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Arazi kullanım kararlarının verilmesinde, afet riskinin özel olarak ele alınması ve değer-

lendirilmesi zorunlu olmaktadır. Deprem, heyelan, kaya düşmesi, taşkın, volkan, tsunami 

gibi doğal afetlerin bütün dünyada can ve mal kayıplarına sebep olduğu bilinmektedir. 

Can ve mal kayıplarına neden olan afetler, yerel ve ülkesel düzeyde gayrimenkullerin 

kullanımı ve değerlerini doğrudan etkilemektedir. Afet risklerinin gayrimenkullerin de-

ğerleri ve kira paralarının azalmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ile geç-

mişte taş ocağı olarak kullanılan Ankara ili, Keçiören ilçesi, Selçuklu Caddesindeki bazı 

parsellerin toplam 660 m uzunluğunda, ortalama 120 m genişlikte ve 52 m yüksekliğin-

deki şevde meydana gelen kaya düşmesi tehlikesinden etkilenmesi nedeniyle 1995 yılında 

ilan edilen “Afete Maruz Bölge” kararının gayrimenkul değerlerine etkisi incelenmiştir. 

Afet bölgesindeki imar planında değişiklik yapılması amacı ile inceleme alanının jeoloji-

sini oluşturan dasitler üzerinde sondajlar yapılmış, karotlar alınmış, süreksizlikleri ve dü-

şebilecek blok boyutları incelenmiştir. Arazi çalışması sonucu jeolojik-jeoteknik rapor 

hazırlanarak öneriler getirilmiş, yerleşime uygun ve uygun olmayan alanlar belirlenmiş-

tir. Kaya düşmesine karşı iyileştirme projesi hazırlanarak çelik ağ, çelik halat ve donatılı 

sedde yapılması önerilmiştir. Alınan önlemlerden sonra afet bölgesinin sınırları yeniden 

belirlenmiş ve Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır. Parsellerin uygun olmayan alanda kalan 

kesimleri yapılaşamamış, kalan kısımlarda ise konut ve ticari gayrimenkuller inşa edile-

rek kullanıma açılmıştır. Jeoteknik önlemler alınıp kaya düşmesi riski bertaraf edilmesi 

ve afete maruz bölge sınırlarının yeniden düzenlenmesinden sonra inceleme alanında ya-

pılaşma mümkün olmuş ve bu durumun gayrimenkullerin değerleri üzerine olumlu etki-

sinin olduğu gözlenmiştir. Örnek olayın değerlendirilmesi neticesinde; kentsel alanda 

imar planlama ve kullanım kararlarının verilmesi, taşınmaz geliştirme, etkin ve verimli 

kullanım kararları ve değerleme çalışmalarında zemin yapısı ve afet risklerinin özel ola-

rak incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.     

Ocak 2020, 47 sayfa 
 

Anahtar Kelimeler: Afet riskleri, kentsel gayrimenkul piyasası, jeolojik-jeoteknik etüt, 

kaya düşmesi ve gayrimenkul değerlemesi.  
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In making land use decisions, it is very essential to specifically address and evaluate the risks of 

disasters. Natural disasters such as earthquakes, landslides, rockfalls, floods, volcanoes, tsunamis 

are known to cause loss of life and property all over the world. Disasters that cause loss of life 

and property directly affect the use and values of real estate at the local and national levels. It is 

known that disaster risks cause a decrease in the value of real estates and rent money. The aim of 

this study is to investigate the associated risks and effect of rock fall to the real estate values, 

within the “Disaster exposed zone” decision which was declared in 1995 due to the fact that some 

of the parcels in Ankara province, Keçiören district, Selçuklu street which were formerly used as 

quarry and recently as settlement area were affected and they are in the risk of rock fall on the 

slope, with a total length of 660 m, an average width of 120 m and maximum height of 52 m 

perimeter. In order to make changes to the zoning plan in the disaster zone, drilling was carried 

out on the dacites that make up the geology of the survey area, the drilled core was taken, and the 

induration and the number of blocks size that could fall were examined. As a result of the field 

study, a geological-geotechnical report was prepared, and suggestions were made for areas which 

will be suitable and unsuitable for the settlement were determined.  It has been proposed to prepare 

a remediation project to prevent rock falls risks, including steel wire mesh, steel rope and rein-

forced earth wall. After the measures were taken, the boundaries of the disaster zone area were 

redefined, and the decision of the Council of Ministers has been taken. The parts of the parcels 

remaining in the unsuitable areas could not be built, and residential and commercial real estates 

were built and put into use under precautionary areas. After geotechnical measures were taken, 

the rock fall risk disposal and disaster exposed zone boundaries of the region were rearranged, 

construction activities were possible in the area of study and it was observed that this situation 

had a positive effect on the value of the real estates. As a result of the evaluation of the case study 

area; zoning planning and use decisions in the urban area, real estate development, effective and 

efficient use decisions and valuation studies, the need to specifically study and evaluate the struc-

ture of the ground and disaster risks is indispensable. 

 

January 2020, 47 pages 

 

Keywords: Disaster risks, urban real estate market, geological-geotechnical study, rock 

fall and real estate valuations.   
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1. GİRİŞ 

Kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım kararlarının geliştirilmesinde birçok doğal, eko-

nomik ve sosyal faktörün analiz edilmesi gerekmektedir. Kent yerleşimlerinde imar plan-

lama ve yapılaşma kararlarına esas olmak üzere jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması 

ve sonuçlarına göre imar parsellerinin işlevlerinin belirlenmesi ve mimari proje geliştirme 

sürecine girilmektedir. Özellikle deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, taşkın, volkan ve 

tsunami gibi doğal afetler can ve mal kayıplarına sebep olduğu gibi, gayrimenkulün ama-

cına uygun kullanılamamasına veya değerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bilimsel 

araştırma sonuçlarına göre yasal düzenlemelerin gayrimenkullerin kullanımı ve değerleri 

üzerinde artış veya azalışa neden olduğu görülmektedir (Tanrıvermiş 2017). 7269 sayılı 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi yasal düzenlemeler, gay-

rimenkulün kullanılabilirliğini ve değerini doğrudan etkileyebilmektedir. Planlanan bir 

otoyol, yeşil alan, sit alanı, afete maruz bölge kararı gibi faktörlerin taşınmaz piyasaları 

ve değerleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu açıktır.    

Kentsel ve kırsal yerleşimlerde arazi kullanım kararlarının verilmesinde zemin yapısının 

analizi ilk aşama çalışmayı oluşturmaktadır. Yerleşim yerlerinde riskli yapıların yer aldığı 

ada ve parsel düzeylerinde dönüşüm veya yenileme çalışmalarının yapıldığı görülmekte-

dir. Kentsel alanda zemin veya afet riski sebebiyle ya da mevzuat gereği yeniden yapılaş-

manın mümkün olmadığı alan ve yapılar ile uygulama sonrasında, öncesine nazaran daha 

az konutun bulunacağı alanlarda, mevcut nüfusun tamamı veya bir kısmı rezerv yapı alan-

larına 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kap-

samında nakledilecektir. Benzer biçimde kırsal alanda 5543 sayılı İskan Kanunu kapsa-

mında riski yapılar ve yerleşimlerin yeniden iskanı yapılmaktadır.  

Kentsel alanda afet riskine bağlı olarak taşınmazların kullanım kararları verilmekte ve 

taşınmaz yatırımlarının değerleri doğrudan etkilenmektedir. Belirtilen amaçla çalışmada; 

Ankara ili, Keçiören ilçesi, Karargahtepe Mahallesi, Selçuklu Caddesi üzerindeki 34833 

ada (eski 31889 ada) ve 6771 ada sınırları içinde kalan ve kaya düşmesi riski olan taşın-
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mazların durum analizi yapılmıştır. Bakanlar Kurulu’nun 22.06.1995 tarih ve 95/710 sa-

yılı Afete Maruz Bölge (AMB) kararı ile yerleşime kapatılan alanda, önlemlerin alınması 

ile 13.10.2014 tarih ve 2014-6930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile AMB sınırla-

rının yeniden düzenlenmesi sonucu yapılaşmanın mümkün hale gelmesi sağlanmış ve ya-

pılan çalışmaların gayrimenkullerin değerleri üzerine olası etkisi değerlendirilmiştir. Bu 

amaçla incelenen alanla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar tarafından günümüze kadar ya-

pılmış olan çalışmalar derlenerek AMB’nin mevcut durumu ortaya konularak gayrimen-

kul sahiplerinin maduriyetleri ve/veya kazanımları analiz edilmiştir. 

1968 yılında (mülga) İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM) ta-

rafından hazırlanan jeolojik etüt raporunda, tarihi dönemde taş ocağı olarak kullanılan 

inceleme alanında kaya düşmeleri olayları sonucu 6 konutun zarar görmesi nedeni ile söz 

konusu alan AMB olarak değerlendirilmiştir.  1994 yılında hazırlanan AİGM’nün jeolojik 

etüt raporunda ise 67 konutun kaya düşmesi afetine maruz olduğu belirtilerek rapor eki 

paftada sınırları belirtilen alan için Bakanlar Kurulu tarafından 22.06.1995 tarih ve 

95/710 sayılı AMB kararı alınmıştır. 2003 yılında hazırlanan AİGM raporunda Keçiören 

Belediye Başkanlığı tarafından jeolojik-jeoteknik inceleme yaptırılarak alınabilecek ön-

lemler gerçekleştirildikten sonra bölgenin imara açılabileceği belirtilmiştir.  

Çalışma alanına yönelik olarak yapılan analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre gayri-

menkullerin kullanım kararlarının geliştirildiği gözlenmiştir. Kılıç vd. (2013) tarafından 

hazırlanan “Keçiören Belediyesi Selçuklu Caddesi 31889 Adadaki Afete Maruz Bölge ve 

Çevresinin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” adlı çalışmanın 

03.12.2013 tarihinde Ankara Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından onaylanması-

nın ardından söz konusu alanda gayrimenkul piyasalarına yönelik kullanım kararları ye-

nilenmiştir. Raporda önerilen çelik ağ, çelik halat, ankraj ile 3.0 m 4.0 m yüksekliğinde 

donatılı sedde projesi Keçiören Belediyesi ve Ankara Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü 

tarafından onaylanarak inşaata geçilmiş ve önlemli alanlarda kaya düşmesi riski bertaraf 

edildikten sonra 13.10.2014 tarih ve 2014-6930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 

Afete Maruz Bölge (AMB) sınırları yeniden düzenlenmiştir.  
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Afet bölgesindeki riskin bertaraf edilmesi ve yapılaşmanın gerçekleşmesi amacı ile ince-

leme alanında zemini oluşturan dasitlerde sondajlar yapılarak karotlar alınmış, süreksiz-

likler ve düşebilecek bloklar incelenmiş jeolojik-jeoteknik rapor hazırlanarak öneriler ge-

tirilmiş, yerleşime uygun alan ve uygun olmayan alanlar belirlenmiştir. Kaya düşmesine 

karşı iyileştirme projesi hazırlanarak çelik ağ, çelik halat ve donatılı sedde yapılması öne-

rilmiştir (Kılıç vd. 2013). Önerilerin gerçekleştirilmesinden sonra afete maruz bölge sı-

nırları yeniden belirlenmiş ve BKK alınmıştır. Parsellerin uygun olmayan alanda kalan 

kesimleri yapılaşamamış, önlemli alanlarda konut ve ticari gayrimenkuller inşa edilmiştir. 

Önceki araştırma sonuçları ve idari kayıtların değerlendirilmesine dayalı olarak hazırla-

nan çalışmanın sonuçları beş bölümden oluşmaktadır. Konunun önemi ve amaçlarının 

açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde temel kavram ve ilkeler açıklanmıştır.  

Çalışmanın kavramsal çerçeve başlığı altında gayrimenkul değerini etkileyen faktörler, 

doğal afetlerin yerleşime etkisi ve mekânsal plan kademelerinin yerbilimsel etütler ile 

ilişkisi açılanmıştır. İnceleme alanında yapılan jeolojik ve jeoteknik çalışmalar ile alın-

ması gerekli önlemler açıklanmış yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir. 

Üçüncü bölümde çalışma alanında kaya düşme riski ve etkileri değerlendirilmiş ve kaya 

düşmesi riskinin gayrimenkul piyasalarına etkileri ise dördüncü bölümde analiz edilmiş-

tir. İnceleme alnındaki gayrimenkullerin üzerindeki afete maruz bölge kararının kaldırıl-

masının gayrimenkullerin değeri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın önemli çıktı-

ları ve başlıca öneriler ise son bölümde sunulmuş ve ileri araştırma yapılması gereken 

alanların tespiti yapılmıştır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN ANALİZİ 

Bu bölümde gayrimenkul değerini etkileyen iç ve dış faktörler, doğal afetlerin yerleşim 

alanlarına etkisi ve istatistiksel dağılımı, mekansal plan kademelerinin yer bilimsel etüt-

lerle ilişkisi, plana esas jeolojik etütlerin gelişim süreci, yer bilimsel verilerin planlara 

uygulanması konuları açıklanacaktır. 

2.1 Gayrimenkul Değerini Etkileyen Faktörler 

İç ve dış faktörler olarak iki gruba ayrılmaktadır.   

İç faktörler, doğrudan gayrimenkule ait özelliklerdir. Bunlar fiziki koşullar, fayda, kıtlık 

ve devredilebilirlik özellikleridir.  

 Fiziki koşullar: Yapı ve üzerinde bulunduğu arsanın fiziki koşullarıdır. Bir değer 

yaratabileceği gibi değer kaybına da yol açabilir. Örneğin arsada konum, şekil, alan, 

cephe, altyapı, topoğrafya, çevredeki yollar, güzel veya kötü manzara gibi unsurlardır.  

 Fayda: Malın bir ihtiyacı tatmin etmesi, bir isteği yerine getirmesidir. Bir 

gayrimenkulün geliri kira parası olabilir. 

 Kıtlık: Arzın talebe göre az olmasıdır. Bir malın bol veya kıt olması değere yansır. Kıt 

mallara talep artacağından değeri yükselmektedir. Bol mallara ise talep azalacağından 

değeri düşmektedir. 

 Devredilebilirlik; Taşınmazın tapu kütüğü üzerinde devrini engelleyen bir husus varsa 

değeri olumsuz etkilemektedir. İskan Kanunu, Köy Kanunu, İmar Islah Kanunu, 

kapsamındaki konutların devri 10 yıl boyunca mümkün değildir. Toplulaştırma sahasında 

5 yıl boyunca alım-satım yapılamaz türündeki kısıtlamalar değeri düşmektedir.  

Dış faktörler, makro ölçekte olup değiştirilemeyecek faktörlerdir. Doğrudan taşınmaza 

ait olmayıp taşınmaz dışındaki başka nedenlerle etkili olabilecek özelliklerdir. Bunlar; 

ekonomik faktörler, sosyal ve kültürel faktörler, nüfus, hukuki düzenlemeler, çevre, doğal 

afetlere karşı koruma, güvenlik önlemleri, pazarlanabilirlik, sosyal alanlara ve alışveriş 
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merkezine uzaklık, kamusal hizmetlerden faydalanma gibi özelliklerdir (Tanrıvermiş 

2017).  

 Ekonomik faktörler: Toplumun ekonomik gücü, kişi başına düşen gelir ve tasarruf 

miktarı, fiyatların genel seviyesi, faiz oranları, ülke ekonomisinin genel durumu, iş gücü 

varlığı, ücret seviyesi, enflasyon miktarı, piyasadaki gayrimenkul değerleri gibi 

etkenlerdir. 

 Sosyo-kültürel unsurlar: Sosyal ve ekonomik düzey, suçluluk oranı, güvenli bir yaşam 

çevresi, gürültü, kentleşme modeli, mimari düzenlemeler gayrimenkul değeri üzerinde 

etkilidir. 

 Nüfus: Mahalle nüfusu, hane başına düşen kişi sayısı, ortalama hane büyüklüğü, yaş 

ortalaması ( özellikle 30 yaş altı nüfus gayrimenkul ihtiyacına etki eden nüfustur) yine 

gayrimenkul değerine etki eden dışsal parametrelerdir.  

 Hukuki Düzenlemeler: Yasal düzenlemeler değer yaratabilir veya değeri yok edebilir 

düzenlemelerdendir. Tapu kadastro hukuku, şehir planı, taşınmaza bağlı haklar, arsanın 

özelliklerini değiştirecek veya kısıtlayacak yasal düzenlemelerdir.  

 Çevre: Temiz bir çevre ve konfor gayrimenkul üzerinde olumlu etkisi olan bir faktördür. 

Sosyal çevrenin hareketli ve canlı olması gayrimenkul değerine olumlu etki sağlar. Şehir 

merkezine uzak bile olsa çevre faktörü bireylerin olumlu yönde tercihine katkısı 

olmaktadır.  

 Doğal afetlere karşı koruma: Deprem, heyelan, kaya düşmesi, taşkın, zeminin 

mühendislik problemleri vb jeolojik riskler zeminin yapı için kullanılabilir olup olmaması 

veya önlem alınması gerekiyorsa bir maliyet unsuru olması nedeniyle taşınmaz değerinde 

etkilidir.  

 Güvenli yaşam çevresi: İnsanlar evlerinde güven ve huzur içinde yaşamak isterler. Bu 

sebeple yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, karakol olmayan veya sokak çetelerinin 

hakim olduğu semtlerde yer alan konut ve arsaların değeri, inşaat kalitesi yüksek, 

manzarası iyi de olsa değer kazanmamaktadır.  

 Pazarlanabilirlik: Satılabilirlik kabiliyeti, kolay satılabilirliği taşınmazın değeri üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahiptir.  
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 Kamusal hizmetlerden faydalanma: Kanalizasyon, ulaşım, gaz, su hizmetlerinin 

alınabilmesi; bina kalitesi, kullanılan malzeme, yapı mimarisi, iç mekan ve mekanın 

boyutlandırılması, mekanın işlevselliği, kullanılabilirliği, yapım kalitesi- işçilik türü 

özellikler değerle ilişkilendirilir.  

2.2 Doğal Afetlerin Yerleşim Alanlarına Etkisi ve İstatistiksel Dağılımı 

Türkiye’de jeolojik, jeomorfolojik yapısı, iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal 

kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık karşılaşmaktadır. Afetlerin yarattığı hasarların son 

yıllardaki artışı sadece deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi gibi doğa olayları değil, aynı 

zamanda hızlı nüfus artışı nedeni ile riskli alanların yerleşim yeri olarak seçilmesidir 

(Torre-Enciso vd. 2001).  

Doğal afetler gelişmekte olan ülkelerde daha büyük kayıplara sebep olmakta, daha acı 

sonuçlar doğurmakta ve yoksulluğun artmasına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla doğal 

afetler bir kalkınma sorunudur. Kalkınmanın önündeki engellerden birinin kaldırılması 

için bilinç oluşturmak, afetleri nicel ve nitel açıdan ülke bazında tanımlamak ve sebep 

olduğu zararları görmek gerekmektedir. 

Yerleşim alanlarının kentleşme açısından tarihi gelişimi, kuruldukları bölgenin jeolojik 

özellikleri ve afet durumu dikkate alınmaksızın, özellikle savunma, sanayi, tarım ve hay-

vancılık ön plana alınmasıyla olmuştur. Afet tehlikesinin önlenmesi ve riskinin azaltıl-

ması için planlama ve uygulama sürecinde doğal afetlerin dikkate alınması gerekmekte-

dir. Bu amaçla her tür ve ölçekteki planlar hazırlanırken öncelikle yer bilimsel çalışmalar 

yapılarak jeolojik tehlike ve risklerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Kaya düşmesi, akma, kayma, düşme, devrilme gibi kütle hareketleri jeolojik, morfolojik, 

yağış ve fiziksel faktörlerin etkisi ile meydana gelmektedir. Kaya düşmesi, yerçekiminin 

etkisi ile kaya bloklarının eğik veya düşey düzlemde aşağıya doğru hareket etmesi olarak 

tanımlanabilir. Kopan kaya parçaları düşme veya yuvarlanma ile maddi zarara veya can 

kayıplarına neden olabilmektedir. Türkiye’de meydana gelen depremler, heyelanlar, kaya 
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düşmeleri, su baskınları ve çığ olaylarının Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istatis-

tiksel ve mekânsal dağılımları incelenmiş ve bu afetler için ilk kez afet yoğunluk haritaları 

oluşturulmuştur. Afet ve afetzede sayıları esas alınarak afet türlerine göre dağılımı 

aşağıda verilmiştir (Şekil 2.1) (Anonim 2008). 

 

Şekil 2.1 Afet olay sayısının (a) ve afetzede sayısının (b) afet türlerine göre dağılımı 

(Anonim 2008) 

Türkiye’deki afetzede sayısının % 55’i deprem, % 21’i heyelan, % 8’i su baskını, % 7’i 

kaya düşmesi ve % 2’i ise çığ kaynaklıdır. Yerleşim birimlerinin % 43.75’i, bir başka 

deyişle neredeyse her iki yerleşimden birisi en az bir afet olayına maruz kalmış veya kal-

maktadır. Kocaeli, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana ve Di-

yarbakır afetlerden en çok etkilenen illerdir.  (Anonim 2008). 

İstatistiklere göre 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Ted-

birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında 1950-2008 yılları arasında, yerle-

şim birimlerinde en çok meydana gelen afet olayı % 45’lik oranla heyelanlardır. Heyelan 

olayını % 18 ile hasar veren büyüklükteki depremler, %14 oranında sel baskınları, 

%10’unu kaya düşmesi oluşturmaktadır (Anonim 2008).   
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Şekil 2.2 Türkiye deprem tehlike haritası (Anonim 2019) 

Yaklaşık olarak son 50 yılda meydana gelen depremlerden etkilenen yerleşim birimi sa-

yısı 3942dir. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Erzurum, Van afetzede sayısı ile deprem afetinden 

en çok etkilenen illerdir. Son 60 yıl içinde Türkiye’de hasar yapan deprem büyüklüğü 

eşiği 4.4 olarak kabul edilebilir (Anonim 2008). Türkiye’de meydana gelen depremlerden 

etkilenen afetzedelerin illere göre dağılımı şekil 2.3 de görülmektedir. TUİK 2014 kayıt-

larına göre Türkiye deprem bölgelerine göre konut sayıları; birinci derecede 10.256.366, 

ikinci derecede 5.765.978, üçüncü derecede 3.705.722, dördüncü derecede 2.871.366 ve 

beşinci derecede 500.729 adet olarak tespit edilmiştir.    

 

Şekil 2.3 Depremlerden etkilenen afetzedelerin illere göre dağılım (Anonim 2008) 
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Beklenen İstanbul depreminin zararı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA-2008) 

tarafından yapılan hesaplamalara göre 50.000 ila 60.000 ağır hasarlı bina, 500.000 ila 

600.000 civarında evsiz aile, 70.000 ila 90.000 civarında can kaybı, 120.000 ila 130.000 

ağır, 400.000 hafif yaralı, 40 milyar ABD doları civarında maddi kayıp beklenmektedir. 

Bu tablo İstanbul nüfusunun 9 milyon, bina sayısının 750.000, konut sayısının 3 milyona 

yakın olduğu kabulünden yola çıkarak hesaplanmıştır. Türkiye heyelan afet haritası şekil 

2.4 de verilmiştir (Anonim 2019). 

 

Şekil 2.4 Türkiye heyelan afet haritası (Anonim 2019) 

Türkiye’de kaya düşmesi yoğunluk haritası şekil 2.5 de, taşkın afet haritası şekil 2.6 da 

verilmiştir. Heyelanlar Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesinde ve aktif fay boyunca 

yoğunlaşmaktadır. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya Bölgesi heyelanların en 

az görüldüğü bölgelerdir.  1950-2008 yılları arasında, en çok heyelan olayı gözlenen iller 

Trabzon ( 1123), Rize ( 1049), Kastamonu ( 613) ve Erzurum (573)’dur (Anonim 2019). 

Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre kaya düşmesi olaylarının yaşandığı 

il sayısı 79, etkilenen yerleşim birimi sayısı 1.703, toplam kaya düşmesi olay sayısı 2.956 

(yerleşim birimlerinin  % 4,76) ve toplam afetzede sayısı 19.422 olarak gerçekleşmiştir. 

Çizelge 2.1’de görüldüğü üzere Türkiye’de kaya düşmesi afet sayısı en yüksek ilk dört il 

Kayseri (279), Erzurum (229), Nevşehir (179) ve Adıyaman (135)’dır (Anonim 2008). 

http://www.afad.gov.tr/
http://www.afad.gov.tr/
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Şekil 2.5 Türkiye kaya düşmesi yoğunluk haritası (Anonim 2008) 

Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre hazırlanan Türkiye’de kaya 

düşmesi olay sayılarının ve afetzede sayılarının illere göre dağılımı aşağıda verilmiştir 

(Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1 Kaya düşmesi olaylarının ve afetzede sayısının illere göre dağılımı (Anonim 

2008) 

 

İL 

AFET OLAY 

 SAYISI 

 

İL 

AFETZEDE 

SAYISI 

KAYSERİ 279 KAYSERİ 2934 

ERZURUM 229 NEVŞEHİR 2607 

NEVŞEHİR 179 NİĞDE 1186 

ADIYAMAN 135 ERZURUM 1143 

SİVAS 129 KARAMAN 1037 

ERZİNCAN 120 AFYON 905 

ARTVİN 111 AKSARAY 865 

KAHRAMANMARAŞ 106 ANKARA 680 

GİRESUN 102 DİYARBAKIR 530 

TRABZON 101 KARS 464 

MALATYA 98 ADIYAMAN 438 

DİYARBAKIR 93 KAHRAMANMARAŞ 437 

BİNGÖL 92 TUNCELİ 421 

KARAMAN 92 HATAY 393 

TUNCELİ 92 ISPARTA 364 

ANKARA 91 ERZİNCAN 357 

BİTLİS 87 BİNGÖL 350 

AFYON 85 SİİRT 334 

NİĞDE 84 ARTVİN 320 

GÜMÜŞHANE 82 BOLU 320 

Türkiye’de meydana gelen taşkın afetinin istatistiksel dağılımı şekil 2.6’da verilmiştir. 
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Şekil 2.6 Türkiye taşkın afet haritası (Anonim 2019) 

Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre düzenlenen doğal afetlerden 

çığ yoğunluk haritası aşağıda verilmiştir (Şekil 2.7). 

 

Şekil 2.7 Türkiye çığ yoğunluk haritası (Anonim 2008) 

Türkiye’de 1950 ile 2008 yılları arasında afete uğramış yerleşim birimleri haritası şekil 

2.8’de verilmiştir. 

http://www.afad.gov.tr/
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Şekil 2.8 Türkiye’de 1950-2008 arasında afete uğramış yerleşim birimleri haritası  

(Anonim 2019) 

2.3 Mekansal Plan Kademelerinin Yerbilimsel Etütlerle İlişkisi 

Doğal afetlerin etkisi ile ilgili kamunun aldığı kararlar ve planlamaya yansıması yerleşi-

lebilirlik açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla jeolojik-jeoteknik etütlerin gelişimi 

ve yer bilimsel verilerin planlamaya uyumu gerekmektedir.  

Mekansal plan kademeleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu1’nun İmar Planları İle İlgili Esaslar 

bölümünün 6. maddesinde tanımlanmıştır. Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısın-

dan; “Bölge Planları” ve “İmar Planları”, imar planları ise, “Nazım İmar Planları” ve 

“Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır. Uygulama imar planları gerektiğinde etaplar 

halinde de yapılabilir.   

Kanun’a göre; bölge planlarını Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır. Bölge plan-

ları, toplumun sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelle-

rini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve altyapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanır. 

Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları Belediyesince 

ve mücavir alan dışında kalan yerlerde valilik veya ilgilisince ve varsa bölge planı ve 

çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak yapılır veya yaptırılır.  

                                                 
1 T.C.Resmi Gazete, tarih: 09.05.1985 sayı: 18749 
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Arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımına ve uygulan-

masına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği2 

yayımlanmıştır. Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından plan kademe-

lenmesine uygun olarak üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; mekânsal strateji 

planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planından oluşur. Arazi 

kullanım ve yapılaşmada sadece bu plan kararlarına uyulur. 

Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe plan-

ların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki plana 

temel teşkil etmek zorundadır. Mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları hazır-

lanırken kalkınma planı, bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji bel-

geleri ile ortaya konulan hedefler dikkate alınır (Eke ve Sat 2013). Hızla artan şehir nü-

fusunun güvenli barınma alanlarında yerleşmesinin sağlanması, sanayi tesislerinin, enerji 

kaynaklarının, tarım alanlarının doğal afet olaylarından etkilenmemesi ve doğru arazi kul-

lanımının planlanması için, yerbilimsel etütler sonucunda elde edilecek nicel verilerin de 

ışığında plan yapılması sağlıklı kentlerin kurulmasında etkili olabilecektir. Planlamanın 

temel amacı kişilere sağlıklı ve düzenli barınma, çalışma ve dinlenme imkânı sağlayan 

alanların düzenlenmesidir (Eke ve Sat 2013). 

Keleş (2016), kent planlamasının hemen hemen bütün ülkelerde, beş gelişim sürecini iz-

lediğini açıklamıştır. Bunlar; kent planlamasının, kentlerin güzelleştirilmesini sağlayan 

bir uğraş olduğu, kentlerin imarı ve planlamasının mühendislik çabası olduğu ve kent 

planlama görevinin yalnız mimarlar ve mühendisler tarafından yerine getirildiği, kent 

plancılığının salt bir teknik uğraşı olmak yerine, ekonomik ve toplumsal etmenlerin de 

hesaba katıldığı çok yönlü bir çaba olduğu, metropolitan planlama, bölge planlaması adı 

verilen planların ortaya çıktığı dönem olup son olarak planlama eyleminin siyasal boyut-

larının sürece dahil olmasıdır. 

Kamuoyu, baskı kümeleri, yerel yönetim ilişkileri, rant paylaşımı ve nüfuz ticareti gibi 

siyasal bilime özgü kavramların kent planlarında sık sık kullanıldığı görülmüştür. Bunun 

                                                 
2 T.C.Resmi Gazete, tarih: 14.06.2014 sayı:  29030 
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başlıca nedeni, planlama eyleminin bir topluluğun değerleri ve erişmek istediği ereklerle 

ve devletin siyasal rejimi ve ideolojisiyle yakından ilgi bulunması ve bunların da siyasal 

süreçlerden soyutlanamayacağı gerçeğidir (Keleş 2016). 

2.3.1 Plana esas jeolojik-jeoteknik etütlerin gelişim süreci 

Plana esas jeolojik-jeoteknik etütlerin gelişim süreci incelendiğinde, Kurtuluş Sa-

vaşı’ndan sonra başlatılan kalkınma hamlesi çerçevesinde, şehirlerin ve kasabaların ye-

niden imar ve inşası konusunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla 

belediyelerin imar faaliyetlerini finansa etmek amacıyla 11.06.1933 tarihinde Belediyeler 

Bankası kurulmuştur. Belediyeler Bankasının il özel idareleri ile köyleri kapsamaması 

dikkate alınmış, 1945 yılında Belediyeler Bankası ile İmar Heyeti birleştirilerek İller Ban 

kası kurul muştur. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olarak görev yapmış olan İller 

Bankası Genel Müdürlüğü tarafından imar çalışmaları kapsamında yerleşim alanlarının 

gözlemsel jeolojik etütleri yapılmış ve düzenlenen jeolojik raporlar imar planlarına altlık 

teşkil etmiştir. Etütlerde yerleşim alanları ve civarının jeolojik özellikleri ile afet tehlike-

leri değerlendirilerek hali hazır haritalar üzerinde yerleşilebilirlik önerileri getirilmiştir. 

Bu etütlerde mevcut veya muhtemel heyelan ve kaya düşmesi riskli alanlar “sakıncalı 

alanlar” olarak değerlendirilmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.08.1987 tarih ve 1634 sayılı Genelge’ye göre “sakın-

calı alan” olarak belirlenen arazi sahiplerinin gayrimenkullerinin yerleşime açılabilmesi 

için bu genelge ile özel jeoloji bürolarına veya üniversitelere sondajlı jeoteknik inceleme 

imkânı sağlanarak jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanması ve uygulanmasının yolu 

açılmıştır. Gayrimenkul sahipleri tarafından hazırlatılan ve İller Bankası ve Afet İşleri 

Genel Müdürlüğüne sunulan Jeolojik-jeoteknik etüt raporları için bir standart getirilmesi 

gereği ortaya çıkmıştır. 31.05.1989 tarih ve 4343 sayılı Genelge ile jeolojik-jeoteknik etüt 

rapor formatı belirlemiş ve 1999 depremlerine kadar kullanılmıştır. Sırasıyla 15.10.1999 

tarih ve 12297 sayılı (10 nolu) Genelge, 23.08.1999 tarih ve 9386 sayılı Genelge ve 

19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelge ile geliştirilerek yayınlanmıştır.  



 

 

 

 

15 

 

Bu genelge, yapılması planlanan jeolojik-jeoteknik etütlerin ve raporlarının tüm teknik 

detaylarının belirtildiği kapsamlı bir kılavuz niteliğindedir. Bayındırlık ve İskan Bakan-

lığı kapatılarak yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması ile yayınlanan 

28.09.2011 tarih ve 102732 Sayılı Genelge mülga 10337 sayılı Genelge ilgi tutularak bu 

Genelge’nin tekrarı niteliğinde hazırlanmıştır. Yapılmakta olan jeolojik-jeoteknik ve 

mikrobölgeleme etüt çalışmaları halen bu Genelge’de kapsamında gerçekleştirilmektedir.  

2.3.2 Yerbilimsel verilerin planlara uygulanması 

Türkiye gibi afet tehlikesi ve riski çok yüksek olan ülkelerde, afetlerin önlenmesi ve za-

rarlarının azaltılmasında en temel ve akılcı politikaların başında, her tür ve ölçekteki plan-

lama sürecinde, afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve uygun arazi kullanımı, yerleşme 

ve yapılaşma kararları alınarak veya zarar azaltma stratejik planları (sakınım planları) 

geliştirilerek afetlerin neden olabileceği etkilerin (risklerin) azaltılması gelmektedir. Uy-

gulamada mikrobölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları yukarıda özetlenen bu temel amacı 

gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardır. Türkiye pratiğinde bu çalışmaların farklı isim-

lerle adlandırılması, çalışmalarda kullanılan ölçek, yöntem, norm ve detayların farklı ol-

masından kaynaklanmaktadır. Çalışmaların sonucunda belirlenen tehlike ve risklerin bü-

yüklüğüne göre, planlanacak alanlar gelişim veya yerleşim uygunlukları açısından alt böl-

gelere ayrılmaktadır. Türkiye’deki uygulama pratiğinde planlanacak alanlar genel olarak 

“yerleşime uygun alanlar”, “ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar”, “önlem alınarak 

yerleşime açılacak alanlar” ve “yerleşime uygun olmayan alanlar” olarak tanımlanmıştır.  
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3. ANKARA İLİ, KEÇİÖREN İLÇESİ, SELÇUKLU CADDESİNDEKİ KAYA 

DÜŞME RİSKLİ AFET BÖLGESİ     

Çalışma alanının 05.11.1997 onay tarihli uygulama imar planı notlarında; “Planlama/uy-

gulama aşamasında jeolojik-jeoteknik etüd yapılmadan kaya düşmesi ve heyelana yönelik 

önlemler belirlenmeden ve parsel alanlarında kalan kayaların ıslahı parsel sahipleri tara-

fından yaptırılmadan inşaat faaliyetine başlanamaz ve önlemler alındıktan sonra yapı-

laşma yapılabilir” ifadesi bulunmaktadır. İnceleme alanı ve civarının 1997 onay tarihli 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilen “afete maruz bölge” sınırları şekil 

3.1’de verilmiştir.  

 

Şekil 3.1 İncelme alanının 1/1000 ölçekli planı (Anonim 1995)   
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İnceleme alanı ve civarının 1997 onay tarihli plan notları şekil 3.2’de verilmiştir.  

 

Şekil 3.2 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları 
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Yapılan jeoteknik çalışmanın amacı; Selçuklu Caddesi’ndeki kaya düşmesinin nedenle-

rinin ve yapılar üzerindeki etkisinin araştırılması, bölgenin imar planı çalışmalarının ge-

lişimi ile planlamaya altlık oluşturan jeolojik-jeoteknik etüt kararlarının planlamaya etki-

sinin belirlenmesidir. Jeolojik-jeoteknik değerlendirme sonucunda yerleşilebilirlik açısın-

dan risklerin belirlenerek verilen yerleşime uygunluk kararlarının içeriğinin ve kaya düş-

mesi sonucu alınan kararların gayrimenkul değerine olan etkisinin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

3.1 İnceleme Alanının Tanıtılması ve Plan Gelişimi 

İnceleme alanı, Ankara ili, Keçiören ilçesi, Selçuklu Caddesi, Selçuklu Caddesi’nin do-

ğusundaki 6771 ve 34833 nolu adalar olup, 859 m ile 928 m kotları arasında yer almak-

tadır. İnceleme alanı şekil 3.3’de verilmiştir.  

 

Şekil 3.3 İnceleme alanı yeri 
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Toplam 660 m uzunluğunda, ortalama 120 m genişlikte ve en fazla 52 m ve ortalama 35 

m yüksekliğinde dike yakın eğimli şevlerden oluşmaktadır. Taş ocağı olarak işletilmiş 

olan inceleme alanında dereye yakın kesimde işletme düzlüğünün olduğu alanın eğimi % 

0 ile % 10 arasında ve oluşan şevin eğimi % 70 ile % 90 arasında değişmektedir (Kılıç 

vd. 2013).  İnceleme alanında taş ocağı aynası olan dik şevlerin dışındaki düşük eğimli 

kesimlerin önemli kısmı Keçiören Belediyesi tarafından park ve bahçe olarak kullanıl-

maktadır (Şekil 3.4).  

  

Şekil 3.4 İnceleme alanının 2013 yılındaki görünüşü (Kuzeye bakış) 

İnceleme alanında önlem projesinin gerçekleştirilip yapılaşmaya açılmasından önce dik 

şevlerin batısında terk edilmiş eski 1-2 katlı binalar bulunmakta olup, çöp ayıklama ve 

işleme amaçlı olarak kullanılmıştır. Boş binalar ile Selçuklu blokları arasında kalan alan 

Keçiören Belediyesi tarafından park alanı, basket ve voleybol sahası olarak kullanılmak-

tadır. İnceleme alanı içerisinde önceki yıllarda inşa edilmiş 15 katlı iki adet bloktan oluşan 

Selçuklu Sitesi bulunmaktadır. Etüt günü itibariyle bu blokların doğusunda kaya şevle-

rinden düşebilecek blokları tutmak amacı ile ortalama 5.00 m yüksekliğinde istinat duvarı 
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ve istinat duvarlarının güney kesiminde geniş bir alanda 1 veya 2 katlı gece kondu türü 

yapıların mevcut olduğu tespit edilmiştir. .  

İnceleme alanındaki gecekondu türü yapılaşma ve kaya düşmesi riskinin 2013 yılındaki 

görünümü şekil 3.5’de verilmiştir. 

  

Şekil 3.5 İnceleme alanının 2013 yılındaki güney kesimi (Doğuya bakış) 

Şevin üst kotlarında bulunan şelaleden kayanın çatlaklarına sızan suların ve ayrışmanın 

artması sebebi ile şevden 2003 yılında yaklaşık 256 tonluk kütlenin kama tipinde kayma 

ile düşmüş olduğu belirlenmiştir. İnceleme alanındaki 2013 yılındaki yapılaşmanın pano-

ramik görüntüsü şekil 3.6’da verilmiştir. 

  

Şekil 3.6 İnceleme alanının güney kesiminin 2013 yılı görünümü (Kuzeydoğuya bakış) 
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İnceleme alanının 2013 yılındaki Google Earth Görüntüsü şekil 3.7’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.7 İnceleme alanının 10.10.2013 yılındaki Google Earth görüntüsü (Kılıç 

vd.2018) 

İnceleme alanının 2018 yılındaki Google Earth görüntüsü şekil 3.8’de görüldüğü üzere 

kaya düşme riskine maruz olan gecekondu yapılarının kaldırılmış olduğu, çevre düzeni 

ve kaya düşme riskine karşı güvenlik önlemlerinin alındığı ayrıca çok katlı yapıların ya-

pılmış olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 3.8 İnceleme alanının 1.6.2018 Google Earth Görüntüsü (Kılıç vd.2018) 

3.2 İnceleme Alanında Yapılan Jeolojik–Jeoteknik Çalışmalar 

Bu çalışmada, geçmişte taş ocağı olarak ve daha sonra yerleşim alanı olarak kullanılan, 

ancak kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle 1995 yılında “Afete Maruz Bölge” ilan edilmiş 

alandaki Eosen yaşlı dasitlerin kaya kütle özellikleri incelenmiştir. 1/1000 ölçekli uygu-

lama imar planının 1 numaralı plan notuna istinaden gerekli önlemleri almak için jeolojik 
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birimin jeoteknik özellikleri, süreksizliklerin hat etüdleri ve sondajlardan elde edilen ka-

rot örnekleri üzerinde belirlenmiş jeolojik- jeoteknik etüt raporu hazırlanmış, önerileri 

kapsayan proje geliştirilmiş, projenin uygulanmasından sonra “Afete Maruz Bölge”  sınırı 

revize edilmiş ve bu alanda yeni konutların yapılması sağlanmıştır (Kılıç vd. 2018). 

Toplam 660 m uzunluğunda, ortalama 120 m genişlikte ve en fazla 52 m ve ortalama 35 

m yüksekliğinde dike yakın eğimli şevlerde kaya kütle sınıflamaları, ayrışma derecesi, 

şevden kopan farklı büyüklüklerde düşmüş ve yuvarlanmış blokların boyutları ve şev 

duraysızlık türleri ile düşebilecek blokların düşme ve yuvarlanma mesafeleri belirlenmiş-

tir. Düşme mesafesine göre önlem alınacak yapı yerleri belirlenmiştir.  

İnceleme alanında 9 noktada 10 m ile 25 m arasında değişen toplam 200 m jeoteknik 

amaçlı karotlu sondaj yapılmıştır. 16 adet hat incelemelerinde süreksizlik yönelimleri, 

makaslama ve ayrışma zonları, kayma yüzeylerindeki ikincil çizik yapıları ve patlatma 

noktaları hat etütleri ile belirlenmiştir. Dasitlerin yatay ve düşey yönde dağılımını belir-

lemek amacı ile sismik çalışmalar yapılmış ve P-dalga hızının 1035 - 2550 m/s arasında 

değiştiği belirlenmiştir (Kılıç vd. 2018).  

İnceleme hattı boyunca süreksizliklerin yüzeylerinde sıvama şeklinde ve dolgu malze-

mesi olarak “demiroksitleşme” hakimdir. Şev yüzeylerinde ve çok nadir olarak süreksiz-

liklerde “kalsit dolgu” ve az miktarda “kil dolgusu” tespit edilmiştir Birleşik Ayrışma 

İndeksine (UAI) Kılıç, 1996’ a göre “az ayrışmış ve orta ayrışmış” sınıfındadır. 

Kaya Şev Duraysızlıkları; Kaya şevlerinde ölçülen 300 adet süreksizlik dikkate alınarak 

yapılan kinematik analiz sonuçları şekil 3.9’da sunulmuştur. Analiz sonucuna göre 

düşme, düzlemsel kayma ve devrilme türü stabilite sorunları gözlenmektedir.  

Kaya düşmesi analizleri: Kaya düşme analizleri RocFall 5.0 programı kullanılarak yapıl-

mıştır (Şekil 3.10). Düşmüş blokların şev topuğundan uzaklığı 3.5 m ile 10.0 m arasında 

değişmektedir. 
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Şekil 3.9 Hatlardaki hakim süreksizlik (300 adet) setlerinin eş-alan projeksiyonu 

 

Şekil 3.10 RocFall 5.0 programı kullanılarak yapılan kaya düşme analizleri 
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İnceleme alanındaki şevde kama tipi duraysızlık şekil 3.11’de görülmektedir. Dasitlerde 

düzlemsel yenilmelerin akma yüzeyleri boyunca oluştuğu şekil 3.12’de görülmektedir. 

 

Şekil 3.11 Kama tipi duraysızlık (GD’ya bakış) 

 

Şekil 3.12 Dasitlerin akma yüzeylerinde görülen düzlemsel yenilmeler (GD’ya bakış) 
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Şevde devrilme türü duraysızlıklar görüldüğü gibi muhtemel duraysızlıkların yaşanacağı 

yarı serbest haldeki bloklar da görülmektedir (Şekil 3.13). 

 

Şekil 3.13 Kaya şevlerinde devrilme tipi duraysızlık (KB’e bakış) 

Eski taşocağı şevinden düşen blokların 10 m3 boyutlarına kadar ulaşabildiği görülebil-

mektedir ( Şekil 3.14). 

 

Şekil 3.14 Taş ocağında şevden düşmüş blok 
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Şevin üst kotlarında bulunan şelaleden kayanın çatlaklarına sızan suların ve ayrışmanın 

artması sebebi ile şevden 2003 yılında yaklaşık 256 tonluk kütlenin kama tipinde kayma 

ile düşmüş olduğu belirlenmiştir (Şekil 3.15) .     

 

Şekil 3.15 Google görüntüsüne göre 2003’de üst kotlardaki şelaleden sızan suların etkisi 

ile oluşmuş blok düşmesi (GD’e bakış) 

Yerleşime Uygunluk: İnceleme alanında, eski taşocağı işletme aynasının bulunduğu ve 

topoğrafik eğimi dike yakın olan şevin eteklerinde % 20 ile % 40 eğime sahip dolgunun 

teşkil ettiği alanlar kaya düşmesi riskinden dolayı Uygun Olmayan Alanlar (UOA 2.2) 

olarak tanımlanmıştır. 

İnceleme alanında, topoğrafik eğimin % 0 ile % 40 arasında değişim gösterdiği, kesim 

dolgu ve dasitlerin oluşturduğu ve uygun olmayan alanda meydana gelebilecek kaya düş-

melerinden etkilenebilecek alanları kapsamakta olup Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

teknik elemanlarınca düzenlenen jeolojik etüd raporunda önlem alınabilecek nitelikte 

kaya düşmesi sorunlu alanlar (ÖA 2.2) olarak değerlendirilmiştir  
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Önlemli alanlarda çevreye uygunluğu da gözetilerek şevde; (i) düşebilecek kaya için yü-

zey temizliği yapılması, (ii) çelik ağ ve çelik halat ile şevin kaplanması ve (iii) düşebile-

cek ve yuvarlanabilecek blokların tutulması amacıyla 3.0 m ve 4.0 m yüksekliğinde do-

natılı sedde inşa edilmesi önerilmiştir. 

Hazırlanan jeolojik-jeoteknik raporu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından onay-

lanmış, rapordaki önerilere uygun olarak proje hazırlanmış ve 2014 yılı Ağustos ayında 

proje uygulandıktan sonra 13.10.2014 tarih ve 2014-6930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Afete Maruz Bölge sınırları değiştirilerek revize imar planı yapılmış ve inşaat aşama-

sına geçilmiştir. Bu adada ilave olarak 2 adet 30 katlı ve 3 adet 20 katlı ve 3 adet 4 katlı 

konut inşaatları 2018 yılında tamamlanarak imar izni alınmıştır. İnceleme alanının 

07.03.2014 tarihinden önceki ve 23.04.2014 tarihinden sonraki görüntüleri Ek 1 deki fo-

toğraflarda verilmiştir.  
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4. İNCELEME ALANI VE ÇEVRESİNDEKİ TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN 

ANALİZİ VE TARTIŞMA  

Bu çalışma ile Ankara ili, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi’nin doğusundaki 6771 ve 

34833 adadaki kaya düşme afetinin imar düzenlemeleri ve gayrimenkul değerlerine etki-

sinin elde edilebilen veriler ışığında analizi yapılmıştır. 05.11.1997 tarihinde onaylanan 

uygulama imar planının 1 numaralı plan notuna istinaden afet bölgesini kapsayan alanda 

2013 tarihinde sondajlı jeolojik-jeoteknik etüt çalışması yapılarak hazırlanan rapor An-

kara Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Raporda önceki AMB sı-

nırları değiştirilerek “önlemli alan” ve “uygun olmayan alan” olarak düzenlenmiştir (Şe-

kil 4.1).  

 

Şekil 4.1 İnceleme alanının afete maruz bölge sınırları ve yerleşime uygunluk haritası 
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05.11.1997 onay tarihli uygulama imar planı geçerli olup, herhangi bir plan revizyonu 

yapılmamış, ancak önlemli alan için yapılan proje uygulaması ile kaya düşme riskine 

karşı gerekli önlemler alınarak bölge yapılaşmaya açılmıştır. Yerleşime uygun olmayan 

alanlarda ve “Afete Maruz Bölge” (AMB) sınırları içinde planlama ve inşai faaliyet ya-

pılamasına izin verilememektedir. Bu alanlar tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlen-

mektedir. Alım satımına herhangi bir engel olmayıp yapılaşmaya yasak bölgelerdir.  

Eskiden taşocağı olan kaya düşmesi riskli olan yerlerin 6771 ada ve 34833 ada sınırları 

içinde kalan parsellerden oluştuğu gözlenmiştir. 1997 onay tarihli uygulama imar planı 

ile AMB sınırları içinde mevcut olan gecekondu türü yapıların önemli bir kısmı, 2014 

tarihli BKK ile önlemli alan olarak değerlendirilen kesimin sınırları içinde kalmıştır. Bu 

kesimdeki yapılar genellikle 1 veya 2 katlı gecekondu türündeki yapılardan oluşmaktadır. 

Önlemli alanda yeni yapılaşmalarla mesken ve ticari nitelikte bağımsız bölümler üretil-

miştir. Böylece 2014 yılına kadar afet bölgesi olması sebebiyle kullanılamayan gayrimen-

kuller, kaya düşme riskinin önlenmesi projesinin geliştirilmesi ve uygulanması sonrasın-

daki dönemde kullanılabilir hale gelmiş ve büyük ölçüde değer kazanmış olduğu saptan-

mıştır. Bu bölgede üretilen bağımsız bölümlerin değerleme raporlarına göre teminat de-

ğerleri ve bazı gerçekleşmiş satış değerleri analiz edilmiş ve elde edilen sonuçların genel 

değerlendirilmesi yapılmıştır (Çizelge 4.1). 

İnceleme alanında yapılaşma ve kullanım kararlarının verilmesinden önce (AMB kararı 

dönemi) ve sonrası dönemlerde taşınmazların piyasa değerleri ile emlak vergisi değerleri 

karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışma alanında yapılan ince-

leme ve değerlendirme sonuçlarına göre yapılan afet riskinin bertaraf edilmesinin taşın-

mazların kullanımı ve piyasa değerlerime etkileri değerlendirilmiştir. İnceleme sonuçla-

rına göre afet riskinin bertaraf edilmesinin yerel düzeyde gayrimenkul piyasalarına 

olumlu yansıdığı ve gerçekleşmiş gayrimenkul satış değerlerinin 1.300.000 TL’na kadar 

ulaşabildiği görülmektedir. Buna ilave olarak emlak vergisi değerlerinin takdirini yapan 

komisyonların kararlarına parsellerin zemin yapısı ve kullanılabilirliğinin yansıma dü-

zeyleri de irdelenmiş ve afet riskinin azaltılmasına yönelik yatırımların artan emlak ver-

gisi geliri ile finanse edilme olanakları da irdelenmiştir.   
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 Çizelge 4.1 Değerleme raporlarına göre teminat değerleri 

No Satış tarihi Mahalle Vasfı Ada Parsel No 
Bağımsız 

Bölüm No
Kat Net Alan (m2) Değer (TL)

Güncel Değer 

(TL)

1 28.11.2011 KARARGAHTEPE MESKEN 6771 9 46 200.000 450.249,60

2 1.03.2012 BASINEVLERİ MESKEN 91264 6 2 100 105.000 232.527,30

3 4.01.2014 BASINEVLERİ MESKEN 91264 12 2 120 135.000 274.560,07

4 1.05.2014 BASINEVLERİ MESKEN 32139 11 zemin 115 200.000 435.152,22

5 2.06.2014 KARARGAHTEPE MESKEN 91265 12 3 184 325.000 629.143,42

6 8.01.2014 KARARGAHTEPE KARGİR EV 5975 2 950.000 1.932.089,38

7 16.01.2014 KARARGAHTEPE D.MESKEN 5109 21 12 260.000 528.782,36

8 11.03.2014 BASINEVLERİ D.MESKEN 31934 6 43 200.000 388.315,32

9 15.09.2014 BASINEVLERİ MESKEN 32138 3 5 140.000 265.510,75

10 15.09.2014 BASINEVLERİ MESKEN 32135 8 10 110.000 208.615,59

11 8.12.2014 KARARGAHTEPE D.MESKEN 5109 21 11 280.000 531.334,32

12 23.12.2014 KARARGAHTEPE MESKEN 5107 9 2 105.000 200.779,55

13 2.06.2015 KARARGAHTEPE MESKEN 5978 34 1 95 140.000 254.425,95

14 15.06.2015 KARARGAHTEPE MESKEN 6771 20 2 92 135.000 244.718,02

15 28.01.2015 KARARGAHTEPE MESKEN 5413 16 2.250.000 4.288.417,65

16 28.01.2015 KARARGAHTEPE MESKEN 5413 14 1.400.000 2.668.348,76

17 13.03.2015 KARARGAHTEPE MESKEN 5422 6 180.000 338.990,23

18 25.03.2015 BASINEVLERİ MESKEN 31933 7 140.000 260.924,08

19 27.04.2015 BASINEVLERİ MESKEN 31934 6 250.000 459.385,95

20 15.10.2015 BASINEVLERİ MESKEN 31895 9 300.000 533.187,51

21 15.02.2016 BASINEVLERİ D.MESKEN 31934 6 43 225.000 405.613,41

22
25.04.2016 KARARGAHTEPE MESKEN 6771 31 77 adet

15.403.000 27.513.331,92

23 10.06.2016 BASINEVLERİ MESKEN 5848 29 6 240.000 422.437,84

24 23.06.2016 BASINEVLERİ MESKEN 32139 11 10 260.000 457.641,00  
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   Çizelge 4.1 Değerleme raporlarına göre teminat değerleri (devamı) 

No Satış tarihi Mahalle Vasfı Ada Parsel No 
Bağımsız 

Bölüm No
Kat

Net Alan 

(m2)
Değer (TL)

Güncel Değer 

(TL)

25 7.09.2016 KARARGAHTEPE MESKEN 5418 19 10 150.000 262.181,70

26
6.12.2016 KARARGAHTEPE T. BİNA 5971 10

6.500.000 11.013.319,06

27 16.10.2017 KARARGAHTEPE MESKEN 5978 25 4 115 175.000 257.873,97

28 1.09.2017 BASINEVLERİ MESKEN 5836 25 1 110 160.000 263.253,68

29 16.02.2017 BASINEVLERİ MESKEN 5844 10 5 260.000 406.293,36

30 1.03.2017 BASINEVLERİ D.MESKEN 31934 6 43 240.000 375.040,02

31 26.05.2017 BASINEVLERİ MESKEN 32134 3 2 95.000 145.075,17

32 10.07.2017 KARARGAHTEPE D.MESKEN 6771 31 77 adet B.B. 20.010.000 30.317.183,60

33 7.08.2017 BASINEVLERİ MESKEN 5851 12 2 55.000 83.330,58

34 30.10.2017 BASINEVLERİ MESKEN 31895 9 25 340.000 501.012,29

35 1.11.2017 KARARGAHTEPE MESKEN 5105 29 8 110.000 162.092,21

36 6.11.2017 KARARGAHTEPE MESKEN 5421 4 1 130.000 191.563,52

37 23.11.2017 BASINEVLERİ MESKEN 31895 5 5 260.000 375.555,56

38 5.05.2018 KARARGAHTEPE MESKEN 6771 31 10 162 450.000 593.589,86

39 1.07.2018 BASINEVLERİ MESKEN 5839 8 2 70 100.000 123.350,66

40 16.01.2018 KARARGAHTEPE D.MESKEN 5416 14 7 315.000 444.479,19

41 6.02.2018 KARARGAHTEPE KARGİR APT 5969 2 2.585.000 3.647.551,47

42 20.02.2018 KARARGAHTEPE MESKEN 5414 22 27 230.000 316.065,15

43 23.03.2018 KARARGAHTEPE T.MESKEN 5413 14 2 1.750.000 2.368.468,83

44 3.08.2019 KARARGAHTEPE MESKEN 6772 18 9
142

450.000 448.349,65

45 26.02.2019 KARARGAHTEPE MESKEN 5979 33 12 185.000 196.184,57

46 1.08.2019 KARARGAHTEPE D.MESKEN 5982 2 2 1.680.000 1.673.838,68

47 7.07.2019 KARARGAHTEPE MESKEN 6771 32 9 188 930000 926589,26

48 10.11.2019 KARARGAHTEPE MESKEN 6771 32 8 217 1150000 1150000  
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Keçiören Tapu Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 6771 ada 31 ve 32 parselin hissele-

rinin 2013 yılında gerçekleşmiş bazı satış fiyatları ve bunların güncellenmiş değerleri 

aşağıda verilmiştir (Çizelge 4.2). İnceleme alanında AMB kararlarının kaldırılması ve 

afet riskinin azaltılmasından sonra gerçekleşen piyasa değerlerinin çok yüksek olduğu 

açıkça ortaya konulmuştur.   

Çizelge 4.2 İnceleme alanındaki bazı ada ve parsellerin yıllara göre gerçekleşmiş satış 

fiyatları ve güncellenmiş değerleri 

Tarih Ada / Parsel
Yüzölçümü        

( m2)

Satış 

Fiyatı  

(TL)

Güncelleştirilmiş 

Fiyat ( TL)

Güncelleştirilmiş 

Birim Satış Fiyatı 

TL

2006 6771/ 25 9328 77.000 256.688 28

2013 6771/32 58 28.000 59.453 1.025

2013 6771/32 146 61.000 129.522 890

2013 6771/32 163 93.725 199.007 1.221

2013 6771/31 59 27.000 57.329 980

2013 6771/31 105 46.000 97.672 930  

İnceleme sonuçlarına göre jeoteknik çalışmaların yapılmasından öncedeki dönemde 

(2006 yılı) gayrimenkul satış fiyatlarının güncel değerlerinin, AMB kararı ve kaya 

düşmesi riskinin bertaraf edilmesinden sonraki dönemde (2013 yılı) satış fiyatlarının 

güncellenmesi yoluyla bulunan değerin oldukça altında kaldığı saptanmıştır. Parselin, 

kaya düşmelerinin yaşandığı AMB bölgesi olan gecekondu bölgesi olması satış fiyatının 

da çok düşük olmasına sebep olduğu anlaşılmaktadır. Tapu kütüğü incelemelerinde arsa 

mülkiyetlerinin uzun yıllar boyunca el değiştirmediği görülmektedir. 

Çizelge 4.3 Satışı yapılmış bağımsız bölümlerin gerçekleşmiş satış fiyatı (ipotekli) 

Satış Tarihi Ada Parsel Kat
Bağımsız 

Bölüm no

Net Alan            

( m2)
Fiyat (TL)

Güncellenmiş 

Değer (TL)

2014 31885 5 1 2 123.000 237.974

2014 31885 5 3 5 148.000 286.342

2016 6771 27 zemin 8 90 80.000 140.232

2018 6772 13 3 14 100 150.000 185.026

2019 6771 26 3. kat 21 110 183.000 180.522  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentsel alanda arazi kullanım kararlarının verilmesinde, afet riskinin özel olarak plan-

lama ve proje geliştirme süreçlerinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Deprem, heyelan, 

kaya düşmesi, taşkın, volkan, tsunami gibi doğal afetlerin bütün dünyada can ve mal ka-

yıplarına sebep olduğu bilinmektedir. Afet riskinin, yerel ve ülkesel düzeyde gayrimen-

kullerin kullanımı ve değerlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Afet risklerinin gay-

rimenkullerin değerleri ve kira paralarının azalmasına neden olduğu bilinmektedir. Ça-

lışma kapsamında geçmişte taş ocağı olarak kullanılan Ankara ili, Keçiören ilçesi, Sel-

çuklu Caddesindeki bazı parsellerin toplam 660 m uzunluğunda, ortalama 120 m geniş-

likte ve 52 m yüksekliğindeki şevde meydana gelen kaya düşmesi tehlikesinden etkilen-

mesi nedeniyle 1995 yılında ilan edilen “Afete Maruz Bölge” kararının gayrimenkul de-

ğeri üzerine etkisi incelenerek genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Keçiören ilçesi 

Selçuklu Caddesinin doğusundaki 6771 ada ve 34833 ada sınırları içinde kalan ve kaya 

düşme afetinin imar düzenlemeleri ve gayrimenkul değerlerine etkisi ikincil verilerle de-

ğerlendirilmiştir.   

Çalışma alanı ile ilgili olarak 05.11.1997 tarihinde onaylanan uygulama imar planı notla-

rında; “Planlama/uygulama aşamasında jeolojik-jeoteknik etüd yapılmadan kaya düşmesi 

ve heyelana yönelik önlemler belirlenmeden ve parsel alanlarında kalan kayaların ıslahı 

parsel sahipleri tarafından yaptırılmadan inşaat faaliyetine başlanamaz ve önlemler alın-

dıktan sonra yapılaşma yapılabilir” ifadesi bulunmaktadır. Bu nedenle afet bölgesini kap-

sayan alanda 2013 tarihinde sondajlı jeolojik-jeoteknik etüt çalışması yapılarak hazırla-

nan rapor, Ankara AFAD İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Raporda önceki AMB 

sınırları değiştirilerek ÖA ve UOA olarak revize edilmiştir. Halen 05.11.1997 onay tarihli 

uygulama imar planı geçerli olup, herhangi bir plan revizyonu yapılmamış, ancak önlemli 

alan için yapılan proje uygulaması ile kaya düşme riskine karşı gerekli önlemler alınarak 

yapılaşma tamamlanmıştır. Yerleşime uygun olmayan alanlarda planlama yapılamamak-

tadır. Bu alanlar tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmektedir. Alım satımına herhangi 

bir engel olmayıp yapılaşmaya yasak bölgelerdir.  
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Eskiden taşocağı olan kaya düşmesi riskli alan 6771 ada ve 34833 adadan oluşmaktadır. 

1997 onay tarihli uygulama imar planında AMB’deki gecekondu türü yapıların önemli 

bir kısmı 2014 tarihli BKK ile önlemli alan olarak değerlendirilen kesimde kalmıştır. Bu 

kesimdeki yapılar genellikle 1 veya 2 katlı gecekondu türündeki yapılardan oluşmaktadır. 

Önlemli alanda Keçiören Belediyesi tarafından verilen yapılaşma izni ile 2 adet 30 katlı 

binada 240 adet bağımsız bölüm ile 3 adet 16 katlı binada 192 adet, 3 adet 4 katlı binada 

mesken ve ticari nitelikte bağımsız bölümlerin üretilmiş olduğu görülmüştür. Böylece 

2014 yılına kadar afet bölgesi olması sebebiyle kullanılamayan gayrimenkuller önlem 

projelerinin geliştirilmesinden sonra kullanılabilir hale gelmiş ve değer kazanmış olduk-

ları tespit edilmiştir.  

Kaya düşmesine karşı iyileştirme projesi hazırlanarak çelik ağ, çelik halat ve donatılı 

sedde yapılması önerilmiştir. Alınan önlemlerden sonra afet bölgesinin sınırları yeniden 

belirlenmiş ve Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır. Parsellerin uygun olmayan alanda kalan 

kesimleri yapılaşamamış, önlemli alanlarda konut ve ticari gayrimenkuller inşa edilerek 

kullanıma açılmıştır. Jeoteknik önlemler alınıp kaya düşmesi riski bertaraf edilmesi ve 

afete maruz bölge sınırlarının yeniden düzenlenmesinden sonra inceleme alanında yapı-

laşma mümkün olmuş ve bu durumun gayrimenkullerin değeri üzerine olumlu etkisinin 

olduğu gözlenmiştir. Diğer bir ifade ile kaya düşmesi ve diğer doğal afetler nedeniyle 

bölgenin AMB ilan edilmesi gayrimenkullerin değerini olumsuz etkilediği saptanmıştır. 

İnceleme alanındaki parsellerin emlak vergisine esas değerlerinin tespitinde görevli ko-

misyonun söz konusu parsellerin jeolojik-jeoteknik özelliklerinin dikkate alınmadığı ve 

yerleşime uygunluk kararlarının emlak vergisi değerinin tespitinde bir etken olarak dik-

kate alınmadığı tespit edilmiştir. Bu koşullarda emlak vergisi değerlerinin takdirini yapan 

komisyonların kararlarına parsellerin zemin yapısı ve kullanılabilirliğinin yansıma dü-

zeyleri de irdelenmiş ve afet riskinin azaltılmasına yönelik yatırımların artan emlak ver-

gisi geliri ile finanse edilme olanakları da irdelenmiştir.    

İmar planlaması öncesi doğal afet risklerin belirlenmesi ve bu sonuçlara göre arazi kulla-

nımlarının planlanması gerekli olmaktadır. AMB alanı sınırları içinde kalan gayrimen-

kullere sahip kişilerin haklarının korunması için imar hakkını değer esaslı olarak başka 

bir yere nakli mağduriyetlerin önlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Örnek olayın 
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değerlendirilmesi neticesinde; kentsel alanda imar planlama ve kullanım kararlarının ve-

rilmesi, taşınmaz geliştirme, etkin ve verimli kullanım kararları ve değerleme çalışmala-

rında zemin yapısı ve afet risklerinin özel olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi gerek-

liliği ortaya çıkmaktadır. Merkezi idare ve yerel yönetim birimlerinde belirtilen çalışma-

ların yapılmasında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev almalarının 

sağlanması ve söz konusu uzmanların imar planlama, proje geliştirme ve yönetimi süreç-

leri ile değerleme çalışmalarındaki görev ve yetkilerinin tanımlanması ve ilgili yasal dü-

zenlemelerde tanımlama yapılmasına gereksinimin olduğu vurgulanmalıdır.   
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EK 2. Kaya ıslah çalışmalarından bir görünüm 
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EK 3. Kaya şevinin çelik ağ ile kaplanması 
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EK 4. Önlem projelerinden donatılı seddenin görünümü. 
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EK 5. Şevde yapılan ıslah çalışmalarından sonraki yapılaşmadan bir görünümü 
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Ek 6. Şevde yapılan ıslah çalışmalarından sonra tamamlanmış yapılaşma 
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