĢtirilmesi aktivitesi sel ve 

taĢkın anında insanları yönlendirecek, onları geliĢmeden haberdar edecek sistemlerin 

kurulması ve bunların uygun yerlere konumlandırılması çalıĢmalarını içermektedir. 

5.1.3 Sel müdahale aktiviteleri (SEL.M) 

Müdahale aktiviteleri ise afetin gerçekleĢmesinden sonra yapılması gereken iĢleri 

içermektedir. Yinede afet yönetiminde öngörülen evreler birbirleri ile iliĢki 

halindedir, dolayısıyla ayrı olarak düĢünülmemelidir. Çizelge 5.3‟te müdahale evresi 

kapsamında oluĢturulan aktiviteler verilmiĢtir. 
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Çizelge 5.3 : Sel müdahale aktiviteleri ve alt-iĢ adımları. 

SEL.Z. SEL MÜDAHALE AKTĠVĠTELERĠ 

SEL.M.01 Afet Etki Alanının Belirlenmesi 

SEL.M.01.01 Afet konumu tespit edilmesi 

SEL.M.02 Afet Etki Analizi 

SEL.M.02.01 Etkilenen yapıların belirlenmesi 

SEL.M.02.02 Etkilenen karayolların belirlenmesi 

SEL.M.03 Müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi 

SEL.M.03.01 Acil müdahale birimlerinin yönlendirilmesi 

SEL.M.03.02 Emniyet müdahale birimlerinin yönlendirilmesi 

SEL.M.03.03 Ġtfaiye müdahale birimlerinin yönlendirilmesi 

SEL.M.03.04 Sağlık müdahale birimlerinin yönlendirilmesi 

SEL.M.03.05 Sivil toplum kuruluĢlarının yönlendirilmesi 

SEL.M.04 Tahliye ÇalıĢmaları 

SEL.M.04.01 Tahliye edilecek yapıların tespit edilmesi 

SEL.M.04.02 Tahliye güzergâhının belirlenmesi 

SEL.M.05 Yardım kaynaklarının ulaĢtırılması 

SEL.M.05.01 
Temel ihtiyaç malzemesi ve sağlık malzemesinin 

afetzedelere ulaĢtırılması 

SEL.M.01 kodlu aktivitede olay konumunun tespit edilmesi iĢi ile afetin etkilediği 

bölgenin sınırlarını belirlenmektedir.  

SEL.M.02 kodlu aktivitede yer alan iĢler, afetin etkilediği yapılar ve karayollarının 

tespit edilmesidir. Bu iĢler sonucu elde edilecek veriler tahliye analizlerinde girdi 

olacaktır.  

SEL.M.03 kodlu üçüncü aktivite müdahale ekiplerin yönlendirilmesi ile ilgili iĢleri 

kapsamaktadır. Burada yapılacak analizler ağırlıklı olarak ağ analizleridir. Ekiplerin 

bulunduğu konumdan çeĢitli parametreler dahilinde ulaĢması gereken noktalara 

hangi yolu izleyeceği bu iĢler sonucunda belirlenecektir. 

Tahliye çalıĢmaları adındaki SEL.M.04 kodlu aktivitede belirlenen iĢler afetin 

etkilediği yapılardan hangilerinin tahliye edileceği ve hangi tahliye güzergahının 

izleneceği iĢlerini içerir. Tahliye edilmesi gereken binalar içerisindeki nüfus ve 

evraklara göre belirlenebilir. 

Bu evredeki son aktivite olan SEL.M.05 kodlu yardım kaynaklarının ulaĢtırılması 

adlı aktivite afetzedelere yardım malzemelerinin ulaĢtırılması çalıĢmasını kapsar. 
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Buradaki temel girdi olan yardım malzemeleri hazırlık aĢamasındaki çalıĢmalarda 

belirlenmektedir. Buradaki aktivite de ise afetzedelere ulaĢtırılması söz konusudur. 

5.1.4 Sel iyileĢtirme aktiviteleri (SEL.Ġ) 

Afet yönetim evrelerinin sonuncusu olan iyileĢtirme; afetin yol açtığı zararların 

giderilmesi, yaĢamın eski hale döndürülmesi hatta afetten önceki durumdan daha iyi 

bir seviyeye getirilmesi için gerekli çalıĢmaları içerir. Sel ve taĢkın için geliĢtirilen 

iyileĢtirme evresi aktiviteler verilmiĢtir (Çizelge 5.4). 

Çizelge 5.4 : Sel müdahale aktiviteleri ve alt-iĢ adımları. 

SEL.Z. SEL ĠYĠLEġTĠRME AKTĠVĠTELERĠ 

SEL.Ġ.01 Afet Bölgesi ĠyileĢtirme ÇalıĢmaları 

SEL.Ġ.01.01 Enkaz bölgesinin tespit edilmesi 

SEL.Ġ.01.02 Enkaz kaldırma çalıĢmalarının planlanması 

SEL.Ġ.01.03 Ġlaçlama çalıĢmalarının yapılması 

SEL.Ġ.02 Yeniden yapılanma çalıĢmaları 

SEL.Ġ.02.01 Yeniden yapılanma bölgelerinin tespit edilmesi 

SEL.Ġ.02.02 Çevre düzeni planlarında değiĢiklikler yapılması 

SEL.Ġ.01 kodlu aktivite, sel ve taĢkın afeti sonrası kullanılmaz hale gelen yapıların ve 

karayollarının tespit edilmesi, bunların kaldırılması ve sel suları ile meydana gelen 

çevre kirliliği sebebiyle oluĢabilecek bulaĢıcı hastalıkların engellenmesi maksadıyla 

yapılacak ilaçlama çalıĢmalarını kapsayan iĢleri içermektedir. 

SEL.Ġ.02 kodlu yeniden yapılanma aktivitesinde ise benzer afetlerin tekrar 

yaĢanmasının önüne geçmek için, afet riskinin en aza düĢürebilmek için afet 

bölgesindeki var olan planların gözden geçirilmesi, imar bölgelerinin düzenlenmesi 

ve yeniden yapılanma için uygun bölgelerin belirlenmesi iĢlerini kapsamaktadır. 

5.1.5 Heyelan zarar azaltma aktiviteleri (HEY.Z) 

Afet yönetiminde ilk evre olan zarar azaltma evresi; olayın meydana gelmesinden 

evvel kayıpların azaltılması için gerekli aktiviteleri kapsar. Dolayısıyla zarar azaltma 

evresinde yapılacak çalıĢmaların iyi bir Ģekilde planlanması afet yönetiminin diğer 

evrelerinin de etkili olmasını sağlayacaktır. 
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Heyelan için geliĢtirilen zarar azaltma evresi; analiz, risk azaltma ve yeniden 

yapılanma aktiviteleri olmak üzere üç kısımdan oluĢmuĢtur. Çizelge 5.5‟te ilgili 

aktiviteler ve alt-iĢler verilmiĢtir. 

Çizelge 5.5 : Heyelan zarar azaltma aktiviteleri ve alt-iĢ adımları. 

HEY.Z. HEYELAN ZARAR AZALTMA AKTĠVĠTELERĠ 

HEY.Z.01 Heyelan Analiz ÇalıĢmaları 

HEY.Z.01.01 Heyelan tehlike analizi 

HEY.Z.01.02 Heyelan zarar görebilirlik analizi 

HEY.Z.01.03 Heyelan risk analizi 

HEY.Z.02 Heyelan Risk Azaltma ÇalıĢmalarının Planlanması 

HEY.Z.02.01 ġevlerin eğiminin düzenlenmesi 

HEY.Z.02.02 Örgü bariyerlerin uygulama bölgelerinin tespit edilmesi 

HEY.Z.02.03 ġevlerin zemininin iyileĢtirilmesi 

HEY.Z.02.04 ġevlerin ağaçlandırılması 

HEY.Z.02.05 Drenaj sisteminin kurulması 

HEY.Z.02.06 Ġstinat duvarlarının inĢa edilecek bölgelerin tespit edilmesi 

HEY.Z.02.07 Yapi güçlendirme çalısmaları 

HEY.Z.03 Yeniden Planlama ÇalıĢmaları 

HEY.Z.03.01 Yeni yapılanma bölgesi planlama 

HEY.Z.03.02 Planlarda değiĢiklik yapılması 

HEY.Z.01 kodlu heyelan analiz çalıĢmaları, bölgedeki heyelan potansiyelini tespit 

edilmesi ve risk altındaki yapıların, ulaĢım ağının tespit edilmesi iĢlerini 

kapsamaktadır. Bu analizler ile elde edilecek sonuçlar karar destek mekanizmalarına 

girdi olacağından en iyi analiz metodunun seçilmesi oldukça önem taĢımaktadır. 

HEY.Z.02 kodlu risk azaltma aktivitesi; analiz çalıĢmaları sonucunda tespit edilen 

risklerin ortadan kaldırılması ve azaltılmasını sağlayacak iĢleri kapsamaktadır. 

Buradaki iĢler heyelan meydan gelmeden önce CBS tabanlı analizler ile önlem 

alınması gereken yerlerin tespit edilmesi temeline dayanmaktadır. 

HEY.Z.03 kodunda tanımlanan aktivite; bölgenin afete duyarlı bir biçimde 

planlanması, yerleĢime açılması düĢünülen yeni yerler için  afet riskinin göz önünde 

bulundurulması ve var olan planlarda değiĢikliğe gidilmesi iĢlerini kapsamaktadır.  
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5.1.6 Heyelan hazırlık aktiviteleri (HEY.H) 

Hazırlık, afet öncesini kapsayan bir diğer evredir. Bu evrede afet anında kullanılacak 

kaynakların belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik iĢler 

tanımlanmıĢtır. Heyelan afeti için belirlenen hazırlık aktiviteleri Çizelge 5.6‟da 

verilmiĢtir. 

Çizelge 5.6 : Heyelan hazırlık aktiviteleri ve alt-iĢ adımları. 

HEY.H. HEYELAN HAZIRLIK AKTĠVĠTELERĠ 

HEY.H.01 Müdahalenin Planlanması 

HEY.H.01.01 Müdahale edilecek bölgelerin tespiti 

HEY.H.02 Müdahalenin Birimlerinin Belirlenmesi 

HEY.H.02.01 Emniyet müdahale birimlerinin belirlenmesi 

HEY.H.02.02 Ġtfaiye müdahale birimlerinin belirlenmesi 

HEY.H.02.03 Sağlık nüdahale birimlerinin belirlenmesi 

HEY.H.02.04 Sivil toplum kuruluĢlarının belirlenmesi 

HEY.H.02.05 Acil müdahale birimlerinin tespit edilmesi 

HEY.H.03 Müdahale Kaynaklarının Belirlenmesi 

HEY.H.03.01 Ġhtiyaç malzemelerinin temin noktalarının tespit edilmesi 

HEY.H.03.02 Sağlık malzemesi depolarının konumlarının tespit edilmesi 

HEY.H.03.03 Alet depolarının konumlarının tespit edilmesi 

HEY.H.04 Tahliye Planlama 

HEY.H.04.01 Heyelan tahliye analizi 

HEY.H.04.02 Tahliye personelin belirlenmesi 

HEY.H.05 Afet uyarı sistemi geliĢtirilmesi 

HEY.H.05.01 Afet uyarı sisteminin geliĢtirilmesi 

HEY.H.01 kodlu aktivite, heyelan afetinin gerçekleĢmesi durumunda müdahale 

edilmesi gereken yerlerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Temel girdilerden biri 

zarar azaltma aktivitesinde tanımlanan risk analizinin sonucudur. 

Heyelan afetine müdahale edecek birimler HEY.H.02 kodlu aktivitede tanımlanan 

iĢler ile tespit edilecektir. Burada elde edilecek sonuçlar diğer evre olan müdahale 

evresinde temel girdi olarak kullanılacaktır.  

Müdahale esnasında ihtiyaç duyulacak kaynakların HEY.H.03 kodlu aktivitesi ile 

tespit edilmesi öngörülmektedir. Bu aktivitede yer alan iĢler gerek afetzedelerin 

ihtiyaçlarını karĢılayacak depoların tespiti gerekse müdahale ekiplerinin kullanacağı 

alet depolarının belirlenmesi açısından önem taĢımaktadır. 
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HEY.H.04 kodlu aktivite afetzedeler ile önemli evrakların tahliyesine iliĢkin iĢleri 

içermektedir. Hangi yapıların zarar görebileceği önceki evrelerde tespiti edildiğinden 

bu yapılardan hangilerinin tahliye edilmesi gerektiği tespit edilmesi öngörülmektedir. 

Böylelikle heyelan afetinin gerçeklemesi durumunda hızlı bir Ģekilde afetzedelerin 

tehlikeli bölgeden kurtarılması amaçlanmaktadır. 

Heyelan hazırlık aktivitelerinin sonuncusu olan uyarı sisteminin geliĢtirilmesi, 

heyelan afeti gerçekleĢtiğinde veya hemen öncesinde bölgede yaĢayanlara gerekli 

uyarıların yapılması ve yönlendirilmesi için gerekli uyarı sisteminin yerleĢtirileceği 

noktaların tespiti iĢini kapsamaktadır. Böyle bir sistemin uygulanması ile afet 

bölgesindeki halk geliĢmelerden haberdar edilecektir. 

5.1.7 Heyelan müdahale aktiviteleri (HEY.M) 

Müdahale aktiviteleri ile afet sonrasına yönelik çalıĢmalara değinilecektir. Bu 

aktivitelerde tanımlanan iĢler heyelan afeti gerçekleĢtiğinde yapılması gerekenleri 

kapsamaktadır. Bu aktivitelerin temel girdileri bir önceki hazırlık evrelerinin çıktısı 

durumundadır. Çizelge 5.7‟de müdahale evresi için hazırlanan aktiviteler verilmiĢtir. 

Çizelge 5.7 : Heyelan müdahale aktiviteleri ve alt-iĢ adımları. 

HEY.M. HEYELAN MÜDAHALE AKTĠVĠTELERĠ 

HEY.M.01 Afet Etki Alanının Belirlenmesi 

HEY.M.01.01 Afet konumu tespit edilmesi 

HEY.M.02 Afet Etki Analizi 

HEY.M.02.01 Etkilenen yapıların belirlenmesi 

HEY.M.02.02 Etkilenen karayolların belirlenmesi 

HEY.M.03 Müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi 

HEY.M.03.01 Emniyet müdahale birimlerinin yönlendirilmesi 

HEY.M.03.02 Ġtfaiye müdahale birimlerinin yönlendirilmesi 

HEY.M.03.03 Sağlık müdahale birimlerinin yönlendirilmesi 

HEY.M.03.04 Sivil toplum kuruluĢlarının yönlendirilmesi 

HEY.M.03.05 Acil müdahale birimlerinin yönledirilmesi 

HEY.M.04 Tahliye ÇalıĢmaları 

HEY.M.04.01 Tahliye edilecek yapıların tespit edilmesi 

HEY.M.04.02 Tahliye güzergahının belirlenmesi 

HEY.M.05 Yardım kaynaklarının ulaĢtırılması 

HEY.M.05.01 Temel ihtiyaç malzemesi ve sağlık malzemesinin 

afetzedelere ulaĢtırılması 
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HEY.M.01 kodlu aktivite afet bölgesinden gelen veriler ıĢığında afetin etki alanının 

tespit edilmesine yöneliktir. Sınırları doğru belirlenen bir afet etki alanı bu aktivite 

sonucuna bağlı diğer aktivitelerin etkili ve verimli olmasını sağlayacaktır. 

HEY.M.02 kodlu aktivite afetten etkilenen yapıların ve yolların tespit edilmesi 

iĢlerini içermektedir. Müdahale ekiplerinin doğru yönlendirilmesi ve afetzedelerin 

tahliyesi iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi açısından oldukça önemlidir. 

HEY.M.03 kodlu müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi adlı aktivitede tanımlanan 

iĢler afet anında ekiplerin hızlı bir Ģekilde etkilenen bölgelere yönlendirilmesi iĢlerini 

içermektedir.  

HEY.M.04 kodlu aktivite afet bölgesinde tahliye edilmesi gereken yapıların ve 

afetzedelerin güvenli bölgelere taĢınırken uygun güzergahın belirlenmesi ve 

HEY.M.05 kodlu son aktivite de yardım kaynaklarının afetzedelere ulaĢtırılmasıdır.  

5.1.8 Heyelan iyileĢtirme aktiviteleri (HEY.Ġ) 

ĠyileĢtirme aĢaması; heyelan afetinin yol açtığı zararların giderilmesi ve yaĢamın eski 

hale döndürülmesi için gerekli aktiviteleri içerir. Heyelan için geliĢtirilen iyileĢtirme 

evresi aktiviteleri aĢağıda verilmiĢtir (Çizelge 5.8). 

Çizelge 5.8 : Heyelan iyileĢtirme aktiviteleri ve alt-iĢ adımları. 

HEY.Ġ. HEYELAN ĠYĠLEġTĠRME AKTĠVĠTELERĠ 

HEY.Ġ.01 Afet bölgesi iyileĢtirme çalıĢmaları 

HEY.Ġ.01.01 Enkaz bölgesinin tespit edilmesi 

HEY.Ġ.01.02 Enkaz kaldırma çalıĢmalarının planlanması 

HEY.Ġ.02 Yeniden yapılanma çalıĢmaları 

HEY.Ġ.02.01 Yeniden yapılanma bölgelerinin tespit edilmesi 

HEY.Ġ.02.02 Çevre düzeni planlarında değiĢiklikler yapılması 

HEY.Ġ.01 kodlu heyelan bölgesi iyileĢtirme çalıĢmalarında afet enkazının 

kaldırılması için enkazın tespit edilmesi ve taĢıma güzergahının tespit edilmesi iĢleri 

tanımlanmıĢtır. 

HEY.Ġ.02 kodlu aktivite afetin meydana getirdiği yıkım sonrasında yeni yerleĢim 

yerlerinin planlanması ve planların güncellenmesi iĢlerini kapsamaktadır. Böylelikle 

uzun vadede risklerin azaltılması ve ortadan kaldırılması sağlanacaktır. 
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5.2 Heyelan ve Sel Afet Yönetimi Coğrafi Veri Modellerinin GeliĢtirilmesi 

TaĢkın ve heyelan afetlerinin yönetimine yönelik aktivite listelerinin hazırlanmasının 

ardından yapılması planlanan iĢlerde kullanılacak veri tipleri ve özellikleri veri 

gereksinim analizleri ile belirlenmiĢtir.  

Veri gereksinim analizlerindeki tanımlamalar göz önünde bulundurularak; ISO/TC 

211 teknik komitesi 19103 ve 19109 standartlarının belirlediği veri modeli geliĢtirme 

kurallarına göre detay sınıfları arasındaki iliĢki, öznitelik ve geometriler UML olarak 

modellenmiĢtir. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) projesi ve Türkiye 

Kent Bilgi Sistemleri (TRKBĠS) projesi kapsamında oluĢturulan uygulama Ģemaları 

ve detay sınıfları bu modellere dahil edilmiĢtir. Bunun yanında yine Türkiye Afet 

Bilgi Sistemi (TABĠS) projesi veri kataloğundaki sınıflar dikkate alınarak, sel ve 

heyelan afetlerinin yönetimine yönelik veriler ve iliĢkiler UML ile modellenmiĢtir. 

5.2.1 Afet genel uygulama Ģeması 

Bu veri teması heyelan ve sel afetleri için genel olarak ihtiyaç duyulan detay 

sınıflarını (featureClass) içermektedir. Ġçerdiği sınıflar afet yönetiminin dört farklı 

evresi olan zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileĢtirme evreleri için tanımlanan 

iĢlerde kullanılması hedeflenmektedir. Afet Genel veri teması ve iliĢkide olduğu 

diğer veri modelleri ġekil 5.1‟de gösterilmiĢtir 

GeliĢtirilen veri modelleri ADYS çatısı altında birleĢtirilmiĢtir. Her iki afet içinde 

ortak olarak kullanılması hedeflenen coğrafi veri Afet Genel paketi altında 

toplanmıĢtır. Bunun sebebi ortak sınıfların tekrarının engellenmesi ve her iki afette 

de kullanılacak verinin bütünlüğünün sağlanmasıdır. Gerek sel gerekse heyelana 

yönelik gerçekleĢtirilecek afet yönetimi çalıĢmalarında ihtiyaç duyulan coğrafi 

verinin büyük bir bölümü özel uygulamalar haricinde benzerlik göstermektedir. 

Örneğin selin yaĢandığı bir bölgede gerçekleĢtirilecek tahliye çalıĢmalarında ihtiyaç 

duyulan veri heyelan afetinin yaĢandığı bölgedeki tahliye çalıĢmalarında ihtiyaç 

duyulan veri ile benzer olabilmektedir. Dolayısıyla her iki afete yönelik geliĢtirilecek 

veri modelinin tekrar tekrar oluĢturulması yerine ortak kullanılması hedeflenen 

verilerin tespit edilerek veri modelinin bu kapsamda hazırlanması ile birlikte 

çalıĢabilirlik etkin hale gelecektir. Bu yaklaĢımla geliĢtirilen coğrafi veri modeli afet 
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yönetimi çalıĢmalarını daha etkin hale getirecektir. Veri çok amaçlı kullanılma uygun 

hale gelecek ve farklı alanlarda kullanımı etkinleĢtirilecektir.. 

 

ġekil 5.1 : ADYS veri modeli kapsamı. 

Afet yönetimi çalıĢmalarında ihtiyaç duyulan coğrafi veri afet türüne bağlı olarak 

değiĢiklik gösterebilmektedir. Sel afetine yönelik bir uygulama da yağıĢ verisi 

gerekli iken heyelan yönelik bir uygulamada yağıĢ verisine ihtiyaç duyulmayabilir. 

Dolayısıyla veri modeli farklı afetlere yönelik olarak değiĢiklikler 

gösterebilmektedir. Ayrıca her iki afete yönelik çalıĢmalarda ihtiyaç duyulan coğrafi 

veriler benzerlik göstermektedir. Sel ve heyelan afeti için hazırlanan EK-1‟deki 

aktivite-iĢ diyagramlarına baktığımızda benzer nitelikteki verilerin olduğu 

görülmektedir. Bu çalıĢmada sel ve heyelan afetlerine yönelik geliĢtirilen veri 

modelleri için iki farklı durum da göz önünde bulundurulmuĢtur. Afetlere yönelik 

uygulamalarda ihtiyaç duyulan genel detay sınıfları Afet Genel paketinde 
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toplanmıĢtır (ġekil 5.2). Bunun yanı sıra her iki afet için özelleĢmiĢ uygulamalarda 

ihtiyaç duyulan detay sınıfları ilgili afet veri teması kapsamındadır.  

 

ġekil 5.2 : Afet Genel paketi kapsamındaki detay sınıfları. 

Genel afet paketi, aktivite-iĢ akıĢı diyagramlarındaki iĢlerin genelinde veri ihtiyacını 

karĢılamaktadır. Kapsadığı detay sınıfları hem sel hem de heyelan afet yönetimi 

çalıĢmalarında detay sınıfı gereksinimlerinin karĢılayacak düzeydedir. Detay 

sınıflarının nesneye yönelik yaklaĢımla aktivite-iĢ akıĢına göre modellenmesi 

aĢağıdaki bölümlerde tanımlanmıĢtır.  
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5.2.1.1 Tehlike, zarar görebilirlik ve risk kavramlarının modellenmesi 

Zarar azaltma Ģamasıyla ilgili, bir bölgede afet riskinin var olabilmesi için tehlikeyi 

oluĢturan bir tehdidin ve canlı-cansız zarar görebilir varlıkların mevcut olması 

gerekmektedir.  Bu üç kavram arasındaki iliĢki ġekil 5.3‟te gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.3 : AfetRisk, AfetTehlike ve AfetZararGorebilirlik detay sınıfları arasındaki  

                    iliĢki.  

AfetRisk detay sınıfı ile AfetTehlike ve AfetZararGorebilirlik sınıfları arasındaki iliĢki 

bu kavramların tanımları doğrultusunda bağıntı iliĢkisi olarak, AfetRisk sınıfının 

çokluk değeri de ” 0..1” olarak tanımlanmıĢtır. AfetTehlike ve AfetZararGorebilirlik 

sınıflarının afet riskini oluĢturmasında dolayı bu sınıfların çokluk değeri “1..*” 

olarak tanımlanmıĢtır. 

5.2.1.2 Hasar tahmin çalıĢmaları detay sınıfları 

Zarar azaltma evresi hasar tahmin çalıĢmaları aktivitesi kapsamında; afet meydana 

gelmeden önce muhtemel hasarların belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalıĢmada 

afetin yola açabileceği zararlar üstyapı, altyapı ve ulaĢım açısından incelenmiĢtir. 

ġekil 5.4 „te hasar tahmin çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları ve aralarındaki 

iliĢkiler gösterilmektedir. 

Olası bir afet sonucu hasar görebilecek binalar EtkilenecekBina detay sınıfı, 

altyapılar ise EtkilecekAltyapi detay sınıfı ve son olarak hasar görebilecek ulaĢım 

nesneleri ise EtkilenecekUlasim detay sınıfı ile ifade edilmiĢtir. Hasar görebilecek 

 class Afet Kav rami

«featureType»

AfetRisk

+ geometri:  NesneGeometri

+ riskSinifi:  RiskSinif

«featureType»

AfetTehlike

+ geometri:  NesneGeometri

+ tehllikeSinif:  TehlikeSinif

«featureType»

AfetZararGorebilirlik

+ geometri:  NesneGeometri

+ zararSinif:  ZararSinif

1..*

0..1

1..*

0..1
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detay sınıflarını ifade eden bu detay sınıfları kalıtım yoluyla temel coğrafi nesneler 

olarak tanımlanmıĢ Altyapı, Bina ve Ulasim detay sınıflarından türetilmiĢtir.  

 

ġekil 5.4 : Hasar tahmin çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları. 

Bina detay sınıfı, TUCBS Bina veri modeli kapsamında hazırlanan detay 

sınıflarından olup bina nesnesini ifade etmektedir. Altyapı detay sınıfı bütünleme 

(aggregation) yoluyla EnerjiNakilHatti, BoruHatti, KanalizasyonBorusu ve 

TelekominukasyonAgi detay sınıflarını içermektedir. Bunun yanında Ulasim detay 

sınıfı ise bütünleme iliĢkisiyle TUCBS.UL veri temasında tanımlanan Demiryolu, 

Karayolu, UcusHatti ve DenizyoluHatti detay sınıflarından oluĢmaktadır.  

Bir afetin meydana gelebilmesi için bir tehlikenin var olması gerekmektedir. Bu 

durum göz önünde bulundurularak hasar görebilecek detay sınıflarını ifade eden 

sınıflar olan EtkilenecekBina, EtkilecekAltyapi ve EtkilenecekUlasim detay sınıfları 

bağımlılık iliĢkisi ile AfetTehlike detay sınıfı ile iliĢkilendirilmiĢtir. 

 

 class Hasar Tahmin Calismalari - Zarar Azaltma

«featureType»

AfetTehlike

+ geometri:  NesneGeometri

+ tehll ikeSinif:  TehlikeSinif

OzetBina

«featureType»

BI::Bina

«featureType»

EtkilenecekBina

+ hasarMaliyet:  int

+ hasarOlasil ik:  Measurement

+ nufus:  int

+ sigortaBedeli:  int

«featureType»

EtkilenecekAltYapi

+ hasarMaliyet:  int

+ hasarOlasil ik:  Measurement

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::BoruHatti

+ durum:  boolean = calisiyour/cali...

+ geometri:  NesneGeometri

+ hatTipi:  detaylandiri lacak

+ iyelik:  CharacterString

+ konum:  boolean = yeralti/yerustu

+ uzunluk:  Measurement

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

Enerj iNakilHatti

+ geometri:  NesneGeometri

+ geril im:  Measurement

+ iyelik:  CharacterString

+ konum:  boolean = yeralti/yerustu

+ uzunluk:  Measurement

KamusalAg

«featureType»

AL::TelekonikasyonAgi

+ tip:  TelekominikasyonAgTipi

::KamusalAg

+ dagitici:  Yetkil iDagitici

+ sahip:  SahipYetkil i

::Ag

+ isim:  CografiIsim [0..*]

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

AltYapi

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

EtkilenecekUlasim

+ hasarMaliyet:  int

+ hasarOlasil ik:  Measurement

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Ulasim

+ geometri:  NesneGeometri

UlasimYolu

«featureType»

Karayolu::Karayolu

+ kontrolKesimNumarasi:  CharacterString

+ ulusalYolKodu:  UlusalYolKoduTipi

+ uluslararasiYolKodu:  CharacterString

UlasimHatti

«featureType»

Hav ayolu::UcusHatti

+ altLimit:  Integer

+ ustLimit:  Integer

UlasimHatti

«featureType»

Denizyolu::DenizyoluHatti

+ hatAdi:  CharacterString

+ hatYolcuKapasitesi:  Integer

+ hatYukKapasitesi:  Integer

+ yukBilgisi:  CharacterString

UlasimYolu

«featureType»

Demiryolu::Demiryolu

+ demiryoluKodu:  CharacterString

Boru

«featureType»

AL::KanalizasyonBorusu

+ maksimumKapasite:  Measure

+ ortalamaHacim:  Volume

+ suTipi:  KanalizasyonBorusuSuTipi

+ tip:  KanalizasyonBorusuTipi
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5.2.1.3 Yeniden yapılanma çalıĢmaları detay sınıfları 

Zarar azaltma evresindeki yeniden yapılanma çalıĢmaları, afet yaĢanmadan önce 

alınan önlemler ile olası kayıpların önüne geçilmesi veya azaltılmasına yöneliktir. Bu 

kapsamda yeniden yapılanma bölgesi planlama ve planlarda değiĢikliklerin yapılması 

alt iĢlerini kapsamaktadır. 

ġekil 5.5 „teki diyagramda PlanlananYenidenYapilanmaBolgesi detay sınıfı ile yeni 

yerleĢim bölgesi tanımlanabilir. Bu detay sınıfı yeni bir idari birim teĢkil 

edebileceğinden dolayı TUCBS Ġdari Birim veri teması kapsamındaki Bolge detay 

sınıfı ile iliĢki kurulmuĢtur. Bunun yanında yeni yerleĢim bölgesinin belirlenmesinde 

etkili olan afet tehlikesi, kadastral planlar, imar planı ve hali hazır harita gibi 

değiĢkenler arasındaki bağlantılar göz önünde bulundurulmuĢ ve ilgili detay 

sınıflarıyla bağımlılık iliĢkisi kurulmuĢtur 

 

ġekil 5.5 : Yeniden yapılanma çalıĢmalarındaki detay sınıfları arasındaki iliĢki.  

 class Yeniden Yapilanma - Zarar Azaltma

«featureType»

PlanlananYenidenYapilanmaBolgesi

Temel Cografi 

Nesneler::

KadastralPlan

SoyutIdariBirim

«featureType»

ID::Bolge

Temel Cografi 

Nesneler::

HalihazirPlan

Temel Cografi 

Nesneler::

ImarPlan

«featureType»

AfetTehlike

+ geometri:  NesneGeometri

+ tehllikeSinif:  TehlikeSinif

1..* 0..*

0..*

1

1..*

0..*

1..*

0..*



46 

 

Yeniden yapılanma çalıĢmaları aktivitesine ait bir diğer alt iĢ ise planlarda değiĢiklik 

yapılmasıdır. Bir bölgedeki afet riskinin azaltılmasında yapılan ıslah çalıĢmalarının 

yanı sıra tehlikenin mevcut olduğu bölgenin terk edilerek daha güvenli yerlere 

taĢınmakta bir çözüm yöntemidir. Bu kapsamda afet tehlikesinin bulunduğu 

bölgelere ait planlarda değiĢikliğe gidilmektedir (ġekil 5.6).  

 

ġekil 5.6 : Planlarda değiĢiklik yapılmasına yönelik çalıĢmalarında kullanılacak  

                       detay sınıfları. 

5.2.1.4 Müdahale birimlerinin belirlenmesine yönelik detay sınıfları 

Afet yönetiminin hazırlık evresindeki müdahale birimlerinin belirlenmesi 

çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları ve aralarındaki iliĢkiler ġekil 5.7‟de 

gösterilmektedir.  

Afete müdahaleyi gerçekleĢtirecek birimlerden EmniyetMudahaleBirim, 

ItfaiyeMudahaleBirim, SaglikMudahaleBirim ve STKMudahaleBirim detay sınıfları 

kalıtım yoluyla temel coğrafi nesneler sınıflarından türetilmiĢtir. Bu detay sınıflarının 

noktasal geometrisi, müdahale kapasitesini belirten kiĢi sayısı, araç sayısı ve alet 

türleri gibi çeĢitli öznitelikler tanımlanmıĢtır. Müdahale birimlerinin iletiĢim bilgileri 

ve müdahaleyi gerçekleĢtirecek olan birimler için tanımlayıcı birimKodu 

oluĢturulmuĢtur.  

 class Planlarda Degisiklik Yapilmasi

Temel Cografi 

Nesneler::

ImarPlan

Temel Cografi 

Nesneler::

HalihazirPlan

Temel Cografi 

Nesneler::

KadastralPlan

«featureType»

DuzenlenenImarPlani

«featureType»

AfetTehlike

«featureType»

AfetEtkiAlani
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Müdahale birimlerinin yanı sıra müdahale bölgelerinin tanımlanması için sorumluluk 

alanını ifade eden detay sınıfları oluĢturulmuĢtur. Müdahale birimleri ve sorumlu 

olduğu bölge arasında birimKodu ile iliĢki kurulmuĢtur. 

 

ġekil 5.7 : Afete müdahaleyi gerçekleĢtirecek birimlerin seçilmesinde kullanılacak  

                    detay sınıfları. 

5.2.1.5 Müdahale kaynaklarına yönelik detay sınıfları 

Afetlerle mücadelede kullanılacak her türlü kaynağın önceden tespit edilmesi, uygun 

konumlarda depolanması ve saklanması hayati öneme sahiptir. Müdahale 

kaynaklarının uygun bir Ģekilde kullanılmaması ve afetzedelere ulaĢtırılmaması 

durumunda afetin yol açacağı zararlar büyüyecektir. Bu nedenle kaynak 

planlamasının yapılması ve afet halinde sahip olunan kaynakların bilinmesi önem 

taĢımaktadır. Hazırlık evresi aktivitelerinden olan müdahale kaynaklarının 

belirlenmesi için kullanılacak detay sınıfları nokta geometrisinde olup iletiĢim 

bilgileri ve içerdikleri malzeme bilgilerinin sağlayacak özniteliklere sahiptir (ġekil 

5.8). 

 class Mudahale Birimlerinin Belirlenmesi

«featureType»

AramaKurtarmaBirim

+ adres:  CharacterString

+ aracSayisi:  int

+ birimTur:  CharacterString

+ faks:  CharacterString

+ kisiSayisi:  int

+ malzeme:  CharacterString

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

SaglikBirim

+ adres:  CharacterString

+ aracSayisi:  int

+ birimTur:  detaylandirilacak

+ faks:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ kisiSayisi:  int

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

EmniyetBirim

+ adres:  CharacterString

+ aracSayisi:  Measurement

+ birimTur:  detaylandirilacak

+ faks:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ kisiSayisi:  Measurement

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

+ telsizDurum:  boolean

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

ItfaiyeBirim

+ adres:  CharacterString

+ birimTur:  detaylandirilacak

+ cokMaksatliArac:  int

+ faks:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ imdatAracSayisi:  int

+ jeneratorSayisi:  int

+ kamyonSayisi:  int

+ kisiSayisi:  int

+ kompresorSayisi:  int

+ merdivenArac:  Sayisi

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ suIkmalAracSayisi:  int

+ suKulesiSayisi:  int

+ telefon:  CharacterString

+ vincSayisi:  int

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::STKBirim

+ adres:  CharacterString

+ aracSayisi:  int

+ birimTur:  detaylandirilacak

+ faks:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ kisiSayisi:  int

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ STKAdi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

ItfaiyeMudahaleBirim

+ birimKodu:  CharacterString

«featureType»

EmniyetMudahaleBirim

+ birimKodu:  CharacterString

«featureType»

SaglikMudahaleBirim

+ birimKodu:  CharacterString

«featureType»

STKMudahaleBirim

+ birimKodu:  CharacterString

«featureType»

EmniyetMudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ birimKodu:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

ItfaiyeMudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ birimKodu:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

SaglikMudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ birimKodu:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*
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ġekil 5.8 : Müdahalede kaynaklarının tanımlanmasında kullanılacak detay sınıfları. 

5.2.1.6 Tahliye planlama detay sınıfları 

Afet yönetiminin hazırlık evresinde tanımlanan tahliye planlama aktivitesi; olası bir 

afet halinde baĢta can kaybının azaltılması amacıyla afet bölgesinin hızlı ve güvenli 

bir Ģekilde boĢaltılması çalıĢmalarını kapsar. Bu maksatla tahliye edilecek bölgelerin 

tespit edilmesi ve çalıĢmalarda görev alacak personelin belirlenmesi bu aktivitenin 

alt iĢlerini oluĢturmaktadır.  

Tahliye edilecek bölgelerin belirlenmesi alt iĢinde kullanılacak detay sınıfları 

TahliyeEdilecekBina detay sınıfı EtkilenecekBina detay sınıfından kalıtım iliĢkisi ile 

türetilerek oluĢturulmuĢtur. TahliyeEdilecekEnvanter detay sınıfı afetten kurtarılması 

önemli eĢyaları tanımlamaya imkân sağlamaktadır ve TahliyeEdilecekBina detay 

sınıfına bütünleme yoluyla iliĢkilendirilmiĢtir (ġekil 5.9). 

 class Mudahale Kaynaklarinin Belirlenmesi

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

EczaDepo

+ adres:  CharacterString

+ faks:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

+ malzeme:  CharacterString

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

GidaDepo

+ adres:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

+ malzemeListesi:  boolean

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::MuhtelifDepo

+ adres:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

+ malzemeListesi:  CharacterString

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::SuDepo

+ adres:  CharacterString

+ depoHacmi:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ icmeSuyuDurumu:  boolean

+ iyelik:  CharacterString

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

AletDepo

+ aciklama:  CharacterString

+ adres:  CharacterString

+ faks:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

+ malzeme:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString
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ġekil 5.9 : Tahliye planlama çalıĢmalarında kullanılacak olan detay sınıfları. 

Tahliye çalıĢmalarında görev alacak personelin önceden belirlenmesi tahliyenin hızlı 

ve etkin olmasında birinci dereceden önem taĢımaktadır. TahliyeBirim detay sınıfı 

sağlık, itfaiye, sivil toplum kuruluĢları ve emniyet birimlerinde meydana gelmektedir 

ve sınıflarla bütünleme iliĢkisi kurulmuĢtur. Her bir sınıfın fiziksel kapasitesini ifade 

eden öznitelikler tanımlanmıĢtır (ġekil 5.10). 

 

ġekil 5.10 : Tahliye çalıĢmalarında gerçekleĢtirecek detay sınıfları. 
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5.2.1.7 Afet uyarı sistemi detay sınıfları 

Afet halinde ve sonrasındaki çalıĢmalarda halka ikaz ve uyarıların yapılmasını 

sağlayacak sistemler için uygun konumun tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu 

çalıĢmada ihtiyaç duyulan detay sınıfları ġekil 5.11‟de gösterilmektedir. Uyarı 

sisteminin kapsadığı bölge alan geometrisindeki AfetUyarıSistem detay sınıfıyla 

tanımlanmaktadır. Uyarı sistemi kurulacak bölge ve AfetRisk detay sınıfı arasında 

bağımlılık iliĢkisi tanımlanmıĢtır. 

 

ġekil 5.11 : Afet uyarı sistemine ait detay sınıfları. 

5.2.1.8 Afet etki alanını ve müdahale bölgesinin belirlenmesi 

Müdahale evresinde tanımlanan ilk aktivite olan afet etki alanının belirlenmesi; 

afetin meydana geldiği bölgenin tespit edilmesi, afetten etkilenen bina, ulaĢım hatları 

ve alt yapı nesnelerinin tespit edilerek müdahale çalıĢmalarında girdi veri 

sağlanmasına yönelik alt iĢleri kapsamaktadır. Bu çalıĢmalarda kullanılacak detay 

sınıfları ve iliĢkiler ġekil 5.12‟de gösterilmektedir. 

Afetin ilk gözlemlendiği konum nokta geometrisindeki Olay detay sınıfı ile temsil 

edilmektedir. Örneğin yangın yeri veya depremin merkez üssü bu Ģekilde 

tanımlanabilinir. Bir olay bulunduğu noktadan yayılarak bir bölgeyi etkisi altına 

alıyorsa, insan hayatını ve çevreyi tehdit ediyorsa afet olarak ifade edilmektedir. Bu 

durum göz önünde bulundurularak afetin etkileyebileceği bölge alan geometrisindeki 

 class Afet Uyari Sistemi

«featureType»

AfetUyariNoktasi

+ adres:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

+ kaspamaYapicap:  Measurement

+ megafonModel:  CharacterString

«featureType»

AfetUyariAlani

+ geometri:  NesneGeometri

+ kapsamaAlan:  Measurement

«featureType»

AfetRisk

+ geometri:  NesneGeometri

+ riskSinif:  RiskSinif

AdresBilesenleri

«featureType»

ID::SoyutIdariBirim

+ duzeyKodu:  IdariHiyerarsiDuzeyKodu

+ geometri:  GM_MultiSurface

+ isim:  CografiIsim [1..*]

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ yetki:  IdariMerkez

OzetBina

«featureType»

BI::Bina

0..10..1
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TahminiAfetEtkiAlanı detay sınıfı ile tanımlanabilir. Bunun yanında afetin tam olarak 

etkisi altına aldığı bölge AfetEtkiAlani detay sınıfı ile tanımlanır. Afetin zarar verdiği 

bina, altyapı ve ulaĢım nesneleri afet etki alanında bulunan nesnelerdir. 

EtkilenenBina, EtkilenenAltyapi ve EtkilenenUlasim detay sınıfları afetten zarar 

gören coğrafi nesneler olup, AfetEtkiAlani detay sınıfı ile bütünleme iliĢkisi 

kurularak bu durum ifade edilmiĢtir. 

 

ġekil 5.12 : Afet etki alanının ve müdahale bölgesinin tanımlanmasında kullanılacak  

                     detay sınıfları. 

Afet çalıĢmalarında kullanılacak temel girdi verilerinden olan müdahale bölgesi 

MudahaleBolgesi detay tipi ile ifade edilmiĢtir. Dolayısıyla TahminiAfetEtkiAlani ve 

AfetEtkiAlani detay sınıfları genel olarak afet bölgesini tanımlamaya yönelik 

olduğundan afet müdahale bölgesinin belirlenmesinde yardımcı kullanılabilirler, bu 

sınıflar ile MudahaleBolgesi detay sınıfı arasındaki bağlantı iliĢki olarak kurulmuĢtur 

ve çokluk değeri 0..* ile 1 arasında olarak belirlenmiĢtir. Afet sonucu zarar gören 

coğrafi nesneler EtkilenenBina, EtkilenenAltyapi ve EtkilenenUlasim detay sınıfları 

ile tanımlanmıĢ olup müdahale edilebilir bölgeler kapsamında MudahaleBolgesi 

detay sınıfı ile bütünleme iliĢkisi kurulmuĢtur.  
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5.2.1.9 Müdahale birimlerinin yönlendirilmesi 

Afet esnasında müdahaleyi gerçekleĢtirecek çeĢitli birimler, hazırlık evresindeki 

müdahale birimlerinin belirlenmesi aktivitesi kapsamında belirlenecektir. Bu 

aktivitede birimlerin hızlı bir Ģekilde afet bölgesine yönlendirilmesi söz konusudur 

ve ulaĢım nesneleri ön plana çıkmaktadır.  

Müdahale birimlerinin hem afet bölgesine ulaĢtıracak; aletlerin bulunduğu depolara 

uygun güzergâhların belirlenmesi, emniyet ve itfaiye birimlerinin yönlendirilmesinde 

kullanılacak detay sınıfları ġekil 5.13‟te gösterilmektedir. Afete müdahaleyi 

gerçekleĢtirecek farklı birimler olmasından dolayı her birimin kendine ait 

güzergâhının tanımlanacağı detay sınıfları bulunmaktadır. Bu detay sınıfları temel 

olarak ulaĢım nesnesi olmasından dolayı Ulasim detay sınıfı ile kalıtım iliĢkisi 

kurulmuĢtur.  

 

ġekil 5.13 : Emniyet ve itfaiye birimlerinin yönlendirilmesi çalıĢmasında  

                              kullanılacak detay sınıfları. 

 class Mudahale Birimlerinin Yonlendirilmesi 1

ItfaiyeBirim

«featureType»

ItfaiyeMudahaleBirim

+ birimKodu:  CharacterString

EmniyetBirim

«featureType»

EmniyetMudahaleBirim

+ birimKodu:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

AletDepo

«featureType»

ItfaiyeMBGuzergah

«featureType»

EmniyetMBGuzergah

«featureType»

EmniyetMudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ birimKodu:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

ItfaiyeMudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ birimKodu:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

MudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ nufus:  int

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Ulasim

+ geometri:  NesneGeometri

1..*1..*

1..* 1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*
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Müdahale birimlerinin ulaĢımını sağlayacağı uygun güzergahı ifade eden detay 

sınıfları ilgili birimin sorumluluk bölgesini ifade eden müdahale bölgesinin sınırları 

kapsamında bulunmalıdır. Bu nedenle birimlerin müdahale güzergahları ile müdahale 

bölgeleri detay sınıfları arasında bağımlılık iliĢkisi kurulmuĢtur. ġekil 5.14 te sağlık, 

STK ve arama kurtarma birimlerinin yönlendirilmesinde kullanılacak detay sınıfları 

gösterilmektedir 

 

ġekil 5.14 : Arama kurtarma, sağlık ve STK birimlerinin yönlendirilmesi  

                              çalıĢmasında kullanılan detay sınıfları. 

5.2.1.10 Tahliye çalıĢmaları detay sınıfları 

Afet yönetimin müdahale evresi kapsamında tanımlanan aktivite olan tahliye 

çalıĢmaları; afet halinde bölgedeki halkın ve önceden belirlenen önemli envanterin 

hızlı bir Ģekilde güvenli bölgeleri nakledilmesi alt iĢlerini kapsamaktadır. Hazırlık 

evresindeki tahliye çalıĢmaları kapsamında oluĢturulan detay sınıfları olası bir afete 

 class Mudahale Birimlerinin Yonlendirilmesi 2

«featureType»

Temel Cografi 

Nesneler::EczaDepo

«featureType»

Temel Cografi 

Nesneler::AletDepo

SaglikBirim

«featureType»

SaglikMudahaleBirim

+ birimKodu:  CharacterString

STKBirim

«featureType»

STKMudahaleBirim

+ birimKodu:  CharacterString

«featureType»

AramaKurtarmaBirim

«featureType»

SaglikMBGuzergah

«featureType»

AramaKurtarmaBirimGuzergahi

«featureType»

STKMBGuzergah

«featureType»

SaglikMudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ birimKodu:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

MudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ nufus:  Measurement

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Ulasim

+ geometri:  NesneGeometri

0..*

1..*

1..*

1..*1..*

0..*0..*

0..* 0..*

1..*

1..*

0..* 0..*

1..*

0..*
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yönelik iken müdahale evresindeki tahliye çalıĢmalarında ihtiyaç duyulan detay 

sınıfları ise gerçekleĢen afet baz alınarak oluĢturulmuĢtur (ġekil 5.15).  

 

ġekil 5.15 : Müdahale evresinde tanımlı tahliye çalıĢmalarında kullanılacak detay  

                       sınıfları. 

Tahliye çalıĢmalarında görevli olan birimler TahliyeBirim detay sınıfı ile ifade 

edilmektedir. Tahliye birimlerinin müdahale edeceği bölgeler MudahaleBolgesi 

detay sınıfı ile temsil edilmiĢtir. Birimlerin müdahale bölgelerine ulaĢtıracak uygun 

güzergah TahliyeGuzergahi detay sınıfı ile tanımlanmıĢtır. Bu detay sınıfı bir ulaĢım 

nesnesi olması nedeniyle Ulasim detay sınıfı ile kalıtım iliĢkisi kurulmuĢtur. Ayrıca 

afetzedeler ve önemli envanterler güvenli bölgelere nakledilmektedir. Dolayısıyla 

uygun tahliye güzergahının belirlenmesinde; müdahalenin gerçekleĢtirileceği bölge 

ve afet tehlikesi olmayan güvenli bölgelere ihtiyaç duyulur. Bu nedenler 

TahliyeGuzergahi detay sınıfı ile MudahaleBolgesi ve GuvenliBolge detay sınıfları 

arasında bağımlılık iliĢkisi kurulmuĢtur.   

 class Tahliye Planlama - Mudahale

Bina

«featureType»

EtkilenenBina

+ afetTipi:  CharacterString

+ hasarMaliyet:  int

+ hasarOrani:  Measurement

+ nufus:  int

«featureType»

TahliyeBina

«featureType»

TahliyeGuzergahi

«featureType»

Guv enliBolge

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

TahliyeBirim

+ aracSayisi:  int

+ geometri:  NesneGeometri

+ kisiSaiyisi:  int

+ malzeme:  CharacterString

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Ulasim

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

MudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ nufus:  int

«featureType»

AfetEtkiAlani

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ tarih:  DateTime

«featureType»

TahliyeEnv anter

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Env anter

+ EnvanterTipi:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ onemDerecesi:  detaylandirilacak

AdresBilesenleri

«featureType»

ID::SoyutIdariBirim

+ duzeyKodu:  IdariHiyerarsiDuzeyKodu

+ geometri:  GM_MultiSurface

+ isim:  CografiIsim [1..*]

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ yetki:  IdariMerkez

1..*
0..*

1..*

0..*

0..*

0

1..*

0..*
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5.2.1.11 Yardım malzemelerin ulaĢtırılması 

Afetzedelere yaĢamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları malzemelerin kısa 

sürede ulaĢtırılması olası kayıpların önüne geçilmesinde oldukça önemlidir. ġekil 

5.8‟deki müdahale kaynaklarının belirlenmesi aktivitesinde kullanılmak üzere 

oluĢturulan detay sınıfları, bu aktivite kapsamında ihtiyaç malzemelerinin 

afetzedelere ulaĢtırılmasında uygun güzergâhın belirlenmesinde kullanılacaktır. ġekil 

5.16‟da bu çalıĢmada kullanılacak detay sınıfları gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.16 : Yardımların ulaĢtırılması çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları. 

Ġhtiyaç malzemelerinin bulunduğu noktadan afetzedelere ulaĢtırmada kullanılacak 

güzergah YardımUlasimGuzergahi detay sınıfı ile tanımlanmıĢtır. Bu detay sınıfı bir 

ulaĢım nesnesi olması nedeniyle Ulasim detay tipi ile kalıtım iliĢkisi içersindedir. 

SuDepo, MuhtelifDepo ve GidaDepo detay sınıfları ile yönlü iliĢki kurulmuĢtur. 

 class Yardim Ulastirma

«featureType»

YardimUlasimGuzergahi

«featureType»

MudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ nufus:  Measurement

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Ulasim

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::MuhtelifDepo

+ adres:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

+ malzemeListesi:  CharacterString

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

GidaDepo

+ adres:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

+ malzemeListesi:  boolean

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

EczaDepo

+ adres:  CharacterString

+ faks:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

+ malzeme:  CharacterString

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::SuDepo

+ adres:  CharacterString

+ depoHacmi:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ icmeSuyuDurumu:  boolean

+ iyelik:  CharacterString

+ sorumluKisi:  CharacterString

+ telefon:  CharacterString

0..*

0..*
0..*0..*
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5.2.1.12 Afet bölgesinin güvenliğinin sağlanması 

Müdahale evresinin son aktivitesi olarak afet bölgesinde asayiĢin sağlanması ve 

tehlikeli bölgelerin kullanıma kapatılarak can kayıplarının engellenmesi 

hedeflenmektedir. 

 

ġekil 5.17 : Afet bölgesinin güvenliğinin sağlanması çalıĢmasına yönelik  

                              çalıĢmalarda kullanılacak detay sınıfları. 

Afet sonucu hasar gören ulaĢım nesneleri kullanıma kapatılarak trafik kazalarının 

önüne geçilmesi oldukça önemlidir. UlaĢıma kapatılacak her türlü hat 

KapatılanUlasim detay sınıfı ile tanımlanabilmektedir. Bu detay sınıfı afetten 

etkilenen ulaĢım hatlarını ifade eden EtkilenenUlasim detay sınıfı ile bağımlılık 

iliĢkisi içersindedir. Bunun yanında afet bölgesindeki giriĢ-çıkıĢın önleneceği riskli 

bölgeler ile kritik tesislerin bulunduğu bölgeler için GuvenlikBolge detay sınıfı 

tanımlanmıĢtır (ġekil 5.17). 

5.2.1.13 Hasar tespit ve iyileĢtirme çalıĢmaları detay sınıfları 

Afet yönetimi iyileĢtirme evresinde hasar tespit ve iyileĢtirme aktivileri kapsamında, 

afetin neden olduğu zararın belirlenmesi ve oluĢan enkazın temizlenerek bölgenin 

 class Afet Bolgesi Guv enlik Saglama

«featureType»

EtkilenenUlasim

+ afetTipi:  CharacterString

+ hasarMaliyet:  int

+ hasarOrani:  Measurement

«featureType»

KapatilanUlasim

+ aciklama:  CharacterString

+ afetTipi:  CharacterString

+ ulasimTipi:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Ulasim

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

Guv enlikBolge

+ aciklama:  CharacterString

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

MudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ nufus:  Measurement



57 

 

afet öncesi hale getirilmesi alt iĢleri tanımlanmıĢtır. Bu iĢlerde kullanılmak üzere 

tanımlanan detay sınıfları ġekil 5.18‟de gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.18 : ĠyileĢtirme evresinde tanımlı hasar tespit ve enkaz kaldırma  

                               çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları. 

Bu çalıĢmada afetten zarar görebilecek coğrafi nesneler bina, altyapı ve ulaĢım 

olmak üzere üç sınıfta ele alınmıĢtır. Hasar tespit aktivitesinde de temel girdi olarak 

bu detay sınıflar kullanılmaktadır. EtkilenenBina, EtkilenenAltYapi, EtkilenenUlasi 

ve EtkilenenArac detay sınıfları enkazı meydana getiren coğrafi nesneleri ifade 

etmektedir. Dolayısıyla bu sınıflar ile Enkaz detay sınıfı aralarında bütünleme iliĢkisi 

kurulmuĢtur. 

Afet sonucu ortaya çıkan enkaz bölgede salgın hastalıklara sebep olmakta ve 

afetzedelerin yaĢamını tehdit etmektedir. Dolayısıyla afet bölgesindeki enkazın bir an 

önce kaldırılarak uygun bölgelere taĢınması gereklidir. Enkaz kaldırma aktivitesi 

kapsamında enkazın taĢınacağı güzergah EnkazTasimaGuzergahi detay sınıfı ile 

temsil edilir ve taĢıma iĢlemi karayolu kullanılarak yapılacağında Karayolu detay 

sınıfı ile kalıtım iliĢkisi bulunmaktadır.  Enkazın boĢaltılacağı bölge ise AtıkSahasi 

detay sınıfı ile tanımlanmıĢtır.   

 class Enkaz Kaldirma & Hasar Tespit - Iyilestirme

«featureType»

Enkaz

+ afetTipi:  CharacterString

+ alan:  Measurement

+ enkazTipi:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri
Bina

«featureType»

EtkilenenBina

+ afetTipi:  CharacterString

+ hasarMaliyet:  int

+ hasarOrani:  Measurement

+ nufus:  int

Ulasim

«featureType»

EtkilenenUlasim

+ afetTipi:  CharacterString

+ hasarMaliyet:  int

+ hasarOrani:  Measurement

«featureType»

EnkazTasimaGuzergahi

UlasimYolu

«featureType»

Karayolu::Karayolu

+ kontrolKesimNumarasi:  CharacterString

+ ulusalYolKodu:  UlusalYolKoduTipi

+ uluslararasiYolKodu:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

AtikSahasi

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

AltYapi

«featureType»

EtkilenenAltyapi

+ afetTipi:  CharacterString

+ hasarMaliyet:  int

+ hasarOrani:  Measurement

«featureType»

EtkilenenArac

+ aracTipi:  CharacterString

+ etkilenenKisi:  int

+ geometri:  NesneGeometri

+ plaka:  CharacterString

+ yolcuSayisi:  int

«featureType»

MudahaleBolgesi

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ nufus:  int

0..*
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5.2.1.14 Yeniden yapılanma çalıĢmaları 

ĠyileĢtirme evresinin son aktivitesi olan yeniden yapılanma çalıĢmaları kapsamında; 

baĢta yaĢanan afet göz önünde bulundurularak, çevresel faktörlerin değerlendirilmesi 

sonucu yerleĢim planlarının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu sayede 

tehlikeli bölgeler yerleĢime kapatılarak risk azaltılmaya çalıĢılacaktır (ġekil 5.19).  

 

ġekil 5.19 : Yeniden yapılanma çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları. 

Zarar azaltma evresindeki yeniden yapılanma çalıĢmalarında farklı olarak 

gerçekleĢen afete yönelik planlama söz konusudur. Dolayısıyla bu aktivitede 

bölgesel planlar ve afet tehlikesinin yanı sıra gerçekleĢen afete ait verilere de ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenle YenidenYapilanmaBolgesi detay sınıfı ilgili plan detay 

sınıfları ve AfetTehlike detay sınıfının yanı sıra AfetEtkiAlani detay sınıfı ile 

bağımlılık iliĢkisi kurulmuĢtur. Ayrıca afet bölgesinin koĢulları dikkate alınarak yeni 

bir idari birim oluĢturulabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak 

YenidenYapilanmaBolgesi detay sınıfı ile SoyutIdariBirim detay sınıfı arasında iliĢki 

kurulmuĢtur.  

 class Yeniden Yapilanma - Iyilestirme

«featureType»

YenidenYapilanmaBolgesi
Temel Cografi 

Nesneler::

HalihazirPlan

Temel Cografi 

Nesneler::

ImarPlan

Temel Cografi 

Nesneler::

KadastralPlan

«featureType»

AfetEtkiAlani

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ tarih:  DateTime

«featureType»

AfetTehlike

+ geometri:  NesneGeometri

+ tehllikeSinif:  TehlikeSinif

AdresBilesenleri

«featureType»

ID::SoyutIdariBirim

0..*

1

1..*

0..*

1..*

0..*

1..*

0..*
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5.2.2 Sel uygulama Ģeması 

Uygulama Ģeması olarak sel afetinin yönetilmesinde coğrafi verilerin birlikte 

çalıĢılabilirliğini ve paylaĢımının kolaylaĢtırılması amaçlanmaktadır. ADYS veri 

temalarında biri olan Sel Uygulama ġeması sel afetine yönelik sınıfları kapsamasının 

yanı sıra genel olarak afet yönetimi için hazırlanan diğer sınıflarla da iliĢkilidir. ġekil 

5.20‟de sel afetine yönelik çalıĢmalarda kullanılacak özelleĢmiĢ detay sınıfları 

gösterilmektedir. 

Günümüzde sel afeti ile ilgili çalıĢmaların büyük bir kısmını tehlike ve riskin 

belirlenmesine yönelik analiz çalıĢmaları oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra geçmiĢte 

yaĢanan sel afetlerinin etki alanları oluĢturulan veritabanlarında tutularak planlama 

çalıĢmalarında kullanılmaktadır. Bu gibi uygulamalar daha çok afet yönetimi 

çalıĢmalarında zarar azaltma evresi kapsamında olup oldukça sınırlı bir kullanım 

alanı vardır. Fakat afet yönetimi afetlerin öncesi, afet esnası ve afet sonrasını 

kapsayacak Ģekilde zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileĢtirme olmak üzere dört 

farklı evrede ele alınmaktadır. Dolayısıyla kapsamlı bir afet yönetimi için her bir 

evreye yönelik iĢ adımları tanımlanmalı ve bu iĢlerde kullanılacak veri modelinin 

oluĢturulması gereklidir. GeliĢtirilen Sel Uygulama ġeması ile bu alandaki veri 

standardının oluĢturulması hedeflenmektedir. Böylece uygulama ihtiyaçlarına uygun 

üretilen coğrafi veri ile birlikte çalıĢabilirliğe ve açık standartların uygulanması 

sağlanacaktır. 

 

ġekil 5.20 : Sel afetine için geliĢtirilen ADYS.Sel detay sınıfları. 
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5.2.2.1 Sel analiz çalıĢmaları detay sınıfları 

Sel afetine yönelik hazırlık evresinde tanımlanan aktiviteler kapsamında ilgili 

bölgedeki sel tehlikesinin, zarar görebilirliğinin ve riskinin tespit edilmesi alt iĢleri 

tanımlanmıĢtır. Bu çalıĢmalarda kullanılacak detay sınıfları ve aralarındaki iliĢkiler 

ġekil 5.21‟de gösterilmektedir. 

Afet Genel uygulama Ģemasında tehlike, zarar görebilirlik ve risk arasındaki iliĢki 

tanımlanmıĢtır. Sel uygulama Ģemasında ise bu detay sınıfları ve iliĢkileri sel afeti 

açısından değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda SelTehlike, SelZarar ve SelRisk detay 

sınıfları arasında iliĢkiler, Afet Genel uygulama Ģemasındaki temel afet kavramları 

arasındaki iliĢkiler ile aynıdır. 

Sel tehlikesinin belirlenmesinde pek çok metot bulunmakta olup farklı veri setleri 

kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada sel tehlike analizinde kullanılacak detay sınıfları ile 

sonuç ürün olan SelTehlike detay sınıfı arasındaki iliĢki bağımlılık olarak 

kurulmuĢtur. Ayrıca tehlike SelTehlike detay sınıf belirli bir metot kullanılarak 

üretileceği için TehlikeAnalizMetot ile bağımlılık iliĢkisi kurulmuĢtur. Aynı Ģekilde 

zarar görebilirliği ifade eden SelZarar detay sınıfı; Ulasim, Bina, AltYapi detay 

sınıfları kullanılarak üretilmekte olduğundan dolayı aralarında bağımlılık iliĢkisi 

tanımlanmıĢtır. Zarar görebilirliği belirlemede kullanılacak metot tanımlanarak 

aralarında bağımlılık iliĢkisi kurulmuĢtur. 

Riskin varlığı ancak tehlike ve zarar görebilirliğin var olmasıyla mümkündür. Buna 

bağlı olarak sel riskini ifade eden SelRisk detay sınıfı ile SelTehlike ve SelZarar 

detay sınıfları arasında bağıntı iliĢkisi oluĢturulmuĢtur ve her biri için çokluk değeri 

girilmiĢtir. Sel riskinin tespit edilmesinde kullanılacak analiz metodunu 

tanımlayabilmek için RiskAnalizMetod sınıfı eklenmiĢtir.  
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ġekil 5.21 : Sel tehlike, zarar görebilirlik ve risk belirleme çalıĢmalarında  

                              kullanılacak detay sınıfları. 

5.2.2.2 Zarar azaltma çalıĢmaları detay sınıfları 

Bu aktivite kapsamında, muhtemel bir sel durumunda oluĢacak zararların azaltılması 

amacıyla alınması gereken önlemler tanımlanmıĢtır. Sel sonucu oluĢabilecek can ve 

mal kaybının önlenmesi için gerekli alt iĢler oluĢturulmuĢtur.  

 class Sel Analiz Calismalari

«featureType»

SelTehlike

+ geometri:  NesneGeometri

+ tehlikeSiniflari:  TehlikeSinif

«dataType»

SelTehlikeAnalizMetod

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

Meteoroloj i

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

AkarsuYatak

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Egim

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Zemin

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ zeminSinif:  detaylandirilacak

«dataType»

SelZararAnalizMetod

«featureType»

SelZarar

+ geometri:  NesneGeometri

+ zararGorebilirl ikSinif:  ZararSinif

«dataType»

SelRiskAnalizMetod

«featureType»

SelRisk

+ geometri:  NesneGeometri

+ riskSiniflar:  RiskSinif

«featureType»

AO::AraziOrtusuNesnesi

+ siniflandirmaDegeri:  AraziOrtusuSiniflari [1..*] {ordered}

+ siniflandirmaMozaigi:  AraziOrtusuMozaik

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

YuzeySuyu

«featureType»

Hidrografya::Akarsu

+ akisDuzeni:  HidroSinifKodu [0..1]

+ genislik:  SuYatagiGenisligi

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  Length

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Ulasim

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

AltYapi

+ geometri:  NesneGeometri

OzetBina

«featureType»

BI::Bina

1..*

0..1

1..*

0..1
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Bu aktivite kapsamında gerçekleĢtirilecek analizler sonucunda 

KanalDuzenlemeBolge, AkarsuDuzenlemeBolge, AgaclandirmaBolge, 

TaskinKorumaBaraj ve TaskinDuvari detay sınıfları oluĢturulacaktır. Zarar azaltma 

çalıĢmalarında gerçekleĢtirileceği bölgelerin belirlenmesinde daha önceki analizler 

sonucunda elde edilecek SelRisk detay sınıfı girdi olarak kullanılacaktır. Dolayısıyla 

bu çalıĢmadaki diğer detay sınıflarıyla aralarında bağımlılık iliĢki kurulmuĢtur. ġekil 

5.22‟de ilgili detay sınıfları gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.22 : Sel afetine yönelik zarar azaltma çalıĢmalarında kullanılacak detay  

                         sınıfları. 

 class Sel Zarar Azaltma Calismalari

«featureType»

DrenajDuzenlemeBolge

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

KanalDuzenlemeBolge

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

AgaclandirmaBolge

+ agacTur:  CharacterString

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ iyelik:  CharacterString

«featureType»

TaskinKorumaBaraj

«featureType»

TaskinSedde

+ aciklama:  CharacterString

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

KanalYatagi

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

Hidrografya::Baraj

+ barajAdi:  CharacterString

+ barajKullanim:  BarajKullanimTipi

+ barajMalzeme:  BarajMalzemeTipi

+ derinlik:  Length

+ genislik:  Length

+ hacim:  Volume

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  Measure

HidroNesne

«featureType»

Hidrografya::SuYapilari

+ detayDuzeyi:  MD_Resolution [0..1]

+ durum:  Durum

+ geometri:  GM_Primitive

YuzeySuyu

«featureType»

Hidrografya::Akarsu

+ akisDuzeni:  HidroSinifKodu [0..1]

+ genislik:  SuYatagiGenisligi

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  Length

«featureType»

AO::AraziOrtusuNesnesi

+ siniflandirmaDegeri:  AraziOrtusuSiniflari [1..*] {ordered}

+ siniflandirmaMozaigi:  AraziOrtusuMozaik

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

SelRisk

+ geometri:  NesneGeometri

+ riskSiniflar:  RiskSinif

0..*

0..*
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5.2.2.3 ĠyileĢtirme çalıĢmaları detay sınıfları 

Afet sonucu oluĢan enkaza yönelik aktivitelerde kullanılacak detay sınıfları Afet 

Genel uygulama Ģeması dahilinde belirlenmiĢti. Sel afetine yönelik hazırlanan 

iyileĢtirme aktivitelerinde ise Afet Genel uygulama Ģeması kapsamındaki detay 

sınıflarının yanında özelleĢmiĢ detay sınıflarına ihtiyaç duyulmaktadır. ġekil 5.23‟te 

bu çalıĢmalarda kullanılmak üzere tanımlanan detay sınıfları ve iliĢkiler 

gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.23 : Sel afetine yönelik iyileĢtirme çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları. 

Sel iyileĢtirme aktivitelerinde kullanılmak üzere Afet Genel uygulama Ģemasından 

farklı olarak IlaclamaBolgesi detay sınıfı oluĢturulmuĢtur. Bu detay sınıfı, sel sonucu 

oluĢabilecek salgın hastalık tehdidine karĢı ilaçlanacak bölgelerin tanımlanmasında 

kullanılacaktır. IlaclamaBolgesi detay sınıfı sel enkazını ifade eden SelEnkazBolgesi 

detay sınıfı ile bağımlılık iliĢkisi içersindedir. 

5.2.3 Heyelan uygulama Ģeması 

Heyelan uygulama Ģeması, heyelan afet yönetimi çalıĢmalarında kullanılan veriler 

için bir standart model sunmaktadır. Heyelan afet yönetimine yönelik hazırlanan 

aktivite-iĢ akıĢ Ģemalarındaki veri ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu veri Ģeması 

 class Sel Iyilestirme Calismalari

«featureType»

Afet Genel::Enkaz

+ afetTipi:  CharacterString

+ alan:  Measurement

+ enkazTipi:  CharacterString

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

SelEnkazBolgesi

«featureType»

IlaclamaBolgesi

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ ilacAdi:  CharacterString

+ ilacMiktar:  Measurement
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oluĢturulmuĢtur ve coğrafi verilerin birlikte çalıĢabilirliğinin sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Afet Genel uygulama Ģeması kapsamında oluĢturulan detay sınıfları genel afet 

yönetimi çalıĢmalarındaki coğrafi veri ihtiyacına yöneliktir. Dolayısıyla farklı 

afetlere yönelik çalıĢmalarda özelleĢmiĢ detay sınıfları kullanılabilmektedir. Heyelan 

afetine yönelik hazırlanan bu uygulama Ģeması Afet Genel uygulama Ģemasından 

farklı olarak ġekil 5.24‟deki özelleĢmiĢ detay sınıfları içermektedir. 

 

ġekil 5.24 : Heyelan afetine yönelik olarak özelleĢmiĢ detay sınıfları. 

5.2.3.1 Heyelan analiz çalıĢmaları 

Heyelan zarar azaltma evresinde tanımlanan analiz çalıĢmaları kapsamında; tehlike, 

zarar görebilirlik ve risk parametrelerinin belirlenmesi öngörülmektedir. Bu 

çalıĢmalardan elde edilecek sonuçlar diğer afet yönetimi aktivitelerinde girdi olarak 

kullanılacaktır. Heyelan analiz çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları ve 

aralarındaki iliĢkiler ġekil 5.25‟deki diyagramda gösterilmektedir. 

Bu çalıĢma sonucu elde edilecek tehlike, zarar görebilirlik ve risk detay sınıfları 

sırasıyla HeyelanTehlike, HeyelanZarar ve HeyalanRisk detay sınıfları ile ifade 

edilmektedir. Bu detay sınıfları belirli bir analiz sonucu elde edileceğinden ilgili 

analiz metotları ile aralarında bağımlılık iliĢkisi oluĢturulmuĢtur. Afet Genel 

uygulama Ģemasındaki tanımlamalar dikkate alınarak analizlerde kullanılacak detay 
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sınıfları ile çıktı detay sınıfları olan HeyelanTehlike, HeyelanZarar ve HeyalanRisk 

arasındaki iliĢki bağımlılık olarak tanımlanmıĢtır.  

 

ġekil 5.25 : Heyelan afetine yönelik tehlike, zarar görebilirlik ve risk belirleme  

                         çalıĢmalarında kullanılacak detay sınıfları. 

5.2.3.2 Zarar azaltma çalıĢmaları 

Zarar azaltma aktivitesi ile heyelan riski bulunan bölgelere yönelik önlem alınarak 

can ve mal kaybının önüne geçilmesi veya azaltılması öngörülmektedir. Bu aktivite 

altında tanımlanan alt iĢlerde kullanılacak temel girdi heyelan analiz çalıĢmaları 

sonucu elde edilen risk verisidir. Bu çalıĢmalar sonucunda riskin azaltılması için 

gerekli ıslah çalıĢmalarının uygulanacağı bölgeleri ifade eden detay sınıfları 

 class Heyelan Analiz Calismalari

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Ulasim

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

AltYapi

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

HeyelanTehlike

+ geometri:  NesneGeometri

+ tehlikeSiniflari:  TehlikeSinif

YuzeySuyu

«featureType»

Hidrografya::Akarsu

+ akisDuzeni:  HidroSinifKodu [0..1]

+ genislik:  SuYatagiGenisligi

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  Length

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Egim

«featureType»

Temel Cografi 

Nesneler::Baki

«featureType»

AO::AraziOrtusuNesnesi

+ siniflandirmaDegeri:  AraziOrtusuSiniflari [1..*] {ordered}

+ siniflandirmaMozaigi:  AraziOrtusuMozaik

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::

Meteoroloj i

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Litoloj i

+ geometri:  NesneGeometri

«dataType»

HeyelanTehlikeAnalizMetod

OzetBina

«featureType»

BI::Bina

«dataType»

HeyelanZararAnalizMetod

«featureType»

HeyelanZarar

+ geometri:  NesneGeometri

+ zararGorebilirl ikSiniflari:  ZararSinif

«dataType»

RiskAnalizMetod «featureType»

HeyelanRisk

+ geometri:  NesneGeometri

+ riskSiniflar:  RiskSinif

Topografya

«featureType»

TO::YukseklikGrid

+ cografiSinir:  EX_Extent [1..*]

+ interpolasyonTuru:  CV_InterpolationMethod = bil inear

+ olcuBirimi:  UnitOfMeasure

+ yuzey:  SayisalAraziModeliTipi 1..*

0..1

1..*

0..1
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oluĢturulacaktır.  ġekil 5.26‟da bu çalıĢmalar kapsamında kullanılacak detay sınıfları 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.26 : Heyelan afetine yönelik zarar azaltma çalıĢmalarında kullanılacak detay  

                     sınıfları. 

5.3 GML ile Coğrafi Veri DeğiĢimi 

Gerçek dünyadaki coğrafi nesnelere ait geometri, iliĢki, öznitelik gibi özellikler Tekil 

Modelleme Dili UML ile modellenerek kavramsal Ģemalar (conceptual schema) 

oluĢturulmaktadır. Böylelikle hedef dünyayı tanımlayan modeller elde edilir.  

ISO/TC 211 tarafından bu süreçte kullanılması öngörülen standartlar geliĢtirilmiĢ 

bulunmaktadır. Kavramsal Ģemaların elde edilmesinin ardından coğrafi verinin 

birlikte çalıĢabilirliğini sağlayacak olan uygulama Ģemaları (application schema) 

üretilmektedir. Uygulama Ģemaları, coğrafi verinin kullanım alanına iliĢkin 

 class Heyelalan Zarar Azaltma Calismalari

«featureType»

Sev DuzenlemeBolge

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

BariyerUygulamaBolge

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

AgaclandirmaBolge

+ agacTur:  detaylandiri lacak

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

IstinatDuv ari

+ geometri:  NesneGeometri

+ uzunluk:  Measurement

+ yukseklik:  Measurement

«featureType»

AO::AraziOrtusuNesnesi

+ siniflandirmaDegeri:  AraziOrtusuSiniflari [1..*] {ordered}

+ siniflandirmaMozaigi:  AraziOrtusuMozaik

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

Temel Cografi Nesneler::Zemin

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

+ zeminSinif:  detaylandiri lacak

«featureType»

ZeminIyilestirmeBolge

+ aciklama:  CharacterString

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

DrenajDuzenlemeBolge

+ alan:  Measurement

+ geometri:  NesneGeometri

«featureType»

HeyelanRisk

+ geometri:  NesneGeometri

+ riskSiniflar:  RiskSinif

YuzeySuyu

«featureType»

Hidrografya::Akarsu

+ akisDuzeni:  HidroSinifKodu [0..1]

+ genislik:  SuYatagiGenisligi

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  Length

0..*

0..*
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tanımlamalar içeren XML Ģemalarıdır. Örneğin su bilgi sistemine yönelik bir 

uygulama Ģemasında kuyular, akarsular, su yapılarına ait detaylı tanımlamalar 

bulunurken ulaĢım bilgi sistemine yönelik bir uygulama Ģemasında ise sadece 

denizyolu hatlarına ait tanımlamalara ihtiyaç duyulabilir.  

Uygulama Ģemalarında tanımlanan özellikler OGC tarafından geliĢtirilen XML 

tabanlı coğrafi veri değiĢim formatı olan GML‟e dönüĢtürülerek farklı platformlarda 

birlikte çalıĢabilirlik sağlanacaktır. Çok kullanıcılı ortamda coğrafi verinin internet 

üzerinden iletimi ve depolanması mümkün olacaktır. 

 

ġekil 5.27 : GML veri modelleme adımları. 

Tez çalıĢması kapsamında oluĢturulan UML modellerden ShapeChange yazılımı 

kullanılarak ADYS Uygulama ġeması oluĢturulmuĢtur. Bina, karayolu, idari sınır, alt 

yapı gibi farklı kaynaklardan gelen coğrafi veri setleri bu veri modeli kullanılarak 

GML formatına dönüĢtürülmüĢ ve aktivitelerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılmıĢtır. 

5.4 ADYS Konumsal Analiz Araçlarının GeliĢtirilmesi 

ADYS veri modeli kullanarak sel ve heyelan aktivitelerinin yönetimine yönelik 

analiz araçları geliĢtirilmiĢtir. Analiz araçları ile açık kaynak kodlu yazılım 

ortamında açık veri değiĢimini olanaklı hale getirmek hedeflenmektedir. Bu 

çalıĢmada, heyelan tehlikesi ve sel zarar görebilirliğinin belirlenmesini sağlayan 

analiz modelleri oluĢturulmuĢ ve bu veri modelinin örnek uygulaması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AĢağıdaki Ģekilde örnek olarak oluĢturulmuĢ konumsal analiz 

araçları verilmiĢtir (ġekil 5.28).  
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ġekil 5.28 : ADYS konumsal analiz araçları 

Açık kaynak kodlu CBS yazılımı olan Quantum GIS ortamında Sextante eklentisi 

kullanılarak GRASS GIS, GDAL/OGR ve SAGA GIS gibi açık kaynaklı 

yazılımların konumsal analiz araçları kullanılarak analiz modelleri geliĢtirilmiĢtir. 

GRASS GIS, GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir CBS 

yazılımıdır. Farklı iĢletim sistemlerinde çalıĢabilen GRASS GIS oldukça güçlü 

konumsal analiz araçlarına sahip olup, veri yönetimi, görüntü iĢleme ve 

görselleĢtirme yeteneklerine sahiptir. SAGA GIS ise daha çok analiz araçları 

bakımdan öne çıkmaktadır. GPL lisansına sahip olup ücretsiz ve açık kaynak kodu 

bir CBS yazılımıdır. Raster ve vektör veri desteği olan SAGA GIS ayrıca veritabanı 

bağlantısı sağlamaktadır. GDAL/OGR kütüphanesi ise raster ve vektör veri 

modellerindeki pek çok formatı okuma/yazma imkânı sağlayan açık kaynak kodlu 

veri dönüĢüm kütüphanesidir. Ayrıca raster veriye yönelik olarak koordinat sistemi 

tanımlama, eĢyükselti eğrisi oluĢturma, tampon analizi gibi çeĢitli temel analizleri 

gerçekleĢtirmeyi sağlamaktadır. 

 

ġekil 5.29 : QGIS Sextante ile çeĢitli açık kaynak kodlu CBS yazılımları. 
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5.4.1 Sel zarar görebilirlik analizi (SEL.Z.01.02) 

Sel afeti için hazırlanan aktivite tablolarındaki zarar görebilirlik evresinde 

SEL.Z.01.02 koduyla tanımlı alt-iĢ kapsamında muhtemel bir sel afeti esnasında 

zarar görebilirliğin tespit edilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla ilgili alt-iĢ adımına 

yönelik örnek analiz modeli oluĢturulmuĢtur. Bu aĢamada Sextante Modeler aracı 

kullanılmıĢtır. Analizde bina, karayolu, demiryolu, elektrik hattı ve 

telekomünikasyon ağını ifade eden veri setleri girdi verisi olarak tanımlanmıĢtır. 

Bunun yanında henüz Sextante‟ye uyarlanmamıĢ olan GRASS yazılımına ait v.kernel 

aracı da bu analiz kapsamında oluĢturulmuĢtur. Bu araca ait parametreler EK D 

kısmında verilmiĢtir. ADYS veri modeline ait detay sınıfları hazırlanan zarar 

görebilirlik analiz modelinde girdi verisi olarak kullanılmıĢtır. ġekil 5.30‟da bu 

kapsamda hazırlanan analiz modeli gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.30 : Sel zarar görebilirlik analiz modeli 

Analizde zarar görebilirliğin belirlenmesi için CBS tabanlı çok kriterli karar verme 

analizleri kullanılmaktadır. Bu amaçla girdi veri setlerinden çeĢitli iĢlemler ile 

analizde kullanılabilecek kriterle elde edilmektedir. Elde edilen kriterler için AHY 

kullanılarak kriter ağırlıkları tespit edilir. Ardından ağırlıklı doğrusal birleĢtirme 
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(WLC) karar kuralı kullanılarak ilgili bölge için zarar görebilirlik analiz sonucu elde 

edilmiĢtir. Zarar görebilirliğin belirlenmesinde kullanılan analiz aracına ait kullanıcı 

arayüzü ġekil 5.31‟de gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.31 : Sel zarar görebilirlik analiz aracına ait kullanıcı arayüzü. 

Tez çalıĢması kapsamında sel zarar görebilirliğinin belirlenmesi amacıyla örnek bir 

uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma bölgesi, Ġstanbul ilinin Avrupa yakasındaki 

Sarıyer ilçe sınırları içerisinde olup yaklaĢık olarak 40 km
2
 lik bir alanı 

kapsamaktadır. AĢağıda bölge ile ilgili yer bulduru haritası verilmiĢtir (ġekil 5.32). 
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ġekil 5.32 : Sel zarar görebilirlik analizi çalıĢma alanı. 

5.4.1.1 AHY ile zarar görebilirlik kriter ağırlıklarının belirlenmesi 

Tez çalıĢması kapsamında hazırlanan zarar görebilirlik örnek uygulamasında beĢ 

farklı veri seti kullanılması öngörülmektedir. Fakat bu analizin farklı bölgelere göre 

değiĢiklik gösterebileceği göz önünde bulundurulmuĢtur. Örneğin bir bölgede 

demiryolu hattı mevcut iken baĢka bir gölgede demiryolu hattı olmayabilir. Bu 

yüzden analiz modeli oluĢturulması aĢamasında girdi veri setleri zorunlu olanlar ve 

olmayan olarak Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Örnek uygulamada bina, karayolu, elektrik 

hattı ve telekomünikasyon ağı veri setleri kullanılmıĢtır.  

Her bir veri seti öncelikle çok kriterli karar verme analizinde kullanılmak üzere 

çeĢitli iĢlemlerden geçirilmektedir. Bu kapsamda bina yoğunluğu, karayoluna 

uzaklık, elektrik hattına uzaklık ve telekomünikasyon ağına uzaklık kriterleri 
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oluĢturulmuĢtur. Tüm bu iĢlem adımları oluĢturulan analiz modeli ile otomatik olarak 

gerçekleĢtirilir. AĢağıda bu kapsam oluĢturulan kriterler gösterilmektedir (ġekil 

5.33). 

1       

         

Bina yoğunluğu 

2     

         

Karayoluna uzaklık 

3 

         

 Elektrik hattına uzaklık 

4 

         

Telekomünikasyon ağına uzaklık 

ġekil 5.33 : Zarar görebilirliğin belirlenmesinde kullanılan kriterler. 

Tez çalıĢması kapsamında çok kriterli karar verme analizlerinde kriter ağırlıklarının 

belirlenmesi aĢamasında AHY yöntemi tercih edilmiĢtir. AHY, yapılan iĢlemlerin 

uygunluğunu kontrol eden kendine ait bir mekanizmaya sahiptir. Çizelge 5.9‟da zarar 

görebilirlik analizi için oluĢturulan dört kriterli karĢılaĢtırma matrisi verilmiĢtir.  
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Çizelge 5.9 : Zarar görebilirlik kriterlerine ait ikili karĢılaĢtırma. 

  
Bina 

Yoğunluğu 

Karayoluna 

Uzaklık 

Elek. Hattına 

Uzaklık 

Telekom. 

Ağına Uzaklık 

Bina 

Yoğunluğu 
1 3 4 5 

Karayoluna 

Uzaklık 
0,333 1 3 2 

Elek. Hattına 

Uzaklık 
0,250 0,333 1 2 

Telekom. 

Ağına Uzaklık 
0,200 0,500 0,500 1 

 

AHY oluĢturulan ikili karĢılaĢtırma matrisinin tutarlılığını sınamak için tutarlılık 

oranı (CR) hesaplanmasını öngörmektedir. Tutarlılık oranının 0.1 den küçük olması 

halinde karĢılaĢtırma kabul edilebilir niteliktedir. Uygulama kapsamında oluĢturulan 

ikili karĢılaĢtırma matrisi için tutarlılık oranı 0.0499 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

durumda karĢılaĢtırma kabul edilebilir. Çizelge 5.10‟da her bir kritere ait ağırlık 

değerleri verilmiĢtir. 

Çizelge 5.10 : Zarar görebilirlik kriterlerine ait ağırlık değerleri. 

Kriter Ağırlık Değeri 

Bina Yoğunluğu 0,54 

Karayoluna Uzaklık 0,24 

Elektrik Hattına Uzaklık 0,13 

Telekom. Ağına Uzaklık 0,09 

5.4.1.2 Çok kriterli karar verme analizi 

Her bir kritere ait ağırlık değerinin belirlenmesinin ardından ağırlıklı doğrusal 

birleĢtirme karar kuralı kullanılarak ilgili bölge için zarar görebilirlik analizi 

tamamlanacaktır. Bu aĢamada öncelikle zarar görebilirlik analiz modelinin 

hesaplanan kriter ağırlıklarına göre güncellemesi yapılmalıdır. Ardından veri giriĢi 

yapılarak analiz çalıĢtırılır. AĢağıda bölgeye ait zarar görebilirlik haritası verilmiĢtir 

(ġekil 5.34). 
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ġekil 5.34 : Analiz sonucu elde edilen zarar görebilirlik haritası. 

5.4.2 Heyelan tehlike analizi (HEY.Z.01.01) 

Heyelan afeti için hazırlanan aktivite tablolarındaki zarar görebilirlik evresinde 

HEY.Z.01.01 koduyla tanımlı alt-iĢ kapsamında heyelan tehlikesinin belirlenmesi 

öngörülmektedir. Ġlgili alt-iĢ adımına yönelik örnek analiz modeli oluĢturulmuĢtur. 

Heyelan tehlikesinin belirlenmesinde; eğim, bakı, topografik ıslaklık indeksi, akıĢ 

gücü indeksi, bitki örtüsü gibi literatürde sıklıkla tercih edilen veri setleri 

kullanılmıĢtır. AĢağıda bu kapsamda hazırlanan analiz modeli ġekil 5.35 „te 

gösterilmektedir. Analizdeki kriterlerin ve sonuç heyelan tehlike haritasının 

üretilmesinde kullanılacak analiz aracına ait kullanıcı arayüzü ġekil 5.36 „da 

gösterilmektedir. 
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ġekil 5.35 : Heyelan tehlike analiz modeli. 

 

ġekil 5.36 : Heyelan tehlike analiz aracına ait kullanıcı arayüzü. 
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Tez çalıĢması kapsamında heyelan tehlikesini belirlenmesi amacıyla örnek bir 

uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma bölgesi, Trabzon iline bağlı Maçka ilçesi ile 

sınırlandırılmıĢtır. AĢağıda bölge ile ilgili yer bulduru haritası verilmiĢtir (ġekil 

5.37). 

 

 

ġekil 5.37 : ÇalıĢma alanına ait yer bulduru haritası. 

5.4.2.1 AHY ile heyelan tehlike kriter ağırlıklarının belirlenmesi 

Tez çalıĢması kapsamında heyelan tehlikesinin belirlenmesine yönelik örnek 

uygulamada sayısal yükseklik modeli ve uydu görüntüsüne ait bandlar olmak üzere 

temelde iki farklı veri seti kullanılmaktadır. Analizde kullanılmak üzere sayısal 
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yükseklik modelinden; eğim, bakı, kıvrımlılık, topografik ıslaklık indeksi (TWI), 

akıĢ gücü indeksi (SPI) olmak üzere beĢ farklı kriter elde edilmiĢtir. Uydu 

görüntüsüne ait kırmızı ve kızılötesi bandların oranlanması ile normalize edilmiĢ 

bitki örtüsü indeksi (NDVI) kriteri üretilmiĢtir. Tüm bu iĢlemler ilgili analiz modeli 

ile kolayca gerçekleĢtirilebilir. Analizde kullanılacak kriterler ġekil 5.38‟de 

gösterilmektedir. 

 

Eğim 

 

Bakı 

 

Kıvrımlılık 

   

Bitki Örtüsü Ġndeksi (NDVI) 

 

Topografik Islaklık Ġndeksi (TWI) 

 

AkıĢ Gücü Ġndeksi (SPI) 

ġekil 5.38 : Tehlike analizinde kullanılan kriterler. 
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Heyelan tehlikesinin belirlenmesinde CBS tabanlı çok kriterli karar verme analizi 

kullanılmıĢtır. Kriterlere ait ağırlık değerlerinin belirlenmesinde AHY tercih 

edilmiĢtir. Bu aĢamada kriterler birbirleri ile karĢılaĢtırılırken çalıĢma bölgesinde 

meydana gelen heyelanlara ait istatistiksel veriler dikkate alınmaktadır. Fakat bu tez 

çalıĢmasında oluĢturulan konumsal analiz modelleri belirli bir “bölgeye” yönelik 

değildir. Genel bir yaklaĢım çerçevesinde oluĢturulmuĢtur. Fakat bölgeye ve 

uygulama ihtiyaçlarına bağlı olarak gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi daima 

mümkündür. Dolayısıyla bu örnek uygulamada kriter ağırlıkları belirlenirken 

literatürdeki örnekler dikkate alınmıĢtır. Çizelge 5.11‟de bu amaçla oluĢturulan ikili 

karĢılaĢtırma matrisi verilmiĢtir. OluĢturun matrise ait tutarlılık oranı 0,0993 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu oranın 0,1„den küçük olmasından dolayı ağırlık değerleri kabul 

edilebilir niteliktedir. 

Çizelge 5.11 : Tehlike kriterlerine ait ikili karĢılaĢtırma. 

  Eğim Bakı NDVI Kıvrımlılık TWI SPI 

Eğim 1 3 5 4 5 5 

Bakı 0,333 1 1 0,500 2 2 

NDVI 0,200 1 1 5 1 2 

Kıvrımlılık 0,250 2 0,200 1 1 2 

TWI 0,200 0,500 1 1 1 2 

SPI 0,200 0,500 0,500 0,500 0,500 1 

 

Çizelge 5.12 : Tehlike kriterlerine ait ağırlık değerleri. 

Kriter Ağırlık Değeri 

Eğim 0,44 

Bakı 0,12 

NDVI 0,17 

Kıvrımlılık 0,11 

TWI 0,10 

SPI 0,06 
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5.4.2.2 Çok kriterli karar verme analizi 

Heyelan tehlike analizinin son aĢamasında ağırlıklı doğrusal birleĢtirme (WLC)  

karar kuralı uygulanmıĢtır.   Kriterlere ait ağırlık değerlerinin AHY ile 

hesaplanmasının ardından bu karar kuralı kullanılarak ilgili bölge için heyelan 

tehlike analizi tamamlanacaktır. Elde edilen ağırlık değerleri analiz modelindeki 

ilgili kısma girilmelidir. Bu iĢleminde ardından veri giriĢi yapılarak analiz çalıĢtırılır. 

Analiz sonucunda elde edilen heyelan tehlike haritası ġekil 5.39‟da gösterilmiĢtir.. 

 

ġekil 5.39 : Maçka Ġlçesi heyelan tehlike haritası. 

5.4.3 Afet uyarı sisteminin geliĢtirilmesi (SEL.H.04.01 ve HEY.H.04.01) 

Heyelan ve sel afetlerine yönelik hazırlanan aktivite tablolarının her ikisinde de ortak 

olarak afet uyarı sisteminin geliĢtirilmesi alt-iĢi tanımlanmıĢtır. Hazırlık evresinde 

tanımlı bu alt-iĢ kapsamında afet öncesinde halkın uyarılması ve afet esnasında 

önemli geliĢmelerden haberdar edilmesini sağlayacak uyarı sistemin kurulması 

öngörülmektedir. Böylece afet bölgesine gerekli uyarıların yapılmasıyla bölgedeki 

insanların hazırlıklı olması sağlanarak kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 
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Tez çalıĢması kapsamında afet uyarı sistemleri geliĢtirilmesi; duyuruların yapılacağı 

açık alanda bulunan uyarı noktalarının en uygun Ģekilde tespit edilmesi ve bunların 

kapsama alanlarının belirlenmesine yönelik olarak ele alınmıĢtır. Bu aĢamada uyarı 

noktalarının etki mesafesine bağlı olarak en az sayıda olması ve en fazla nüfusu 

kapsayabilmesi ön plana çıkmaktadır. Aksi halde uyarı noktalarının uygun bir Ģekilde 

konumlandırılmaması sebebiyle afet anında bölgedeki insanların uyarılmasında 

yetersiz kalınabilir. Bunun yanında uyarı noktalarının ihtiyaç duyulandan fazla yere 

konumlandırmak gereksiz harcamalara sebep olmaktadır.  

Tez çalıĢması kapsamında afet uyarısı sisteminin konumlandırılması amacıyla örnek 

bir uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulamanın gerçekleĢtirildiği çalıĢma alanı; 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi sınırları içersinde yer alan Selver Mahallesi ve Osman Bey 

Mahallesini kapsamaktadır. AĢağıda bölge ile ilgili yer bulduru haritası verilmiĢtir 

(ġekil 5.40). 

 

 

ġekil 5.40 : ÇalıĢma alanına ait yer bulduru haritası. 
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5.4.3.1 Afet uyarı noktalarının belirlenmesi 

Tez kapsamında hazırlanan aktivite tablolarında yer alan afet uyarı sisteminin 

geliĢtirilmesi alt-iĢinin gerçekleĢtirilmesi amacıyla Sextante Modeler aracı 

kullanılarak konumsal analiz modeli oluĢturulmuĢtur. Bu analiz modeli, afet uyarı 

noktalarının konumlandırılması gereken yerlerin tespit edilmesinde kullanıcıya 

büyük kolaylık sağlamaktadır. Modelde bölgeye ait bina verisi (GML) ve çalıĢma 

alanının sınırları girdi parametreleri olarak tanımlanmıĢtır. Ayrıca henüz Sextante‟ye 

uyarlanmamıĢ olan GRASS yazılımına ait v.select aracı da bu analiz kapsamında 

oluĢturulmuĢtur. Bu araca ait parametreler EK D kısmında verilmiĢtir. Analiz 

sonucunda afet uyarı noktaları ve bu noktalara göre kapsama alanları üretilmiĢtir. 

AĢağıda bu amaçla oluĢturulan analiz modeline ait diyagram ġekil 5.42‟de 

gösterilmektedir. 

Analizde en uygun uyarı noktalarının konumları belirlenirken her bir uyarı 

noktasının bulunduğu yerden 250 m. uzaklığa kadar etki mesafesine sahip olduğu 

kabul edilmiĢtir. Ancak bu mesafe kullanılacak cihaza göre değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak kullanıcıların analiz modelinde değiĢiklik 

yapabilmeleri mümkündür. ġekil 5.41‟de analiz modeline ait kullanıcı arayüzü 

gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.41 : Afet uyarı sisteminin geliĢtirilmesi analiz aracına ait kullanıcı arayüzü. 
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ġekil 5.42 : Afet uyarı sisteminin geliĢtirilmesine yönelik hazırlanan analiz modeli. 

Afet uyarı sisteminin geliĢtirilmesine yönelik hazırlanan bu analiz modeli 

kullanılarak ilgili mahalleler için afet uyarı noktaları ve buna bağlı olarak kapsama 

alanı elde edilmiĢtir. Bölgeye ait bina verisi girdi olarak kullanılmıĢtır. Analiz 

sonucunda elde edilen afet uyarı noktalarına ait konumlar ve kapsama alanı ġekil 

5.43‟te gösterilmektedir.  
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ġekil 5.43 : Analiz modeli ile üretilen afet uyarı noktaları ve kapsama alanı. 

Analiz aracı kullanılarak çalıĢma bölgesinde konumlandırılması gereken 21 adet afet 

uyarı noktası tespit edilmiĢtir. ĠĢlem tamamen oluĢturulan analiz modeli kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Üretilen uyarı noktalarına ait kapsama alanı bölgedeki binaların 

%97.3 „ünü kapsamaktadır. Ayrıca kullanıcılar elde edilen sonuçlara bağlı olarak 

çeĢitli düzenlemeye gidebilirler. ġekil 5.44‟te analiz sonuçlarının düzenlenmesi ile 

oluĢturulan bölgeye ait afet uyar sistemi haritası gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.44 : Selver ve Osman Gazi Mahallelerine ait afet uyarı sistemi haritası. 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Afet yönetimi çalıĢmalarında doğru veriye zamanında ulaĢmak kayıpların 

önlenebilmesi, zararların azaltılması bakımından oldukça büyük önem taĢımaktadır. 

Bu da afet yönetimi çalıĢmalarında kullanılacak verinin birlikte iĢlerliğinin 

sağlanması ile gerçekleĢebilir. Dolayısıyla afet yönetimine yönelik coğrafi veri 

modelinin oluĢturulması ön plana çıkmaktadır. Farklı birimler tarafından farklı 

amaçlar doğrultusunda üretilen veriler bu modele uyarlandığı takdirde afet 

yönetiminin farklı evrelerindeki çalıĢmalarda kullanılabilecek nitelikte olacaktır. 

Yine bu çalıĢmalarda görevli olan kurumlar/birimler arasındaki iĢbirliğinin 

sağlanmasında ortak veri modelinin kullanılması büyük önem taĢımaktadır. 

Bu tez çalıĢması kapsamında sel ve heyelan afetlerinin yönetimine yönelik 

geliĢtirilen ADYS veri modeli, açık veri değiĢimini olanaklı kılacak yapıda 

ISO/TC211 ve OGC standartlarına uyumlu modellenmiĢtir. Ulusal düzeyde TUCBS 

ve KBS veri temaları temel veri olarak kabul edildiğinde ADYS veri modeli ile 

birlikte çalıĢabilir yapıda etkin afet yönetiminin gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir.  

Veri modelleme sürecinde öncelikle her iki afet için aktivite tabloları 

oluĢturulmuĢtur. Bu tablolar afet yönetiminin dört evresini kapsayacak Ģekilde alt-iĢ 

adımlarından meydana gelmektedir. Bu iĢlemin ardından aktivitelerde ihtiyaç 

duyulan verinin belirlenmesi amacıyla veri gereksinim analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

aĢamada TABĠS obje kataloğundaki tanımlamalar da dikkate alınmıĢtır. Veri 

gereksinim analizlerine ait tablolar EK A kısmında verilmiĢtir. 

Veri gereksinim analizleri sonucunda aktivite listelerindeki her alt-iĢ adımı için 

gerekli veriler ve içerikleri (öznitelik, geometri, iliĢki) detaylı olarak tespit edilmiĢtir. 

Ardında bu veri içeriği UML kullanılarak modellenmiĢtir. Bu süreçte ISO TC/211 

tarafından belirlenen standartlar dikkate alınmıĢtır. ADYS veri modelinin 

geliĢtirilmesinde uluslararası kabul gören standartların tercih edilmesi sektördeki 

diğer uygulamalarla birlikte çalıĢabilirliği sağlayacaktır. 
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CBS ile bütünleĢik olarak iĢleyen afet yönetimi çalıĢmalarında yüksek veri iĢleme 

kapasitesine sahip geliĢmiĢ konumsal analiz araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

çalıĢmalarda raster ve vektör veri modelindeki pek çok veri seti iĢlenmektedir. 

Günümüzde bu ihtiyaca yönelik olarak ticari yazılımlar kullanılabileceği gibi ücretsiz 

ve açık kaynaklı yazılım araçları da kullanılabilir. Bu yazılımların kaynak kodunun 

açık olarak sunulmasından dolayı amaca yönelik olarak müdahale edebilmek ve 

geliĢtirmek mümkündür. Tez çalıĢması kapsamında konumsal analizlerin 

gerçekleĢtirilmesinde açık kaynaklı CBS yazılımlarına ait konumsal analiz araçları 

kullanılmıĢtır. Bu araçlar kullanılarak ilgili afet için hazırlanan aktivite ihtiyaç 

duyduğu analizlerin yapılabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla afet yönetimi 

çalıĢmalarında son kullanıcıya yönelik olarak bütüncül bir yapıda konumsal analiz 

araç seti sunabilmek mümkündür. Kullanıcılar bu araçları kullanarak kompleks 

analizleri gerçekleĢtirebilir. Ayrıca ücretsiz olmasından dolayı bu yazılımların 

dağıtımı serbest olacaktır ve lisanslama için ücret talep edilmeyecektir.  

Afetlere yönelik konumsal analizler çok sayıda iĢ adımından oluĢmakta ve farklı veri 

setlerine ihtiyaç duymaktadır. Analizlerin hatasız bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi 

için baĢta kompleks analiz modellerinin oluĢturulması gerekmektedir. Bunun nedeni 

kullanıcıların çok sayıdaki iĢ adımını eksiksiz ve istenilen Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmesini sağlamaktır. Tez çalıĢması kapsamında bu ihtiyaç göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Bu amaçla afet zarar görebilirliği, tehlikesinin belirlenmesinde ve 

afet uyarı sisteminin geliĢtirilmesi iĢlerine yönelik örnek analiz araçları 

geliĢtirilmiĢtir. Analiz araçlarının geliĢtirilmesinde Quantum GIS, GRASS GIS, 

SAGA GIS, GDAL/OGR, Sextante, ftools, mmqgis gibi çeĢitli açık kaynak kodlu 

CBS yazılım ve eklentileri kullanılmıĢtır. Ġlgili yazılımların kurulumu aĢamasında 

kullanıcılar büyük zorluk yaĢamaktadır. Bu iĢlemi zahmetsiz bir Ģekilde 

gerçekleĢtirmek amacıyla Win32 platformu için geliĢtirilen OSGeo4W yazılımı 

kullanılabilir. Ġhtiyaç duyulan yazılımlar listeden seçilmek suretiyle otomatik olarak 

internet üzerinden indirilerek kurulumu gerçekleĢtirilir. OSGeo4W yazılımı açık 

kaynaklı, ücretsiz CBS yazılımlarının kurulumunda büyük kolaylıklar sağlamakta 

masaüstü, analiz araçları, harita sunucusu, veritabanı gibi farklı kategorilerde 

150„den fazla CBS yazılım paketini kullanıcılara sunmaktadır.  

Tez çalıĢması kapsamında geliĢtirilen ADYS veri modeli kullanılarak heyelan 

tehlikesi belirlenmesi, sel zarar görebilirliğinin belirlenmesi ve afet uyarı sisteminin 
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geliĢtirilmesi olmak üzere üç adet örnek uygulama yapılmıĢtır. Bu uygulamalar yine 

tez kapsamında geliĢtirilen analiz araçları kullanılarak otomatik bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk iki uygulama olan tehlike ve zarar görebilirliğin 

belirlenmesinde CBS tabanlı çok kriterli karar verme analizleri kullanılmıĢtır. Bu 

kapsamda tespit edilen kriterler için AHY kullanılarak ağırlıklar hesaplanmıĢtır. 

Karar kurallarının belirlenmesi aĢamasında ise ağırlıklı doğrusal birleĢtirme (WLC) 

yöntemi tercih edilmiĢtir. Heyelan tehlikesinin belirlenmesinde bölgeye ait heyelan 

envanter verisinin olmamasında dolayı kriter ağırlıklarının belirlenmesinde 

literatürdeki çalıĢmalar dikkate alınmıĢtır. Bunun yanında kullanıcılar analizi 

uygulayacakları bölgeye ait parametrelere göre ilgili analiz modelinde değiĢikliğe 

gidebilirler. 

Afet yönetimi çalıĢmalarında öne çıkan bir diğer unsur ise afet bölgesinde halkın 

bilgilendirilmesi, geliĢmelerden haberdar edilmesidir. Dolayısıyla afet uyarı 

sisteminin oluĢturulması gerekmektedir. Tez çalıĢması kapsamında bu ihtiyaca 

yönelik olarak analiz aracı geliĢtirilmiĢtir. Bu araç kullanılarak bir bölgede kurulacak 

olan uyarı sistemine ait optimum konumlar tespit edilebilmektedir. Bunun yanında 

baz istasyonlarının yer seçimi veya hizmet alanı belirleme gibi problemlerin 

çözümüne de uygulanabilecek düzeydedir. Tez kapsamında geliĢtirilen bu analiz 

aracı kullanılarak yapılan testlerde olukça seyrek bina dağılımına sahip bölgelerde 

dahi %91 kapsama alanına ulaĢılmıĢtır. Bu değer kent merkezlerinde %100‟e 

ulaĢmaktadır. 

Tez kapsamında konumsal analizlerin gerçekleĢtirilmesinde karĢılaĢılan en büyük 

zorlukların baĢında kullanılan açık kaynaklı CBS yazılımlarındaki kod hataları (bug) 

olduğu görülmüĢtür. Buna bağlı olarak iĢlemlerin düzgün ve stabil bir Ģekilde 

çalıĢabilmesi için büyük efor ve zaman sarf edilmiĢtir. Bu durum çalıĢmada 

kullanılan bütün yazılımlar için geçerli olmayıp henüz yeterince olgunlaĢmamıĢ olan 

Quantum GIS (sürüm 1.9.0 Master) ve eklentisi Sextante (sürüm 1.1) için geçerlidir. 

Fakat ilgili yazılımlardaki hataların yazılımın web sitesine bildirilmesi ile hızlı 

güncellemeler sağlanabilmektedir. Ayrıca yazılımın açık kaynaklı olması sebebiyle 

kullanıcı yazılıma ait kaynak kodları inceleyerek kendisinin de çözüm üretebilmesi 

mümkündür. Tez kapsamında konumsal analizlerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan 

GRASS GIS ve SAGA GIS yazılımlarına ait araçların kendi yazılım ortamlarında 

daha stabil çalıĢtığı görülmüĢtür. Ayrıca her iki yazılım için çeĢitli iĢ adımlarından 
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oluĢan kompleks analiz modellerini mümkün kılan betikler (script) oluĢturabilmek 

mümkündür. Bu kapsamda Python programlama dili ön plana çıkmaktadır. Gerek 

ticari CBS yazılımları gerekse de açık kaynak kodlu ve ücretsiz CBS yazılımlarına 

Python programlama dilindeki eklentiler geliĢtirerek çeĢitli iĢ adımlarından oluĢan 

analiz araçları geliĢtirilebilmektedir.  

GerçekleĢtirilen analizlere ait sonuçlardan tematik haritaların üretilmesi aĢamasında 

Quantum GIS‟e ait Print Composer aracı kullanılmıĢtır. Kullanıcılar, Print Composer  

ile lejand, ölçek bilgisi, kuzey oku, etiket gibi çeĢitli öğelerin düzenlemesini oldukça 

kolay bir Ģekilde geçekleĢtirilebilir. Bunun yanında çeĢitli görselleĢtirmeler açık 

kaynaklı ve ücretsiz vektörel çizim yazılımı olan Inkscape kullanılarak yapılmıĢtır. 

Ayrıca yine bir diğer açık kaynaklı ve ücretsiz grafik düzenleme yazılımı olan GIMP 

bu iĢlemlerde kullanılabilir.  
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EK A  

Çizelge A.1 : Heyelan afeti zarar azaltma evresine ait veri gereksinim analizi. 

  

Aktivite Adı / 
No 

ZARAR AZALTMA 1. Heyelan Analiz Çalışmaları HEY.Z.01 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek   

Amaç / 
Kapsam 

Olası bir heyelan tehlikesinin önceden tespit edilmesi ve afet yönetiminin diğer 
safhalarına bilgi teşkil etmektir. 

Ülke geneli veya önceden belirlenmiş bölgedir. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / Detay 

Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.Z.01.01 
Heyelan tehlike 
analizi 

K 
Yaşanan heyelan 

vakaları 
Alan   

Meydana geliş tarihi, can kaybı, 
mal kaybı, alan 

    

    K Hidroloji Çizgi   
Akarsu adı, en geniş en dar kesimi, 
debi, hiyerarşi, talveg  

    

    K Bakı Raster         

    K Eğim Raster         

    K Arazi örtüsü Raster         

    K Meteoroloji Raster         

    K Litoloji Alan   alan, litolojik birim     

    U Heyelan Tehlike Raster   Tehlike sınıfları     
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HEY.Z.01.02 
Heyelan zarar 
görebilirlik analizi 

K Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi 

    

    K Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaım tipi 

    

    K İdari birim Alan   
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, 
köy, belediye, mücavir alan), alan, 
nüfus, kuruluş yılı,  

    

    K Boru hattı Çizgi   
İyelik, durum (çalışıyor/çalışmıyor), 
yeraltı/yerüstü, hat tipi, uzunluk 

    

    K 
Telekomünikasyon 

hattı 
    tip, dağıtıcı, iyelik     

    K Enerji nakil hattı Çizgi   
İyelik, gerilim, yeraltı/yerüstü, 
uzunluk 

    

    U Heyelan zarar Raster   zarar görebilirlik sınıfları     

HEY.Z.01.03 Heyelan risk analizi K Heyelan tehlike  Raster   Tehlike sınıfları     

    K Heyelan zarar Raster   zarar görebilirlik sınıfları     

    U Heyelan risk Raster   risk sınıfları     
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    U Etkilenecek bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi, kullanım durum 

    

    U 

Etkilenecek altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, 
Kablolu iletişim hattı) 

    

    U Etkilenecek ulaşım Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, kavşak 
tipi, kaplama cinsi, şerit sayısı, 
bariyer (var/yok),  

    

  

Aktivite Adı / 
No 

ZARAR AZALTMA 2. Heyelan Zarar Azaltma Çalışmalarının Planlanması HEY.Z.02 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek   

Amaç / 
Kapsam 

Muhtemel bir heyelan durumunda bölgede oluşabilecek zararı en alt düzeye çekmek için 
gerekli çalışmaları kapsar. 

Ülke geneli veya önceden belirlenmiş bölgedir. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / Detay 

Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 
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HEY.Z.02.01 
Şevlerin 
geometrisinin 
düzenlenmesi 

K Eğim Raster         

    K Bakı Raster         

    K Zemin Raster         

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

    U 
Eğim düzenleme 

bölge 
Alan   alan, açıklama     

HEY.Z.02.02 

Örgü bariyerlerin 
uygulama 
bölgelerinin tespit 
edilmesi 

K Eğim Raster         

    K Bakı Raster         

    K Jeoloji Raster         

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

    U 
Bariyer uygulama 

bölge 
Alan   alan, açıklama     

HEY.Z.02.03 
Zemin iyileştirme 
çalışmaları 

K Eğim Raster         

    K Litoloji Raster         

    K Zemin Raster         

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

    U 
Zemin iyileştirme 

bölge 
Alan   alan, açıklama     

HEY.Z.02.04 
Şevlerin 
ağaçlandırılması 

K Eğim Raster         
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    K Ağaç tür Tablo   
Ağaç turu (Yapraklı, ibreli, maki, 
karışık), ağaç  yoğunluğu, kok 
derinliği 

    

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

    U 
Ağaçlandırılacak 

bölge 
Alan   Ağaç türü, miktarı, alan, açıklama     

HEY.Z.02.05 
Drenaj düzenleme 
çalışması 

K Eğim Raster         

    K Meteoroloji Raster         

    K Arazi örtüsü Raster         

    K Hidroloji Çizgi   
Akarsu adı, en genis  en dar 
kesimi, debi, hiyerarşi  

    

    K Akarsu yatağı TIN         

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

    U Drenaj düzenleme Çizgi   
Drenaj tipi(Kafa hendek, yan 
hendek, toprak/beton hendek), 
kapasitesi 

    

HEY.Z.02.06 

İstinat duvarlarının 
inşa edilecek 
bölgelerin tespit 
edilmesi 

K Eğim Raster         

    K Bakı Raster         

    
K Ulaşım Çizgi   durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 

sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 

    

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

    U İstinat duvarı Çizgi   Turu, uzunlugu, açıklama     
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Aktivite No / 
Adı 

ZARAR AZALTMA 3. Hasar Tahmin Çalışmaları 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet öncesinde muhtemek hasarların tespit edilmesidir. Etkilenecek bina, etkilenecek altyapı ve etkilenecek ulaşım yapılarını kapsar. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / Detay 

Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.Z.03.01 Muhtemel bina 
hasarlarının 
belirlenmesi 

K Heyelan risk Raster   
 
Risk Sınıfları 

    

    

K Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi, kullanım durum 

    

    

U Etkilenecek Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi, kullanım durum 

    

HEY.Z.03.02 Muhtemel altyapı 
hasarlarının 
belirlenmesi 

K Heyelan risk Raster   
Risk Sınıfları     
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K Altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, 
Kablolu iletişim hattı) 

    

    

U Etkilenecek altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, 
Kablolu iletişim hattı) 

    

HEY.Z.03.02 Muhtemel ulaşım 
hasarlarının 
belirlenmesi 

K Sel risk Raster   
Risk Sınıfları     

    

K Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 

    

    

U Etkilenecek ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 
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Aktivite Adı / 
No 

İYİLEŞTİRME 4. Yeniden Planlama Çalışmaları HEY.Z.04 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek   

Amaç / 
Kapsam 

Afet dolayısıyla zarar gören bölgelerin afet sonrası yeniden yapılanması çalışmalarını 
kapsar. 

Afet bölgesi 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / Detay 

Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.Z.04.01 
Yeni yapılanma 
bölgesi planlama 

K Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi 

    

    K Hidroloji Çizgi   
Akarsu adı, en geniş en dar kesimi, 
hiyerarşi, talveg  

    

    K İdari birim Alan   
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, 
köy, belediye, mücavir alan), alan, 
nüfus, kuruluş yılı 

    

    K Arazi kullanımı Alan   Kullanım sınıfları     

    K Meteoroloji Raster         

    K Arazi örtüsü Raster         

    K Heyelan tehlike      Tehlike sınıf     
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    K Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 

    

    K Etkilenecek Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 

    

    K Etkilenecek Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi, kullanım durum 

    

    K Halihazır Plan Nokta, çizgi, alan         

    K Kadastral Plan Nokta, çizgi, alan         

    K İmar Planı Nokta, çizgi, alan         

    K Jeoloji Çizgi, Nokta, Alan   
Fay, kıvrım, jeolojik birim, deprem 
episantır 

    

    K 
Tescilli anıt ve sit 

bölge 
Alan         

    K Altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, 
Kablolu iletişim hattı) 
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    K Etkilenecek altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, 
Kablolu iletişim hattı) 

    

    K DSI projeler Çizgi         

    U 

Planlanan 
yapılanma bölgesi Çizgi, Nokta, Alan         

HEY.Z.04.02 
Planlarda 
Değişikliklerin 
Yapılması 

K Heyelan tehlike      Tehlike sınıf 
    

  

  K Halihazır Plan 

Çizgi, Nokta, Alan 

        

  

  K Kadastral Plan 

Çizgi, Nokta, Alan 

        

  

  K İmar Planı 

Çizgi, Nokta, Alan 

        

  

  

U 
Düzenlenen İmar 

planı 
Çizgi, Nokta, Alan     
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Çizelge A.2 : Heyelan afeti hazırlık evresine ait veri gereksinim analizi. 

  

Aktivite Adı / 
No 

HAZIRLIK 1. Müdahalenin Birimlerinin Belirlenmesi 
HEY.H.02 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet meydana geldiğinde olaya müdahale edecek görevli birimlerin belirlenmesi 
çalışmalarıdır. 

İtfaiye, polis, sağlık birimleri, STK, acil müdahale birimleri 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD,Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özel

liği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.H.01.01 
Emniyet müdahale 
bölgelerinin belirlenmesi 

K Emniyet birim Nokta   
adres, araç sayısı, birim türü, faks, 
telefon, telsiz durumu, kişi sayısı, 
sorumlu kişi 

    

  

  K İdari birim Alan   idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  

  K Karayolu     durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok),  

    

  

  K Bina Alan   Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
bina türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

  

  U Emniyet müdahale 
bölgesi 

Alan   alan, birim kodu     
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  U Emniyet 
müdahale 

birim 
Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, 
telefon, telsiz durumu, kişi sayısı, 
sorumlu kişi, birim kodu 

    

HEY.H.01.02 
İtfaiye müdahale 
bölgelerinin belirlenmesi 

K İtfaiye birim Nokta   

adres, birim türü, çok maksatlı araç, 
faks, imdat aracı, jeneratör sayısı, 
kamyon, kişi sayısı, kompresor sayısı, 
merdiven aracı, sorumlu kişi, su ikmal 
aracı, su kulesi, telefon, vinç 

    

  

  K İdari birim Alan   idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  

  K Karayolu     durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok),  

    

  

  K Bina Alan   Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
bina türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

  

  
U 

İtfaiye 
müdahale 

bölgesi 
Alan   

alan, birim kodu     

  

  

U 
İtfaiye 

müdahale 
birim 

Nokta   

adres, birim türü, çok maksatlı araç, 
faks, imdat aracı, jeneratör sayısı, 
kamyon, kişi sayısı, kompresor sayısı, 
merdiven aracı, sorumlu kişi, su ikmal 
aracı, su kulesi, telefon, vinç, birim 
kodu 

    

HEY.01.03 

Sağlık müdahale 
bölgelerinin belirlenmesi K Sağlık birim Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 
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K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  

  

K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok),  

    

  

  
K Bina Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
bina türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

  

  
U 

Sağlık 
müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan, birim kodu     

  
  

U 
Sağlık 

müdahale 
birim 

Nokta 
  adres, araç sayısı, birim türü, faks, 

telefon, kişi sayısı, sorumlu kişi, birim 
kodu 

    

HEY.H.01.04 
STK müdahale 
birimlerinin belirlenmesi K STK birim Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 

    

  

  

K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok),  

    

  
  

K İdari birim Alan 
  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 

belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  
  

U 
STK müdahale 

birim 
Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 
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HEY.H.01.05 

 
Arama kurtarma 
birimlerinin belirlenmesi 

K Karayolu   

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok),  

    

  

  
K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  

  
U 

Arama 
kurtarma birim 

Nokta 
  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 

sayısı, malzeme, sorumlu kişi, telefon 
    

  

Aktivite Adı / 
No 

HAZIRLIK 2. Müdahale Kaynaklarının Belirlenmesi 
HEY.H.03 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Muhtemel bir sel afeti durumunda gerekli müdahale kaynaklarının tespit edilmesidir. Temel ihtiyaç malzemeleri, alet ve sağlık malzeme depolarıdır. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı 
/ Detay Sınıfı 

Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.H.02.01 
İhtiyaç malzemelerinin 
temin noktalarının 
belirlenmesi 

K 
Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

  

  K 
İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 
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  K 

Karayolu Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok),  

    

  

  U 
Su Depo Nokta   

adres, depo hacmi, icme suyu durumu, 
iyelik, sorumlu kişi, telefon 

    

  
  U 

Gida Depo Nokta   
adres, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 
telefon 

    

  
  U Muhtelif 

depo 
Nokta   

adres, telefon, iyelik, sorumlu kişi, 
malzeme 

    

HEY.H.02.02 Sağlık malzemelerinin 
temin noktalarının 
belirlenmesi 

K 
Heyelan risk Raster   risk sınıfları 

    

  

  K 
İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  

  K 

Karayolu Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok),  

    

  

  U Tıbbi 
malzeme 

depo 
Nokta   

adres, faks, iyelik, malzeme, sorumlu 
kişi, telefon 

    

HEY.H.02.03 Alet depolarının 
konumlarının tespit 
edilmesi 

K 
Heyelan risk Raster   risk sınıfları 

    

  

  K 
İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 
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  K 

Karayolu Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok),  

    

  

  U 
Alet depo Nokta   

açıklama, adres, faks, iyelik, malzeme 
listesi, telefon 

    

  

Aktivite Adı / 
No 

HAZIRLIK 3. Tahliye Planlama 
HEY.H.03 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek   

Amaç / 
Kapsam 

Afet öncesinde tahliye edilecek hassas bölgelerin tespit edilmesi işlemelerini kapsar.   

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı 
/ Detay Sınıfı 

Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.H.03.01 Heyelan Tahliye Analizi 
K İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    
K 

Etkilenecek 
bina 

Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
yapı türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K Envanter Nokta   Envanter tipi, önem derecesi     

    
U 

Tahliye 
envanter 

Nokta   
Envanter tipi     

    
U 

Tahliye 
edilecek 

bina 
Alan   

Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
bina türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, 
kişi sayısı 
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HEY.H.03.02 Tahliye personelin 
belirlenmesi K 

Emniyet 
müdahale 

birim 
Nokta   

adres, araç sayısı, birim türü, faks, 
telefon, telsiz durumu, kişi sayısı, 
sorumlu kişi, birim kodu 

    

  

  

K 
İtfaiye 

müdahale 
birim 

Nokta   

adres, birim türü, çok maksatlı araç, 
faks, imdat aracı, jeneratör sayısı, 
kamyon, kişi sayısı, kompresor sayısı, 
merdiven aracı, sorumlu kişi, su ikmal 
aracı, su kulesi, telefon, vinç, birim 
kodu 

    

  

  
K 

Sağlık 
müdahale 

birim 
Nokta   

adres, araç sayısı, birim türü, faks, 
telefon, kişi sayısı, sorumlu kişi, birim 
kodu 

    

  

  
K 

STK 
müdahale 

birim 
Nokta   

adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 

    

  

  
K İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  

  

U Tahliye birim Nokta   

araç sayısı, kişi sayısı, malzeme, 
sorumluk kişi, telefon 
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Aktivite Adı / 
No 

HAZIRLIK 5. Afet Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi 
HEY.H.04 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet öncesinde tahliye edilecek hassas bölgelerin tespit edilmesi işlemlerini kapsar. 
  

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı 
/ Detay Sınıfı 

Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.H.04.01 

Afet uyarı sisteminin 
geliştirilmesi 

K 
Bina Alan   

Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
bina türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K Heyelan risk Raster   risk sınıfları     

    K İdari birim Alan   idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    K Afet uyarı 
noktası 

Nokta   adres, iyelik, kapsam yarıçapı, megafon 
modeli 

    

    U Afet uyarı 
sistem 

Alan   alan     
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Çizelge A.3 : Heyelan afeti müdahale evresine ait veri gereksinim analizi. 

 
Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 1. Afet Etki Alanının Belirlenmesi HEY.M.01 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet etki alanın  ve afetten etkilenen varlıkların tespit edilmesi ilerleyen safhalar 
için gerekli bilgilerin derlenmesidir. 

Afet bölgesini kapsar. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.M.01.01 
Afet konumun 
tespiti 

K İdari birim Alan   
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir alan), alan, nüfus, 
kuruluş yılı,  

    

    U Afet etki alanı Alan   alan, etki derecesi, tarih     

HEY.M.01.02 
Etkilenen binaların 
belirlenmesi 

K Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım türü, yapı 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K Afet etki alanı Alan   alan, etki derecesi, tarih,      
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    U 
Etkilenen 

bina 
Alan   

Kat adedi, numarataj, kullanım türü, yapı 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak (var/yok) 

    

HEY.M.01.03 
Etkilenen ulaşım 
yollarının 
belirlenmesi 

K Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

    K Afet etki alanı Alan   alan, etki derecesi, tarih,      

    U 
Etkilenen 

ulaşım 
Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

HEY.M.01.04 
Etkilenen altyapının 
belirlenmesi 

K Altyapı Çizgi, Nokta   
Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, Taşıma 
bandı, Kanalizasyon, Rogar, Vana, Kutu, 
Yangın musluğu, Kablolu iletişim hattı) 

    

    K Afet etki alanı Alan   alan, etki derecesi, tarih,      

    U 
Etkilenen 

altyapı 
Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, Taşıma 
bandı, Kanalizasyon, Rogar, Vana, Kutu, 
Yangın musluğu, Kablolu iletişim hattı) 
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Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 2. Müdahale bölgelerinin belirlenmesi HEY.M.02 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afetin meydana gelmesinden hemen sonra müdahale edilmesi gereken 
bölgelerin tespit edilmesidir. 

Afet bölgesi ve bu bölgedeki binaların ve karayollarının tümünü 
kapsamaktadır. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.H.02.01 
Müdahale bölgesinin 
tespit edilmesi 

K 
Afet etki alanı 

Alan 
  alan, etki derecesi, tarih,      

  

  

K İdari birim Alan   
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir alan), alan, nüfus, 
kuruluş yılı,  

    

    

K 
Etkilenen 
bina 

Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak (var/yok) 

    

    

U 

 
 
Müdahale 
bölgesi 

Alan 

   
 
 
alan,nüfus 
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Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 4. Müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi HEY.M.03 

Önemi / 
Gereklilik 

  
  

Amaç / 
Kapsam 

  
  

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.M.03.01 
Emniyet müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
Emniyet 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, 
telefon, telsiz durumu, kişi sayısı, sorumlu 
kişi, birim kodu 

    

  

  

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü,bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 
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K Alet depo Nokta 

  açıklama, adres, faks, iyelik, malzeme 
listesi, telefon 

    

  

  

U 
Emniyet 

birim ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

HEY.M.03.02 
İtfaiye müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
İtfaiye 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, birim türü, çok maksatlı araç, faks, 
imdat aracı, jeneratör sayısı, kamyon, kişi 
sayısı, kompresor sayısı, merdiven aracı, 
sorumlu kişi, su ikmal aracı, su kulesi, 
telefon, vinç, birim kodu 
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K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

  

  

K Alet depo Nokta 

  açıklama, adres, faks, iyelik, malzeme 
listesi, telefon 

    

  

  

K 

İtfaiye 
müdahale 

birim ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

HEY.M.03.03 
Sağlık müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
Sağlık 

müdahale 
birim 

nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, 
telefon, kişi sayısı, sorumlu kişi, birim 
kodu 
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K 
Tıbbi 

malzeme 
depo 

nokta 

  adres, faks, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 
telefon 

    

  

  

K 
Etkilenen 

bina 
alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

  

  

U 

Sağlık 
müdahale 

birim ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok) 

    

HEY.M.03.04 
STK müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
STK 

müdahale 
birim 

nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 
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K 
Etkilenen 

bina 
alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

  

  

U 

STK 
müdahale 

birim ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

HEY.M.03.05 
Acil müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
Acil 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, malzeme, sorumlu kişi, telefon 

    

  

  

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü,bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 
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K Alet depo Nokta 

  açıklama, adres, faks, iyelik, malzeme 
listesi, telefon 

    

  

  

U 

Acil 
müdahale 

birimi ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

 
Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 4. Tahliye Planlama HEY.M.04 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek   

Amaç / 
Kapsam 

Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık yardımlarının nasıl 
ulaştırılacağını kapsamaktadır. 

Afetzedeleri ve bunlara yardım götürecek birimleri 
kapsamaktadır. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.M.04.01 
Tahliye edilecek 
binaların tespit 
edilmesi 

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

  
  

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan, nüfus     
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U 
Tahliye 

edilecek bina  
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

HEY.M.04.02 
Tahliye güzergahının 
belirlenmesi 

K 
Tahliye 

edilecek bina  
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok) 

    

    K Afet etki alanı Alan   alan, etki derecesi, tarih     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

    K Güvenli bölge Alan   alan     

  

  

U 
Tahliye 

güzergahı 
çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok), 
uzunluk 
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Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 5. Yardım Planlama HEY.M.05 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık yardımlarının nasıl 
ulaştırılacağını kapsamaktadır.   

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.M.05.01 

Temel ihtiyaç malzemesi 
ve sağlık malzemesinin 
afetzedelere ulaştırılması K 

Tıbbi 
malzeme 

depo 
Nokta 

  adres, faks, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 
telefon 

    

  

  

  Su Depo Nokta 

  adres, depo hacmi, icme suyu durumu, 
iyelik, sorumlu kişi, telefon 

    

  
  

K Gida Depo Nokta 
  adres, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 

telefon 
    

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok), 
uzunluk 
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U 
Yardım 

ulaştırma 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok), 
uzunluk 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 6. Afet Bölgesinin Güvenliğinin Sağlanması HEY.M.06 

Önemi / 
Gereklilik 

Orta   

Amaç / 
Kapsam 

Afet meydana geldikten sonra bölgedeki asayişin sağlanması ve gerekli tedbirlerin 
alınması çalışmalarını kapsamaktadır. Afet bölgesi ve afetzedelerin güvenliğinin sağlanması 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

Belediye, Emniyet Birimleri 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.M.06.01 

Kullanıma 
kapatılacak yolların 
belirlenmesi 

K 
Etkilenen 

Ulaşım 
Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  
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K Ulaşım Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    
U 

Kapatılan 
Ulaşım 

Çizgi 
  açıklama, ulaşım tipi     

HEY.M.06.02 
Güvenlik altına 
alınacak bölgelerin 
tespit edilmesi 

K Afet etki alanı Alan 
  alan, etki derecesi, tarih     

    

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak (var/yok) 

    

    

K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir alan), alan, nüfus, 
kuruluş yılı,  

    

    
U 

Güvenlik 
bölge 

Alan 
  açıklama, alan     
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Çizelge A.4 : Heyelan afeti iyileĢtirme evresine ait veri gereksinim analizi. 

  

Aktivite No / 
Adı 

İYİLEŞTİRME 1. Afet Sonrası Hasarların Tespit Edilmesi 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet sonrasında bina, ulaşım ve altyapı varlıklarının hasarlarının 
tespit edilmesine yönelik çalışmadır. 

Belirlenen enkaz bölgeleri 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.İ.02.01 Hasar tespit 
çalışmaları 

K Etkilenen bina Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
yapı türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, 
nüfus (var/yok), evrak (var/yok) 

    

    

K 
Etkilenen 

altyapı 
Çizgi, nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, Kablolu 
iletişim hattı) 

    

    
K Etkilenen araç Nokta   

araç tipi, etkilenen kişi sayısı, plaka, 
yolcu sayısı 
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K 
Etkilenen 

ulaşım 
Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

    U Hasar  Rapor         

Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite Adı / 
No 

İYİLEŞTİRME 2. Afet Bölgesi İyileştirme Çalışmaları HEY.İ.02 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Sel afeti sonrasında, afet bölgesinde oluşabilecek hastalıkların önlenmesi amacıyla;  
enkazın tespiti, kaldırılması ve ilaçlama çalışmalarını kapsar.   

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.İ.02.01 

Enkaz bölgesinin 
tespit edilmesi 

K Etkilenen bina Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
yapı türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, 
nüfus (var/yok), evrak (var/yok) 

    

    

K 
Etkilenen 

altyapı 
Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, Kablolu 
iletişim hattı) 
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K 
Etkilenen 

ulaşım 
Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok), uzunluk 

    

    
K Etkilenen araç Nokta   

araç tipi, etkilenen kişi sayısı, plaka, 
yolcu sayısı 

    

    K Afet etki alanı Alan   alan, etki derecesi     

    U Enkaz bölgesi Alan   alan     

HEY.İ.02.02 
Enkaz kaldırma 
çalışmalarının 
planlanması 

K Enkaz bölgesi Alan 
  idari birim, alan     

  

  

K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok), uzunluk 

    

    K Atık sahası Alan   alan, iyelik     

    K Hafriyat aracı Tablo         

  

  

U 
Enkaz taşıma 

güzergahı 
Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok), uzunluk 
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Aktivite Adı / 
No 

İYİLEŞTİRME 3. Yeniden yapılanma çalışmaları HEY.İ.02 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet dolayısıyla zarar gören bölgelerin afet sonrası yeniden yapılanması 
çalışmalarını kapsar.   

Sorumlusu / 
Düzeyi 

Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

HEY.İ.03.01 Yeniden yapılanma 
çalışmaları 

K 
Etkilenen 

altyapı 
Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, Kablolu 
iletişim hattı) 

    

    

K Etkilenen bina Alan   

Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
yapı türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, 
kullanım durum 

    

    

K 
Etkilenen 

ulaşım 
Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

    K Arazi kullanımı Raster         

    K Arazi örtüsü Raster         
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K 

Heyelan 
tehlike  

    
      

    K Afet etki alanı Alan   Etki derecesi     

    

K İdari birim Alan   
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir alan), alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    K Meteoroloji Raster         

    

K Hidroloji Alan   

Akarsu adı, en geniş  en dar kesim, 
hiyerarşi, talveg  

    

    

K Alt yapı Alan, Çizgi   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, Kablolu 
iletişim hattı) 

    

    
K Halihazir Plan Nokta, Çizgi, Alan   

Yapay/doğal objeler     

    
K Kadastral Plan Nokta, çizgi, alan   

      

    K İmar Plan Nokta, çizgi, alan         

    
K Jeoloji Nokta, Çizgi, Alan   

Fay, kıvrım, jeolojik birim, deprem 
episantr 

    

    
K 

Tescilli anıt ve 
sit bölgeleri 

Alan   
      

    K DSI projeleri Çizgi         
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U 

Yeni 
Yapılanma 

Bölgesi 
Alan   

      

HEY.İ.03.02 
Planlarda 
Değişikliklerin 
Yapılması 

K Afet etki alanı Alan   
alan, etki derecesi     

  
  

K 
Heyelan 
tehlike  

    
Tehlike sınıf     

  
  

K Halihazır Plan Nokta, Çizgi, Alan   
      

  
  

K Kadastral Plan Nokta, Çizgi, Alan   
      

    K İmar Planı Nokta, Çizgi, Alan   
  

    

    U 
Düzenlenen 
İmar planı 

Nokta, Çizgi, Alan         
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Çizelge A.5 : Sel afeti zarar azaltma evresine ait veri gereksinim analizi. 

Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

SEL.Z.01 ZARAR AZALTMA 1. Sel Analiz Çalışmaları 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek   

Amaç / 
Kapsam 

Olası bir sel tehlikesinin önceden tespit edilmesi ve afet yönetiminin diğer safhalarına veri 
teşkil etmektir. 

Ülke geneli veya önceden belirlenmiş bölgedir. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K Veri Katmanı / Detay Sınıfı Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.Z.01.01 Sel tehlike analizi K Yaşanan taşkın vakaları Alan 
  Meydana geliş tarihi, can kaybı, 

mal kaybı, alan 
    

    K Hidroloji Cizgi   
Akarsu adı, en genis  en dar 
kesimi, debi, hiyerarşi, talveg  

    

    K Eğim Raster         

    K Arazi örtüsü Raster         

    K Meteoroloji Raster         

    K Zemin Raster         

    K Akarsu yatağı TIN         

    U Sel tehlike Raster   Tehlike sınıfları     
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SEL.Z.01.02 
Sel zarar 
görebilirlik analizi 

K Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi 

    

    

K Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaım 
tipi 

    

    

K İdari birim Alan   
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, 
köy, belediye, mücavir Alan), 
Alan, nüfus, kuruluş yılı,  

    

    

K Boru hattı Çizgi   
İyelik, durum 
(çalışıyor/çalışmıyor), 
yeraltı/yerüstü, hat tipi, uzunluk 

    

    
K Enerji nakil hattı Çizgi   

İyelik, gerilim değer, 
yeraltı/yerüstü, uzunluk 

    

    K Telekomünikasyon hattı     tip, dağıtıcı, iyelik     

    U Sel zarar Raster   Risk sınıfları     

SEL.Z.01.03 Sel risk analizi K Sel tehlike  Raster   Tehlike sınıfları     

    K Sel zarar Raster   Zarar sınıfları     

    U Sel risk Raster   Risk Sınıfları     

    

U Etkilenecek Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi, kullanım durum 
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U Etkilenecek Altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, 
Rogar, Vana, Kutu, Yangın 
musluğu, Kablolu iletişim hattı) 

    

    

U Etkilenecek Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 

    

Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

ZARAR AZALTMA 2. Sel Risk Azaltma Çalışmalarının Planlanması 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Muhtemel bir sel afeti durumunda bölgede oluşabilecek zararı en alt düzeye çekmek için 
gerekli çalışmaları kapsar. 

Ülke geneli veya önceden belirlenmiş bölgedir. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K Veri Katmanı / Detay Sınıfı Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.Z.02.01 
Akarsu Drenaj 
Düzenleme 

K Hidroloji Çizgi   
Akarsu adı, en genis  en dar 
kesimi, debi, hiyerarşi, talveg  

    

    K Akarsu yatağı TIN         

    K Sel risk Raster   Sınıflar     

    K Eğim Raster         



135 

 

    K Zemin Raster         

    K Akım gözlem istasyonu Nokta 
  Debi değerleri, tarih, istasyon adı     

    K Arazi örtüsü Raster         

    U Akarsu düzenleme bölgesi Alan   açıklama, alan     

SEL.Z.02.02 
Kanal ve Kanalet 
Düzenleme 

K Hidroloji Alan 

  Akarsu adı, en genis  en dar 
kesimi, debi, hiyerarşi, talveg  

    

    K Sel risk Raster   Sınıflar     

    K Kanal yatağı TIN         

    K Eğim Raster         

    K Zemin Raster         

    U Kanal düzenleme Çizgi   açıklama, alan     

SEL.Z.02.03 Ağaçlandırma 
Bölgelerinin 
Belirlenmesi 

K Arazi örtüsü   
        

    K Sel risk Raster   Sınıflar     

    K Ağaç türleri Tablo         

    K Eğim           

    U Ağaçlandırma bölgesi     açıklama, alan, ağaç türü     

SEL.Z.02.04 Taşkın koruma 
barajı planlama 

K İdari birim Alan 

  
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, 
köy, belediye, mücavir alan), alan, 
nüfus, kuruluş yılı 

    

    K Akarsu yatağı TIN         

    K Eğim Raster         

    K Meteoroloji Raster         
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K Hidroloji Alan 

  Akarsu adı, en genis  en dar 
kesimi, debi, hiyerarşi, talveg  

    

    K Arazi örtüsü Raster         

    
K Nüfus Tablo 

  Nüfus sayısı, yaş grupları dağılımı     

    K Sel risk Raster   Sınıflar     

    K Zemin Raster         

    U Taşkın baraj bölgesi Alan         

SEL.Z.02.05 Taşkın sedde 
planlama K Hidroloji Alan 

  Akarsu adı, en geniş  en dar 
kesimi, hiyerarşi, talveg  

    

    K Eğim Raster         

    K Zemin Raster         

    K Arazi örtüsü Raster         

    K Akarsu yatağı TIN         

    

K Hidroloji Alan 

  Akarsu adı, en geniş  en dar 
kesimi, debi, hiyerarşi, talveg  

    

    

K Sel risk Raster 

   
Sınıflar 

    
 
 
 

    

U Taşkın sedde bölgesi Alan 

   
 
açıklama 
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Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

ZARAR AZALTMA 3. Hasar Tahmin Çalışmaları 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet öncesinde muhtemel hasarların tespit edilmesidir. Etkilenecek bina, etkilenecek altyapı ve etkilenecek ulaşım yapılarını kapsar. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K Veri Katmanı / Detay Sınıfı Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.Z.03.01 Muhtemel bina 
hasarlarının 
belirlenmesi 

K Sel risk Raster 
  Risk Sınıfları     

    

K Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi, kullanım durum 

    

    

U Etkilenecek Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi, kullanım durum 

    

SEL.Z.03.02 Muhtemel 
altyapı 
hasarlarının 
belirlenmesi 

K Sel risk Raster 

  Risk Sınıfları     
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K Altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, 
Rogar, Vana, Kutu, Yangın 
musluğu, Kablolu iletişim hattı) 

    

    

U Etkilenecek Altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, 
Rogar, Vana, Kutu, Yangın 
musluğu, Kablolu iletişim hattı) 

    

SEL.Z.03.02 Muhtemel ulaşım 
hasarlarının 
belirlenmesi 

K Sel risk Raster 
  Risk Sınıfları     

    

K Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 

    

    

U Etkilenecek Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 
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Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

ZARAR AZALTMA 4. Yeniden Planlama Çalışmaları 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek   

Amaç / 
Kapsam 

Sel riski altındaki yerleşim birimlerinin yeniden planlanması ile var olan riski ortadan 
kaldırmak veya en alt düzeye çekmektir. 

Ülke geneli veya önceden belirlenmiş bölgedir. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

Bakanlık, AFAD   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K Veri Katmanı / Detay Sınıfı Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.Z.04.01 Yeni yapılanma 
bölgesi planlama 

K Bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi 

    

    

K İdari birim Alan   
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, 
köy, belediye, mücavir Alan), 
Alan, nüfus, kuruluş yılı 

    

    K Arazi kullanımı Raster         

    

K Hidroloji Çizgi   
Akarsu adı, en geniş  en dar 
kesimi, debi, hiyerarşi, talveg  

    

    K Meteoroloji Raster         

    K Arazi örtüsü Raster         

 
  K Sel tehlike            
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K Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 

    

    

K Etkilenecek Ulaşım Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım 
tipi 

    

    

K Etkilenecek bina Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım 
türü, yapı türü, iyelik durumu, 
inşaat tarihi 

    

    K Halihazır harita Raster         

    K Kadastral haritalar Raster         

    K İmar planları Raster         

    K Jeolojik Raster   Jeolojik birimler     

    K Tescilli anıt ve sit bölgeleri Alan         

    

K Etkilenecek altyapı Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, 
Rogar, Vana, Kutu, Yangın 
musluğu, Kablolu iletişim hattı) 

    

    K DSI proje Çizgi         

    

U 
Planlanan yapılanma 

bölgesi 
Çizgi, Nokta, Alan 
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SEL.Z.04.02 Planlarda 
Değişikliklerin 
Yapılması 

K Sel tehlike      Tehlike sınıf     

    

K Halihazir Plan Çizgi, Nokta, Alan 

        

    

K Kadastral Plan Çizgi, Nokta, Alan 

        

    

K İmar Planı Çizgi, Nokta, Alan 

        

    

U Düzenlenen İmar planı Çizgi, Nokta, Alan     
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Çizelge A.6 : Sel afeti hazırlık evresine ait veri gereksinim analizi. 

Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

HAZIRLIK 1. Müdahalenin Birimlerinin Belirlenmesi 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet meydana geldiğinde olaya müdahale edecek görevli birimlerin belirlenmesi 
çalışmalarıdır. 

İtfaiye, polis, sağlık birimleri, STK 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı 
/ Detay Sınıfı 

Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.H.01.01 
Emniyet müdahale 
bölgelerinin 
belirlenmesi 

K 
Emniyet 

birim 
Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, telefon, 
telsiz durumu, kişi sayısı, sorumlu kişi 

    

    K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    K Bina Alan 
  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 

türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 
    

    K Sel risk Raster   sınıflar     

    U 
Emniyet 

müdahale 
bölgesi 

Alan 
  alan, birim kodu     
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    U 
Emniyet 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, telefon, 
telsiz durumu, kişi sayısı, sorumlu kişi, 
birim kodu 

    

SEL.H.01.02 
İtfaiye müdahale 
bölgelerinin 
belirlenmesi 

K İtfaiye birim Nokta 

  adres, birim türü, çok maksatlı araç, faks, 
imdat aracı, jeneratör sayısı, kamyon, kişi 
sayısı, kompresor sayısı, merdiven aracı, 
sorumlu kişi, su ikmal aracı, su kulesi, 
telefon, vinç 

    

    K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    K Bina Alan 
  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 

türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 
    

    K Sel risk Raster   sınıflar     

    U 
İtfaiye 

müdahale 
bölgesi 

Alan 
  alan, birim kodu     

    U 
İtfaiye 

müdahale 
birim 

Nokta   

adres, birim türü, çok maksatlı araç, faks, 
imdat aracı, jeneratör sayısı, kamyon, kişi 
sayısı, kompresor sayısı, merdiven aracı, 
sorumlu kişi, su ikmal aracı, su kulesi, 
telefon, vinç, birim kodu 

    

SEL.H.01.03 
Sağlık müdahale 
bölgelerinin belirlenmesi 

K Sağlık birim Nokta 
  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 

sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefo 
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    K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    K Bina Alan 
  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 

türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 
    

    K Sel risk Raster   sınıflar     

    U 
Sağlık 

müdahale 
bölgesi 

Alan 
  alan, birim kodu     

    U 
Sağlık 

müdahale 
birim 

Nokta 
  adres, araç sayısı, birim türü, faks, telefon, 

kişi sayısı, sorumlu kişi, birim kodu 
    

SEL.H.01.04 
STK müdahale 
birimlerinin 
belirlenmesi 

K STK birim Nokta 
  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 

sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 
    

    K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    U 
STK 

müdahale 
birim 

Nokta 
  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 

sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 
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SEL.H.01.05 
Arama kurtarma 
birimlerinin 
belirlenmesi 

K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    U 
Arama 

kurtarma 
birim 

Nokta 
  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 

sayısı, malzeme, sorumlu kişi, telefon 
    

Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

HAZIRLIK 2. Müdahale Kaynaklarının Belirlenmesi 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Muhtemel bir sel afeti durumunda gerekli müdahale kaynaklarının tespit 
edilmesidir. 

Temel ihtiyaç malzemeleri (yiyecek, içecek vs.), ecza ve alet malzeme 
depolarını kapsamaktadır. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı 
/ Detay Sınıfı 

Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.H.02.01 

İhtiyaç 
malzemelerinin 
temin noktalarının 
belirlenmesi 

K 

Sel risk Raster   risk sınıfları 

    

    K 

İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 
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    K 

Karayolu Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    U 
Su Depo Nokta   

adres, depo hacmi, içme suyu durumu, 
iyelik, sorumlu kişi, telefon 

    

    U 
Gıda Depo Nokta   

adres, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 
telefon 

    

    U Muhtelif 
depo 

Nokta   
adres, telefon, iyelik, sorumlu kişi, 
malzeme 

    

SEL.H.02.02 

Sağlık 
malzemelerinin 
temin noktalarının 
belirlenmesi 

K 

Sel risk Raster   risk sınıfları 

    

    K 

İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    K 

Karayolu Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    U Tıbbi 
malzeme 

depo 
Nokta   

adres, faks, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 
telefon 

    

SEL.H.02.03 

Alet depolarının 
konumlarının tespit 
edilmesi 

K 
Sel risk Raster   risk sınıfları 

    

  

  K 

İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 
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    K 

Karayolu Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    U 
Alet depo Nokta   

açıklama, adres, faks, iyelik, malzeme 
listesi, telefon 

    

Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

HAZIRLIK 3. Tahliye Planlama 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
SEL.H.01.01 

Amaç / 
Kapsam 

Afet öncesinde tahliye edilecek hassas bölgelerin tespit edilmesi 
işlemlerini kapsar. 

Etkilenecek binalar, görevli personel ve önemli evrakları kapsamaktadır. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı 
/ Detay Sınıfı 

Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.H.03.01 

Sel Tahliye Analizi 

K İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  

  
K 

Etkilenecek 
bina 

Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım türü, yapı 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K Envanter Nokta   Envanter tipi, önem derecesi     

  
  

U 
Tahliye 

envanter 
Nokta   

Envanter tipi     

    
U 

Tahliye 
edilecek bina 

Alan   
Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, kişi sayısı 
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SEL.H.03.02 

Tahliye personelin 
belirlenmesi K 

Emniyet 
müdahale 

birim 
Nokta   

adres, araç sayısı, birim türü, faks, telefon, 
telsiz durumu, kişi sayısı, sorumlu kişi, 
birim kodu 

    

  

  

K 
İtfaiye 

müdahale 
birim 

Nokta   

adres, birim türü, çok maksatlı araç, faks, 
imdat aracı, jeneratör sayısı, kamyon, kişi 
sayısı, kompresor sayısı, merdiven aracı, 
sorumlu kişi, su ikmal aracı, su kulesi, 
telefon, vinç, birim kodu 

    

  

  
K 

Sağlık 
müdahale 

birim 
Nokta   

adres, araç sayısı, birim türü, faks, telefon, 
kişi sayısı, sorumlu kişi, birim kodu 

    

  

  
K 

STK 
müdahale 

birim 
Nokta   

adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 

    

  

  

K İdari birim Alan   

idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

  

  

U Tahliye birim Nokta   

araç sayısı, kişi sayısı, malzeme, sorumluk 
kişi, telefon 
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Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

HAZIRLIK 4. Afet Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
SEL.Z.01.01 işinin gerçekleştirilmesi gerekir. 

Amaç / 
Kapsam 

Afet öncesinde tahliye edilecek hassas bölgelerin tespit edilmesi 
işlemlerini kapsar. 

Sel zarar görebilirlik bölgesi, görevli personel ve önemli evrakları kapsamaktadır. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı 
/ Detay Sınıfı 

Geometrisi/Özelliği 
Ölçek / 

Çözünürlük 
Öznitelik ve Değerleri 

İlişkiler, 
Kurallar ve 

Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.H.04.01 
Afet Uyarı 
sistemlerin 
geliştirilmesi 

K 
Bina Alan   

Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K Sel risk Raster   risk sınıfları     

    K İdari birim Alan   idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir Alan), Alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    K Afet uyarı 
noktası 

Nokta   adres, iyelik, kapsam yarıçapı, megafon 
modeli 

    

    U Afet uyarı 
sistem 

Alan   alan     

 

 

 



150 

 

Çizelge A.7 : Sel afeti müdahale evresine ait veri gereksinim analizi. 

  

Aktivite No / 
Adı 

MÜDAHALE 1. Afet Etki Alanının Belirlenmesi 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Yaşanan afetin etki alanın tespit edilmesi ve ilerleyen safhalar için 
gerekli bilgilerin derlenmesidir. 

Afet bölgesini kapsar 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.M.01.01 Afet konumu tespiti K İdari birim Alan   
idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir alan), alan, nüfus, 
kuruluş yılı,  

    

  
  U 

Afet etki 
alanı 

Alan 
  

alan, etki derecesi, tarih 
    

SEL.M.01.02 
Etkilenen  binaların 
belirlenmesi 

K Bina Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, yapı 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

    K 
Afet etki 

alanı 
Alan 

  
alan, etki derecesi, tarih 
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    U 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, yapı 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak (var/yok) 

    

SEL.M.01.03 
Etkilenen ulaşım 
yollarının belirlenmesi 

K 
Etkilenen 

ulaşım 
Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

    K 
Afet etki 

alanı 
Alan 

  
alan, etki derecesi, tarih 

    

    U 
Etkilenen 

ulaşım 
Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

SEL.M.01.04 Etkilenen altyapının K Altyapı Çizgi, Nokta   
Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, Taşıma 
bandı, Kanalizasyon, Rogar, Vana, Kutu, 
Yangın musluğu, Kablolu iletişim hattı) 

    

  
  

K 
Afet etki 

alanı 
Alan 

  
alan, etki derecesi, tarih 
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U 
Etkilenen 

altyapı 
Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, Taşıma 
bandı, Kanalizasyon, Rogar, Vana, Kutu, 
Yangın musluğu, Kablolu iletişim hattı) 

    

  

Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 2. Müdahale bölgelerinin belirlenmesi SEL.M.02 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afetin meydana gelmesinden hemen sonra müdahale edilmesi gereken bölgelerin 
tespit edilmesidir. 

Afet bölgesi ve bu bölgedeki yapıların ve karayollarının tümünü 
kapsamaktadır. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.H.02.01 
Müdahale bölgesinin 
tespit edilmesi 

K 
Afet etki 

alanı 
Alan   alan, etki derecesi, tarih 

    

    

K Bina Alan   

Kat adedi, numarataj, kullanım türü, yapı 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 
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K 
Etkilenen 

bina 
Alan   

Kat adedi, numarataj, kullanım türü, yapı 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak (var/yok) 

    

    

U 
Müdahale 

bölgesi 
Alan   

 
 
 
alan,nüfus 

    
 
 
 
 
 

  

Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 3. Müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi   

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Önceden belirlenen birimlerin müdahale bölgesine yönlendirilmesidir 
  

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.M.03.01 
Emniyet müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     
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K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
Emniyet 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, 
telefon, telsiz durumu, kişi sayısı, 
sorumlu kişi, birim kodu 

    

  

  

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü,bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

  

  

K Alet depo Nokta 

  açıklama, adres, faks, iyelik, malzeme 
listesi, telefon 

    

  

  

U 
Emniyet 

birim ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

SEL.M.03.02 
İtfaiye müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     
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K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
İtfaiye 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, birim türü, çok maksatlı araç, faks, 
imdat aracı, jeneratör sayısı, kamyon, kişi 
sayısı, kompresor sayısı, merdiven aracı, 
sorumlu kişi, su ikmal aracı, su kulesi, 
telefon, vinç, birim kodu 

    

  

  

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

  

  

K Alet depo Nokta 

  açıklama, adres, faks, iyelik, malzeme 
listesi, telefon 

    

  

  

K 

İtfaiye 
müdahale 

birim ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  
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SEL.M.03.03 
Sağlık müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
Sağlık 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, 
telefon, kişi sayısı, sorumlu kişi, birim 
kodu 

    

  

  

K 
Tıbbi 

malzeme 
depo 

Nokta 

  adres, faks, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 
telefon 

    

  

  

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

  

  

U 

Sağlık 
müdahale 

birim ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok) 

    

SEL.M.03.04 
STK müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

   
alan,nüfus 

    



157 

 

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

  

  

K 
STK 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, sorumlu kişi, STK adı, telefon 

    

  

  

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

  

  

U 

STK 
müdahale 

birim ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

SEL.M.03.05 
Acil müdahale 
birimlerinin 
yönlendirilmesi 

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 
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K 
Acil 

müdahale 
birim 

Nokta 

  adres, araç sayısı, birim türü, faks, kişi 
sayısı, malzeme, sorumlu kişi, telefon 

    

  

  

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü,bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi 

    

  

  

K Alet depo Nokta 

  açıklama, adres, faks, iyelik, malzeme 
listesi, telefon 

    

  

  

U 

Acil 
müdahale 

birimİ ulaşım 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

  

Aktivite No / 
Adı 

MÜDAHALE 4. Tahliye Planlama 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Tahliye edilmesi gerekli bölgenin belirlenmesi ve tahliye 
güzergahının tespit edilmesi işlerinin kapsamaktadır 

  

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 
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SEL.M.04.01 
Tahliye edilecek 
binaların tespit 
edilmesi 

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

  
  

K 
Müdahale 

bölgesi 
Alan 

  alan,nüfus     

  

  

U 
Tahliye 

edilecek bina  
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak(var/yok) 

    

SEL.M.04.02 
Tahliye güzergahının 
belirlenmesi 

K 
Tahliye 

edilecek bina  
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok) 

    

  
  

K 
Afet etki 

alanı 
Alan 

  alan, etki derecesi, tarih     

  

  

K Ulaşım Çizgi 

  

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

    K Güvenli bölge Alan   alan     
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U 
Tahliye 

güzergahı 
Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok), 
uzunluk 

    

  

Aktivite No / 
Adı 

MÜDAHALE 5. Yardım Planlama 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık 
yardımlarının nasıl ulaştırılacağını kapsamaktadır. 

Afetzedeleri ve bunlara yardım götürecek birimleri kapsamaktadır. 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.M.05.01 

Temel ihtiyaç 
malzemesi ve sağlık 
malzemesinin 
afetzedelere 
ulaştırılması 

K 
Tıbbi 

malzeme 
depo 

Nokta 

  adres, faks, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 
telefon 

    

  

  

  Su Depo Nokta 

  adres, depo hacmi, icme suyu durumu, 
iyelik, sorumlu kişi, telefon 

    

  
  

K Gida Depo Nokta 
  adres, iyelik, malzeme, sorumlu kişi, 

telefon 
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K Ulaşım Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok), 
uzunluk 

    

  

  

U 
Yardım 

ulaştırma 
güzergahı 

Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok), 
uzunluk 

    

  

Aktivite Adı / 
No 

MÜDAHALE 6. Afet Bölgesinin Güvenliğinin Sağlanması SEL.M.06 

Önemi / 
Gereklilik 

Orta   

Amaç / 
Kapsam 

Afet meydana geldikten sonra bölgedeki asayişin sağlanması ve gerekli tedbirlerin 
alınması çalışmalarını kapsamaktadır. Afet bölgesi ve afetzedelerin güvenliğinin sağlanması 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

Belediye, Emniyet Birimleri 
  

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 
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SEL.M.06.01 

Kullanıma kapatılacak 
yolların belirlenmesi 

K 
Etkilenen 

Ulaşım 
Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    

K Ulaşım Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari sınıf, 
fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, kaplama 
cinsi, şerit sayısı, bariyer (var/yok),  

    

    
U 

Kapatılan 
Ulaşım 

Çizgi 
  açıklama, ulaşım tipi     

SEL.M.06.02 
Güvenlik altına 
alınacak bölgelerin 
tespit edilmesi 

K 
Afet etki 

alanı 
Alan 

  alan, etki derecesi, tarih     

    

K 
Etkilenen 

bina 
Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, bina 
türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, nüfus 
(var/yok), evrak (var/yok) 

    

    

K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir alan), alan, nüfus, 
kuruluş yılı,  

    

    
U 

Güvenlik 
bölge 

Alan 
  açıklama, alan     
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Çizelge A.8 : Sel afeti iyileĢtirme evresine ait veri gereksinim analizi. 

Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

İYİLEŞTİRME 1. Afet Sonrası Hasarların Tespit Edilmesi 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Afet sonrasında bina, ulaşım ve altyapı varlıklarının hasarlarının tespit 
edilmesine yönelik çalışmadır. 

Belirlenen enkaz bölgeleri 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.Z.01.01 Hasar tespit 
çalışmaları 

K Etkilenen bina Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
yapı türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, 
nüfus (var/yok), evrak (var/yok) 

    

    

K 
Etkilenen 

altyapı 
Çizgi, nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, Kablolu 
iletişim hattı) 

    

    
K Etkilenen araç Nokta   

araç tipi, etkilenen kişi sayısı, plaka, 
yolcu sayısı 
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K 
Etkilenen 

ulaşım 
Çizgi   

durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

    U Hasar  Rapor         

Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

İYİLEŞTİRME 2. Afet Bölgesi İyileştirme Çalışmaları 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek 
  

Amaç / 
Kapsam 

Sel afeti sonrasında, afet bölgesinde oluşabilecek hastalıkların 
önlenmesi amacıyla;  enkazın tespiti, kaldırılması ve ilaçlama 
çalışmalarını kapsar. 

Belirlenen enkaz bölgeleri 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

AFAD, Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 

SEL.Z.02.01 Enkaz bölgesinin 
tespit edilmesi 

K Etkilenen bina Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
yapı türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, 
nüfus (var/yok), evrak (var/yok) 
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K 
Etkilenen 

altyapı 
Çizgi, Nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, Kablolu 
iletişim hattı) 

    

    

K 
Etkilenen 

ulaşım 
Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok), uzunluk 

    

    
K Etkilenen araç Nokta   

araç tipi, etkilenen kişi sayısı, plaka, 
yolcu sayısı 

    

    K Afet etki alanı Alan   alan, etki derecesi     

    U Enkaz bölgesi Alan   alan     

SEL.Z.02.02 Enkaz kaldırma 
çalışmalarının 
planlanması 

K Enkaz bölgesi Alan 
  alan     

    

K Karayolu Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok), uzunluk 

    

    K Atık sahası     alan, iyelik     

    K Hafriyat aracı Tablo         
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U 
Enkaz taşıma 

güzergahı 
Çizgi 

  durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, kavşak tipi, 
kaplama cinsi, şerit sayısı, bariyer 
(var/yok), uzunluk 

    

SEL.Z.02.03 İlaçlama 
çalışmalarının 
planlaması 

K Enkaz bölgesi Alan 
  alan     

    K Arazi örtüsü Raster   Arazi örtüsü sınıfları     

    K Afet etki alanı Alan   alan, etki derecesi     

    U İlaçlama bölgesi Alan   alan     
Tablo 2........   Afet/Acil Durum Yönetimi AKTİVİTE-İŞ AKIŞI Veri Gereksinim Analizi 

Aktivite No / 
Adı 

İYİLEŞTİRME 3. Yeniden yapılanma çalışmaları 

Önemi / 
Gereklilik 

Yüksek   

Amaç / 
Kapsam 

Afet dolayısıyla zarar gören bölgelerin afet sonrası yeniden yapılanması 
çalışmalarını kapsar. 

Afet bölgesi 

Sorumlusu / 
Düzeyi 

Bakanlık, Belediye   

İş No İş Adı / Açıklaması Ü/K 
Veri Katmanı / 

Detay Sınıfı 
Geometrisi/Özelliği 

Ölçek / 
Çözünürlük 

Öznitelik ve Değerleri 
İlişkiler, 

Kurallar ve 
Kısıtlamalar 

İlgili 
Veri 

Tema 
No 
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SEL.Z.03.01 
Yeniden yapılanma 
çalışmaları 

K 
Etkilenen 

altyapı 
Çizgi, nokta   

Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, Kablolu 
iletişim hattı) 

    

    

K Etkilenen bina Alan 

  Kat adedi, numarataj, kullanım türü, 
yapı türü, iyelik durumu, inşaat tarihi, 
kullanım durum 

    

    
K 

Etkilenen 
ulaşım 

Çizgi   
durum (çalışıyor/çalışmıyor), idari 
sınıf, fonksiyon, genişlik, ulaşım tipi 

    

    K Arazi kullanımı Raster         

    K Arazi örtüsü Raster         

 
  K Sel tehlike            

    K Afet etki alanı Alan   Etki derecesi     

    
K İdari birim Alan 

  idari birim tür (il, ilçe, mahalle, köy, 
belediye, mücavir alan), alan, nüfus, 
kuruluş yılı 

    

    K Meteoroloji Raster         

    

K Hidroloji Alan 

  Akarsu adı, en genis  en dar kesimi, 
debi, hiyerarşi, talveg  

    

    

K Alt yapı Alan, Çizgi 

  
Tipi (Boru hattı, Enerji nakil hattı, 
Taşıma bandı, Kanalizasyon, Rogar, 
Vana, Kutu, Yangın musluğu, Kablolu 
iletişim hattı) 
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K Halihazır Plan Nokta, Çizgi, Alan 

  Yapay/doğal objeler     

    
K Kadastral Plan Nokta, Çizgi, Alan 

        

    
K İmar Plan Nokta, Çizgi, Alan 

        

    
K Jeoloji Nokta, Çizgi, Alan 

  Fay, kıvrım, jeolojik birim, deprem 
episantır 

    

    
K 

Tescilli anıt ve 
sit bölgeleri 

Alan 
        

    K DSİ projeleri Çizgi         

    
U 

Yeni Yapılanma 
Bölgesi 

Alan 
        

 
SEL.Z.03.02 

Planlarda 
Değişikliklerin 
Yapılması 

K Afet etki alanı Alan 
  alan, etki derecesi     

    K Sel tehlike      tehlike sınıf     

    
K Halihazır Plan Nokta, Çizgi, Alan 

        

    
K Kadastral Plan Nokta, Çizgi, Alan 

        

    
K İmar Planı Nokta, Çizgi, Alan 

        

    
U 

Düzenlenen 
İmar planı 

Nokta, Çizgi, Alan 
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EK B  

ADYS.GML Uygulama ġeması Örneği (Kısmi Ġçerik) 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><schema 

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adys="adys:all" 

xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="adys:all" version="1.0"> 

<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> 

<!--XML Schema document created by ShapeChange--> 

<element name="EnkazTasimaGuzergahi" substitutionGroup="gml:AbstractFeature" 

type="adys:EnkazTasimaGuzergahiType"/> 

<complexType name="EnkazTasimaGuzergahiType"> 

<complexContent> 

<extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

<sequence/> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

<complexType name="EnkazTasimaGuzergahiPropertyType"> 

<sequence minOccurs="0"> 

<element ref="adys:EnkazTasimaGuzergahi"/> 

</sequence> 

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 
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</complexType> 

<element name="AkarsuDuzenlemeBolge" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature" 

type="adys:AkarsuDuzenlemeBolgeType"/> 

<complexType name="AkarsuDuzenlemeBolgeType"> 

<complexContent> 

<extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

<sequence> 

<element name="alan" type="adys:MeasurementPropertyType"/> 

<element name="geometri" type="adys:NesneGeometriPropertyType"/> 

</sequence> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

<complexType name="AkarsuDuzenlemeBolgePropertyType"> 

<sequence minOccurs="0"> 

<element ref="adys:AkarsuDuzenlemeBolge"/> 

</sequence> 

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/> 

</complexType> 

<element name="YanginRisk" substitutionGroup="gml:AbstractFeature" 

type="adys:YanginRiskType"/> 

<complexType name="YanginRiskType"> 
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<complexContent> 

<extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

<sequence> 

<element name="riskSiniflar" type="null:detaylandirilacakPropertyType"/> 

</sequence> 

</extension> 

</complexContent> 
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EK C 

 Analiz Modellerine Ait Parametreler (Afet Uyarı Sisteminin GeliĢtirilmesi) 

NAME:Afet Uyari Sisteminin Gelistirilmesi 

GROUP:Tez Calismasi 

PARAMETER:ParameterVector|VECTORLAYER_BINA|Bina|2|False 

120.0,60.0 

PARAMETER:ParameterExtent|EXTENT_CALISMAALANI|Calisma Alani|0,1,0,1 

489.0,57.0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_DISSOLVE_8===True 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_NUMERIC_3===0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_GRASS_OUTPUT_TYPE_PARAMETE

R_6===0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_TYPE_5===1 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_DISSOLVE_7===True 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_TYPE_0===1 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_NUMERIC_9===0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_DISTANCE_8===250 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_DISTANCE_7===250 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_GRASS_MIN_AREA_PARAMETER_6

===0.0001 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_DISTY_0===500 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_GRASS_SNAP_TOLERANCE_PARAM

ETER_6===-1.0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_DISTY_5===50 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_SEGMENTS_7===5 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_SEGMENTS_8===5 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_DISTX_0===500 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_DISTX_5===50 
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VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_FIELD_3===yok 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_FIELD_9===yok 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_FIELD_8===yok 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_NUMERIC_8===0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_METHOD_3===0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_METHOD_9===0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_METHOD_8===0 

VALUE:HARDCODEDPARAMVALUE_operator_6===2 

ALGORITHM:saga:creategraticule 

137.0,248.0 

None 

-1|VECTORLAYER_BINA 

-1|EXTENT_CALISMAALANI 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_DISTX_0 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_DISTY_0 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_TYPE_0 

None 

ALGORITHM:qgis:polygoncentroids 

134.0,506.0 

None 

0|GRATICULE 

None 

ALGORITHM:qgis:extractnodes 

290.0,418.0 

None 

0|GRATICULE 

None 
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ALGORITHM:qgis:mergevectorlayers 

362.0,621.0 

None 

2|OUTPUT 

1|OUTPUT_LAYER 

None 

ALGORITHM:saga:creategraticule 

557.0,259.0 

None 

-1|VECTORLAYER_BINA 

-1|EXTENT_CALISMAALANI 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_DISTX_5 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_DISTY_5 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_TYPE_5 

None 

ALGORITHM:grass:v.select 

637.0,415.0 

None 

4|GRATICULE 

-1|VECTORLAYER_BINA 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_operator_6 

-1|EXTENT_CALISMAALANI 

-

1|HARDCODEDPARAMVALUE_GRASS_SNAP_TOLERANCE_PARAMETER_

6 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_GRASS_MIN_AREA_PARAMETER_6 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_GRASS_OUTPUT_TYPE_PARAMETER_6 

None 
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ALGORITHM:qgis:intersection 

649.0,623.0 

None 

3|SAVENAME 

5|output 

None 

ALGORITHM:qgis:fixeddistancebuffer 

495.0,924.0 

None 

8|RESULT 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_DISTANCE_7 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_SEGMENTS_7 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_DISSOLVE_7 

Afet Uyari Alani|701.0,1010.0 

ALGORITHM:saga:removeduplicatepoints 

440.0,776.0 

None 

6|OUTPUT 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_FIELD_8 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_METHOD_8 

-1|HARDCODEDPARAMVALUE_NUMERIC_8 

Afet Uyari Noktasi|692.0,840.0   
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EK D  

GRASS GIS Analiz Araçlarına Ait Parametreler (v.kernel, v.select) 

v.kernel.txt 

v.kernel 

v.kernel - Nokta vektor verilerden bir raster yogunluk haritasi olusturur. 

Vector (v.*) 

ParameterVector|input|Girdi vektor katmani|0|False 

ParameterNumber|stddeviation|Power parameter; greater values assign greater 

influence to closer points|None|None|2.0 

ParameterSelection|kernel|Kernel 

Fonksiyonu|gaussian;uniform;triangular;epanechnikov;quartic;triweight;cosine 

OutputRaster|output|Sonuc raster katmani 

 

 

v.select.txt 

v.select 

v.select - A vektör katmanındaki nesneleri B vektör katmanına ait nesnelere göre 

seçer. 

Vector (v.*) 

ParameterVector|ainput|Input vector layer|-1|False 

ParameterVector|binput|Input vector layer|-1|False 

OutputVector|output|OverlayD 

ParameterSelection|operator|Secim 

Algoritması|equals;disjoint;intersects;touches;crosses;within;contains;overlaps;relate  
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