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ÖZET: 

 

Halen yürürlükte olan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, olasılıksal sismik tehlike analizi yöntemi ile 475 yıl 

tekrarlanma periyodu için hesaplanan en büyük yer ivmesi değerleri esas alınarak hazırlanmış ve 1996 yılında 

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu haritanın yenilenmesi için 2013 yılında Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenen, 

“Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi” başlıklı bir proje başlatılmıştır. Bu projede, 43, 72, 475 ve 

2475 yıl tekrarlanma periyotları için en büyük yer ivmesi, en büyük yer hızı, 0.2 sn ve 1.0 sn periyotlarında %5 

sönüme sahip spektral ivmeler cinsinden deprem tehlike haritaları üretilmiştir. Güncellenmekte olan “Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği Taslağı” ile de uyumlu olarak geliştirilen “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları”nın 

kullanıcılara “İnteraktif Web Uygulaması” şeklinde sunulması planlanmaktadır. Bu amaçla, coğrafi bilgi sistemleri  

tabanlı interaktif bir web uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen bu kullanıcı dostu interaktif web uygulaması tüm 

araçlarıyla tanıtılacaktır. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Deprem Bölgeleri Haritası, Deprem Tehlike Haritaları, İnteraktif Web Uygulaması 

 

 

INTERACTIVE WEB APPLICATION FOR SEISMIC HAZARD MAPS OF 

TURKEY 
 

ABSTRACT: 

 

The current Earthquake Zoning Map of Turkey was prepared based on the peak ground acceleration (PGA) values 

that were estimated using probabilistic seismic hazard analysis methodology for a return period of 475 years and 

became effective by the Decision of Council of Ministers in 1996. In order to revise this map, the project entitled 

as “Revision of Turkish Seismic Hazard Map” and supported within the scope of National Earthquake Research 

Program which is conducted by Disaster and Emergency Management Presidency of Turkey was initiated in 2013. 

In this project, seismic hazard maps in terms of peak ground acceleration, peak ground velocity, 5%-damped 

pseudo-spectral accelerations at 0.2 sec and 1.0 sec periods for return periods of 43, 72, 475 and 2475 years are 

produced. It is planned to present these seismic hazard maps, which are also developed consistent with “Draft of 

Turkish Building Earthquake Code” being revised, to users in the form of “Interactive Web Application”. For this 

purpose, a GIS based interactive web application has been developed. This user friendly interactive web 

application will be presented with its all tools. 
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1. GİRİŞ  
 

Belirli bir bölgede deprem riskinin belirlenmesinin ilk adımı bölgenin deprem tehlikesinin, ikinci adımı ise bu 

tehlikenin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelebilecek fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıpların tahmin 

edilmesidir. Dolayısıyla, deprem tehlikesinin güvenilir olarak belirlenmesi, deprem riskinin azaltılmasında temel 

bir adımdır. 

 

Ülkemizin ilk resmi deprem bölgeleri haritası 1945 yılında yayımlanmıştır. Zaman içerisinde ülkemizin 

sismotektoniği hakkındaki bilgilerin artması, mühendislik sismolojisindeki ilerlemeler ve dünyadaki gelişmelere 

paralel olarak birkaç kez revize edilerek yeniden yayımlanan bu harita, son olarak 1996 yılında yenilenmiş ve 

yürürlüğe girmiştir. Önceki haritalardan farklı olarak bu haritada deprem bölgeleri, olasılıksal sismik tehlike 

analizi yöntemi ile 475 yıl tekrarlanma periyodu için en büyük yer ivmesi cinsinden çizilen eş-ivme kontur haritası  

esas alınarak belirlenmiştir (Gülkan vd., 1993). 

 

Bu haritanın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen yaklaşık 20 yıllık süre içerisinde olasılıksal sismik tehlike hesap 

yöntemlerindeki gelişmeler ve sismik tehlike hesaplarının temel bileşenleri olan güncel deprem kaynakları, 

deprem katalogları, yer hareketi tahmin denklemleri vb ile ilgili son çalışmalar ışığında yenilenmesi için 2013 

yılında “Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi” başlıklı bir proje başlatılmıştır. Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenen 

bu projede, farklı tekrarlanma periyotları (43, 72, 475 ve 2475 yıl) için referans zemin koşulu (VS)30=760 m/s esas 

alınarak en büyük yer ivmesi, en büyük yer hızı, 0.2 sn ve 1.0 sn periyotlarındaki spektral ivmeler cinsinden 

deprem tehlike haritaları üretilmiştir (Akkar vd., 2014). Güncellenmekte olan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

Taslağı (TBDY, 2016)” ile de uyumlu olarak geliştirilen “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları”nın yönetmelik ile 

eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi ve kullanıcılara “İnteraktif Web Uygulaması” şeklinde sunulması 

planlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu doğrultuda geliştirilen “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif 

Web Uygulaması”nı sunmaktır. 

 

2. TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTALARI İNTERAKTİF WEB UYGULAMASI 

 

“Türkiye Deprem Tehlike Haritaları”nın web ortamında görüntülenmesi, sorgulanması, kullanıcı tarafından 

belirlenen sahalar için bu haritalardan elde edilen deprem yer hareketi parametrelerinin ve “Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği Taslağı (TBDY, 2016)”na göre hesaplanan yatay ve düşey elastik tasarım spektrumlarının 

raporlanmasını sağlayan interaktif bir web uygulaması geliştirilmiştir. Bu web arayüzünde, harita ekranı ve bu 

ekran üzerinde yer alan “Arama” kutucuğu, “Harita Ölçeği” ve harita ekranının solunda yer alan “Adres 

Sorgulama” ve “Raporlama” menüleri, harita araçları (Genel Görünüm, Katman Kontrolü, Bilgi Al, Koordinata 

Git, Yaklaş, Uzaklaş, Ölçme Aracı, Kaydır, Haritayı Temizle), “Yardım” ve “İletişim” araçları bulunmaktadır 

(Şekil 1). Bu kutucuk, menü ve araçlar aşağıda tanıtılmaktadır. 

 

2.1. Harita Ölçeği 

İnteraktif uygulamada yer alan haritayı belirli bir ölçekte yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanıcının 

istediği ölçeği girebileceği “Harita Ölçeği” kutucuğu tasarlanmıştır (Şekil 2). 

 

2.2. Arama Kutucuğu 

Harita ekranının sol üst köşesinde bulunan “Arama” kutucuğu kullanılarak mahalle, ilçe ve il bazında bir adres 

harita üzerinde görüntülenebilir (Şekil 3). Bunun için kullanıcının bu kutucuğa ilgili mahalle, ilçe veya ilin isminin 

en az üç harfini girmesi gerekmektedir. İnteraktif uygulamada, girilen bilgiye en yakın 10 sonuç listelenmektedir. 

Eğer istenen adres bu sonuçlar arasında yer almıyor ise kullanıcı daha fazla bilgi girmelidir. Uygulama, listelenen 

sonuçlar arasından kullanıcı tarafından seçilen adrese yakınlaşmakta ve bu adres mavi renkle vurgulanmaktadır. 

İnteraktif web uygulamasındaki adres bilgileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi” veri tabanındaki bilgilerden (TÜİK, http://www.tuik.gov.tr) belli aralıklarla güncellenmektedir. 
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Şekil 1. “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” arayüzünün genel görünümü 

 

 

Şekil 2. “Harita Ölçeği” 

 

2.3. Adres Sorgulama Menüsü 

Kullanıcı tarafından; il, ilçe ve mahalle bazında bir adres “Adres Sorgulama” menüsü aracılığı ile de harita 

üzerinde görüntülenebilir (Şekil 4). Bunun için kullanıcı, haritanın solunda yer alan “Adres Sorgulama” butonuna 

tıkladığında açılan menüde ilk önce il, daha sonra ilçe, son olarak da bucak, köy veya mahalle listelerinden seçim 

yapabilir. Kullanıcının her bir listede yapmış olduğu seçim, harita üzerinde mavi renkle vurgulanmaktadır. 

 

2.4. Raporlama Menüsü 

İnteraktif web uygulamasında, kullanıcı tarafından belirlenen bir saha için “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

Taslağı (TBDY, 2016)”na göre yatay ve düşey elastik tasarım spektrumlarını sunan bir “Raporlama” menüsü 

geliştirilmiştir (Şekil 5). Uygulamanın solunda yer alan “Raporlama” butonuna tıklandığında açılan menüde 
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“Rapor Başlığı” kutucuğuna oluşturulacak raporun başlığı yazılmalı, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Taslağı 

(TBDY, 2016)”nda tanımlanan deprem yer hareketi düzeyleri ve yerel zemin sınıflarının verildiği listelerden seçim 

yapılmalı, belirlenen sahanın koordinatları (enlem ve boylam) ilgili kutucuklara doğrudan yazılmalı veya “Nokta 

At” butonuna tıklanarak saha harita üzerinde belirlenmelidir. “Raporlama” menüsünün sağ altındaki “Değerli 

Hesapla” butonuna tıklandığında “Özet Rapor”un sunulduğu yeni bir pencere açılmaktadır (Şekil 5). Özet rapor, 

kullanıcı girdileri, sahanın konumunu gösteren harita, seçilen tekrarlanma periyodu (deprem yer hareketi düzeyi) 

için deprem tehlike haritalarından elde edilen yer hareketi parametreleri ile yatay ve düşey elastik tasarım spektrum 

grafiklerini içermektedir. “Özet Rapor”un sağ üst köşesindeki “Detaylı Raporu Göster” bağlantısına tıklandığında, 

yatay ve düşey elastik tasarım spektrumlarını elde etmek için yapılan hesapların detaylarını (ilgili tablolar, 

formüller vb.) içeren “Detaylı Rapor”un sunulduğu pencere açılmaktadır. 

 

 

Şekil 3. “Arama” kutucuğu 

 

 

Şekil 4. “Adres Sorgulama” menüsü 
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Şekil 5. “Raporlama” menüsü 

 

2.5. Harita Araçları 

 

2.5.1. Genel Görünüm, Yaklaş, Uzaklaş ve Kaydır 

 “Yaklaş” ve “Uzaklaş” araçları ile haritanın istenilen bölgesine yaklaşılabilir veya uzaklaşılabilir. Harita,  

“Kaydır” aracı ile sağa, sola, yukarı veya aşağıya kaydırılabilir. Kullanıcı bu işlevlere harita üzerinde sağ 

tıkladığında da ulaşabilir. “Genel Görünüm” butonuna tıklandığında ise harita, sistemde ön tanımlı olan ve web 

uygulaması ilk açıldığındaki ölçek ve konumunda görüntülenir. 

 

2.5.2. Katman Kontrolü 
Kullanıcı harita ekranında “Katman Kontrolü” aracını kullanarak değişiklikler yapabilir. “Katman Kontrolü” 

butonuna tıklandığında açılan menüde, “Tehlike Haritaları”, “Altlık”, “Diğer Katmanlar” ve “Grid” olmak üzere 

dört farklı sekme bulunmaktadır (Şekil 6). 

 

“Tehlike Haritaları” sekmesinde 4 farklı tekrarlanma periyodu (43 yıl, 72 yıl, 475 yıl ve 2475 yıl) için 4 farklı yer 

hareketi parametresi (PGA: en büyük yer ivmesi, PGV: en büyük yer hızı, SS ve S1: 0.2 sn ve 1.0 sn periyotlarında 

%5 sönüme sahip spektral ivmeler) cinsinden hazırlanan 16 farklı deprem tehlike haritası seçimi bulunmaktadır. 

Harita ekranında, otomatik olarak 475 yıl tekrarlanma periyodu için en büyük yer ivmesi cinsinden hazırlanan 

deprem tehlike haritası görüntülenmektedir. Bu harita, bu sekmedeki diğer deprem tehlike haritaları arasından 

seçim yapılarak değiştirilebilir. Görüntülenecek tehlike haritası saydamlaştırılarak altlık haritanın görünürlüğü 

arttırılabilir. Bunun için “Tehlike Haritaları” sekmesinde 4 farklı “Görünürlük” düzeyi (%25, %50, %75 ve %100) 

seçimi bulunmaktadır. Uygulamada otomatik olarak %100 görünürlük düzeyi seçilmiş durumdadır. Ayrıca 

görüntülenen tehlike haritasına “Kontur” eklenebilir. Bunun için “Kapalı” olan “Kontur” seçimi “Açık” duruma 

getirilmelidir. 
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“Katman Kontrolü” menüsündeki “Altlık” sekmesinde, tehlike haritasının altında görüntülenen altlık harita için 

farklı seçenekler (Vektör Tile, Google, Google Fiziki, Bing) bulunmaktadır. 

 

Görüntülenebilecek diğer katman seçimlerinin yer aldığı “Diğer Katmanlar” sekmesinde, “Mahalle”, “İlçe”, “İl”, 

“Sokak” katmanları otomatik olarak seçilmiş durumdadır. Kullanıcı bu seçimleri kaldırabilir veya “Göller” ve 

“Diri Faylar” katmanlarını görüntülenmesi için seçebilir. 

 

Harita üzerinde görüntülenecek grid seçenekleri “Grid” sekmesinde birden fazla seçim yapılabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

Harita ekranında, “Katman Kontrolü” menüsünde yapılan seçimlere göre değişikliklerin görüntülenmesi için 

“Katman Kontrolü” menüsünün sağ alt köşesindeki “Uygula” butonuna tıklanması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 6. “Katman Kontrolü” aracı 

 

2.5.3. Bilgi Al ve Koordinata Git 

Belirli bir sahanın, harita ekranında görüntülenen deprem tehlike haritasına göre deprem yer hareketi 

parametresinin değeri “Bilgi Al” veya “Koordinata Git” araçları kullanılarak elde edilebilir. “Bilgi Al” butonuna 

tıklandığında sahanın konumu, harita üzerinde sol tıklayarak belirlenir ve interaktif uygulama tarafından otomatik 
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olarak açılan menüde bu sahanın konumuna ait bilgiler (Mahalle Sınırı, İlçe sınırı, İl sınırı, Enlem ve Boylam) ve 

yer hareketi parametresinin değeri sunulmaktadır (Şekil 7). “Koordinata Git” butonuna tıklandığında açılan 

menüde ise kullanıcının sahanın “Enlem” ve “Boylam” bilgilerini “Ondalık Derece Cinsinden” veya “Derece 

Dakika Cinsinden” girmesine olanak sağlayan iki farklı sekme tasarlanmıştır (Şekil 8). “Ondalık Derece 

Cinsinden” sekmesinde, kullanıcı “Projeksiyon” listesinden sahanın koordinatlarını hangi projeksiyona göre 

tanımlayacağını seçmeli ve bu projeksiyona göre sahanın “Enlem” ve “Boylam” bilgilerini girmelidir. “Koordinata 

Git” menüsünün sağ alt köşesindeki “Git” butonuna tıklandığında interaktif uygulama, girilen bilgilere göre 

sahanın konumunu harita üzerinde işaretlemekte ve yine otomatik olarak açılan menüde sahanın konumuna ve 

deprem yer hareketi parametresine ait bilgiler görülmektedir. 

 

 

Şekil 7. “Bilgi Al” aracı 

 

2.5.4. Ölçme Aracı 

“Ölçme Aracı” ile harita üzerinde uzunluk, açı ve alan ölçülebilir. 

 

2.5.5. Haritayı Temizle 

“Bilgi Al” ve “Koordinata Git” araçları kullanıldığında harita üzerinde sahanın konumunu gösteren simge, 

“Arama” kutucuğu ve “Adres Sorgulama” menüsü kullanıldığında seçilen adres üzerindeki mavi vurgu vb. harita 

üzerinde yapılmış olan çizim işlemleri “Haritayı Temizle” butonu kullanılarak harita üzerinden temizlenebilir.  

 

2.6. Yardım ve İletişim Araçları 

Kullanıcı “Yardım” butonuna tıklayarak yardım menüsüne ulaşabilir, bu interaktif uygulama ile ilgili mesajlarını 

“İletişim” menüsünü kullanarak iletebilir. 

 

3. SONUÇLAR 

 

1996 yılında yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”nın yenilenmesi 

amacıyla başlatılan “Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi” başlıklı projede “Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği Taslağı (TBDY, 2016)”  ile uyumlu deprem tehlike haritaları üretilmiştir. “Türkiye Deprem Tehlike 

Haritaları” olarak adlandırılan ve “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile eş zamanlı yürürlüğe girmesi planlanan 

bu haritaların, interaktif web uygulaması şeklinde kamu hizmetine sunulması planlanmıştır. Bu amaçla geliştirilen 

“Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması”na test amaçlı olarak https://testtdth.afad.gov.tr/ 

web adresinden erişilebilmekte olup, bu interaktif web uygulaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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Şekil 8. “Koordinata Git” aracı 
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