
   

   

“İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Eki Yerleşime Uygunluk Haritaları İle Jeolojik 

Etüt (Afet Etüt) Raporları Eki Afete Maruz Bölge Kroki/Haritalarının Sayısallaştırılması” Projesi 

Kurum adı : Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı  

 

Proje durumu : Tamamlandı. 

 

Proje kapsamı ve amacı:  

Türkiye Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Haritaları (TADYUS) ve Afete Maruz Bölge Kroki veya 

haritaları ile ilgili coğrafi bilgi sistemi tabanlı yazılımlarının oluşturulması, var olan dijital arşiv ile 

entegrasyonun sağlanması, imar planına esas jeoteknik ve jeolojik etüt raporlarının 

koordinatlandırılarak veri tabanı yönetim sistemi dâhilinde veri giriş, sorgulama hizmetlerinin 

sunulması işlerini kapsamaktadır. 

Bu sayede AFAD’ nın 5902 sayılı “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve görevleri 

Hakkında Kanun” da belirtilen koordinasyon ve denetim işleri temelinde, başta özellikle “imar planına 

esas jeolojik, jeolojik – jeoteknik etüt raporları ve mikro bölgeleme çalışmaları” ile ilgili olmak üzere 

ve ayrıca “afete maruz bölgelerin”  işlenebileceği, takip edilebileceği ve böylece, ülkesel düzeyde 

“afete duyarlı yerleşime uygunluk” konusunda koordinasyon, denetleme ve sunum yapabilmesi için 

gereken CBS temelli altyapısının oluşturulmasını; ayrıca arazi kullanımına yönelik öneri ve 

kısıtlamaların teknik elemanlar, karar vericiler ve opsiyonel olarak uygulayıcı kurum ve kuruluşlar 

tarafından kullanılmasına, gözlenmesine açık hale getirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Proje Aşamaları: 

• Veri tabanı Sunucusunun Kurulması 

• Coğrafi Veri Sunucusunun Kurulması 

• Yazılım geliştirme hizmeti ve WEB tabanlı uygulama istemci yazılımının Hazırlanması 

• Veri Sayısallaştırması 

 

Yapılan Çalışmalar: 

• Envanter çalışmaları 

Kurum tarafından teslim edilen toplam 30097 adet Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun eki 

haritalar aşağıdaki şekilde tasniflenmiştir: 

 

 



   

   

 

• Koordinatlandırma Çalışmaları: 

Tasniflenen bu haritalardan üzerinde Yerleşime uygunluk sınırlarına ilişkin bilgi olan haritalar 

WGS84 datumulu Coğrafi Koordinat Sisteminde koordinatlandırılmıştır. 

 

• Sayısallaştırma Çalışmaları: 

Yerleşime uygunluk haritaları üzerinde yer alan inceleme alan sınırları ve Yerleşime Uygunluk 

Sınırlarına ilişkin detaylar Teknik Şartname ve Analiz-Tasarım raporunda belirlenen esaslar 

çerçevesinde sayısallaştırılmıştır. 

 

• Uygulamalar: 

Postgre SQL veri tabanı ve Geoserver sunucuları üzerinde hazırlanan yazılımlar ile Kuruma ait 

Jeolojik- Jeoteknik etüt Raporları ile bu raporlara ait haritaların ve Afete Maruz Bölge 

Raporlarının hem dijital arşiv olarak hem de coğrafi olarak gösterilmesi ve kullanımı 

sağlanmıştır. Hazırlanan uygulamalara ait arayüz aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menü Çubuğu     

2. Arşiv Dokümanı Ekranı      

3. Aktif Doküman Ekranı      

 4. Arama Sonuçları                      

5. Görüntüleme ekranı 


